
Antwoorden MO quiz 2016: 
 
1. 

a) Kleine	Staat	1	(hoek	van	de	Kleine	en	Grote	Staat)	
VVV	kantoor	(Dinghoes)	
2p	

	
b) Vrijthof	15	

Café	In	Den	Ouden	Vogelstruys	
2p 

 
c) Wolfstraat	28	

Maison	Blanche	Dael	
2p 

 
d) Achter	de	Comedie	1	

(Brasserie)	Grand-Theatercafé	(La)	Bonbonnière	
2p 

Gevraagd:  straatnaam + perceelnaam 
 
 

2. 
a) (La)	Meuse	

  950 km 
  bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Maas  
  2p 
 

b) De	Maas	is	een	regenrivier	en	heeft	dus	wisselende	waterstanden	
(om	zo	bij	hoog	water	droog	de	overzijde	te	bereiken)	

  bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_brug_van_Maastricht 
  1p 
 

c) Tot	1275	
  bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_brug_van_Maastricht 
  1p 
 

d) Omstreeks	1915	
in	1963	
bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_brug_van_Maastricht 

 (zie ‘Historisch en archeologisch onderzoek’) 
  2p 
 

e) Juist	is:	De	brug	lag	ter	hoogte	van	de	huidige	Eksterstraat	
bron:	gids	‘de	Helpoort’	een	uitgave	van	Stichting	Maastricht	Vestingstad	
Ik	vraag:	‘Ter	hoogte	van’	dus	de	Plankstraat	/	Houtmaas	kan	ook.			

  1p 
 
 
 
 



3. 
a) 1204			stadsrechten	

1229		begin	bouw	stadsommuring	
bron:	https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudste_stad_van_Nederland	
bron:	gids	‘de	Helpoort’	een	uitgave	van	Stichting	Maastricht	Vestingstad	
2p 
Maastricht heeft nooit stadsrechten gekend! 

 
b) muurlengte:		2.400	á	2.500m	(ongeveer)	

muurhoogte:	5m	á	8m	(ongeveer)	
muurdikte:				1,25m	(tot	max.)		2,5m	
steensoort:				kolenzandsteen	(Carbonische	zandsteen)	
bron:	http://maastrichtvestingstad.nl/nl/eerste-stadsomwalling	
bron:	gids	‘de	Helpoort’	een	uitgave	van	Stichting	Maastricht	Vestingstad	
bron:	http://www.breurhenket.com/lichtenberg.htm	
4p 

 
c) de	Helpoort,	Oude	Pieterspoort,	de	Looierspoort,	de	Lenculenpoort,	de	

Tweeberge(r	/	n)-poort,	de	Oude	of	Grote	Poort,	de	Leugenpoort.	
bron:	http://maastrichtvestingstad.nl/nl/eerste-stadsomwalling	
andere	bron,	met	aanvullende	antwoorden…	
Preekherengang,	Tweebergerpoort,	Borchgraeve,	Klein	Grachtje,	Lang	
Grachtje,	Minderbroederspoort/	
bron:https://nl.wikipedia.org/wiki/Vestingwerken_van_Maastricht#Eerste_stadso
mwalling 
andere bron, met aanvullende antwoorden… 
Gevangenpoort, ook wel (Oude) Hochterpoort, Stenenpoort, Oude of Grote Poort 
genoemd! 
bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gevangenpoort_(Maastricht) 
6p 
Let op: het gaat om de LANDPOORTEN, de 6 Maaspoorten worden NIET 
gevraagd! 

 Sommige namen zijn dubbel genoemd, ivm. afwijkende benaming/schrijfwijze! 
 

d) De	Helpoort,	Jekerpoort,	de	Twee	Torens,	Hoogbruggenpoort	
(Hoegbruggenporte),	Alde	Poort	op	den	Ancker,	Kruittorenpoort,	Porta	Alti	
Pontis	en	Porta	In	Alto	Ponte,	die	porte	te	Hobruggen,	Hoigbruggenpoort	
Sent-Peter,	die	Hobruggenporte	bij	der	Jekeren,	Porta	Hoogbruggen,	
Hoechbruggenport	Sint	Pieter	bij	den	Ancker,	Opten	Ancker,	den	Cruyttorn,		
bron:	https://nl.wikipedia.org/wiki/Helpoort_(Maastricht)	
bron:	http://forum.mestreechonline.nl/forum/mestreech-
maastricht/mestreech-kort-klein/u-zoekt-wij-vinden/1295-helpoort-en-
helstraat-sint-bernardusstraat/page2	
8p 
Sommige	namen	zijn	dubbel	genoemd,	ivm.	afwijkende	benaming/schrijfwijze!	
	
	



e) Halja	
Dit	betekent:	verhelen	of	verbergen.	
Guillaume	Desiré	Lambert	Franquinet	(oa.	directeur	v.h.	stadsarchief)		
Geboren: 1 mei 1826 te Maastricht 
bron: gids ‘de Helpoort’ een uitgave van Stichting Maastricht Vestingstad 
bron: https://li.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Franquinet 

 6p 
 
 
4. 

a) ‘Oorlogsjaren	in	Maastricht’	(een	visueel	verhaal	over	Maastricht	tijdens	de	
Tweede	Wereldoorlog)	
bron: http://www.dichtbij.nl/maastricht/regionaal-
nieuws/artikel/4260007/boeklancering-oorlogsjaren-in-maastricht.aspx 

 bron: http://www.maastricht1940-1945.nl/ 
 1p 
 

b) Robin	Hageman	(*	1990)	
bron: http://www.maastricht1940-1945.nl/over 

 3p 
 

c) Proberen	de	geschiedenis	van	Maastricht	ten	tijde	van	de	Tweede	
Wereldoorlog	levend	te	houden,	als	wel	interesse	wekken	bij	de	nieuwste	
generaties.	
Permanent	museum	op	te	richten. 
bron: http://www.dichtbij.nl/maastricht/regionaal-
nieuws/artikel/4260007/boeklancering-oorlogsjaren-in-maastricht.aspx 
http://www.maastricht1940-1945.nl/over 

 2p 
 

d) Lutherse	Kerk	in	Maastricht	
17 &	18	september	(2016)	
bron: http://www.maastricht1940-1945.nl/liberation-weekend-maastricht-2016-1 

 2p 
 

e) Robin	Hageman	
Auteur	–	Concept	–	Vormgeving	->	blz.	3	(blz.	nummering	niet	aanwezig!)	
bron:	het	voorwoord	in	het	boek	
2p		(betreft	een	Bonusvraag)	
	

f) Quote:	
“Een	fascinatie	die	mij	door	de	verhalen	van	mijn	opa’s	en	oma’s	nooit	meer	
heeft	losgelaten”	
blz.	4	(blz.	nummering	niet	aanwezig!)	
bron:	het	Voorwoord	in	het	boek	

 
 
 
 
 



5. 
a) (8	december)	1911		(	bijeenkomst	in	hotel	&	besluit	tot	oprichting	)	

[	periode:	1911	t/m	1915	–	drieënhalf	jaar	bestaan	]	
(Eerste)	Maastrichtsche	Schaakvereeniging	
Dit	was	de	eerste	Limburgse	club	die	zich	aansloot	bij	de	Nederlandsche	
Schaakbond	[NSB	afgekort;	destijds	een	nog	onschuldige	naam	–	huidige	KNSB].	
Eerste	speeldag:	maandag	11	december	1911	
bron:	Boek	-	’75	jaar	schaken	in	Limburg	
onderwerp:	Schaken	in	Maastricht	terug	naar	1911	
http://lisb.nl/images/stories/boek75jaarlisb/40.pdf	
3p 

 
b) Kleine	Staat	

1937	–	Hotel	Continental	sloot	nl.	in	1936	de	deuren.	
[	In	1937	verhuist	het	Kousenhuis		vanuit	de	Wolfstraat	naar	de	Kleine	Staat	20	]	
Feiten	/	Relaties:	
1.	Hotel	(café/restaurant)	Continental	(Kleine	Staat	20)	was	de	bakermat	van	
het	schaken	in	Limburg.	
In	de	bovenzaal	kwam	op	vrijdag	8	december	1911	een	groep	
schaakliefhebbers	bijeen	voor	een	openingsvergadering.	
2.	Tijdens	deze	vergadering	werd	besloten	tot	de	oprichting	van	de	(Eerste)	
Maastrichtsche	Schaakvereeniging	(MSV)	
3.	Men	zou	voortaan	iedere	maandagavond	(maandag	11	december	1911)	
schaken	in	de	bovenzaal	van	hotel	Continental.	
4.	Na	enkele	malen	de	schaakactiviteiten	qua	locatie	te	hebben	verplaatst,	
keert	de	club	in	maart	1915	terug	naar	hotel	Continental.	
5.	Voorlopige	bespreking	op	zaterdag	10	juli	1920	in	hotel	Continental	.	
6.	Tijdens	deze	vergadering	werd	besloten	tot	de	oprichting	cq.	heroprichting	
cq.	voortzetting	van	een/de	schaakclub,	Maastrichtsche	Schaakvereeniging	
(MSV)	
7.	De	eerste	speelavond	was	op	vrijdag	16	juli	te	8ure	in	de	bovenzaal	van	
hotel	Continental.	
[	MSV	is	begonnen	in	hotel	Continental,	het	onderkomen	waar	ook	de	voorganger	actief	was	
geweest	]	
8.	MSV	speelde	tussen	1920	en	1960	in	hotel	de	L’Univers	aan	de	Kleine	Staat	
12	(gesloopt	in	1965	tbv.	Pand	V&D),			
bron:	Boek	-	’75	jaar	schaken	in	Limburg	
http://lisb.nl/images/stories/boek75jaarlisb/40.pdf	
10p	
	

c) Aannemelijk	voor	het	opheffen	van	deze	allereerste	schaakclub	zijn	de	Eerste	
Wereldoorlog	(waarin	Nederland	zich	neutraal	verklaarde)	in	combinatie	
met	de	jonge	leeftijd	van	de	leden	(tussen	de	22j	en	35j).	
Enkele	zullen	wellicht	onder	de	wapenen	zijn	geroepen.	
bron:	Boek	-	’75	jaar	schaken	in	Limburg	
http://lisb.nl/images/stories/boek75jaarlisb/40.pdf	
2p	

 
 



d) Maastrichtse	Schaak	Vereniging	(MSV)		
J.H.	Briels		&		F.J.	van	der	Tak	
Hotel	(café/restaurant)	Continental	
Kleine	Staat	20	
bron:	Boek	-	’75	jaar	schaken	in	Limburg	
http://lisb.nl/images/stories/boek75jaarlisb/40.pdf	
6p 

 
e) Willy	Wijsen							–	bestuurslid	jeugdzaken	

Nico	Hougardy		–	jeugdleider	
bron:	boek	75	jaar	Maastrichtse	Schaak	Vereniging	(1920-1995)	->	beiden	
worden	hierin	genoemd	[blz.	14]	!	
bron:http://lisb.nl/images/stories/Vergaderingen/1986verslagalvvoorjaar.
pdf		(	punt9	:	De	Rondvraag	–	‘	De	heer	Peereboom	(MSV)	las	een	brief	voor	waarin	werd	
ingegaan	op	de	problemen	rond	het	functioneren	van	N.	Hougardy,	voorheen	jeugdleider	van	
MSV.	)	
Naam	persoon	->	krant	behaalt	->	Nico	Hougardy	
Krant	:	Limburgs	Dagblad	(maandag	23	december	1991)	
Titel	:	Schaakdutje	
Naam	evenement:	Maastrichtse	Schaaknacht	
bron: http://www.delpher.nl/ -> bv. hougardy AND marathon 

 6p 
 

f) Periode	1912	–	1915	
oa.	mejuffrouw	H.	Hustinx	
bron:	Boek	-	’75	jaar	schaken	in	Limburg	
http://lisb.nl/images/stories/boek75jaarlisb/40.pdf	

 1p 
 
 
6. 

a) Vrijdag	
13	februari	1920	
bron:	www.delpher.nl	->	Limburger	Koerier	dd.	zaterdag	14	februari	1920	
(Vierde	Blad)	–	[PDF	blz.	13	van	16]	
Artikel:	“Maastricht.	De	carnaval-kwestie	in	den	Raad.”	
Uitgebreid	zoeken:	maastricht	-	carnaval	–	maskeeren	–	01-01-1920	t/m	31-
12-1920	
	
bron:	www.delpher.nl	->	Limburger	Koerier	dd.	woensdag	11	februari	1920	
Artikel:	‘Provincienieuws’	–	‘Maastricht’		
Uitgebreid	zoeken:	maastricht	–	gemeenteraad	-	voorstel	–	01-01-1920	t/m	
31-12-1920	
Hierin	staat	bij	‘Te	behandelen	zaken’	dat	de	gemeenteraad	van	Maastricht	
zal	vergaderen	ten	Raadhuize	op	donderdag	12	februari	1920,	des	
namiddags	te	drie	ure	precies	(met	in	totaal	18	actiepunten).	
actiepunt	18:	Voorstel	tot	wijziging	der	verordening	op	de	straatpolitie	in	
verband	met	het	opnemen	van	eene	verbodsbepailing	betreffende	het	zich	
vertoonen	met	een	masker	op	de	vastenavonddagen.	
	



bron:	www.delpher.nl	->	Limburgsch	Dagblad	dd.	zaterdag	14	februari	1920	
(Derde	Blad)	
Artikel:	‘Maastricht’		
Uitgebreid	zoeken:	maastricht	-	carnaval	–	maskeeren	–	01-01-1920	t/m	31-
12-1920	
Hierin	staat	dat	ze	hadden	vergaderd	op	donderdag	de	12de	en	dat	afwezig	
waren	dhrn.	Ulbaghs	en	Micheels.	
Gezocht	in	de	periode	01-01-1918	t/m	31-12-1922	->	enkel	1x	Ulbaghs	
tegengekomen,	derhalve	zal	dit	een	typo	van	de	reporter	(de	toevoeging	v.d.	
letter	L)	zijn	!	
Dus	op	vrijdag	13-02	heeft	er	ook	een	raadsvergadering	plaatsgevonden!	
2p	
	

b) De	kwestie	of	het	maske(e)ren	op	straat	weer	zou	worden	toegestaan,	zoals	
dit	vóór	de	oorlogsjaren	gebruikelijk	was.	
bron:	zie	6a	!	
1p	
	

c) B.	en	W.	waren	tegen	de	kwestie,	maw.	men	was	vóór	een	verbod	op	
maskeren	(politieverordening	overnemen).	
bron:	zie	6a	!	

 1p 
 

d) 	
• met	het	oog	op	de	moreele	inzinking	van	het	volk	(van	voornamelijk		bijna	

volwassen	personen,	welke	zich	bij	dergelijke	gelegenheden	maar	al	te	vaak	
schromelijk	aan	den	drank	te	buiten	gaan).	

• tijdens	de	vastenavondfeesten	te	Aken	en	Keulen	is	sedert	jaren	maskeeren	
verboden	

• dat	het	masker	het	eenige	middel	is	om	zijn	gal	van	immoraliteit	uit	te	
spuwen	
bron: zie 6a ! 

 3p 
 
e) Dhr.	Kobben									f	500	

bron: zie 6a ! 
 2p 
 
f) Resultaat	was	een	staking	van	stemmen	12	tegen	12	

bron:	zie	6a	!	
 1p 
 

g) zaterdag	14	februari	1920	
bron:	zie	6a	!	
2p	
	

h) Met	12	tegen	11	stemmen	besloot	de	Gemeenteraad	van	Maastricht,	dat	het	
maskeeren	op	straat	zal	worden	toegestaan,	zoodat	het	carnaval	aldaar	dit	



jaar	als	van	ouds	wordt	gevierd.	
Men	was	vóór	het	verbod	tot	opheffing!	
bron:	www.delpher.nl	->	Haagse	courant	dd.	17	februari	1920	
Artikel:	“Gemengd	nieuws”	
Zoekopdracht:	maastricht	-	carnaval	–	maskeeren	–	maskarade	-	01-01-1920	
t/m	31-12-1920	
bron:	www.delpher.nl	->	Het	Vaderland	:	staat-	en	letterkundig	nieuwsblad	
dd.	17-02-1920	
Artikel:	“Gemengd	nieuws	–	Het	Carnaval”	
Zoekopdracht:	maastricht	-	carnaval	–	maskeeren	–	maskarade	-	01-01-1920	
t/m	31-12-1920	

 1p 
 
i) De	Politie	doet	een	beroep	op	het	gezonde	verstand	van	de	feestvierder.	

bron:	http://www.dichtbij.nl/maastricht/regio/artikel/4217804/politie-
geen-kledingadvies-voor-carnaval.aspx	
1p 

 
j) Tempeleers	->	Toezicht	houden	op	mensen	welke	verkleed	waren	als	

terrorist	of	jihadist,	deze	zijn	niet	welkom	in	de	optocht.	
Bureau	Handhaving	->	Bepaalt	wel/niet	verwijdering	uit	de	optocht,	indien	
men	verkleed	gaat	als	terrorist	of	jihadist.	
bron:http://www.dichtbij.nl/maastricht/cultuur/artikel/4217764/tempelee
rs-laten-jihadisten-uit-optocht-halen.aspx	
2p	

 
 
7. 

a) Een	Romeins	dubbelgraf	(cq.	Sarcofaag)	
1p	
	

b) Dinsdag	18	februari	1964	
1p	
	

c) In	de	nabijheid	van	de	Romeinsebaan	(de	Oude	Romeinse	heerbaan	van	
Tongeren	naar	Maastricht),	ter	hoogte	van	de	Keurmeerstersdreef	(thv.	van	
de	Tinnegietersdreef)	in	de	wijk	Belfort.	
3p	
	

d) Het	deksel	van	de	sarcofaag	bevond	zich	slechts	op	enkele	tientallen	cm.	–	
tussen	25cm.	&	60cm)	onder	de	oppervlakte.	
1p	
	

e) Naast	glas-	en	aardewerk	en	enkele	andere	bijzondere	voorwerpen	vond	men	
namelijk	ook	een	klein	metalen	stoeltje	in	het	graf.	
Het	is	bekend	dat	alleen	hoogwaardigheidsbekleders	een	dergelijk	voorwerp	
meekregen	in	hun	graf.	
(het	graf	bleek	slechts	voor	de	helft	te	zijn	gebruikt)		
4p 



 
bron: Google op  maastricht dubbelgraf 
jaarboek Maastricht – 1964 – pdf (blz. 9) 
( hierin is het  antwoord: 7a. terug te vinden )  
 
bron: http://www.delpher.nl/nl/kranten/ 
Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad 
Trefwoorden: belfort romeins maastricht 
20-02-1964 (pagina 3) 
( hierin zijn de  antwoorden: 7b. , 7c. [gedeeltelijk] 7d.  en 7e. terug te vinden )  
 
bron:http://rhcl.hosting.deventit.net/AtlantisPubliek/default.aspx?xmlbeschrijvingid=387
197#detail/387197 
Trefwoorden: Archeologie, Maastricht, Romeinsebaan 
Beschrijving: Maastricht. Romeinsebaan. Romeins dubbelgraf gevonden ter hoogte van 
de Keurmeestersdreef. 
(aanvullende foto’ ->  hierin is het  antwoord: 7c. [gedeeltelijk] terug te vinden ) 
 
 
8.  

a) *	Pasquale	(Pascale)	Somers	
*	Guy	van	Grinsven	
*	Mr.	Theo	(Upt)	Hiddema	

 bron: bron: http://www.delpher.nl/nl/kranten/ 
 Limburgs dagblad 

Trefwoorden: guy van grinsven hiddema 
 05-09-1985 (pagina 19) 
 6p 
 

b) Kort	geding,	dat	in	het	voordeel	van	de	Maastrichtse	Miss	Holland	eindigde.	
De	naaktfoto’s	mogen	niet	worden	gepubliceerd.	
Met	het	publiceren	van	de	naaktfoto’s	(waaronder	1tje	waarbij	Pasquale	een	
Miss	Holland-sjerp	draagt)	zou	Pasquale	haar	titel	Miss	Holland	verspelen	en	
ook	niet	mee	kunnen	doen	aan	de	Miss	Universe-verkiezingen	in	Miami,	de	
Miss	World-verkiezingen	in	Londen,	de	Miss	Intercontintal-verkiezingen	in	
Tokio	en	de	Miss	Europa-verkiezingen	in	Wenen.	
bron:	http://www.delpher.nl/nl/kranten/	

 Limburgs dagblad 
Trefwoorden: guy van grinsven hiddema 

 05-09-1985 (pagina 19) 
 2p 
 

c) *	In	de	arrondissementsrechtbank	te	Maastricht	
*	september	1985	
bron:	http://www.delpher.nl/nl/kranten/	
Limburgs	dagblad	
Trefwoorden:	guy	van	grinsven	pasquale	somers	
05-09-1985	(voorpagina	,	blz.1)	

 2p 
 



d) Een	gewiekste	truc,	zo	veel	mogelijk	media-aandacht	trekken	(hoe	een	meisje	
en	een	fotograaf	heel	Nederland	in	de	maling	nemen).	
De	hele	scène	rond	die	Miss-verkiezing	en	die	blootfoto’s	waren	afgesproken	
werk	(de	kassa	rinkelt	hierdoor	voor	beiden).	
Alles	is	als	een	flauwekulletje	begonnen.	
Quote	Pasquale:	
“	
Normaal	wordt	een	Miss	gekroond	en	hoor	je	er	een	heel	jaar	niets	meer	van.	Ik	dacht:	zo	
makkelijk	gaat	dat	niet	met	mij.	Ik	zorg	dat	ik	er	net	iets	meer	uit	zal	slepen.	En	jawel	hoor,	de	
pers	is	er	keurig	bovenop	gesprongen.		
Nederland	stond	op	z’n	kop.	
“	
bron:	http://www.delpher.nl/nl/kranten/	
Limburgs	dagblad	
Trefwoorden:	guy	van	grinsven	pasquale	somers	
09-11-1985	(pagina	17)	
3p	

 
e) Bijnaam	/	artiestennaam:	Cat	

Huidige	beroep:	eigenaar	en	tattoo	artiest	(TATZDACAT	INK	and	PIERCING	/	
Double	Dutch	Ink	and	Photography	Maasmechelen)		
2p	

 
 
9. 

a) Autosport	(	Formule	1	/	Racesport	)	
bron:	https://nl.wikipedia.org/wiki/Hermann_Tilke	
1p	
	

b) 0	km.	
5p	
Strikvraag!	
	

c) Robin	
Frijns	
7	augustus	1991	
Maastricht	(Heugem)	
bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Robin_Frijns 
bron: http://www.rtvmaastricht.nl/nieuws/26692351/robin-frijns-gaat-hard 
4p 
 

d) http://www.robinfrijns.com/	
1p	
	

e) Formule	E	(enkel	elektrische	auto’s)	
Het	idee	ontstond	4	jaar	geleden	(in	2012).	
De	eerste	race	(enkel	stratencircuits)	werd	in	sept.	2014	gereden.	
bron:	https://nl.wikipedia.org/wiki/Formule_E	
2p 

 



 
10. 

a) <	VERVALLEN	–	ARTIKEL	(WEBSITE	FD.)	WAS	NIET	MEER	PUBLIEKELIJK	TE	BEVRAGEN	>	
 

b) De	kosten	voor	het	megaproject	bedragen	+-	1,2	miljard	euro	
bron:	http://nos.nl/artikel/2128999-nieuwe-a2-tunnel-bij-maastricht-
symbolisch-gesloten.html	
Vwb.	de	tunnel	is	binnen	het	budget	gebleven,	de	tunnel	kostte	850	miljoen	
euro.	
bron:	http://www.limburger.nl/cnt/dmf20161214_00029882/a2-tunnel-
weg-files-weg-vieze-lucht	

 2p 
 

c) 180stuks	in	de	tunnel,	in	totaal	217	camera’s	
bron:	https://www.1limburg.nl/217-cameras-nieuwe-a2-
tunnel?context=default	
bron:	http://www.a2maastricht.nl/nl/nieuwsberichten/nieuws-op-
homepage/2016/koning-willem-alexandertunnel-in-maastricht-in-gebruik-
genomen.aspx	
2p	
	

d) Het	diepste	punt	van	de	tunnel	is	22	meter	
bron:	http://www.limburger.nl/cnt/dmf20161214_00029882/a2-tunnel-
weg-files-weg-vieze-lucht	

 1p 
 

e) Telecomaanbieder:	Vodafone	
24	antenne-opstelpunten	
bron:	https://www.1limburg.nl/4g-netwerk-nieuwe-tunnel-
maastricht?context=related-12035	

 2p 
 
 

f) Slecht	één	(1)	!	
De	Koning	Willem-Alexandertunnel	in	Maastricht	is	de	1ste	
dubbeldeks/dubbellaags	tunnel	van	Europa	
bron:	https://www.wegenwiki.nl/Koning_Willem-Alexandertunnel	
lees:	‘	unicum’	

 5p 
 

g) De	eerste	verkeerslichten	staan	pas	in	Genua	(Italië)	-	indien	men	niet	de	fout	
maakt	om	in	Luik	door	de	stad	te	rijden.	
bron:	http://www.limburger.nl/cnt/dmf20161214_00029882/a2-tunnel-
weg-files-weg-vieze-lucht	
zie	koptekst:	Supersnel	
1p	

 
h) tv-programma:	Zembla	

Misstanden	en	uitbuiting	van	personeel	(Poolse	en	Portugese	bouwvakkers)	



welke	aan	de	tunnel	werken	(niet	nageleefde	cao’s,	niet	betaalde	premies	en	
veel	te	lange	werkweken	door	onderaannemers	werden	uitgebuit).	
politieke	party:	SP			(2punten!)	
bron:	https://limburg.sp.nl/nieuws/2015/05/sp-geschokt-door-nieuwe-
onthullingen-uitbuiting-a2-tunnel	
zie	bijlage:	Ingediende vragen over nieuwe onthullingen uitbuiting bij bouw A2-tunnel 
bron:	http://www.limburger.nl/cnt/dmf20161214_00029882/a2-tunnel-
weg-files-weg-vieze-lucht	
zie	koptekst:	Uitgebuit	

 4p 
 

i) Paul	Hertoghs	(Eijsden)		(2punten!)	
Afbeelding	voor	het	pamflet	cq.	de	flyer	(blz	2)	tbv.	‘Kloar	loch’.	
bron:	http://www.milieufronteijsden.nl/wp-
content/uploads/2016/10/Tunnelpamflet.pdf	
De TU Eindhoven werkt aan een mogelijke oplossing voor de slechte 
luchtkwaliteit, door alle passerende auto’s die NOx (Stikstofoxiden is een 
verzamelnaam voor de binaire verbindingen van zuurstof en stikstof) en fijnstof 
uitstoten. 
bron: https://www.deingenieur.nl/artikel/a2-tunnel-bij-maastricht-open 

 4p 
 
 
11. 

a) Hondertmarck	
1p	
	

b) perceelnaam:	D’n	Hiemel	
De	foto	is	genomen	vanaf	de	Helpoort	
2p	
	

c) Sint	Bernardusstraat	24a	
1p 

 
d) Sint	Hubertuslaan	(thv.	Huisnummer	8-10)	

1p 
 
e) Achter	d’n	awwe	Minnebreure	(Achter	de	Oude	Minderbroeders)	

Tekst:	
“	De	woorden	die	ons	dreven	
			Schreven	levens	in	het	steen	
			Zij	zingen	onbewogen	luid	
			In	gevels	om	ons	heen	
“	
2p	

 
f) 
Stenenbrug 5 (thv. bakkerij - graanpakkerij De Bisschopsmolen) 
2p 



 
g) 
04-05-2015 (Dodenherdenking) 
NEEN (er zijn er meerdere ook bv. in de Grote Staat) 
Stolpersteine / Struikelstenen 
De Duitse kunstenaar Gunter Demnig 
In Duitsland (mbt. de plaats zijn er meerdere antwoorden mogelijk; 1996 Berlijn / 
steen in 1992 Keulen / 1995 Keulen) 
5p 
 
1996 – Erste Verlegung in Berlin-Kreuzberg (nicht genehmigt; später legalisiert) 
bron: http://www.stolpersteine.eu/biographie/ 
 
Op 16 december 1992, de vijftigste verjaardag van het bevel van Heinrich Himmler 
tot deportatie van duizend Roma en Sinti, plaatste Demnig voor het stadhuis van zijn 
woonplaats Keulen een steen met daarop een messing plaatje met de eerste regels van 
het bevel van Himmler. 
Op 4 januari 1995 plaatste hij in Keulen de eerste Stolpersteine. 
bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Stolpersteine 
 
Jaartal 1997 (zie hieronder) is een INCORRECTE vermelding in de website Traces Of War !!! 
STOLPERSTEINE / STRUIKELSTENEN 
De Duitse kunstenaar Gunter Demnig begon in 1997 met het leggen van de eerste Stolperstein in de 
Berlijnse wijk Kreuzberg. 
Inmiddels liggen er in vele landen al Stolpersteine. 
Het is een herinnering aan de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. 
Een Stolperstein is een betonnen steen van 10 x 10cm, met aan de bovenkant een messing plaatje 
waarin de naam, geboorte- en overlijdensdatum en de plaats van overlijden wordt gestanst. 
De Stolperstein wordt geplaatst in de stoep voor het voormalige woonhuis van het slachtoffer. 
Gunter Demnig geeft zo ieder slachtoffer een eigen monument.  
Zijn motto is: 'EEN MENS IS PAS VERGETEN ALS ZIJN OF HAAR NAAM VERGETEN IS'. 
- 
In Maastricht zijn op 04-05-2015 hier (Stenenbrug 5) 2 Stolpersteine gelegd voor: 
Carolina Haguenauer-Karels 
Léonard Salomon. 
bron: http://nl.tracesofwar.com/artikel/72117/Stolpersteine-Stenenbrug-5.htm 

 
h) 
Sint Jacobstraat (hoek met het Vrijthof) 
1p 
 
i) 
Vijfkoppen 1 
Theater het Pesthuys 
3p 
 
j) 
Winnaar Internationaal amateur Theaterfestival 
Toernooi der Lage Landen 9-01-2005 
M’46  Maastricht 
3p 
 
 



k) 
Koningin Emmaplein 10 (stoomtramstation 1894) 
bron: http://www.limburgserfgoed.nl/detail/Rijksmonumenten/1000488 
Het woord: D’ALSACE 
De hoofdkleuren zijn: wit (crèmekleurig) en roze/rood (richting lila/paars) 
5p 
 
l) 
Markt 
“WANT WIJ ZIJN RUITERS…” 
Maarten van den Berg (2006) 
( trottoirband thv. standbeeld Minckeleers) 
3p 
 
m) 
Museum aan het Vrijthof (voormalig buitenverblijf van Karel V)  ( --> 3 punten ) 
(Grand Café) 
Tegeltjes-vloer ( ook genoemd: sponsortegels {cq. ex voto-plaquette} ). 
Dit tegeltje ligt schuin naast het bekende tegeltje met het gedicht van Toon 
Hermans. 
- 
17-01-2011 
Burgemeester Onno Hoes ontving uit handen van Camille Oostwegel, voorzitter van 
de Stichting Museum aan het Vrijthof, als cadeau voor zijn echtgenoot Albert 
Verlinde een tegel met gedicht van Toon Hermans: 
 
Nergens is het licht zo licht 
Als op het Vrijthof in Maastricht 
En ook al overdrijf ik lichtelijk, 
Ook dat is Maastrichtelijk 
 
De tegel zal, net als de op 17 januari 2011 symbolisch gelegde tegels en hopelijk nog 
circa 2.000 andere gepersonaliseerde tegels, deel gaan uitmaken van de tegelvloer in 
de overdekte cour. 
4p 

 
 
Te	behalen	punten	per	vraag:	
01	=	8	 	 02	=	7	
03	=	26		 04	=	14	
05	=	28		 06	=	16	
07	=	10		 08	=	15	
09	=	13		 10	=	23	
11	=	33	
	
Totaal	te	behalen	punten	:	193	
(	-2	punten	ivm.	vervallen	vraag	10a	->	191	punten	)	
 
 



	
Ex-aequo	vraag:	
	
a.	
Patio	(cour)	van	het	Dinghuis	(VVV	kantoor)	
Hoek	Kleine	Staat	1	en	Jodenstraat	
Muurschildering	(afbeelding	van	een	pop	van	de	Poesjenelllekelder)	ter	ere	
van	Pieke	Dassen	door	zoon	Manny	Dassen,	ter	nagedachtenis	aan	zijn	
vader.	
bron:	http://www.mestreechtersteerke.nl/pagpieke_dassen.htm	
- 
Dit antwoord is exact hetzelfde als de oplossing van vraag 1a van de MO quiz 2016 
(bevind zich in de patio/cour ervan) 
Kleine Staat 1 (hoek van de Kleine en Grote Staat) 
VVV kantoor (Dinghoes) 
1p		
	
b.	
https://www.detrichtenaar.nl/	
Google:	‘maastricht	onbetrouwbaar	nieuws’	
1p	
	
c.	
einde	in:	1804	kwam	aan	deze	wijntransporten	een	einde.	
hersteld	in:	1986	(het	herstel	van	deze	overlevering	vormde	het	
hoogtepunt	van	het	tweedaagse	internationale	wijnfeest	’86.	
bron:	http://www.delpher.nl/	
servaaswijn	
let	op:	dit	is	1	woord	zonder	'	'	,	maw.	aan	elkaar	schrijven!	
zoeken	op	‘servaaswijn’		->	‘Oude	traditie	na	bijna	twee	eeuwen	hersteld’	-	
Maastricht	herkreeg	Servaaswijn		
Limburgs	dagblad	–	maandag	22	september	1986	(pagina	5)	
einde in:  1804 
hersteld:  1986 (tweedaagse internationale wijnfeest’86) 
2p 
 
d. 
*	De	eerste	Internationale	wedstrijd	vond	te	Maastricht	plaats	op	10	mei	
1885.	
*	maten/afmetingen:	lengte	230m,	het	breedste	gedeelte	was	12	en	het	
smalste	5	meter.	



*	Daarvoor	was	op	het	Vrijthof	eene	baan	aangelegd.	
*	Vélocipèdes	(wedstrijd	met	houten	fietsen,	bv.	de	bicycle,	met	een	hoog	
voor-	en	een	klein	achterwiel)	
bron:	http://www.delpher.nl/	
zoeken	op:	‘allereerste	wielerwedstrijd	maastricht’	
Limburger	Koerier	–	donderdag	30	juni	1932	“UIT	DE	OUDE	DOOS”	
‘De	eerste	wielerwedstrijden	te	Maastricht’	
1ste intern. Wedstrijd: 10 mei 1885 
Maten cq. afmetingen parcours: 230m lengte, breedste gedeelte was 12m en 
het smalste 5m ( totale parcours circa 5000m [21 ronden!] )  compleet = 2p 
Locatie: Vrijthof 
Benaming fiets: Vélocipèdes (houten fiets, oa. de bicycle, deze had een 
hoog voor- en klein achterwiel) 
5p 
	
e.	
*	Opnames	voor	de	Duitse	Krimi	Tatort	(Dortmund)	
*	+	woonwijk:		(Maastricht-West)	Wolder	
			+	locatie:							kerkplein	boven	/	kerkhof	van	Wolder	/	kerk	van	Wolder	
Schrijver	en	acteur	Maarten	Brorens	uit	Heerlen	speelt	mee	(rol:	pastoor	
van	de	parochie	in	Wolder)	in	de	Krimi.	
bron:	https://www.1limburg.nl/was-soll-das-opnames-duitse-krimi-tatort-
maastricht	
Google:	‘maastricht	krimi’	
Een ander (Nederlands) woord voor politieserie is 'krimi' 
3p 
	
f.	
*	2008	-	Dutch	Open	(4de	editie)	–	in	het	schitterende	Holland	Casino	van	
Breda	(mooiste	casino	van	Nederland).	
*	Giel	Reitz	(Seat	10)	
Giel	past	wellicht	niet	in	het	profiel	van	de	ideale	Dutch	Open	winnaar,	
maar	ook	dat	is	poker.	
Naast	een	check	van	bijna	27.000,-	euro	sleepte	Giel	ook	nog	eens	een	
ticket	in	de	wacht	voor	het	main	event	van	de	Master	Classics	of	Poker,	twv.	
6200,-	euro.	
In	het	Lido	doen	ze	er	verstandig	aan	om	een	extra	voorraadje	port	in	te	
slaan,	want	in	Breda	waren	ze	er	door	heen.	
Met	veel	show	en	theater	vermaakte	hij	het	publiek.	
bron:	http://www.pokercity.nl/kroegspeler_wint_verrassend_dutch_open-
0000000239410035.aspx	



‘Kroegspeler	wint	verrassend	Dutch	Open’	
prijzenpot	=	90.000,-	euro	
De	Dutch	Open	is	een	titel	die	een	pokerspeler	status	geeft	
Google:	‘toernooi	poker	winnaar	maastricht’	
bron:	http://www.pokercity.nl/oud-dutch-open-winnaar-giele-reitz-61-
overleden-0253001137510035.aspx	
en…	
http://www.pokercity.nl/kroegspeler_wint_verrassend_dutch_open-0000000239410035.aspx	
2p	
	
	
	
Maximaal	14	punten	te	behalen!	
	
 


