
 

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

Hartelijk welkom op onze 16de wandelzoektocht.  
 

De stad Gent heeft een rijk literair verleden. Door de eeuwen heen zijn hier talrijke schrijvers 

geboren, hebben er gestudeerd, gewoond en/of gewerkt. Velen van hen schreven over hun stad en 

worden er geëerd met een straatnaam, een standbeeld, een gedenkplaat, soms met een studiecentrum 

of een genootschap dat naar hen is genoemd. Maar ook andere auteurs bezongen in hun literair werk 

de stad met haar roemrijk verleden, haar hoekjes en kantjes. 

Ook wetenschappelijke geschriften en boeken behoren tot de literatuur en Gent is met haar 

universiteit een trefpunt voor het verzamelen van dit wetenschappelijk erfgoed.   

Tijdens deze zoektocht gaan we op zoek naar de plaatsen waar dit patrimonium bewaard wordt.  

Zo bekijken we de 64 meter hoge monumentale Boekentoren waar maar liefst 65 km aan boeken, 

tijdschriften, handschriften, enz.. bewaard wordt. De toren is echter veel meer...  

Een tweede imposant gebouw dat we bezichtigen is de Krook. Dit complex meet zich heel wat 

identiteiten aan: een bibliotheek die klaar is voor de 21e eeuw, een speerpunt van innovatie, een 

cultureel knooppunt maar vooral een open huis dat uitnodigt tot ontmoeting. 

We houden ook even halt bij de voormalige drukkerij van het dagblad Vooruit en  wandelen de 

Minard voorbij, de tempel van het Gentse dialect. 
 

Tijdens een wandeling van ongeveer 3 km lossen we een 30-tal parcoursvragen op. Hier en daar is er 

een addertje onder het gras maar geen nood, met het gebruik van ons brein, wat logica en goed 

rondkijken kunnen alle vragen beantwoord worden. Lees ook elke vraag vooraf en ter plaatse 

grondig, dit zal helpen om tot een goed resultaat te komen! 
 

Door de coronacrisis zullen we uitzonderlijk overgaan tot het toekennen van geldprijzen of een 

evenwaardig alternatief. De eerste 20 en elke 10de in de uitslag ontvangen een geldprijs of een 

waardebon.  

                                                                                                           Succes! 

 
De zoektocht verloopt conform de ‘Spelregels & Afspraken voor zoektochten’ anno 2022. 

Te lezen op: www.caborazoektochten.com 

 



 
 

1.   Met plaatselijke gegevens, gegevens op je routeblad en wat parate kennis kunnen alle vragen opgelost worden.  
 

2.   Wij gebruikten voor woordbetekenissen Prisma 2012 en volgenden maar ook soms de gangbare betekenis.  
       Uitdrukkingen in ‘Prisma’ hebben steeds voorrang op de gewone betekenis. 
 

   3. De weg wordt aangegeven door genummerde opdrachten die in volgorde moeten worden uitgevoerd.  
 

4.   Tussen dubbele aanhalingstekens “ “  = te lezen tekst en is als dusdanig identiek terug te vinden. Niet tussen 

      aanhalingstekens = voorwerp of afbeelding. vb. kerk, u moet zoeken naar 'n kerk of 'n afbeelding ervan.  

      Tussen enkele aanhalingstekens = om een gegeven te benadrukken. vb. ‘oudste’ kerk. 
 

5.   Toelichtingen geplaatst tussen ( ) houden nooit 'n val in.  
 

6.   R =rechts ;  L =links; RD =rechtdoor; HNV =hier niet vermeld; vgtp =volgens plaatselijke gegevens. 
 

7.   Eén = 1; een = 'n = 1 of meer.          = sanitaire voorzieningen. 
 

8.   De klinkers zijn: a, e, i, o, u, y. De Romeinse cijfers: I= 1, V= 5, X= 10, L= 50, C= 100, D= 500, M= 1000. 
 

9.   Grootte en lettertypes spelen geen rol, spaties wel. “WIJSNEUS” = “WIJSNEVS” = “WijSNeuS” maar “WIJSNEUS”  
      ≠ “WIJS  NEUS”. Tekens en accenten mag men wegdenken. “CA-FÉ” = “CA  FÉ” en “CAFÉ” = “CAFE”. 
 

10. Verborgen in een woord: In “generatie” zit verborgen “gene”, “era”, “rat”, ...  Verborgen in een tekst: In “de  

       oudere  generatie” zit o.a. verborgen “oud”, “regen”, “oudere”, rat,..  
 

11. Belangrijk is het verschil tussen “de”/”het” of “een” in een vraag. Als bv. gevraagd wordt naar gegevens op ‘een 

       bord’, en er zijn meerdere borden die aan het gevraagde voldoen, dan tel je alle gegevens op de verschillende 

       borden samen. Vb. hoeveel maal komt een vogel voor op een bord met “Gent”? M.A.: 0 – 1 – 2 – 3 – meer  

       dan 3. Op de drie borden samen komen 5 vogels voor. Dan is het juiste antwoord meer dan 3.  

       Als de vraag gaat over “het bord” dan antwoord je per bord. Vb. hoeveel maal komt een vogel voor op het bord  

       met “Gent”? M.A.: 0 – 1 – 2 – 3 – meer dan 3. Je ziet drie borden met respectievelijk 0, 2 en 4 vogels. Dan is het  

       antwoord 0 – 2 – meer dan 3. 
 

12. Op elke vraag moet geantwoord worden. 

       Bij een vraag gevolgd door “K.U.“ (Kies uit) is slechts één antwoord mogelijk. 

       Bij een vraag gevolgd door “M.A.” (mogelijke antwoorden) zijn er minstens 1 of meerdere antwoorden juist.  

       Daaruit moeten steeds de VERSCHILLENDE correcte antwoorden gekozen worden.  

       De vragen zonder keuzemogelijkheden hebben meestal één antwoord maar kunnen meer dan één antwoord  

       bevatten.  

       Op geen enkele vraag mag geantwoord worden met "ONMOGELIJK", "GEEN", "NIETS", "NIEMAND",..  tenzij 

       deze onder één of andere vorm bij de mogelijke antwoorden (M.A.) vermeld zijn. 
 

13. Met “of” wordt bedoeld één van de gegevens, vb. “een pot of een pan” = één van de twee. Met “en/of” wordt  

       bedoeld één of alle gegevens, vb. “een pot en/of een pan” = één van de twee of beiden. 

 

14. Zoek geen valstrikken in het gebruik van voorzetsels zoals op, in, aan, bij, .... Met 'op of aan een gevel' wordt  

      steeds bedoeld: 'op één of andere manier verbonden of bevestigd aan die gevel'. 
 

15.  Met naam van een persoon bedoelen we voornaam + familienaam of familienaam + voornaam of alleen familie-  

       naam maar ook afgekort. JAN LUC  DE VOS = DE VOS JAN LUC =  DE VOS = J.L. DE VOS = J. D. VOS = J.L.D.V. 
 

16. Vermeld: In “Zanger Walter De Buckplein” is De Buck vermeld. Vb. Hoeveel maal is de naam van deze zanger 

       hier vermeld? We lezen 3x zijn volledige naam, éénmaal verborgen “De Buck” en éénmaal zijn initialen “W.D.B.” 

       dan is het antwoord 5. 
 

17. Een bord of een plaat kan uit om het even welk materiaal bestaan (hout, metaal, steen, brons, kunststof,..). 
 

18. Het woordje “hier” duidt steeds op de plaats waar je je bevindt langs het parcours. Het slaat nooit terug op  

       de tekst in het routeblad. Natuurlijk kan het routeblad overal gelezen worden. 



19. In de omgeving van of hier is een zoekruimte van 25 m, in de onmiddellijke omgeving is een zoekruimte van 

      10 m en ter hoogte van (thv) of bij is binnen een straal van 2 m, alle drie met inbegrip van het herkenningspunt  

      zelf. De hoogte speelt nooit een rol in de bepaling van de afstand van de zoekruimte. 
 

20. Graffiti (≠ muurschildering) en toevallige stickers tellen niet mee.  

       Niets zoeken achter glas, tenzij beschermglas, gegraveerd glas of volledig gekleefd of geschilderd op de 

       binnen- of buitenzijde van het glas! Ook niets zoeken op de grond, op de achterkant van verkeersborden op  

      deurbellen en sloten. 
 

21. Alles wat de inrichter beweert moet je als waarheid aannemen. 
 

22. Privaat eigendom mag nooit betreden worden. Respecteer de privacy! 
 

23. De inrichters kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen tijdens deze zoektocht.  
 

24. Door deelname aan deze zoektocht gaat u akkoord met het reglement. 

 
 

Hoe de start bereiken? 
 
 
MET DE TREIN: 
Neem aan het Sint-Pietersstation Tram 1 (PERRON 2)  richting centrum tot halte Verlorenkost (4de halte). 
Vandaar 400 m wandelen tot aan de start. 

Vanaf de tramhalte: Aan de driesprong scherp naar R Sint-Kwintensberg beklimmen. Zo beland je in 

de Sint-Amand straat. Je kan ook de zoektocht hier starten. Dit is aan wegopdracht 6 (Sint-Amand straat 
86). Dit is maar 250 m van de tramhalte. 
Wil je beginnen aan de start bewandel dan deze straat tot het Sint-Amandsplein. Ter hoogte van “Ter 
Linden” ga je naar L tussen de geparkeerde auto’s en neem je de trap naar het Sint-Pietersplein. Beneden 
gekomen wandel je naar R tot café De Kroon.  
 

MET DE AUTO TOT HET SINT-PIETERSPLEIN: 
 Volg het parkeergeleidingssysteem: Sint-Pietersplein P10 (ondergronds). Verlaat de parking via de 
uitgang ‘Overpoort’. Dit is juist voorbij het blauw bord met “UITRIT KANTIENBERG”. Wandel boven 
gekomen tot café De Kroon. 
 

Zon- & feestdagen gratis parkeren bovengronds. (Sint-Amandsplein en omliggende straten)  
 

OPGELET! Van 19 maart tot 10 april is er op de Sint-Pietersplein en het Sint-Amandsplein 
Halfvastenfoor maar de gegevens voor de eerste drie vragen zouden zichtbaar blijven. 
Mocht dit niet het geval zijn kijk naar de rubriek wijzigingen op onze website. 
 
 

AANVRAAG ANTWOORDENBLAD(EN)  
Hoe tewerk gaan? 
1  Vul op onze website: www.caborazoektochten.com het aanvraagformulier in:   

    Vermeld het aantal gewenste antwoordenbladen en de naam van de deelnemer(s). 
 

2  Stort per deelnemingsformulier 5€ op de rekening van Cabora. 
 

3  Van zodra we de storting ontvangen hebben krijg je per mail het antwoordenblad   

    met een unieke code. 
 

 



De zoektocht start op het Sint-Pietersplein ter hoogte van Café De Kroon.       (ondergrondse parking 24/24) 
 

 We beginnen met een eenvoudig vraagje  aan café De Kroon: 
 

Vraag 1: De uitbaters van café  De Kroon werden volgens de bordjes naast de ingang meermaals 

                tapkampioen.  

                Welk jaartal wordt naast de ingang van café De Kroon vermeld onder de tapkraan? 

M.A.:      2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021. 
 

Het Sint-Pietersplein vormt een belangrijke schakel in de ontstaansgeschiedenis van de stad Gent. Het plein is in 1848 

aangelegd. De historische aanwezigheid van de Sint-Pietersabdij en Sint-Pieterskerk en de integratie van het Sint-

Amandsplein tegenover de kerk waren bepalend.  

Met als afmetingen 80 x 200m is dit het grootste plein van de stad. Het plein is dan ook één van de belangrijke stedelijke 

open ruimten in Gent. Omwille van de grootte van het plein, de overzichtelijkheid, de nabijheid van de Boekentoren en het 

stadscentrum vinden vele manifestaties hier plaats, zoals de halfvastenfoor die doorgaat tijdens deze zoektocht. 
Onder het plein werd een parkeergarage gebouwd voor 700 wagens. Het architectuurconcept streeft een wisselwerking na 

tussen de bovengrondse en ondergrondse architectuurelementen en  is ontworpen als aangename en veilige publieke ruimte 

die via een vide voor de Sint-Pieterskerk in relatie staat tot het bovenplein. Een vide is een open ruimte die meer 

verdiepingen in een gebouw verbindt waardoor natuurlijk licht tot op de onderste verdiepingen wordt gebracht. De bezoeker 

krijgt daardoor niet het gevoel zich in een ondergrondse ruimte te bevinden. De muren van deze vide werden beschilderd 

met boekenkasten, verwijzend naar de nabijgelegen Boekentoren. Het is een ontwerp van Paul Baeteman, de kunstenaar 

die hier wat verder ook het monumentje van het Humanistisch verbond verwezenlijkte. 

We zullen bij de start van de zoektocht het plein verlaten via de monumentale trap naar het Sint-Amandsplein. Deze 

geklasseerde  trap is spijtig genoeg in erbarmelijke staat. De balustrade  was versierd met  19de -eeuwse kandelaars en 

siervazen. Op mysterieuze wijze verdwenen er een aantal. Deze waardevolle kandelaars en siervazen liggen al zeker drie 

jaar in een tweedehandswinkel. De Stad weet dat maar komt voorlopig niet tot een akkoord met de uitbaters. 
 

1. Vertrek met je rug naar Café De Kroon en wandel naar L tot aan het groot wit bord links van de hierboven 

beschreven trap. Los met gegevens op dit bord deze wat cryptische vraag op: 
 

Vraag 2: Deze drie ‘volgelingen’ uit ons alfabet  hebben zo te zien een ‘verbond’ afgesloten.  

                 Noteer, niet verbonden, bedoelde drie op je antwoordenblad. 
            

           Nog een vraagje met gegevens over het gedicht van Marcel Van Maele rechts van deze trap: 
 

Vraag 3: Heel snelle, kleine, schokkende bewegingen maken is de omschrijving van een werkwoord 

                 verborgen in een woord in dit gedicht. Welk werkwoord bedoelen we? 
  

1.  Neem nu deze trap naar boven ‘Sint-Amand plein’.  

OPGELET: Voor rolstoelgebruikers (en eventueel tijdens de halfvastenfoor)  wandel verder 100m RD 

en neem de eerste straat L. Aan viersprong L en wandel tot huisnummer 62. Zo kom je aan opdracht 4.  

2. Wandel boven aangekomen RD tussen de geparkeerde auto’s richting “Ter Linden”.  

3. Aan “Ter Linden”  R  ‘Sint-Amand straat’. HNV. 

           Los in dit stukje straat de volgende vraag op. Links wandelen en links zoeken: 
 

Vraag 4: Wat loopt, vgtp, het gevaar weggesleept te worden? 

M.A.:       een auto   –   een vehikel   –   een fiets   –   een japanner   –   een deux-cheveaux.  
 

4.  Viersprong RD. Blijft ‘Sint-Amand straat’: 

In de omgeving van deze viersprong zien we een bizar groepje kaarters. Heel gezellig lijkt het er niet  

aan toe te gaan. Los de hier gestelde vraag op. 
 

Vraag 5: Wat is troef vgtp? 

 

Vraag 6: Hoeveel maal bemerk je, rondvliegend op of aan de Oxfam Bookshop, een gesloten boek? 

K.U.:        minder dan 2     –    2     –    3     –     4     –     5. 
 

5. Aan huisnummer 86 de straat over zebrapad oversteken en onmiddellijk  L ’Sint-Hubertus straat’. 

          We wandelen hier al langs het lager gedeelte van de Boekentoren. 



De Boekentoren, ook wel de vierde toren van Gent genoemd, is een 

modernistisch meesterwerk van de Belgische architect Henry van de 

Velde. Hij vormt de overgang tussen het historisch centrum en het 

kunstenkwartier met zijn musea. 

'Een machtige boekenkast in de hoogte aangelegd', zo presenteerde 

Henry van de Velde in 1934 het ontwerp van wat de Boekentoren zou 

worden. Hij was professor aan de Rijksuniversiteit Gent en ook een 

internationaal gereputeerd architect en designer. Tussen 1933 en 1954 

werkte hij aan de realisatie van het gebouw. De Boekentoren werd een 

modernistisch gebouw, opgetrokken uit staal, glas en beton, voorzien van 

een torendepot en van een magnifieke belvedère op de 21ste  verdieping vanwaar je een wijds uitzicht hebt over de stad. 

De Boekentoren behoort tot de architecturale hoogtepunten van België en zelfs in het buitenland. 

Van de Velde noemde het bouwen van de Boekentoren “ene der zwaarste opdrachten die ik in mijn leven ontmoet heb”. 

Door aanslepende moeilijkheden werd het interieur nooit volledig voltooid en kon zijn ontwerp voor een aanpalend 

faculteitsgebouw niet gerealiseerd worden. Eind 1942 opende de nog onvoltooide Boekentoren voor het eerst zijn deuren.  

Het 64 meter hoge betonnen gebouw telt 24 verdiepingen. Meer dan drie miljoen boeken vinden er onderdak. Naast boeken 

ontsluit de Boekentoren tijdschriften en belangrijke erfgoedcollecties. Dat gaat van middeleeuwse manuscripten over 

archieven van artiesten en schilderijen tot de gekste dingen. Zelfs de eerste broodzak van de bekende Gentse bakkerij 

Bloch is hier in bewaring, allemaal dankzij bibliothecarissen die niets wilden weggooien.  

Maar de toren is meer dan alleen een monument. Het is een baken van de wetenschap, hier kunnen onderzoekers en 

studenten terecht in hun zoektocht naar kennis. 

Na een lange restauratiecampagne, uitgevoerd door de architecten Robbrecht en Daem in samenwerking met BARO en 

architecte Barbara Van der Wee is het eind 2021 terug opengesteld in zijn originele pracht.  

Bovenop de Boekentoren staat een hond. Deze bronzen foxterriër is een kunstwerk van Greta van Puyenbroeck. Deze 

hond, kan je, al is het maar een stip, kilometers in het rond bemerken. Het moet het verheven karakter van de monumentale 

Boekentoren relativeren. Wat staat er op het toppunt van wetenschap, wijsheid en kennis? Een hond. 
 

Op het einde van deze straat zien we aan de ingang van het Instituut voor Kunstgeschiedenis, waar Henri 

Van de Velde professor was,  een bas-reliëf van Jozef Cantré.  

Deze compositie stelt de geschiedenis van de kunst voor. Links boven zien we de Griekse 

beeldhouwkunst. Een man kapt een van de paardenkoppen op het Pantheon te Athene. Centraal zijn we 

in de middeleeuwen, een monnik bekijkt de plattegrond van de nabijgelegen Sint-Pieterskerk. Uiterst 

rechts hangt Rubens een blanco schilderij op. Hij symboliseert de schilderkunst  uit de 16de & 17de 

eeuw. Vooraan ligt de moderne kunstenaar. Deze naakte man kijkt dromerig naar een wenend vrouwtje, 

symbool van het lijden. Hij lijkt niets te bieden te  hebben tegenover de kunstschoonheden achter zich. 

Een anekdotische bijzonderheid: voor het gelaat van de dromende, moderne kunstenaar heeft Jozef 

Cantré zichzelf geportretteerd.   

Helemaal op het voorplan zien we een boek dat het neerschrijven van de kunstgeschiedenis symboliseert.  

Los met gegevens op dit kunstwerk de volgende vraag op: 
 

Vraag 7: We hebben voor elk van de 5 afgebeelde figuren  een bewering gemaakt.  

                Noteer voor elk van deze beweringen op je antwoordenblad een ‘W’ als de bewering WAAR is of 

                een 'NW' als de bewering NIET WAAR is. (één antwoord per bewering) 

                A)     De beeldhouwer houdt een moker vast.  

                B)     De monnik heeft een tonsuur. 

                C)     Rubens hangt het witte doek met beide handen op. 

                D)     De naam van de naakte man is te lezen op het bas-reliëf.  

                E)     Het vrouwtje heeft een cap over het hoofd. 
 

6. Einde straat R ‘Rozier’ HNV. Wandel naar de hoofdingang van de Boekentoren. 
 

De Vliegende Bladen is één van de topcollecties van de Gentse Universiteitsbibliotheek. Het is een unieke verzameling 

van catalogi van bloemen, meubels, kleren, machines, testamenten, facturen, wikkels van sinaasappels en chocolade, en 

wat dan ook. In de collectie vinden we ook waardevolle manuscripten, brieven van kunstenaars en plannen van twee 

bekende architecten.  Deze verzameling  is van onschatbare waarde voor de beeldvorming van de 19de en begin 20ste eeuw.  

Aan de basis van deze verzameling ligt de verzamelwoede van één man, Ferdinand Vander Haeghen. Hij was van 

1868 tot 1911 hoofdbibliothecaris van de Gentse universiteitsbibliotheek, nog geruime tijd voor de bouw van de 

Boekentoren. Onder het motto ‘Ne jetez jamais un papier’ bracht hij meer dan één miljoen losse documenten samen, die 

teruggingen tot 1313. 



 Los met gegevens op het bord met een brief van Ferdinand Vander Haeghen de volgende vraag op: 
 

Vraag 8: In deze Franstalige tekst komen een aantal woorden voor die op dezelfde manier worden gespeld 

                in het Nederlands. Wat is een synoniem of omschrijving van een woord dat je kan vormen met 

                vier opeenvolgende letters van een van bedoelde woorden? 

M.A.:      groente   –   couplet   –   spijskaart   –   fijne opening   –   eigendom    –   borrel.       

                (Geen rekening houden met eventuele accenten in de tekst op het bord.)          
 

7. Driesprong L ‘Gustaaf Magnel straat’.  Los hier  volgende eenvoudige vraag op: 
 

Vraag 9: In welke eeuw stierf de hoogleraar van wie de naam vermeld is op een straatnaambord op 

                de driesprong aan het begin van deze straat?  

M.A.:      18de eeuw   –   19de eeuw   –   20ste eeuw   –   21ste eeuw   –   vorige eeuw.  

                TIP: De som van de cijfers van bedoeld jaartal is 20. 
 

8. Driesprong R ‘Jozef Plateau straat’: 
 

Vraag 10: Al mijn onderdelen, op één na, hebben er vier. Ik heb er zes en ben ook de zesde van dit 

                   gezelschap.  Wie of wat ben ik? 
 

9. Einde straat L ‘Sint-Pietersnieuw straat’ HNV. 

 Wandel tot huisnummer 128. In dit gebouw was de drukkerij van voormalig dagblad Vooruit gevestigd: 
 

In 1884 stichtte Edward Anseele de krant vanuit de Samenwerkende Maatschappij Vooruit. Op 31 augustus 1884 

verscheen het eerste nummer. In het begin was Anseele wegens financiële omstandigheden zowel hoofdredacteur als 

letterzetter. Dagblad Vooruit was nauw gelieerd aan de Belgische Werkliedenpartij waardoor, eveneens in Gent, in 

1890 het dagblad Het Volk werd opgericht als katholiek tegengewicht.  

Door dit succes zocht Anseele naar een nieuw onderkomen voor zijn krant. In 1930 verhuisde de redactie naar hier. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog mocht de krant gedrukt worden, zij het met Duitse militaire censuur, maar bij het begin 

van de Tweede Wereldoorlog, op 17 mei 1940 werd de uitgave gestaakt. In de zomer van 1940 speelde de Nieuwe Orde 

adept Hendrik de Man met de gedachte om van Vooruit de spreekbuis van zijn collaboratiepolitiek te maken. Op 6 

september 1944 werden de gebouwen ingenomen door leden van de socialistische weerstand, en diezelfde dag liep er een 

bevrijdingsnummer van de persen. 

Op het hoogtepunt in de jaren vijftig had Vooruit een oplage van 56.000 exemplaren. Nadruk lag toen op sport- en 

populaire verslaggeving aan de ene kant, anderzijds cultuur. 

In 1978 werd de Vooruit na een fusie met de Volksgazet voortgezet als De Morgen. 
 

Vraag 11: In een beschermkastje aan de voorgevel lezen we in een Engelstalige tekst de geschiedenis van 

                   dit gebouw.  In deze tekst komen veel jaartallen voor.  

                   Van welke van volgende decennia bevindt zich op of aan de voorgevel met “128” één jaartal?  

M.A.:        1ste     –     2de     –     3de    –     4de     –     5de     –     6de     –     7de    –     8ste     –    9de     –     10de. 

 

Vraag 12: De twee woorden van de naam van deze krant zijn op dit gebouw verticaal aangebracht met 

                  grote metalen rode letters.  

                  Hoeveel verschillende woorden (als lemma in Prisma) bekom je wanneer je van een metalen 

                  verticaal aangebracht woord aan deze gevel alleen de begin- en eindletter overhoudt en 

                  daartussen een van volgende lettergroepen AS – OO – AA – OE – OR  toevoegt? 

K.U.:         3      –      4      –      5      –      6      –      7      –      8      –      9      –     10.    

 

       Los even verder voor de driesprong volgende vraag op: 
 

Vraag 13: Dat is net andersom dan het behoort te zijn, zo zou je de naam van deze zaak kunnen 

                   omschrijven. Welke van volgende gegevens zijn afgebeeld op of aan deze zaak? 

M.A.:         sterrenbos    –    sterrenbeeld    –    sterrenhemel    –    sterrenregen    –    sterrenkaart. 

 

10. Driesprong RD. Blijft ‘Sint-Pietersnieuw straat’.  

 

 



Los vanaf deze driesprong tot wegopdracht 14 volgende fotovraag op: 
 

Vraag 14: We hebben een aantal foto’s genomen van een jaartal.  

                   Associeer elke foto van een jaartal met één gegeven eronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                 1 “ROELANT”   –   2 “DIERKENS”   –   3 “DE GRUYTER”   –   4 “EXPERT”   –   5 “DELEU”   –   6 “11”. 

                 Antwoorden met een letter/cijfercombinatie. vb. A/3, B/6, … 

 

Vraag 15: Net voorbij deze driesprong en even verder bemerken we op de grond aan de ingang van een 

                   paar gebouwen ‘n tekst waarvan de letters in mozaïek werden aangebracht. 

                   Welke kleur hebben bedoelde letters? 

M.A.:         blauw  –  geel  –  groen  –  rood  –  wit  –  zwart.   

(Voor deze vraag mag je bij uitzondering op de grond zoeken en zoek geen val in een licht afwijkende kleur)  
 

11. Driesprong RD. Blijft ‘Sint-Pietersnieuw straat’.   

12. Driesprong RD ‘Romain Deconinck plein”: 
 

De Minardschouwburg, werd gebouwd in 1847 als reactie op 

de Franstalige schouwburg en opera in Gent. Tot 1898 deed de 

Minardschouwburg dienst als Nederlandse Schouwburg van Gent.  

In 1898 werd deze functie overgenomen door de Koninklijke 

Nederlandse Schouwburg aan het Sint-Baafsplein.  

Vanaf dan werd de Minard opengesteld voor plaatselijke toneel- en 

muziekgezelschappen. Naast cabaret, operettes, persiflages van 

bekende opera’s werden vooral revues opgevoerd in het Gents dialect.  

Met de komst van theatermaker Henri Van Daele werd de Minard het Gentse volkstheater bij 

uitstek. Het zinde Van Daele niet dat het Gents dialect op de achtergrond verdween en daarom 

startte hij in 1925 een eigen gezelschap, die het vaste huisgezelschap werd van de Minard. Het 

werd een enorm succes, elke dag was er een voorstelling.  

Na de Tweede Wereldoorlog nam Romain Deconinck de fakkel over. ‘Deconincks beren’ werd 

het nieuwe huisgezelschap. Zijn gezelschap bracht volkse stukken met rake humor, steevast in 

het dialect, dikwijls gecombineerd met show en oogverblindende kostuums. Hij had zelfs het lef 

om zeer geëngageerde stukken te brengen, waarbij de Gentse politiek op de korrel werd genomen. Die voorstellingen 

kregen wel altijd een happy end, want volgens Romain was er in het leven altijd hoop op iets beters. 

Ondanks de kritiek dat het volkstheater minderwaardig was, bleef Deconinck volharden in dat genre. Het had volgens 

hem immers een educatieve en sociale functie. In de evolutie van revue naar volkstheater hield Romain steeds voor ogen 

dat het theater er was voor en door de mensen. Nu nog wordt hij in Gent op handen gedragen. Eind juni 1997 werd in 

aanwezigheid van zijn dankbaar publiek een beeld ingehuldigd aan de trappen van de Minard en elk jaar tijdens de Gentse 

Feesten brengt de Gentse toneelvereniging De Melomanen een komedie van Romain Deconinck. 

 

Vraag 16: Hoeveel nachteveningen (= als de dagen en de nachten even lang zijn) vonden er volgens 

                   gegevens plaats tussen de dag van het overlijden van Romain Deconinck en de dag van  

                   de inhuldiging van het beeld van Deconinck? 

M.A.:         meer dan 2    –    3    –    4    –    5   –    6    –    meer dan 6. 
 



13. Driesprong RD ‘Walpoortstraat’. 

14. Viersprong R ‘Grote Huidevetters hoek’. Een speurvraagje: 
 

 

Vraag 17: Melk brengt dit beestje in de verleiding. Welk dier bevindt zich bij de melk? 

M.A.:         hond  –  vogel  –  koe  –  leeuw  –  kat  –  roofdier. 
 

15. Driesprong RD en wandel verder onder een onafgewerkte brug ‘Mandelapromenade’. 

Deze brug is bedoeld als verbinding voor voetgangers en fietsers over de Schelde van het Zuid naar De 

Krook. De bouw is al 4 jaar stilgelegd na klacht van omwonenden wegens schending van de privacy.    

De promenade waar we ons nu bevinden en het plein bovenaan de Krook, waar we straks een paar vragen 

oplossen, kregen de naam van iemand die de apartheid in Zuid-Afrika bestreed: 
 

Vraag 18: In welk jaar stierf  de bedoelde  Zuid-Afrikaanse  persoon van wie je  de naam  aantreft op een 

                   straatnaambord thv de brug die bedoeld is als verbinding voor voetgangers en fietsers over de 

                   Schelde naar de Krook? 
 

De Krook is een grootschalig stadsvernieuwingsproject dat 

kennis, cultuur en innovatief ondernemerschap bundelt, en 

een ontmoetingsplek vormt voor alle Gentenaars. De 

infrastructuur aan een bocht (‘krook’) in de Schelde omvat 

onder meer de nieuwe stadsbibliotheek, labo’s en kantoren 

van de Universiteit Gent en Imec, een lees- en eetcafé en 

groenzones. 

Hier worden niet alleen boeken gedeeld, maar ook kennis en 

ervaringen. Meer dan 3000 bezoekers per dag komen er om 

van elkaar bij te leren, om boekentips uit te wisselen, om 

nieuwe media te ontdekken.  

In De Krook kan ook het publiek meemaken hoe top-

academici de wetenschap van morgen tot stand brengen. En 

aan de kinderen werd ook gedacht, onder meer met Bieblo, een nieuwe visuele en digitale toepassing voor kinderen. 

De Krook is een knap staaltje architectuur. Het is een in lagen gestapeld gebouw dat verwijst naar de vroegere binnenhaven 

en industriële activiteiten aan de rivier. In het gebouw stromen de zichten, de kleuren en de lichten van de stad binnen. 

Het werd ontworpen door het Gentse architectenbureau Coussée & Goris architecten en hun partner  TV RCR Aranda 

Pigem Vilalta Arquitectes. Dit Spaanse architectuurbureau kreeg de Pritzker  Architectuurprijs, de hoogste internationale 

onderscheiding voor architectuur die wordt beschouwd als de Nobelprijs van de architectuur. De nieuwbouw opende in 

maart 2017 de deuren.  

Als je even tijd hebt loop maar eens naar binnen, je kan er vrij in rondwandelen, misschien vind je in een van de boeken 

een gegeven dat kan helpen voor het oplossen van een vraag van deze zoektocht!! 
 

16. Wandel verder langs het water en neem na de bocht het hellend vlak naar boven.  

Voor de volgende 4 vragen maken we een wandeling vertrekkend aan de voet van het hellend vlak, boven 

gekomen wandelen we in wijzerzin rond de bibliotheek om te eindigen op het Miriam Makebaplein voor 

de ingang van de bibliotheek:         (Open van 10 tot 19 uur. Zondag gesloten.) 
 

Vraag 19:  Wat is het verschil tussen het aantal witte fietsen en het aantal zwarte honden die zich bevinden 

                    op dit wandelgedeelte? 

K.U.:           minder dan 4    –    4   –   5   –   6   –   7   –   8   –   meer dan 8.         

 

Vraag 20: Tijdens je wandeling rond de bibliotheek krijg je een panoramisch zicht over Gent.  

                   Welke van volgende gegevens bemerk je tijdens je wandeling aan de Krook? 

                   1 draak       –       “Platteberg”       –       2 palmbomen        –        de naam van een zangeres        – 

                   benen in de drie primaire kleuren      –       2x “terugbrengbus” voorafgegaan door een witte pijl 

                   –      madame panier. 

 

Vraag 21: Als je ertegen schopt geraak je hogerop. Zo hebben we twee duidelijk te lezen woorden, die we 

                   tot één woord hebben samengebracht, cryptisch beschreven. 

                   Noteer dit woord op je antwoordenblad. 



Op het Miriam Makebaplein  zien we  een  beeld 

‘De Passanten’ van Michaël Borremans.  

Het imposant beeld toont vier voorovergebogen 

figuren, die de hoofden bij mekaar steken.  

Alle geledingen van de maatschappij komen voor in 

het werk, ze hebben verschillende achtergronden en 

vertonen imperfecties. Het zijn twee mannen en 

twee vrouwen geworden: een roodharige werkmens 

met één arm kan niet meer werken en zit zo in de 

penarie, een Turkse man met een snor en een chique 

madame die aan de Britse koningin doet denken 

lijken eerder zorgeloos door het leven te gaan. Als 

vierde figuur zien we een vrouw met een hoofddoek. 

Je kan er een dakloze of een vluchteling in her-

kennen met haar schamele bezittingen.  

De symboliek van hun houding is duidelijk: Solidair zijn en elkaar kennis doorgeven waardoor ze beter door het leven 

kunnen gaan.  

Inspiratie voor dit werk kreeg Borremans toen hij vier modelfiguurtjes, die normaal bij het bouwen van maquettes gebruikt 

worden aan elkaar kleefde: Door hun positie hielden de vier elkaar in evenwicht. Het bracht hem op het idee om die 

miniaturen op te blazen tot een beeld van drie meter hoog.  

Door het beeld te beschilderen wilde Borremans, die in de eerste plaats kunstschilder is, de ‘speelgoedachtige kleuren’ 

van de miniatuurpoppetjes recreëren. 

 

Over dit beeld een vraag: 
 

Vraag 22: We hebben voor dit beeld een aantal beweringen gemaakt.  

                   Noteer voor elk van deze beweringen op je antwoordenblad een ‘W’ als de bewering WAAR 

                   is of een 'NW' als de bewering NIET WAAR is. (één antwoord per bewering) 

                   A)     De chique dame draagt pumps.  

                   B)     Eén van de figuren zit zo te zien in nauwe schoentjes. 

                   C)     Twee van de vier figuren raken met beide voeten de grond.                    

                   D)     De man met snor draagt een das.  

                   E)     De vrouw met hoofddoek draagt twee tassen. 

            F)     De werkmens draagt een tuinbroek. 
 

17. We verlaten het Miriam Makebaplein voorbij het beeld naar L over de voetgangers- en fietsbrug. 

18. Aan het einde van de brug R.  

19. Aan de lichten RD over het zebrapad.  

20. Wandel verder RD ‘Muinkkaai’ langs het water. Negeer alle zijstraten.  

Los vanaf hier tot de volgende wegopdracht de volgende vraag op: 
 

Vraag 23: Hoeveel achtereenvolgende meerpalen met “I8  62”, zoals hiernaast  

                   afgebeeld, wandel je voorbij? 

M.A.:         2    –    3    –     4    –    5    –    6    –    7    –    8    –    9    –   10    –    11    –   12  

                   meer dan 2.  

                   (Zoek geen val in de soms moeilijk te lezen cijfers.) 
 

                   En is aan de overkant van het water een foxterriër te zien? 

 
 

21. Driesprong voorbij huisnummer 62A L ‘Muinklaan’. Links wandelen en links zoeken: 
 

Vraag 24: Hoeveel medeklinkers telt de familienaam van de architect, die we voorbijwandelen in deze 

                   straat vanaf hier tot wegopdracht 24? 

M.A.:         2     –     3     –     4     –     5     –     6    –    7. 

                  (De bijna onleesbare naam van de architect  aan huisnummer 39 niet in aanmerking nemen.) 

 

22. Viersprong RD. Blijft ‘Muinklaan’. 



Aan huisnummer 37 zien we een prachtig smeedijzeren sierhek uit de jaren dertig: 
 

Vraag 25: We namen een aantal detailfoto’s van dat sierhek. Rangschik de zes foto's in de volgorde zoals 

                   je het gefotografeerde hier langs je wandelweg voorbij gaat. (vb. 341526) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23. Viersprong RD en onmiddellijk aan zebrapad de straat oversteken en ‘Muinklaan’ verder volgen: 
 

Vraag 26: Op één na zijn wij allemaal ‘speciaal groot’. Om dit te compenseren werd dat ’kleintje’ zo te zien 

                   ‘zeer precies’ aangebracht.  Welke hier duidelijk te lezen naam bedoelen we? 
 

24. Aan kruispunt met lichten R. ‘Rooseveltlaan. 

25. Aan huisnummer 490-493 steken we voorzichtig de straat over en begeven ons in het parkje naar het 

stervormig monument ter herinnering aan de Gentenaars overleden in Congo. 
 

Door de Gentenaars kreeg dit monument de naam ‘Congoster’. Het is er gekomen in 1936 

door toedoen van de vereniging Koloniale Dagen. De reusachtige gouden ster op een azuren 

veld, is het zinnebeeld van Belgisch Congo en Congo Vrijstaat. Tussen de hoeken van de ster 

staan een 60-tal namen van Gentenaars gesneuveld in Congo van 1876 tot het begin van de 20ste 

eeuw vermeld.  

Met honderden trokken vooral jonge mannen via Antwerpen per boot naar Afrika waar ze een 

maand later toekwamen. Voor de militairen wachtte een strijd met inlanders en Arabieren 

waarbij velen het leven lieten in de strijd. Maar ook voor de burgers was het leven risicovol. De 

onbekende ziekten zoals malaria, tyfus en bilharziose sloegen toe.  

Uit Gent vertrokken ook vele jongeren. Hoeveel weten we niet maar we weten wel dat 66 van 

hen niet terugkwamen. Twee van hen de gebroeders Van de Velde, vermeld op dit monument, 

hebben elk een uitgebreid dagboek bijgehouden met zeer gedetailleerde beschrijvingen van het 

leven in Belgisch Congo in de tweede helft van de 19de eeuw. Deze dagboeken worden bewaard in de Boekentoren en 

zijn van onschatbare waarde gebleken voor studies over deze Belgische kolonie in die woelige periode. 
 

Los met gegevens op dit monument de volgende twee vragen op: 
 

Vraag 27: Hierna geven we een aantal (cryptische en soms wat fonetische) omschrijvingen die allen leiden  

                   naar een familienaam vermeld op dit monument. 

                   Noteer telkens het jaartal dat hoort bij deze  familienaam.  

A)       Hopen dat het goed afloopt. 

B)       Heel grote beer. 

C)       Handig kledingstuk.  

D)      Vergiffenis zonder vijfde. 

E)       Deelt harde klappen uit.  

F)       Zorgt voor het gezin en de huishouding. 

 

Vraag 28: Als we dit monument van naderbij bekijken lijkt er iets niet te kloppen, een aantal slachtoffers 

                   hadden niet mogen vermeld worden op dit monument.  

                   Om hoeveel slachtoffers gaat het? 
 

26. We wandelen verder  RD richting apotheek. Aan apotheek R ‘François Benard straat’. 

27. Driesprong RD. 



28. Rechtover het parkje zien we een schoolgebouw met in  grote letters “Normaalschool”.  

Onder dit woord bevinden zich twee decoratieve panelen met wapenschilden: 
 

Vraag 29: Wat is het verschil tussen het aantal letters die tweemaal voorkomen in de wapenspreuk op 

                   bovenbedoelde panelen en het aantal leeuwen die zich bevinden op bovenbedoelde panelen? 

M.A.:         0   –   1   –   2   –   3   –   4   –   5   –   6. 
 

Wandel tot de viersprong net voor de brug en los de volgende vraag op met een gegeven duidelijk te zien 

in de omgeving van deze viersprong:  
 

Vraag 30: Voor de ene de hel voor de andere de hemel…  

                   In elk geval het kan beiden boeien… 

                   Welk woord, waarvan de letters meer dan 10 cm groot zijn, bevindt zich het dichtst bij het  

                   bedoelde? 
 

29. Wandel over de brug ‘Kantienberg’ HNV. 

30. Viersprong RD blijft ‘Kantienberg’ maar begeef je eerst naar het monumentje met “PRIJS VAN HET 

VRIJZINNIG HUMANISME” voor de volgende vraag: 

Op onpare jaren wordt de Prijs van het  Vrijzinnig Humanisme uitgereikt. De prijs gaat naar een persoon 

of organisatie met grote maatschappelijke verdienste.  

De beeldhouwer maakte een arduinen beeld met op de sokkel de namen van de laureaten.  
 

Vraag 31: Wat is de familienaam van  de persoon vermeld op dit monumentje en  waarvan  het verborgen 

                   woordje ‘man’ ook deel uitmaakt van zijn familienaam? 
 

31. Boven op de ‘top’ van de Kantienberg gekomen  wandel je verder RD ‘Kramersplein. 

Wandel tot het gebouw met huisnummer 23 voor de laatste vraag: 
 

We sluiten deze zoektocht af aan het Liberaal Archief, Liberas, zoals het nu noemt. Het werd opgericht in 1982 en legt 

zich toe op het verzamelen, bewaren en ontsluiten van alle bronnenmateriaal over de liberale beweging in België van het 

begin van de 19de eeuw tot heden. 

Dit erfgoed omvat zowel archivalia als boeken en brochures, kranten en periodieken, foto's, affiches, vlaggen en museale 

stukken. Het oudste stuk dateert van 1797.  

Met meer dan 50.000 titels beschikt het Liberaal Archief over de belangrijkste bibliotheek in Vlaanderen voor de liberale 

beweging, het vrije denken en handelen, vrijzinnigheid, schoolstrijd, ethische kwesties en de scheiding van Kerk en Staat.   

De organisatie doet ook onderzoek rond de brede geschiedenis van het vrijheidsideaal in al zijn facetten.  

In 2016 verbreedde de organisatie het werkingsterrein en definieerde een aantal nieuwe collectiegebieden. 
 

Vraag 32: Als je bij een handeling, te zien op een spandoek , een ‘gouden’ geeft wat krijg je dan volgens 

                   Prisma? 

M.A.:          een vergoeding   –    ontslag   –   een financieel gunstige regeling    –   een tand    –    een geschenk. 
 

32. Op het einde van dit plein R en wandel verder RD tot je terug op het Sint-Pietersplein belandt. 

Aan café De Kroon eindigt de zoektocht.         (ondergrondse parking 24/24) 
          

        We hopen dat jullie enkele aangename en leerrijke momenten hebben beleefd tijdens deze zoektocht.  

        Bekijk ook regelmatig onze website www.caborazoektochten.com voor eventuele wijzigingen. 

 
 

Vergeet niet te antwoorden op de hierna volgende schiftingsvragen: 

Schifting 1: Geef de laatste vier cijfers van het jokergetal van de lottotrekking van woensdag 29 juni 2022. 
Schifting 2: Geef het reservegetal van diezelfde lottotrekking. 

 

Het antwoordenblad uiterlijk versturen op woensdag 22 juni 2022 naar:  
lentezoektochtgent@telenet.be   of    Jacques Van Bruaene    Sint-Michielsstraat  4   9000  Gent  

 

Deze zoektocht telt mee voor het kampioenschap van zoektochtvereniging ROS beiaard, de West-Vlaamse 

Rallyvrienden (W.R.V.) en rallyclub CABORA. 
 

Samenstelling: Jacques Van Bruaene en Alix Liefooghe     Controle: Willy Elst 
 



               

 

 

 

 

 
 
Dank aan:   

 

        Zoektochtenvereniging ROS BEIAARD   
 

     West-Vlaamse Rally-Vrienden 
 
 
   
 

 

 
 
 

 

Ben je geïnteresseerd in het zoektochtgebeuren? 

Wil je er op regelmatige tijdstippen nieuws over ontvangen?  

Wens je een beetje begeleiding als nieuweling in de hobby? 

Sluit dan aan bij Rallyclub CABORA !!! 

Voor slechts € 10.00 per persoon ben je een heel jaar lid van onze club. 

Ontvang je om de drie maand ons digitaal clubblad de Weergalm, met specifiek Cabora nieuws,  

besprekingen van zoektochten, een caboraadsel, puzzels, een zoektochtenkalender en nog veel meer...  

Hoe word je lid?  

Stort de som van € 10.00 op rekening BE57 8900 1485 1135 ten name van rallyclub Cabora.  

Dan ben je lid van Cabora tot eind 2022.  

Meer inlichtingen?  

Ga naar onze website www.caborazoektochten.com en vul het contactformulier in. 


