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Stichting MestreechOnline presenteert de traditionele  Eindejaarsquiz  
  

Vraag 1: 
a) Maastricht, zoals wij het nu kennen, vindt zijn oorsprong in een oude Romeinse 

nederzetting, het zgn. Castellum. Deze Nederzetting lag langs een oude Romeinse Heerbaan van en naar Colonia Claudia Ara Agrippinensium.  
Hoe wordt deze oude Romeinse Heerbaan tegenwoordig genoemd?  b) Hoe groot (in hectaren) was het zgn. Castellum in de Romeinse tijd? 
 c) Het grondgebied van de gemeente Maastricht is in de loop der jaren gegroeid. Hoe 
groot was de gemeente Maastricht op 1 januari 2015?  d)  Door de eeuwen heen ontstonden aparte stukken in Maastricht. Een van de nieuwste 
stukken is een apart "verkeersplein" (zie foto). Wat is de officiële straatnaam van dit "verkeersplein"? 
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Vraag 2: 
a) Eind 12de – begin 13de eeuw kreeg Maastricht toestemming zich middels een wal of stenen muur af te scheiden van het omringende platteland. Welke hertog gaf daar 

toestemming voor?  In de loop der eeuwen zijn er veel muren in Maastricht gebouwd. Waar liggen 
onderstaande muren? b)  

  
c)  
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 d)  

  
e) (2 punten) 
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 f)  

  
g)  
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 h)  

  
i) (2 punten) 
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 Vraag 3: 
a) Welke oud speler van o.a. MVV beweerde ooit dat als er kogels op hem zouden 

worden afgevuurd hij deze gewoon terug zou koppen?  b) Begin april 2011 speelde MVV een wedstrijd tegen de inmiddels failliete voetbalclub 
BV Veendam. Voorafgaand aan deze wedstrijd was er een onofficieel presentatie op een gigantisch doek. Een van de initiatiefnemers van deze presentatie was een 
(oud)docent van het Bonnefantencollege, Wil van der Laan. Wat werd die dag onofficieel gepresenteerd? (2 punten)  

c) In 2015 hield de Maastrichtse wielrenner Tom Dumoulin Nederland in de ban van het wielrennen.  
De eerder genoemde Wil van de Laan was zelfs bezig met een schilderij “Rode Tom”, toen het toch nog mis ging in de Vuelta. Helaas, maar er komen zeker nog vele 
succesvolle jaren voor Tom Dumoulin. Maar hoeveel minuten/seconden verloor Tom Dumoulin in de 20ste etappe van de Vuelta 2015 t.o.v. de latere winnaar van de Vuelta eigenlijk? 
 d) Hoeveel moet ik betalen als ik mij op 20 december 2015 als individuele deelnemer 
inschrijf voor een groot sportevenement in 2016 dat eindigt op de Markt in Maastricht en gelieerd is aan vraag 1a?  

e) Wat is de naam van een in Maastricht geboren sportster die op 11 januari haar verjaardag viert? Deze sportvrouw, met een koosnaam genoemd naar een bekend 
Disney figuur, maakte (inter)nationaal vooral furore in de jaren 2002-2005.   

 Vraag 4: 
a) Welke Maastrichtenaar schreef in 2014 een roman waarin zijn voormalig beroep min of meer centraal staat? De titel van het boek verwijst naar een infame typering richting de schrijver. 

 b) Welke, in de jaren dertig van de vorige eeuw in een voorstad van Parijs geboren, 
zanger/chansonnier beweerde dat hij alle kroegen en kathedralen kende van Amsterdam tot Maastricht? 
 c) Arnon Grunberg beschrijft in een van zijn eerste romans dat hij op 17 jarige leeftijd logeerde in hotel De la Bourse te Maastricht. Waarom bezocht hij, volgens het boek, 
Maastricht?  

d) Wat is de titel van een in 2011 bekroond boek waarin Maastricht prominent genoemd wordt? In het boek wordt terloops beschreven hoe tijdens het interbellum in de binnenstad van Maastricht, waar alle lichtsignalen in die tijd nog ontbraken, meneer 
Bonhomme onder een Studebaker van de gebroeders Kerckhoffs kwam.  In het boek woont de hoofdpersoon aanvankelijk als jong meisje in Wyck, maar haar 
liefde voor een bepaalde sport brengt haar naar een kasteel in het toen nog Duitse plaatsje Raeren. 
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 e) Over Wyck gesproken. Onderstaande foto werd een paar jaar vóór het (fictieve) 
ongeval met de Studebaker van de gebroeders Kerckhoffs gemaakt. Wat gebeurt hier? (2 punten) 
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Vraag 5: 
a) Hoeveel partijen behaalden bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 één of meerdere zetels in de Maastrichtse gemeenteraad? 

 b) Welke belangrijke bijdrage leverde Lambertus Roufs (geb. 22 december 1894) voor het huidige stadsbestuur van de gemeente Maastricht? (2 punten) 
 c) Welk gemeenteraadslid heeft de bijnaam: “De burgemeester van Itteren”? 
 d) In januari 2003 kwam een Maastrichtse fractie/partij met een serieus voorstel om een (toekomstig) mega-bouwwerk (geplande oplevering op of rond 16 december 2016) in 
Maastricht naar een van hun leden te noemen. Naar wie wilde men (terecht?) dit bouwwerk noemen? 
 e) Hoeveel stemmen hebben alle fractieleden van de Seniorenpartij Maastricht (SPM) 
die nu (20 december 2015) in de gemeenteraad zitten samen gekregen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014?  

f) Welke fractievoorzit(s)ter wees de raad op een fout in de notulen van de gemeenteraad toen daarin abusievelijk vermeld stond dat ons forum 
“Maastrichtonline” heette i.p.v. “Mestreechonline”?  g) Kort voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 zaten in de Maastrichtse 
gemeenteraad drie fracties, de eenmansfracties natuurlijk uitgezonderd, die uitsluitend bestonden uit mannen dan wel vrouwen. Welke fracties bestonden in de 
aanloop naar de bewuste verkiezingen uitsluitend uit mannen of vrouwen.   Vraag 6: (3 punten ) 

a) Terug naar het “verkeersplein” van vraag 1d en de opmerking van vraag 4d dat er 
tijdens het interbellum weinig verkeerslichten in Maastricht waren. Dat laatste is tegenwoordig wel anders. De vraag is dan ook hoe je met een personenauto moet rijden om vanaf het 
“verkeersplein” van vraag 1d over de brug op onderstaande foto te rijden?  Let wel! 
Je mag het grondgebied van de gemeente Maastricht uiteraard niet verlaten, geen verkeersovertredingen begaan en uitsluitend de voor het openbaar verkeer 
openstaande wegen gebruiken.   
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Vraag 7: 
a) Wat cq welk feit zien we op onderstaande foto?  

 
 b) Wanneer (maand en jaar!) en waar werd de foto genomen?  
(2 punten)  

c) Wie schilderden de 5 op de voorgrond liggende schilderijen?  
d) Wat is de naam van de man met de telefoon in de hand?   Vraag 8: 
a) Welke in Maastricht geboren persoon sprak op 10 juni 1771 op het Gouvernement 

stadhouder Willem V en zijn gemalin toe bij een bezoek aan Maastricht?  b) Namens welke organisatie/instelling sprak hij het paar toe? 
 c) Met welk kerkgenootschap was de bewuste organisatie/instelling nauw verbonden? 
 d) Wie werd door een resolutie van de Staten-Generaal d.d. 2 januari 1738 in de gelegenheid gesteld om “vrij en sonder betaalinge van ’s Lands gereghtigheyt”  vanuit 
Geervliet te verhuizen naar Maastricht om aan het werk te gaan bij de in deze vraag genoemde organisatie/instelling? 
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Vraag 9: 
a) Waar is onderstaande foto genomen?  

  b) Wat is de naam van de vrouw met de donkerblauwe strohoed en ruitjesjurk? 
(2 punten)  

De op de foto vastgelegde kunst- en cultuurwandeling staat voor “een unieke politieke aanpak in Maastricht: burgers betrekken bij de ontwikkeling van het kunst- en 
cultuurbeleid”.  
c) Met welke twee instellingen is de gemeente vanaf eind juni 2014 een samenwerking aangegaan voor stadsgesprekken rond het kunst- en cultuurbeleid?  
De gemeente Maastricht heeft in relatie tot o.a. bovenstaand beleid 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het kunst- en cultuurbeleid. 
 d) Uit welk door omstandigheden niet gebruikt “potje” komt deze miljoen euro?  
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Vraag 10: 
Natuurlijk geen MestreechOnline Eindejaarsquiz zonder een vraag over Vastelaovend. Dit jaar echter net iets anders dan in de voorafgaande jaren. Iets “moderner” zeg maar. 
 a) Volgens de jury, van een door Code 043 georganiseerde contest, viel het Carnavalsnummer van deze toenmalige bijna twintigers meteen op door originaliteit. 

Wie wonnen het “Maastrichtse Moos Carnavalscontest” in 2013?  
b) Van de videoclip van dit winnend carnavalslied zijn twee versies in omloop. De door code 043 /Kracht12 officieel uitgegeven clip heeft de titel “Übergeile Gummibeer”. Op YouTube circuleert echter een andere iets afwijkend “director’s cut”. Wat is de 

titel/naam van deze afwijkende videoversie?  
c) Welke “gewelddadige” scene is niet te zien in “Übergeile Gummibeer”, maar wel in de versie van de op YouTube staande videoclip? 

 d) In welk café is deze videoclip opgenomen?  
e) Deze “carnavalsartiesten” zagen het maken van deze carnavaleske videoclip als een muzikale grap. Beiden waren de oprichters van een metalcore band. Deze metalcore 

band stopte op 2 mei 2015.  Wat was de naam van dit afscheidsconcert? (2 punten) 
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 Vraag 11: 
Traditioneel mogen natuurlijk ook niet de vragen rond “Boe is dit?” ontbreken. Waar zijn onderstaande foto’s genomen?  

a)  

  
b) (2 punten) 
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c)  

  d)  
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e)  

   f)  
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Vraag 12: 

a) “(…) In laatst genoemde motie betuigt de raad van ………  adhaesie aan de sedert enige 
jaren gevoerde actie onder leiding van gouverneur dr F. Houben voor de vestiging van een 
universiteit in Maastricht. In de motie wordt er van uitgegaan dat door de vestiging van een 
universiteit in Maastricht aan een groot potentieel van nog ongebruikt intellect een 
gelegenheid wordt geboden tot het volgen van academisch onderwijs. Tevens worden de 
andere Limburgse gemeenten uitgenodigd om deze motie  te willen ondersteunen. (…)” 
 
De gemeenteraad van welke gemeente kwam als allereerste met een motie voor de vestiging 
van een Universiteit in Maastricht? 
 

b) Op welke datum werd deze motie aangenomen? 
 

c) De Universiteit van Maastricht nodigde, op voorspraak van de studenten, begin 2015 een 
persoon uit in Maastricht zonder wie deze Eindejaarsquiz, althans is deze vorm, niet mogelijk 
was geweest. Ik denk ook dat niemand van de deelnemers niet even gebruik heeft gemaakt 
van het geesteskind van deze man. 
Wie is hij? 
 

d) Wat kwam hij in Maastricht in ontvangst nemen? 
 

e) Eerder die dag, tussen 12.00 en 13.00 uur, hield betrokkene een presentatie in Maastricht. 
Wat was de titel van deze lezing?  

 
Laat de titel een inspiratie zijn voor alle deelnemers van deze quiz die helaas niet in de 
prijzen vallen. 

++++++++ 
 
U bent klaar!!! 
Bedenk dat meedoen belangrijker is dan winnen.   
 

  
 
De antwoorden mag u, liefst in een Word-bestand, t/m driekoningen, woensdag 6 januari 
2016, opsturen naar 
EINDEJAARSQUIZ@HOTMAIL.COM 
 
Veel plezier, 
 
Pier  


