
 

 

Op het gebied van toeristische aantrekkingskracht kunnen smaken misschien verschillen maar de 

omgeving van Nevele, het kasteel van Ooidonk en het rustige Bachte-Maria-Leerne heeft mij in elk 

geval bijzonder kunnen bekoren. De zoektocht zelf van de hand van Jacques en Alix met controle door 

Karel en Jacky was zoals we dat van deze ervaren zoektochtliefhebbers kunnen verwachten zeer 

verzorgd. Het leek hier en daar verrassend eenvoudig maar ... schijn bedriegt... 

Vraag:  Wat is de naam van het leesteken dat op dit bord voorkomt? 

M.A.: apostrof – backslash – aanhalingsteken – haakje – uitroepteken – accolade – punt - 

  komma – geen van vorige. 

Een apostrof [ ‘ ] of weglatingsteken , een aanhalingsteken [ ‘  of  “ ] , een haakje [ ( of ) ] en een   

uitroepteken [ ! ] waren vlot te vinden. Daar zal niemand aan getwijfeld hebben. Een backslash [ \ ] was 

er NIET, wel een zogenaamde forward slash [ / ].  En ook een accolade [ { of } ] was niet te bespeuren. 

En dan ... vraagt de vraagsteller hier naar een puntkomma of naar een punt en/of een komma 

afzonderlijk? Let op het afbreektekentje achteraan op de eerste regel bij de mogelijke antwoorden. Het 

streepje is duidelijk korter dan de scheidingsstreepjes tussen de mogelijke antwoorden. Maar heeft dat 

belang? Waar in de spelregels staat aangegeven hoe lang zo’n scheidingsstreepje moet zijn? Misschien 

kunnen we ons eens afvragen wat de spellingsregels in het algemeen te zeggen hebben over een 

afbreekstreepje (splitsingsteken). Het kan even zoeken zijn om daarover uitsluitsel te vinden maar een 

afbrekingsteken moet altijd ONMIDDELLIJK volgen op het afgebroken woorddeel. Er mag GEEN 

spatie zijn tussen het afgebroken woord en het streepje. Besluit: omdat hier een spatie staat na het 

woorddeel ‘punt’ mag je verwachten dat de samensteller naar een PUNT (afzonderlijk) en eventueel 

ook naar een KOMMA (afzonderlijk) vraagt. Dat bleek hier ook het geval te zijn: zowel een punt als 

een komma waren te vinden. Tot slot nog even opmerken dat er bijvoorbeeld ook een koppelteken te 

vinden was op het bedoelde bord. Dat staat echter niet bij de mogelijke antwoorden ... en dus is het ‘geen 

van vorige’ namen van ’n leesteken. 

Los volgende vraag op met gegevens in de onmiddellijke omgeving van de 14 staties van deze kruisweg. 

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

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

  A. Op zeven taferelen worden telkens zes personen afgebeeld. 

  B. Simon van Syrene is op drie taferelen afgebeeld. 

  C. Op vier taferelen zijn geen afbeeldingen van wapens te zien. 

  D. Op vijf taferelen is een volwassen vrouwelijk persoon afgebeeld. 

  E. We zien Jezus acht maal afgebeeld met een kruis op zijn schouder. 

Voor al deze beweringen telkens 14 staties bekijken... het is geen 

eenvoudige taak. Ikzelf maak in zo’n geval een tabelletje en bekijk voor 

elke statie afzonderlijk welk van de vijf beweringen erop van toepassing 

kan zijn. Bij statie I noteer ik dan: zes personen, geen Simon, twee wapens, 

geen vrouw en geen kruis. Bij statie II : vijf personen, geen Simon, geen 

wapens, geen vrouw, één kruis. Enz.  

De conclusie na afwerking van die tabel was:  

A. Er waren acht staties met precies zes personen >>  NW. 

B. Simon van Syrene was helemaal niet afgebeeld, Simon van Cyrene wel (spelfout!) >> NW. 

C. Vier taferelen zonder wapen maar... er zijn ook taferelen met maar één wapen (≠ wapenS) > NW. 

D. Op ten minste zes taferelen was minstens één vrouw te zien >> NW.  

E. Op slechts zeven taferelen zien we Jezus afgebeeld met een kruis op zijn schouder. Op het eerste zicht 

is dus ook deze bewering niet waar, maar...  bemerk dat je de vraag moest oplossen met gegevens in de 

onmiddellijke omgeving van deze kruisweg. En ja hoor: midden in een perkje was te midden van de 



planten nog een achtste beeldje van Jezus MET kruis op zijn schouder te vinden. Deze bewering was 

dus toch waar :  W ! 

Vraag:  ‘De teerlingen zijn geworpen’ – ‘Zijn handen in onschuld wassen’. 

  Op welk tafereel zijn respectievelijk deze uitdrukkingen van toepassing? 

M.A.: I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X – XI – XII – XIII – XIV.  

Mogelijks is dit toch wel de meest besproken vraag tijdens de 

looptijd van de zoektocht! Het leek allemaal toch veel te 

eenvoudig? Bij het eerste tafereel zien we hoe Pontius Pilatus zijn 

handen wast. Wast hij ze in onschuld? Of is dat toch gewoon in 

water? Bij tafereel X zien we de soldaten die gaan loten wie de 

kleren van Jezus krijgt. Ze hebben de teerlingen al in de handen. 

Als zij die teerlingen nog in de handen hebben dan zijn ze nog 

niet geworpen... De letterlijke betekenis van deze uitdrukkingen 

laat ons toch wel een beetje in de steek zo te zien. En dus maar 

eens nadenken over de figuurlijke betekenis. Zegt het reglement tenslotte niet dat die figuurlijke 

betekenis altijd voorrang heeft op de letterlijke betekenis? De figuurlijke betekenis van ‘zijn handen in 

onschuld wassen’ = ‘de schuld niet op zich nemen’. Bij ‘de teerling is geworpen’ bedoelt men ‘de 

beslissing is gevallen’.  Ow... laat ons met die kennis dan de staties nog eens opnieuw bekijken? Bij 

statie I veroordeelt Pontius Pilatus Jezus tot de kruisdood. Daarmee is dus ‘de beslissing gevallen’. Maar 

hij schuift de schuld daarvoor in de schoenen van het volk (hij wast figuurlijk zijn handen in onschuld).  

Conclusie? BEIDE uitdrukkingen zijn van toepassing op statie I .   

Inschatten hoe moeilijk een zoektocht uiteindelijk zal zijn is een harde dobber voor 

zoektochtorganisatoren. We zien bij het vooronderzoek ergens onderweg een merkwaardig tekstje en 

maken er – als het kan een slimme – vraag over. Maar gaan de deelnemers datzelfde merkwaardig tekstje 

ook snel ontdekken? Of... vinden die zelfs iets totaal anders wat tot verrassing van de organisator ook 

van toepassing zou kunnen zijn op de gestelde vraag? Ik vermoed dat de foutenlast in deze tocht 

uiteindelijk wel wat hoger zal liggen dan de eerste inschatting van de samensteller. Maar voor mij was 

dit echt een juweeltje van een zoektocht. (maar zelfs dat is een persoonlijk oordeel natuurlijk) 

                                                                                                                                                     Wieltje 

 
 Score Caboraleden          max. 95   39 WULLAERT WIM 92 

3 ELST WILLY 94  40 VAN DAMME HERWIG 92 

4 BEERNAERT STEFAAN 94  42 VAN HAVER WIM 92 

6 DE VRIEZE MARIANNE 94  48 JANSSENS KARIN 91 

7 BAERT CHRISTELLE  94  50 D’HAESELEER MICHEL 91 

8 DE VEIRMAN OCTAAF 94  53 ROTTIERS VIC  91 

9 ROELS ANNE-MARIE 94  57 STEVENS DIRK 91 

10 VAN DE VELDE PETER 94  62 MAES JULIENNE 91 

11 LEYSSENS JOS 94  67 VANACKER DANNY 91 

15 BEERNAERT FRANS 94  74 MALENGIER MARCEL 91 

17 KNOCKAERT HANS 93  84 FRANCKAERT RUDI 90 

18 BELLETER LINDA 93  85 WINDELS IVAN 90 

21 VERHEGGEN HERMAN 93  87 LAURENT GUIDO 90 

24 THIENPONDT ANNETTE 93  91 DE BEULE CHRISTINE 89 

26 DUERINCK EUGENE  93  96 VAN DEN BOSCHE NANA 88 

27 DANNEELS RIA 93  108 VAN NIEUWENHUYSE CHRIS 80 

33 VAN DAMME KARIN 92  109 MEERSMAN LYDIA 80 

34 DE GRAVE RONY 92  110 DEQUIDT ISA 80 

35 DIERICKX KOEN 92  125 ASSELBERGS ANNIE -80 

37 MEULEBROUCK MARLEEN 92   133 DE VOS PAUL -80 


