
 

Antwoorden Kerstkwis 2020 - De Stadsbron  
1 GEVELSTENEN 

Het straatbeeld van Amersfoort is versierd met allerlei prachtige gevelstenen en siermetselwerk. Op 
welke locaties staan de volgende objecten? 

1 

 
 

 Krommestraat 5 

2 

 
 

Vijver 18 

3 

 
 

Kamp 22/24 

4 

 
 

Bloemendalsestraat 26 



5 

 
 

Langestraat 90/92 

6 

 
 

Krankeledenstraat 

7 

 
 

Hoek Columbusstraat Van Randwijcklaan 

8 

 
 

Kamp 73 

9 

 
 

Havik 25 



10 

 
 

Hof 31 

 

2  AMERSFOORT IN HET NIEUWS 

Wat speelde er in het Amersfoortse in 2020? 

1 welke treinverbinding dreigt te sneuvelen?  
 

Intercity Adam-Afoort)  
 

2 Peperdure Lamborghini? Een van de dure auto’s die op 3 juli 2020 in beslag 
werd genomen bij een inval in een loods aan de 
Stuwdam op bedrijfsterrein De Wieken. 

3 “Ik ben hier mijn hele leven bang voor 
geweest”. 

Voormalig verzorger Marjo Hoedemaker over de 
ontsnapping en dood van de chimpansees Mike en 
Karibuna. 

4 Wat stond in de conceptnotulen dat in de 
definitieve versie was verdwenen? 

In de zomer van 2019 meldde het ministerie van 
Defensie in een overleg met het 
Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente dat Defensie 
de hoofdpoort van de Bernhardkazerne wilde 
verplaatsen naar de Utrechtseweg. Deze 
informatie was verdwenen in de definitieve 
notulen van dit overleg.  

5 Welk middel gingen vijf 
ziekenhuisapotheken, waaronder 
MeanderMC, produceren? 

Midazolam, medicijn om IC-patienten langdurig in 
slaap te houden. 

6 Ruim 70 miljoen euro steun? Amersfoortse ondernemers ontvingen circa 74 
miljoen euro voor een tegemoetkoming in hun 
loonkosten tijdens de coronacrisis. 

7 Wie is verantwoordelijk voor de 
ongekende groei van het autobezit in 
Amersfoort? 

Het leasebedrijf van Volkswagen Pon. 

8 Rappend raadslid? DENK-lid Tahsin Bulbul. 
9 LAgroup en WdjARCHITECTEN? De twee door wethouder Koser Kaya ingehuurde 

bureaus die moesten adviseren over de toekomst 
van het Rietveldpaviljoen. 

10 Zou duurzaam worden gesloopt? De sloop van de ziekenhuislocaties Elisabeth en De 
Lichtenberg moest duurzaam gebeuren. Moest 
duurzaam, daar kwam niets van terecht. 

 

  



3 WIE ZEI 

Van welke Amersfoorters zijn de volgende uitspraken? 

1 “In werkelijkheid wordt deze strijd vaak 
gevoerd door mensen vanuit een grote 
achterstandspositie.” 

Marijke Jongerman in haar Facebook-pamflet over 
haar uittreden uit de SP. 

2 “Wij allemaal en ik roep iedereen op 
deze tweet te rapporteren bij Twitter.” 

Dillian Hos na ‘racistische’ tweet Hans van Wegen. 

3 “Ik heb wat ervaring met crises, maar dit 
slaat alles.” 

Burgemeester Lucas Bolsius in interview AD over 
corona. 

4 “Maak het kort, maak het kort.” Laatste woorden Johan van Oldenbarnevelt tijdens 
zijn terechtstelling in 1619 

5 “Het oppervlakte van dingen geeft genot, 
hun binnenste geeft leven.” 

Piet Mondriaan 

6 “Breng alle zalen in Amersfoort samen in 
een beheergroep.” 

Bernard van Gellekom pleidooi op De Stadsbron om 
alle culturele instellingen onder een dak samen te 
brengen. 

7 “Het is een mooie organisatie met hele 
bevlogen mensen.” 

Esther van Garderen bij het bekendworden van haar 
voorzitterschap bij de Fietsersbond. 

8 “Ik ken deze Duitsers. Ik wind ze om mijn 
pink.” 

Verpleegster Loes van Overeen vertelt in een 
interview hoe ze het in Kamp Amersfoort voor 
elkaar kreeg om het lot van gevangenen te 
verbeteren. 

9 “Ik wil dat het veilig is op straat. 
Polarisatie is voor niemand goed.” 

Buurtvader en D66’er Nour Said Belkasmi in AD over 
radicalisering jonge Amersfoorters. 

10 “In zekere zin hebben ze daarmee meer 
dan hun naam teruggekregen.” 

Rabbijn Evers bij de onthulling van de digitale 
Gedenkrol op 22 januari 2020. 

 

 

4 SPORT 

Wie of wat is het verhaal achter de volgende Amersfoortse sportfeiten? 

1 53,79 Record dat Femke Bol dit jaar vestigde op 400 
meter horden 

2 1u23 na Hongaarse? Amersfoorts wielertalent Puck Pieterse. Werd 
recent Europees kampioen veldrijden bij de 
beloften. 

3 Pleegde zelfmoord nadat hij atlete zou 
hebben geholpen met bloeddoping? 

Spaanse mountainbiker Alberto Leon zou 
Amersfoortse hardloopster Adrienne Herzorg 
hebben geholpen met bloeddoping. 

4 Derde op 1:29? De in Amersfoort geboren en bij WV Eemland 
opgeleide Wilco Kelderman werd dit jaar derde in 
de Giro d’Italia 

5 Geboren als Eimert maar in een andere 
regio bekend geworden als Epi? 

Voetballer Epi Drost, bekend van FC Twente, werd 
op 21 september 1945 geboren in Amersfoort) 

6 Moest vanwege faillissement half 
december 1982 de competitie verlaten? 

SC Amersfoort ging na verlies belangrijke sponsor 
failliet. 

7 Pleitte in 2016 om Amersfoortse straten De partij Actief voor Amersfoort pleitte hiervoor. 



naar succesvolle paralympische sporters 
te noemen? 

8 Henk van Ramselaar heeft de 
twijfelachtige eer? 

De langste schorsing in het betaalde voetbal. 

9 Welke wereldkampioen in 2019 leerde 
het vak in Amersfoort en Leusden? 

Noel van ’t End werd in 2019 wereldkampioen judo 
in Japan. 

10 4 oktober 1966 als Joseph Antonius? De Amersfoortse voetbaltrainer John van den Brom. 
 

5 DOOD EN OVERLEDEN 

Wat is de Amersfoorte connectie bij onderstaande vragen in de categorie dood en overleden? 

1 Kleine Haag? Jon Sistermans De Marienhof 
2 Aziatische? 3-jarige Aziatische olifant Yunha overleed april in 

Dierentuin Amersfoort 
3 87 Leeftijd eerste patient die in MeanderMc aan 

corona bezweek 
4 Waar ligt de vader van de Georgische Dali 

Asanisjvili begraven? 
Antwoord: Russisch Ereveld in Leusden 

5 “De epidemie was nog niet dringend; 
bovendien liepen de leerlingen ook risico 
buiten de school, dus waarom zo’n 
drastische maatregel?’ Een citaat van het 
College van B&W Amersfoort. Naar 
aanleiding van welke dodelijke ziekte werd 
dit gezegd? 

De Spaanse Griep 

6 Op 1 januari 1932 vond de eerste 
begrafenis plaats op Rusthof. Wie? 

L. Eysink, medefirmant van de toen bekende 
Eysink motoren- en rijwielfabriek te Amersfoort) 

7 Geboren in Amersfoort, omgekomen in 
2015 in Syrië 

Jihadist Jermaine Walters 

8 

 

Grafmonument jacob van Campen in de Sint 
Joriskerk 

9 “En als de klok luidt, het tijd is  
En ik zing voor de laatste keer  
Als ik daar lig in vrede  
Zing deze dan nog een keer” 

Diggy Dex ‘Treur Niet (Ode aan het leven). 

10 Ik ben me nog bewuster van de dood 
geworden 

Miss Montreal -Sanne Hans- na overlijden van 
haar stiefvader. 

 

  



6 WAAR 

Bijzondere vergezichten, inkijkjes, en andere markante plekken in de stad. Waar zijn deze foto’s 
gemaakt? 

1 

 
 

Muur vol vogelhuisjes aan huis Scheltussingel 

2 

 
 

De Hoorn des Overvloeds staat symbool voor de 
overvloed aan aanbod in het winkelcentrum op het 
Neptunusplein 

3 

 
 

Vijver 32 

4 

 
 

Heliumweg 10C 

5 

 

Uitsnede kompasroos op grond voor 
Belgenmonument. 



6 

 
 

Bank Gasthuislaan 

7 

 
 

Borneoplein 19 

8 

 
 

Fragment Bergbank Utrechtseweg De Bosch 
Kemperlaan splitsing 

9 

 
 

Gemaal Zeldert  

10 

 
 

Winterlandschap. Muurhuizen om de hoek bij Van 
Gogh in de Langestraat 

 

 

  



7 GESCHIEDENIS 

Wat staat er in het Amersfoortse geschiedenisboek? 

1 Plaquette geweigerd Cadeau van beeldhouwer Gerard Overeem voor 
op gevel Het Kapelhuis 

2 Politieman Herman Bredewold kwam als 
eerste aan 

Hij was de eerste van tien Amersfoorters die de 
Elfstedentocht van 1942 voltooiden 

3 Radioklankbeeld Amersfoortse radiozender De Golfbreker maakte 
dit over dood Johan van Oldenbarnevelt 

4 “Tot mijn spijt kan ik u geen opgave 
verstrekken van het aantal Joodse 
leerlingen, daar mijn geweten hiertegen in 
verzet komt”. Wie? 

Antwoord: juffrouw H.A. van Albada, hoofd van 
een Amersfoortse kleuterschool in 1941. 

5 Zijn opvolgers werden berecht, hij 
ontsprong de dans? 

SS-officier Walter Heinrich werd in 1941 de eerste 
commandant van Kamp Amersfoort. Na de oorlog 
kon hij ontsnappen door fouten van de instanties. 

6 Heren sinds 1836? Herensocieteit Amecitia werd in 1836 opgericht. 
7 Wie op het fietspad langs de Eem tussen 

Amersfoort en Soest rijdt, ziet tal van 
kazematten. Deze zijn in de oorlog nooit 
gebruikt, sterker: ze werden na oplevering 
direct afgekeurd. Waarom? 

Schietgaten waren te groot 

8 Hauptverteiler für Holland (8 augustus 
1947) 

Ben Pon tekent een contract met Volkswagen voor 
het monopolie op de import van de gelijknamige 
auto’s. Hiermee legt hij de basis voor het mega-
autoconcern. 

9 Breda, 31-7-1979 Joseph Kotalla, de beul van kamp Amersfoort, 
sterft in de Koepelgevangenis van Breda. Vorig 
jaar is over hem een prachtige biografie 
verschenen 

10 “Ik blijf hier niet wonen. We verhuizen zo 
spoedig mogelijk” (rond 1-1-1974) 

Burgemeester Laumans van Hoogland, nadat hij 
zijn ambtsketen moest inleveren na de annexatie 
van Hoogland door Amersfoort. 

 

  



8 MUZIEK 

Jazz, pop, klassiek, wat is hier de Amersfoortse noot? 

1 Vul aan:  
……………………………  
Die heeft zijn eerste vrouw vermoord  
De tweede heeft-ie ook gekeeld  
En de de derde heeft zich dood verveeld  
Alleen met nummer vier  
Ging het van tierelier 

Antwoord: De dominee van Amersfoort, eerste 
regel uit gelijknamige lied dat o.a. door Boudewijn 
de Groot werd gezongen en dat werd geschreven 
door Jaap Koopmans. 

2 Composer not in residence De Amerikaanse componist Caroline Shaw schreef 
speciaal voor het Ragazze Kwartet ‘The 
Evergreen’, maar vanwege corona kon de 
composer in residence niet aanwezig zijn bij de 
wereldpremière in De Flint. 

3 Penguin Showcases? Three Little Clouds sloot tijdens de afgelopen 
Eurosonic Noorderslag de Penguin Showcases af. 
Een hele eer. 

4 Welk Amersfoorts platenlabel richt met 
name op jazz? 

ZenneZ Records 

5 “De Amersfoortse Pracht” rapgroep D.A.C. 
6 Ging niet door maar presenteerde Cinema 

Paradiso in Openluchttheater? 
de organisatie van Havik Concerten. 

7 Welk Amersfoort restaurant draagt de 
naam van een Amersfoortse muzikant? 

Tollius ca. 1555-1620 

8 Opgericht in 1962? Amersfoorts Jeugd orkest 
9 Welke Amersfoortse muzikant vertrok in 

januari 2015 met zijn gezin naar Engeland? 
Marcel Sophie, o.a. Pater Moeskroen 
 
  

10 Tenorsaxofonisten Dexter Gordon en 
Rahsaan Roland Kirk? 

Speelden op 10 november 1963 in Amersfoortse 
bardancing In den Poortwal 

 

  



9 ECONOMIE EN BEDRIJFSLEVEN 

Het spel en de knikkers in Amersfoort. 

1 Kantoorgebouw van het jaar 2020?  Nieuwe kantoor Twijnstra Gudde boven Fluor in 
het Oliemolenkwartier  

2 Is een van de grootste verkopers van 
tweedehands platen en cd’s ter wereld? 

Worldwide records aan de Nijverheidsweg-
Noord 

3 Bracht 1050 euro op, op veiling 3FM Serious 
Request? 

Het oude stationsbord Amersfoort. 

4 Slash-Jimmy Page-Jan Akkerman-Paul 
McCartney-Neil Young etc? 

Allemaal muzikanten die de Les Paul van Gibson 
bespeelden. Sinds 2019 heeft Gibson zijn 
Europese hoofdkantoor in Amersfoort. 

5 Herstelt datadragers en verhuisde naar 
Amersfoort 

Ontrack, het grootste data recoverybedrijf ter 
wereld kondigde in augustus aan om het kantoor 
voor de Nederlandse en Vlaamse markt te 
verhuizen naar Amersfoort 

6 ‘De straat doet zijn naam eer aan. Het is er 
dood en onherbergzaam”. Op welke 
winkelstraat doelde Stadsbron-columnist 
Grimlach? 

De Hellestraat. 

7 Werd de beursnotering per 17 april 2015 
beëindigd? 

Nutreco NV, Stationsstraat 77 te Amersfoort 

8 Bedacht het coronastoplicht? 2 Engineers uit Amersfoort 
9 Voorzag Russen en Oekraïners van valse 

arbeidscontracten? 
Trustkantoor Blaustein, inmiddels gesloten maar 
gevestigd aan de Stadsring. 

10 Heeft slogan ‘Making Life Beautiful’? Japans KAO, met Beneluxvestiging aan de 
Berkenweg. 

 

  



10 KUNST & CULTUUR & UITGAAN 

Drama in crisistijd. 

1 Maakt na deur nu ook twee beeldjes?  Beeldhouwer Eric Claus voor de 
OnzeLieveVrouwe toren  

2 Bestaat 75 jaar? Amersfoortse kunstenaarsvereniging De Ploegh 
3 Welk legendarisch cafe werd in 2011 

gekraakt en omgedoopt? 
Antwoord Mariposa in de Valkestraat 

 
4 Is nu bioscoop? 

 

Antwoord: gesloopte gereformeerde Grachtkerk 
op het Lieve Vrouwekerkhof 

5 Een Fendt stond aan de basis van welk 
festival? 

In 1973 kocht Terts Brinkhoff een tractor van het 
merk Fendt. Dit was het begin van Festival 
Traktor Toernee 

6 Nam bewust afstand van ster? In 2019 nam restaurant Blok’s afstand van hun 
Michelinster. 

7 Gerenommeerde Nederlandse kunstenaars 
die allemaal zijn geboren rond de jaren ’50. 
Waar? 

Musiom aan de Stadsring is met name opgericht 
om werken van deze kunstenaars te tonen. 

8 Wie zei in 2020 “Er kwam geen einde aan 
de domme vragen. Het amateurisme was 
stuitend”. 

Henry Kelder, artistiek leider van de 
Havikconcerten reageert op het nieuws dat een 
adviescommissie adviseert om zijn festival niet 
langer te subsidiëren. 

9 Bekend door haar als rol als huishoudster 
van de burgemeester? 

Antwoord: de in Amersfoort geboren actrice 
Riek Schagen speelde jarenlang Saartje in de 
tvserie Swiebertje 

10 In 1522 al de eerste borreltjes…. De Grote Slok is hoogstwaarschijnlijk het oudste 
cafe van Amersfoort. 

 


