
 
 

 

Startend in het hof van de hemel is de bestemming Dendermonde nooit een verkeerde bestemming. 

Stemmige stad, plaats en kansen genoeg voor een natje en een droogje.  

En onuitputbaar om enkele vraagjes te stellen! 

En hoe eenvoudig ook voorgesteld en ogend, kon men zich al vereenzelvigen met de 7  smarten van Maria bij 

volgende vraag . 
 

Vraag 2: Hoeveel bedraagt de som van het aantal kruistekens en het aantal kruistekens en het aantal 

kruisbeelden in godsdienstige betekenis, te zien van in het tuintje met de zeven kapelletjes? 

Kies uit:     minder dan 2 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – meer dan 8. 
 

Wie niet ervaren in het zoektochten is, loopt er hier gewis met de twee voeten tegelijk in. Ten eerste: een 

kruisbeeld = een crucifix = een kruis met Jezus eraan, dus geen kruis apart! Ten tweede: een kruisteken =  

aanraking van hoofd en bovenlichaam in de vorm van een kruis. Dit is een abstract gegeven, d.w.z. dat dit 

nergens effectief kan gezien worden.  Een ander voorbeeld in die zin is:  welk jaar is hier te zien? Ook ‘een jaar’ 

is een abstract gegeven, maar niet een ‘jaartal’! We telden dus geen kruistekens en vonden 2 crucifixen: één in 

tuintje en 1 aan de kerk. Dus 2 + 0 = 2. 

Mochten er al ‘kruistekens’ te zien zijn, was het antwoord altijd ‘meer dan 8’. In de vraag wordt niet gesteld 

dat kruistekens in bedoeld tuintje moet te zien zijn. In de wereld zijn ontelbare kruistekens (indien die er 

zouden zijn) te zien … . Raar wereldje, nietwaar! En dan zou er nog kunnen geredetwist worden over de 

betekenis van de komma tussen “betekenis” en “ te”! 

 

Vraag 14: ‘Op de boot was een groot opstootje met de technicus’ – Welk zesletterwoord bedoelen we? Dit 

cryptisch omschreven woord is hier niet te lezen, maar is het voorwerp dat met het woord bedoeld wordt 

hier te zien? 
 

Dit is een typische prismavraag. Groot opstootje = rel – technicus = ing (afkorting van ingenieur)  reling = 

leuning op een schip/boot, dus niet een leuning! Wat we hier zien op de brug is een leuning, maar geen reling, 

gezien we ons niet op een boot bevinden! 

 

Vraag 18:  Welke gegevens horen bij elkaar, op eenzelfde gevel te zien vanop het marktplein? Antwoorden 

met de letter-cijfer associatie bv. A5 – B1 … die bij elkaar hoort. 

A. “TIJL”   1. KRUIS 

B. “VADERLAND”  2. KASTEEL MET VLAG 

C. “FRANCE”  3. “PATRIE” 

D. “APOTHEEK”  4. “RENAISSANCE” 

E. BELFORT  5. “MAES” 

 

Wij vonden A bij 4 – B bij 3 – C bij 2 – D bij 1 en E bij 5 (Belfort afgebeeld op café met “MAES”). Alles juist dus! 

Natuurlijk, behalve dat er op het echte Belfort op de markt ook een kruis afgebeeld was, dus ook nog E bij 1. 

Jammer, maar spijtig. 

 

Volgend jaar trekken we vanuit Opwijk naar Grimbergen, ons minder bekend.  

Reikhalzend dus, maar geef ons eerst nog maar een lange, hete zomer. 

 

Wiero. 


