
 “NOOIT MEER OORLOG” staat in koeien van letters in vier talen op het vredesmonument bij uitstek in Diksmuide. 

Kijk naar het nieuws op televisie: overal oorlog. Nog altijd in 2014. Kinderen die worden gedood, vermoord, voor het 

leven verminkt. Het gaat door merg en been. We kunnen ons geen greintje van de beproevingen voorstellen die de 

militairen in de loopgraven en de slagvelden tijdens den Grooten Oorlog hebben doorstaan. Overigens meestal 

mannen die veel liever bij moeder, vader of vrouw en kinderen hadden gebleven, dan te sneuvelen op het veld van 

eer. En vergeet niet, ook de meeste Duitsers!  

De herinnering aan de droevige verjaardag van het begin van deze eerste wereldbrand komt op zijn plaats: we mogen 

de offers van onschuldige burgers en verplichte militairen niet vergeten. Van welk land ze ook kwamen!  

De hoop is ijdel, er kwam een tweede wereldoorlog en ook nu houdt alleen de vrees voor zelfvernietiging als 

represaille sommige ‘herboren Hitlers’ een nieuwe wereldbrand tegen.  

In het decor dat dienst deed voor dit onbeschrijfelijk leed, zond de ervaren inrichter uit Langemark ons op weg met 

enkele pittige vragen. Het was opletten geblazen om de soms verraderlijke eenvoud te doorgronden. Niet in de valkuil 

lopen! Maar als we dan toch een foutje maakten, belandden we niet onder een zerkje, gestorven voor het vaderland. 
 

 
Vraag 4: Welke naam van een muzieknoot komt niet verborgen 
voor in de tekst die vermeld 
wordt op deze gedenksteen?  M.A.: UT – DO – RE – MI – FA – SOL 

– LA – SI. 

O.a in “militairen”, “Wereldoorlog”, “DONATION”, première guerre 

staan de namen van de muzieknoten do, re en mi verborgen. Er is 

een essentieel verschil tussen ‘verborgen in een woord’ en 

‘verborgen in een tekst’. Inderdaad, in bedoelde tekst staat ook 

nog afzonderlijk (2x zelfs) de naam la en die zit verborgen in die 

tekst, hoewel niet in een woord’! De inrichter had het voor wie niet 

alert was ook kunnen vragen: ‘verborgen in een woord in de tekst’, 

dan mag la er niet bij. 

We vonden dus do, re, mi en la verborgen in de tekst en 

antwoordden met ut, fa, sol en si, wat ook het juiste antwoord was. 

 

 

 

Vraag 8: Als ‘500’ = 4, ‘100’ = 8 en ‘50’ = 5, met welke waarde kan ‘1’ dan gelijk gesteld worden volgens 
de gegevens die vermeld zijn op deze gedenksteen? 
 

 
 

Op de gedenksteen staat “DCLI”: d.i. de afkorting van DUKE OF CORNWALL LICHT INFANTRY. De letters van deze 
afkorting zijn ook Romeinse cijfers: D = 500, C = 100, L = 50 en I = 1. Als dus 500 = 4, dan zijn dit de vier letters van 
“DUKE”,  100 = 8 letters van “CORNWALL”,  50 = 5 letters van “LIGHT” en bijgevolg  1 = 8 letters van “INFANTRY”. 
 

 
 



Vraag 11: Wat is een synoniem, betekenis of omschrijving van het vierletterwoord (Prisma) dat 
verborgen zit in de hierboven bedoelde naam van een West-Vlaamse (deel)gemeente die vermeld wordt 
op dit plateau in de onmiddellijke omgeving van ‘The Brooding Soldier’?  
M.A.: Schot – niet kort – plas – alcoholische drank – worp – niet laag. 
 

In de voorafgaande tekst stelt de inrichter dat 
‘The Brooding Soldier’ op een vierkant 
plateau staat met langs elke zijde een 
boogvormige uitsprong.  Er staat juist boven 
de vraag ook nog: Op het plateau, in de 
onmiddellijke omgeving van ‘The Brooding 
Soldier’ worden een aantal namen van West-
Vlaamse (deel)gemeenten vermeld … . 
Conclusie: we moeten dus zoeken in een 
straal van 7 meter (= onmiddellijke omgeving) van bij het beeld ‘The Brooding Soldier’, dus niet noodzakelijk op het 
ganse plateau! Wij vonden daar op dit plateau “Langemarck”  lang = niet kort en ook marck = alcoholische drank. 
Ook nog “Passchendaele”  pas = worp. We vonden op dit plateau ook nog “Poelcappelle”, maar dan wel op meer 
dan 7 meter vanaf het beeld! Dus viel het antwoord ‘plas’ = poel weg. De inrichter beschouwde waarschijnlijk het 
volledige plateau als zoekruimte ofwel zijn de meters in LANGEmark langer dan bij ons. Ook ‘plas’ werd vereist als 
antwoord! 
Er stond ook nog “HOOGE” te lezen binnen de 7 meter, doch dit is geen (deel)gemeente, maar een gehucht. 
 
 
Vraag 13: Uit hoeveel letters bestaat het hierboven bedoelde woord dat vermeld wordt op één steen die 
behoort tot deze gedenkplaat?    M.A.: minder dan 5 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 
 

Voorafgaand stond: “Op een steen die behoort tot deze 
gedenkzuil komt er een woord voor die begint met én eindigt op 
dezelfde letter en waarin eveneens een letter ‘E’ voorkomt (zoek 
geen val in de oude of de nieuwe spelling).” 
Aan deze voorwaarden voldeden “EMPAREE” (7 letters) en 
“STRYDERS” (8 letters). Dit waren de juiste antwoorden. Wij 
daarentegen hadden ook “EMITE” (5 letters) weerhouden.  
“EMITE” is een deel van het woord “EXTREMITE”, vermeld op de 
gedenkplaat. Dit woord staat echter op twee stenen (zie naad 
tussen R & E). 
Bijgevolg bevindt zich de lettergroep “EMITE” op één steen. 
EMITE is de naam van een merk van make up. Een naam = een woord. Dat bevestigt de inrichter in vraag 22 als 
gevraagd wordt ‘welke letter zich op de tweede plaats bevindt in het woord ….’. Op deze vraag was de 2de letter van de 
naam “VANPETEGHEM” een goed antwoord, wat wij heel logisch ook juist hadden gezien! Dus een naam = een woord 
en ‘EMITE’ = een (merk)naam, dat zich op één steen bevindt. Onze tweede  en laatste fout!  
 
Vraag 23: Hoeveel schrikkeljaren zijn er verlopen in de periode die vervat is tussen het jaar 
dat wordt aangegeven door het oudste jaartal dat hier vermeld wordt op of aan de voorgevel 
van ’t Oud Gemeentehuis én het jaar dat wordt aangegeven door het jongste jaartal dat hier 
vermeld wordt op of aan de voorgevel van ’t Oud Gemeentehuis? 
 
Eenvoudig zoekvraagje! Dacht je? Op een steen lazen we”I904” en “I969”. En dan maar zoeken. Niets meer te 
vinden na lang speuren. Nu ja , er moeten ook wel eens gemakkelijk vraagjes tussen zitten. Valkuilen, verdoken 
onder gebladerte! Tot enkele speurneuzen onder ons dan toch het verlossende, piepkleine “2011” vond op een 
kabeltje. Goed en raak gezien. Dan moet je nog weten dat het jaar 2000 ook een schrikkeljaar is (alleen jaartallen 
die een eeuwwisseling voorafgaan zijn een schrikkeljaar als ze een veelvoud zijn van 400). Nog een valkuiltje: 1904 
telde niet mee omdat dit jaartal niet verliep tussen 1904 en 2011! In totaal waren er 26 schrikkeljaren.  
 
Altijd mooi, altijd goed. En de discussies nemen we er gratis bij. Wie ben ik om daarover te vallen… .  
Er zijn er spijtig genoeg veel te veel nutteloos gevallen in de streek van de ‘Vredeszoektocht’.  
Laten we hen blijvend gedenken. 
Volgend jaar zie je ons terug, Danny! Bij leven en welzijn. 

Gezapig gezien door Wiero. 


