VERENIGING

UITSLAG VAN
DE HAAGSE HISTORIE QUIZ 2020
VAN DE VRIENDEN
In dit nummer presenteren wij de uitslag van de Haagse Historie Quiz 2020 van de Vrienden (Ons Den Haag 2020.05).
Kennelijk waren de vragen, net als bij de echte Haagse Historie Quiz, best moeilijk. Wij ontvingen zes inzendingen,
waaruit drie winnaars kwamen.
Eén van u had alle tien vragen correct, één negen en de derde kwam op acht correcte antwoorden. En dan was er nog een
inzender met zeven correcte antwoorden. De mevrouw met helaas slechts vier correcte antwoorden had zo te lezen het meeste plezier beleefd aan de quiz en dan was er nog een Vriend met tien goede antwoorden maar hij schreef er eerlijk bij dat hij
die had opgezocht. Waarbij wij er vanuit gaan dat de drie prijswinnaars allen de vragen uit het hoofd wisten. De vragen 1 en
10 hadden alle inzenders goed en de vragen 4 en 5 leverden ook veel correcte antwoorden op.
De prijswinnaars krijgen schriftelijk bericht van ons en daarna zullen we een moment zoeken om de prijzen te overhandigen.
Omdat wij voorzien dat er voorlopig geen Vriendenborrel zal zijn, zal dit in kleine kring plaatsvinden. Met dank aan Jacob Bijl
en aan de gehele redactie voor het verzorgen van deze quiz.
Casper de Weerd

Antwoorden



Nadat zij in mei definitief terugkeerde in Nederland
woonde koningin Wilhelmina eerst in Breda.
Op 6 juli 1945 kwam zij terug in Den Haag.
Waar ging zij toen wonen?
a. Nieuwe Parklaan 110

Nieuwe Parklaan 110, woning van koningin Wilhelmina,
september 1945 – april 1946
(foto collectie Haags Gemeentearchief)



In 2006 onthulde burgemeester Wim Deetman een
oorlogsmonument voor omgekomen Sinti en Roma.
Waar staat dit monument?
a. Vondelstraat (op een klein pleintje tegenover de
Bilderdijkstraat)

Monument ontworpen door Jan Verburg (foto Ernst Molenaar,
@photograph_x, Den Haag. Collectie Haags Gemeentearchief)
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Den Haag is verschillende malen gebombardeerd.
Het bombardement door de Engelse luchtmacht op
het Bezuidenhout (3 maart 1945), waarbij ruim 550
mensen stierven, was een vergissing. Met welk bombardement, waarbij 65 mensen omkwamen, raakte
de RAF op 11 april 1944 wel het beoogde doel?
b. Villa Kleykamp

Scheveningseweg 17, Koninklijke Kunstzaal Kleykamp ca 1942
(foto H.A.W. Douwes, Collectie Haags Gemeentearchief)



Hoe heet de officier van Curaçaose komaf die in mei
1940 een strategische positie bij Den Haag op de
Duitsers heroverde, zich later aansloot bij het verzet,
opgepakt werd bij een poging om naar Engeland te
reizen en op 28-jarige leeftijd in concentratiekamp
Dachau op 8 februari 1945 aan vlektyfus overleed,
vlak voor de bevrijding van het kamp door Amerikaanse troepen?

Beelden ‘Kleine George’
en ‘Grote George’ van
Jikke van Loon op het
voorplein van Madurodam
(foto Corien Glaudemans,
Haags Gemeentearchief)

George Maduro (naamgever van Madurodam,
Nederlandse miniatuurstad in Den Haag op een
schaal van 1 op 25, geopend op 2 juli 1952)



Welke wijk in Den Haag diende na de oorlog als
gevangenenkamp voor NSB’ers en andere ‘foute’
Nederlanders?
Duindorp

Interneringskamp Duinoord (foto anoniem/Gemeentepolitie
Den Haag - NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en
Genocidestudies)



Wat dropte de RAF in het kader van de ‘operatie
manna’ boven Den Haag van 29 april tot 8 mei 1945?
a. zakken tarwemeel en gist

Vleerstraat, hoek Westeinde,
aan het balkon boven
een Jaminwinkel hangt
een parachute van een
dropping (foto J.C. van
Tussenbroek, collectie
Haags Gemeentearchief)
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Hoeveel gevangenen uit het ‘Oranjehotel’ zijn tijdens
de bezetting door de Duitsers gefusilleerd op de
Waalsdorpervlakte?
b. 250

Kisten met stoffelijke resten die zijn opgegraven
uit het massagraf op de Waalsdorpervlakte
(foto Anefo, collectie Haags Gemeentearchief)



Rauter, veiligheidscommissaris tijdens de bezetting
en tevens hoogste SS-vertegenwoordiger in Nederland, bleef tot aan zijn executie op 25 maart 1949
een controlfreak. Wat was zijn laatste daad?
d. alle drie (a+b+c)
• hij liet zich de handen niet binden
• hij weigerde de blinddoek
• hij gaf zelf het bevel ‘vuur!’

Mr. J. Zaaijer, procureur-fiscaal bij het Bijzondere Gerechtshof;
houdt zijn requisitoir in de rechtszaak tegen de Duitse
oorlogsmisdadiger Rauter (foto Fotopersbureau van den
Heuvel, collectie Haags Gemeentearchief)



Op 29 juni 1940 demonstreerde het Nederlandse
volk zijn verbondenheid met het koningshuis en
klonk met name in Den Haag en op kleinere schaal
in andere steden protest tegen de bezetting. Op
welke wijze gaf de Haagse bevolking bij paleis
Noordeinde uiting aan haar protest?
Het dragen van een anjer en het neerleggen van
anjers bij paleis Noordeinde

Anjerdag bij paleis Noordeinde op de verjaardag van
prins Bernhard (foto collectie Haags Gemeentearchief)



Straatnamen in de wijk Duttendel dichtbij het
Oranjehotel zijn vernoemd naar verzetshelden.
Onder meer naar vader (1897-1945) en zoon
Verseveldt (1926-1944) die voor de illegale pers
werkten. Zij werden opgepakt en kwamen om in
Duitsland. Voor welke illegale krant werkten zij?
b. Trouw

bron Delpher
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