Groninger
Geschiedenis
Quiz 2022
Dagblad van het Noorden legt u met de Groninger Archieven voor het zevende
jaar op rij historische hersenkrakers voor uit de roemruchte geschiedenis van
Groningen, alle voorzien van een passende illustratie.
De titel van de Dag van de Groninger Geschiedenis-special
op 1 oktober is dit jaar Er staat een bisschop voor de stad.
Deze quiz besteedt dan ook ruimhartig aandacht aan het
jaar waarin de bisschop van Münster onze stad wilde
veroveren, het Rampjaar 1672. Het jaar waarin het volk
redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos was.
En sindsdien zijn we elk jaar op 28 augustus ook laveloos.
Want nu, precies 350 jaar later, herdenken we nog steeds
buitengewoon feestelijk het Groningens Ontzet.
Groningen hield stand!
De antwoorden van de quiz kunt u invullen in onderstaand diagram. Bij de juiste invulling ontstaat op de
gekleurde verticale balk de naam of term die aansluit bij
het thema. Veel puzzelplezier gewenst!
LET OP: in enkele gevallen bestaat het antwoord uit meer

1 De viering van het Groningens

Ontzet is in de vertrouwde handen van
de Koninklijke Vereeniging voor
Volksvermaken. Het bestuur woont
altijd in stemmig zwart de festiviteiten
bij. Hoe heet de oprichter?

2 De stad kreeg in het Rampjaar
1672 nogal wat aanloop van
bisschoppen. Uit welke stad kwam
de collega die gezamenlijk met
Bommen Berend de aanval op
Groningen inzette?

6 De stad Groningen betaalde een

7 Deze commandant van de Vesting

3 Aarden verdedigingswerken

werden ten tijde van Bommen
Berend bekleed en verstevigd met
bundels takken of rijshout.
Wat is de officiële benaming van
zo’n takkenbos?

4 Met welk lied hielden 100
meestrijdende studenten van de
Hooge School Groningen ’s nachts
de vijandelijke troepen uit hun
slaap?

5 Luwert Fockens werd in 1672 ter

9 Groningen was niet de enige plaats

10 In 1672 zou Bommen Berend
hebben overnacht bij Deurze in
Drenthe. Onder welke naam is deze
slaapplek bekend geworden?

dan één woord. Die woorden dienen dan achter elkaar –
dus zonder spatie – te worden ingevuld. De ’ij’ wordt als
twee losse letters geschreven.

dood veroordeeld wegens hoogverraad omdat hij probeerde de
onderwerping van een streek in
Groningen aan de Bisschop van
Munster middels een zelf opgesteld
contract te regelen.
Om welke streek gaat het hier?

Stuur uw oplossing voor 1 oktober naar:
groningergeschiedenisquiz@dvhn.nl
of per post naar:
Dagblad van het Noorden, Lübeckweg 2, 9723 HE
Groningen onder vermelding van Groninger
Geschiedenisquiz 2022.
Vermeld a.u.b. uw naam, adres en telefoonnummer.
Onder de goede inzenders verloten we boekenbonnen
van respectievelijk 50, 40, 30, 20 en 10 euro.
Wie in de prijzen valt, krijgt daarvan bericht.

lieve som aan soldij voor huursoldaten. Welke ‘bondgenoot’ was
ook niet zonder financiële gevolgen,
maar zorgde er wel voor dat de
vijand natte voeten kreeg?

11 Wat was het beroep van de

man die ijzervreter Carl von Rabenhaupt tipte over de zwakke plekken
in de verdediging van Coevorden?

Bourtange weigerde de omkoopsom
van 200.000 goudstukken om zich
over te geven. Hij bood daarentegen
de bisschoppelijke troepen op zijn
beurt heel ruimhartig 200.000
kogels aan om op te hoepelen.
Wat is zijn naam?

12 Met welk wapen schoot zowel

Rabenhaupt als Von Galen er vrolijk
op los?

8 De Groninger Archieven beschikt

over een gedetailleerde kaart van het
Groningens Ontzet waarop zelfs het
heldhaftige Ruischerbrugs Verzet
staat vermeld. Wat is de naam van
de maker?

die met een bezoek van de bisschop
werd vereerd. De geestelijke trok
brandschattend door de provincie.
Maar bij dit plaatsje – bekend om
haar fraaie sluis – stuitte hij op sterke
weerstand waardoor hij er niet in
slaagde de stad vanaf de westkant te
benaderen. Hoe heet dit gehucht?

15 Von Rabenhaupt wist precies

13 Tot ontzetting van de belegeraars
vochten ook vrouwen mee aan
Groningse zijde. Een religieuze
minderheid in de stad greep om
geloofsredenen niet naar de wapens.
Zij leverden als vrijwillige brandweer
een bijdrage aan de strijd. Over welke
religieuze minderheid hebben wij het
hier?

nen de Munsterse loopgraven?

welke route de bisschop zou nemen
om met droge voeten bij Groningen
te komen. Hoe heet deze weg die tot
op de dag van vandaag zo wordt
genoemd en waarover nog elk jaar
duizenden mensen vanuit Haren
richting de binnenstad stormen?

19 Welke vesting probeerde

20 Wat is de naam van het

14 Bij welk berucht punt begon-
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16 Onder welke naam kennen wij
de Baron van Sucha?

17 De buste van Von Rabenhaupt
stond ooit bij de statietrap van het
Nieuwe Stadhuis. Later keek hij
jarenlang vreugdeloos uit op de V&D.
Inmiddels staart hij alweer een poos
vanaf het Waagplein krijgshaftig in de
richting waar de vijand was gelegerd.
Hoe heet de maker van het beeld?

18 De belegerde stad kreeg van
alle kanten hulp in de vorm van geld,
voedsel en troepen. Welk stadje in
Groningen moest honderd soldaten
leveren?

opperbevelhebber Heinrich Martel in
te nemen met zijn Munsterse
troepen?

etablissement waar naar verluidt
Bommen Berend tijdens het Groningens Ontzet de nacht doorbracht?

