
ENKELE QUIZVRAGEN 

 

Naast de vraag bezorgen we U ineens het antwoord, met hier en daar een woordje uitleg. 

 

1. Hoe lang duurde de 100-jarige oorlog? 
116 jaar, nl. van 1337 tot 1453. De Engelse koning Edward III meende aanspraak te kunnen 

maken op de Franse troon, nadat er in 1328 geen Franse mannelijke erfgenamen waren. Er 

werd niet aan één stuk door gevochten. Wapenstilstanden onderbraken meermaals de 

krijgsverrichtingen, en van 1380 tot 1415 lag de strijd zelfs helemaal stil. Jeanne d’Arc 

ontzette Orléans en baande een vrije doortocht naar Reims, waar Karel VII in 1429 tot koning 

werd gekroond. 

 

2. In welk land worden Panamahoeden gemaakt? 
In Ecuador. Een panama is een type hoed, gemaakt van gevlochten bladeren van de 

Carludovica palmata. De panama wordt gemaakt in de provincie Manabi in Ecuador en van 

daaruit vervoerd naar Panama, om dan naar Europa verscheept te worden. 

 

3. In welke maand vieren de Russen de Oktober-revolutie? 

In november. Na de opstand van 26 februari 1917 deed de tsaar afstand van de troon. In april 

kwam Lenin terug uit ballingschap. Op 13 oktober erkende het garnizoen van Petrograd niet 

langer de voorlopige regering. Op 25 oktober omsingeling van het Winterpaleis waar de 

voorlopige regering nog altijd zetelde. De toenmalige Russische kalender baseerde zich nog op 

de Juliaanse tijdrekening die 13 dagen vertraging had op onze Gregoriaanse kalender. De 

gebeurtenissen van 25 oktober speelden zich dus eigenlijk af op 7 november van onze 

Westerse tijdrekening. 

 

4. Waar wordt een kamelen-haren borstel van gemaakt? 
Van stinkdierenvacht. 

 

5. Naar welk dier zijn de Canarische eilanden genoemd? 
Naar honden. Volgens Plinius de Oudere troffen de Romeinen daar grote groepen honden (Lat. 

Canis) aan. 

 

6. Wat was de voornaam van koning George VI? 
Albert. In het gekende boek ‘van doop tot dood’ (p. 22) hebben we vermeld dat een 

gezagdrager, om zijn functieverandering te benadrukken, bij zijn investituur soms een andere 

naam aanneemt. 

 

7. Waar komen de Chinese kruisbessen vandaan? 
Uit Nieuw-Zeeland. In onze regio noemen we de kruisbes (Ribes Uva-crispa) een ‘stekelbees’. 

 

8. Wat is de kleur van de blackbox in een vliegtuig ? 
Oranje.           
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