
 

 

 

 

Na elf jaren leren we Gent in vele facetten beter en beter kennen. Dat het een van de mooiste 

Vlaamse steden is, staat buiten kijf. In dit historische kader kregen we een spervuur van 

spitsvondige en venijnige vragen! 

 

Hiernaast zijn twee types dakkapelletjes 

afgebeeld zoals er veel terug te vinden zijn 

bovenaan het Pand. 

Vraag 6: Wat is het verschil in aantal tussen 

beide types dakkapelletjes? Zoek geen val in 

kleine verschillen! 

K.U.: A. minder dan 7 – B. 7 – C. 8 – D. 9 – E. 

meer dan 9. 

Er wordt gevraagd deze vraag op te lossen 

tijdens onze wandeling langs ‘het Pand’. In de 

straat Oombergen : 15 dakkapellen met 

raampje en 6 met rooster.  15-6 = 9. Verder naar het einde toe in de zoektocht passeren we de 

achterkant van ‘het Pand’: nog eens 12 dakkapellen met rooster  wordt 18-15 = 3. Maar bij het 

begin van de Predikherenlei: bord met afbeelding gedeelte van ‘het Pand’: daarop 4 dakkapelletjes 

met rooster. Alles samen dus:  22 (met rooster) - 15  (met raampje) = 7 (antwoord B). Fout! De 

inrichter betoogt dat gevraagd wordt naar het Pand, dus eens het echte gebouw en eens de 

afbeelding ervan apart beoordelen. In beide gevallen is het verschil telkens minder dan 7 (antwoord 

2x A – 3 & 0). Hoewel m.i. hier wel verwarring is, het gebouw heet ‘het Pand’ (zegt de inrichter zelf). 

In dit geval is er niet echt sprake dat het over het ‘Pand’ gaat, want het heet ‘het Pand’. 

Voorafgaand had beter gestaan: “het gebouw ‘Het Pand’ genaamd”. 

 

Vraag 13: Noteer voor elk van onderstaande beweringen op uw antwoordenblad een ‘J’ als de 

bewering WAAR is of een ‘N’ als de bewering NIET WAAR is.  

A. Twee meiden houden gezamenlijk één 

partituur vast. 

B. Een knaapje houdt een partituur vast met 

beide handen. 

C. Tussen de benen van een wicht is een 

onduidelijke tekst te lezen 

D. Een snaak houdt een partituur vast met zijn 

linkerhand. 

E. Een bakvis draagt een hoofddeksel. 

 

 

Antwoorden A & B geen probleem, allebei ‘WAAR’. Antwoord C oordeelde de inrichter dat het ‘NIET 

WAAR’ is. De onduidelijke tekst was te vinden tussen de twee benen (linker en rechter) van 

respectievelijk twee wichten (meisjes). Hij stelt dat het bepaald lidwoord ‘de’ in de vraag betekent 

dat daarmee bedoeld wordt beide benen van één wicht. In het reglement staat dat ‘een’ ofwel één 

ofwel meer(dere) kan zijn. Indien men de vraag dan leest als ‘tussen de benen van meerdere 



meisjes, wat niet fout is volgens het reglement, dan wordt bedoeld dat die tekst zich ook tussen de 

benen van twee wichten kan bevinden. Oh ja, ook wij hadden door dat taalkundig de benen van één 

wicht werd bedoeld, maar daarom bestaat het zoektochtenreglement om in vele gevallen de 

gangbare logica op te heffen. En dan moeten inrichter en deelnemer zich daar naartoe voegen, hoe 

absurd ook. 

 

Aan het huis met nummer 62 woonde Karel Miry en componeerde er de muziek van de Vlaamse 

Leeuw. We lossen hier de volgende vraag op: 

Vraag 16: Bovenaan deze woning kan je een korte Latijnse tekst lezen. Met het middelste woordje 

van deze tekst en de eerst twee letters van een vierletterwoord onmiddellijk naast dit woordje 

kan je een woord vormen dat betrekking heeft op muziek. Welke van volgende woorden zijn een 

synoniem van een vierletterwoord dat je kan vormen met dit middelste woordje en de eerste 

twee letters van een vierletterwoord hier bovenaan te lezen nabij dit middelste woordje? M.A. : 

A. kenwijsje – B. rondrit – C. borrel – D. munt – E. jingle. 

 

Bovenaan bedoelde woning lezen we: “tunc et nunc”  met ‘tu’ en ‘et’  ‘tune’ = kenwijsje en 

jingle. Ook ‘neut’ kan gevormd worden = borrel. In de vraag: ‘hier bovenaan’, dus zoeken binnen de 

25 m. Even terug lezen we hoog onder de dakgoot “ORBI DOMI SUM”  nog altijd ‘ET’ gebruiken 

(hier bovenaan) + OR = toer = rondrit. Niet ‘cent’ = munt, te vormen met ‘ET’ en laatste 2 letters van 

‘tune’. 

 

Er waren natuurlijk nog vele andere mooie vragen, te veel om in een korte resumé te bespreken. 

We maken alvast afspraak op de finesses van deze inrichters in het historische Gent volgend jaar. 

 

Wiero. 


