
 
                                                                                                                                                                                              

 
 

 
 
                    
 
 

Hartelijk welkom op onze 13de toeristische wandelzoektocht.  
 

Gent is Parijs niet, laat dat duidelijk wezen. Al is er wel één plein dat qua allure zeker niet zou 

misstaan in de Franse hoofdstad: de Kouter. 

De Kouter heeft een bewogen maar boeiende geschiedenis. Van in de Middeleeuwen, toen het nog 

‘Peerdekouter’ werd genoemd, was het plein een plek waar de lokale bevolking ging flaneren om te 

zien en gezien te worden. Tot in de 19de  eeuw werden hier ook militaire marsen, paardenkeuringen 

en wapenschouwingen gehouden, wat de statigheid van het plein onderstreept. 

Het aristocratische karakter van de Kouter wordt verder versterkt door de aanwezigheid van enkele 

prachtige gebouwen in Barok en Rococostijl. Zo is er de Opera van Gent, het sierlijke Hotel Falligan, 

maar ook de statige Handelsbeurs, om er maar enkele te noemen.  

Parijs mag dan wel Les Tuileries hebben, de Gentenaars hebben de Kouter. 

Tijdens een wandeling van + 3 km bekijken we onderweg ook o.a. nog de Aula van de universiteit 

Gent, Hotel d'Hane Steenhuyse en het gerechtsgebouw.  

We houden ook even halt aan het beroemde Sint-Barbaracollege, ook de inrichter van deze 

zoektocht, heeft acht jaar op de banken van dit college gezeten. 
 

Ondertussen lossen we 35 eenvoudige vragen op met toch hier en daar een addertje onder het gras. 

Maar geen nood, met het gebruik van ons brein, dat we toch allemaal hebben, 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! 

Iedereen die zijn antwoordenblad terugstuurt ontvangt een waardevolle prijs. O.a. multimedia, 

huishoudtoestellen, restaurantbons, bier- en wijnpakketten enz. De eerste prijs is een HD Led 

televisie! De hoofdprijzen gaan naar de eerste 10 in de uitslag en vervolgens naar de 20ste, 30ste, 

40ste, enz. Zo kunnen de minder goed geklasseerde deelnemers ook één van de hoofdprijzen winnen. 

Daarnaast zal er onder alle aanwezige deelnemers tijdens de prijsuitreiking een gratis tombola 

gehouden worden met als hoofdprijs een fiets.             

                                                                                                              Succes! 

 



Het vernieuwd zoektochtenreglement: Spelregels & Afspraken is van toepassing op deze zoektocht. 
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 maar ook soms de gangbare betekenis. 

3.   Uitdrukkingen in ‘Prisma’ hebben steeds voorrang op de gewone betekenis. 

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

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

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

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

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

7.   Een deel van een geheel telt als een geheel (vb. leeuwenkop = leeuw of arm = persoon). 

8.   R =rechts ;  L =links; RD =rechtdoor; HNV =hier niet vermeld; vgtp =volgens plaatselijke gegevens; g.v. =geen val. 

9.   Eén = 1; een = 'n = 1 of meer.  

10. 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. 

11. Grootte en lettertypes spelen geen rol, spaties wel. “WIJSNEUS” = “WIJSNEVS” = “WijSNeuS” maar “WIJSNEUS”  

      ≠ “WIJS  NEUS”. 
12. Tekens en accenten mag men wegdenken. “CA-FÉ” = “CA  FÉ”.  “CAFÉ” = “CAFE”. 

13. 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,…    

14. 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. V.b. 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. 

15. 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 1 antwoord maar kunnen meer dan 1 antwoord bevatten.  

       (Pr) bij een vraag betekent dat het antwoord moet voorkomen in het Prisma woordenboek. 

16. 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. 

17. Zoek geen val in de voorzetsels: op, aan, tegen, bij, … 

18  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. = D.V. 

19. 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. 

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

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

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

22. In de omgeving van of hier is de zoekruimte 25 m. In de onmiddellijke omgeving is de zoekruimte 10 m en ter  

       hoogte van (THV) is binnen een straal van 3 m, alle drie met inbegrip van het herkenningspunt zelf.  

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

23. Graffiti (≠muurschildering) telt niet mee. Niets zoeken op deurbellen, brievenbussen en toevallige stickers.  

       Hou geen rekening met echte vlaggen, spandoeken en banners. Ook niets zoeken achter glas, tenzij bescherm-  

       glas, gegraveerd glas of volledig  gekleefd  of geschilderd op de binnen-  of buitenzijde van het glas!  

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

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

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

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

 



De zoektocht start aan Café De Poel Sint-Michielsstraat 33.  
 

OMLOOPVRAAG: Hoeveel bruggen (verbinding over water) ga je tijdens deze zoektocht voorbij? 

K.U.:                        6    –    7    –    8    –    9     –    10     –    meer dan 10. 
 

1 Verlaat het startlokaal naar R ‘Sint-Michiels straat’.  

   Met gegevens aan een zaak even verder in deze straat: 

Vraag 1: Als we mogen geloven wat er in grote rode letters op een bord werd aangebracht is deze zaak  

                 24 uur op 24 open.  

                 Boven deze tekst werd een vreemdtalige benaming aangebracht van deze zaak. 

                 Komen in de vreemdtalige benaming boven bedoelde tekst alle verschillende klinkers van ons  

                 alfabet voor?    JA / NEEN 
 

2. Viersprong RD ‘Sint-Michielsplein’. 

3. Wandel voorbij de in- en uitrit van de Sint-Michielsparking tussen de paaltjes naar R onder de over-  

    dekte doorgang tot het middenplein. We zien hier meermaals het embleem van ‘Familiezorg’ bestaande 

    uit twee handen. Een simpel vraagje hierover:  

Vraag 2: Hoeveel maal is op dit embleem een arm afgebeeld? 

M.A.:       A: minder dan 8x    –     B: meer dan 8x      –     C: 7x      –      D: 8x     –     E: 9x. 
 

4. Verlaat het middenplein langs de andere overdekte doorgang naar L ‘Wilderoosstraat’ (smal straatje HNV) 

5. Einde straat R ‘Onderbergen’. HNV  

   Los hier de volgende vraag op: 
Vraag 3: Vervang in mij de twee letters onder de ster, door de letters die je bekomt door volgende code  
                 te ontcijferen. Achtereenvolgend rood onder mij: 3de – 1ste – 8ste – 6de / zwart boven mij: 7de – 4de. 
                 Nu weet je wat mijn voornaamste doel was.  
                 Wie of wat ben ik en wat was mijn voornaamste doel? TIP: dagblad. 
 

6. Viersprong L ‘Jakobijnen straat’.  
7. Driesprong RD. Wandel over de brug. In de onmiddellijke omgeving van deze brug een vraag:  

Vraag 4: (Pr) Volgens onze regels worden de ‘enkelingen’ gebruikt om te benadrukken en de ‘dubbelen’  

                 om identiek te zijn. Op het bord met “Blauwe Vogels” worden beiden te pas en te onpas gebruikt. 

                 In wat voor ons bedoeld is worden zij soms genegeerd, in wat voor onze zuiderburen bedoeld  

                 is worden alleen de ‘dubbelen’ gebruikt en in wat voor onze Angelsaksische vrienden bedoeld  

                 is worden alleen de ‘enkelingen’ gebruikt.  

                 Wat is de betekenis van het gegeven op dit bord dat van ‘ons’ is en zowel tussen ‘enkelingen’  

                 als ‘dubbelen’ staat maar dat voor onze zuiderburen of Angelsaksische vrienden bedoeld is? 
 

8. Voorbij brug driesprong RD ‘Hoornstraat’. Begeef je naar de zaak met huisnummer 13:  

 Vraag 5: (Pr) Wat is een betekenis van een drieletterwoord verborgen in de naam van de zaak  

                  gespecialiseerd in gastronomie gevestigd op de benedenverdieping van dit pand? 

 M.A.:       A: stremsel   –   B: verplaatsbaar hek   –   C: platvis   –   D: uitholling   –   E: onbeleefd.  
              

9. Viersprong RD ‘Volderstraat’. Op deze viersprong zien we een pand met “The Body Shop”: 

Dit pand met het aanpalende huis genaamd ‘Huis van Lovendeghem’, 
heeft een merkwaardige geschiedenis. Toen in 1812-1815 de Tweede 
Onafhankelijkheidsoorlog woedde tussen de Amerikanen en de Britten 
werd naar neutraal terrein gezocht om over vrede te onderhandelen.  
Gent was een voortreffelijke keuze omdat de Zuidelijke Nederlanden 
neutraal grondgebied waren. Beide delegaties kregen begin augustus 
1814 een onderkomen in de stad. Ze zouden er de jaarwissel 
meemaken. De Amerikaanse delegatie verbleef in dit pand. Eén van de 
Amerikaanse onderhandelaars was Quince Adams die later de 6de 
president werd van de Verenigde Staten.  
Het was in de Empirezaal dat de Vrede van Gent uiteindelijk 
ondertekend werd op 24 december 1814, na een half jaar 
onderhandelen. Dit historisch akkoord bezegelde immers voorgoed de 
zelfstandigheid en de eigenwaarde van de jonge Amerikaanse staat. Ze 
werd tot heden niet geschonden 



Vraag 6: Op dit pand bevinden er zich een reeks identieke bas-reliëfs. De handen van de engeltjes  
                afgebeeld op deze bas-reliëfs zijn in een bepaalde houding.  
                In welke houding wordt een engeltje afgebeeld THV dit pand?  
M.A.:      A: met de handen gekruist    –         B: met de handen gevouwen     –        C: hand over hand       
                –         D: met de handen tegen de borst         –        E: met de handen aan een kruis. 
 

       10. Viersprong RD ‘Volderstraat’. Los in de buurt van deze viersprong de volgende 2 vragen op.  

       Begeef je eerst naar het oorlogsmonument. Met gegevens op dit monument:  

Vraag 7: Beter dit figuurlijk tegenkomen want dan blijft het bij een mislukking en zal je niet, wat  

                 gebeurde bij een aantal oorlogsslachtoffers vermeld op dit monument, het hoekje omgaan. 

                 Hoe kwamen bedoelde oorlogsslachtoffers om het leven?  
 
      Begeef je nu naar het hoekpand in de Volderstraat (huisnummer 9): 

Vraag 8: Hoeveel hersenen bevinden zich t.h.v. dit pand? (Alleen volgende betekenis gebruiken:  

                ‘gedeelte van het centrale zenuwstelsel binnen de schedel‘ g.v.)  

        K.U.:       minder dan 5    –    5    –    6    –    7    –    8    –   meer dan 8. 
  
              Wandel nu naar de Aula zelf. Dit is het gebouw hieronder afgebeeld. Op of aan dit gebouw een vraagje: 

 
De Gentse burgerij is verheugd met de beslissing van 
Willem I op 23 september 1816 om in Gent een van de 
drie rijksuniversiteiten van de Zuidelijke Nederlanden 
op te richten. De stad Gent laat een prestigieus ‘Paleis 
van de universiteit’ bouwen. Dat gebouw moet niet 
alleen dienen als locatie voor de academische 
plechtigheden, maar ook om het prestige van de nieuwe 
instelling én van de stad die haar herbergt, uit te stralen. 
De Aula werd gebouwd door architect Louis 
Roelandt. Sinds 1819 is hij stadsarchitect en in die 
hoedanigheid verantwoordelijk voor de plannen van 
verschillende publieke gebouwen die het zicht van het 
huidige stadscentrum tot op vandaag bepalen, zoals het 
gerechtshof en de opera, beide gebouwen zullen we 
nader bekijken tijdens deze zoektocht. 

De voorgevel met acht zuilen en timpaan is geïnspireerd op het Pantheon. Achter deze monumentale ingang bevinden 
zich achtereenvolgens een immense vestibule met opnieuw vier zuilen, een indrukwekkende trappenhal en als 
hoogtepunt de bolvormige zaal met gepleisterd cassetteplafond voor de eigenlijke plechtigheden. 
Hier wordt nog steeds het academiejaar officieel geopend. De meest spectaculaire opening was zeker en vast de 
opening van 1930. Na een strijd van meer dan 40 jaar werd uiteindelijk de integrale vernederlandsing van de Gentse 
universiteit doorgevoerd. Omdat Gent toen nog een zeer Franstalige stad was, kwam er zeer veel reactie op die 
vernederlandsing. Een groepje Franstalige Gentenaars saboteerde de opening. Ze zorgden ervoor dat alle lichten in de 
stad uitvielen. De bedoeling was zeer symbolisch. Ze wilden aan de mensen die verantwoordelijk waren voor de 
vernederlandsing duidelijk maken dat de geestelijke duisternis ons leven zou betreden als men de Franse taal bande 
uit de universiteit.  
In 2000 inspireerden de zuilen van de Aula kunstenaar Jan Fabre. Liefst 600 kilogram gerookte ham, oftewel 8.000 
plakken vlees, hing hij aan de pilaren. Het werk deed veel stof opwaaien en haalde zelf de wereldpers. 
Fabre beschouwde de pilaren als de benen van de universiteit en als symbool van de rede. Met de ham wilde hij ze 
"ontvellen" zodat hun "vlees" kwam bloot te liggen. Hoewel het om vlees ging dat was afgekeurd voor consumptie, 
veroorzaakte het werk veel ophef. Velen vonden het niet kunnen dat Fabre zoveel voedsel in tijden van verkwisting 
aan kunst opofferde. Anderen meenden net dat het opzichtig etaleren van vlees tot reflectie over verkwisting aanzette.  
Jan Hoet kwam ter plaatse onder politiebegeleiding het kunstwerk verdedigen om zo de gemoederen te bedaren. 

              
Vraag 9: (Pr) Wat is een synoniem van een woord dat je kan vormen met drie of vier opeenvolgende  

                 letters van de hier te lezen naam van de vorst die de universiteit van Gent stichtte? 

M.A.:       A: lichtpaars    –     B: mager     –     C: rad     –     D: schop    –     E: genoegen.  
 
11. Keer terug naar de viersprong en wandel naar L ‘Korte Meer’.   

      Met gegevens aan het pand met huisnummer 3: 

Vraag 10: Hoeveel gebouwen zijn volgens de info op het blauw bordje met “Campus Aula” beschermd  

                   als monument? 

K.U.:          0      –      1       –      2      –      3      –       4      –      5      –     6. 



VANAF HIER DE FOTOVRAAG:  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       We namen op het parcours een aantal detailfoto’s die samengaan met een van volgende gegevens.  

       Combineer elke  foto met één van deze gegevens.  

Antwoorden met een letter/cijfercombinatie. Vb. A/5, C/2, ..  g.v. 

1) slang     –     2) perkament     –     3) lepel     –     4) balans     –     5) bat     –     6) collier     –    7) hoorn     –    

8) slot     –     9) hoed     –     10) boek      –     11) handvat     –     12) spoel.                     

      Om het te vergemakkelijken alleen zoeken bij wegopdrachten die worden aangegeven met een appeltje: 
       

12. Wandel een eindje verder in de ‘Korte Meer’.      Stop eens aan huisnummer 20A. Als de groene poort  

       open is kan je even binnenwandelen. In de binnentuin heb je een mooi zicht op het ‘Hotel d'Hane  

       Steenhuyse’.Dit is een ideale plaats om even te verpozen. (Hier geen vragen en niets zoeken g.v.) 
 

De geschiedenis van het Hotel d'Hane-Steenhuyse gaat terug tot in 1768. In 
dat jaar bouwt graaf Emmanuel-Ignace d'Hane een aantal middeleeuwse huizen in 
de Veldstraat om tot een stadspaleis.  
Het hotel is vooral berucht geworden door het verblijf van de Franse koning 
Lodewijk XVIII. Toen Napoleon ontsnapte uit Elba en de troepen die hem moesten 
oppakken, overliepen en tal van generaals hem opnieuw trouw zweerden greep 
Napoleon zonder de minste kogel te verschieten weer de macht. Lodewijk XVIII 
kan zich enkel maar uit de voeten maken. Na een afbeulende reis van 13 dagen over 
door hevige regenbuien verzakte wegen, strijkt de Koninklijke balling op 
uitnodiging van graaf Jean-Baptiste d'Hane-Steenhuyse neer in Gent. Deze edelman 
stelt hem zijn stadspaleis ter beschikking. Het pand kan de vergelijking met een 
koninklijk paleis moeilijk doorstaan, maar is toch erg comfortabel. 
Al verteert hij die vlucht slecht, hij houdt zijn stand hoog en laat niets blijken. 
Hooguit vindt hij het jammer dat hij zijn oude pantoffels, die zo goed zaten, in de 
Tuilerieën is vergeten. Nu Lodewijk zijn intrek heeft genomen, volgt zijn hof-
houding en zijn talrijke bedienden.  

Al snel wordt de Veldstraat een klein Frankrijk waar Franse ballingen elkaar terugvinden. Gravinnen houden er salon, 
in antichambres wordt gestreden om gunsten en wanneer de betere Gentse burgers de jonge en galante Franse 
officieren voor een bal bij zich thuis uitnodigen, ontstaan de onvermijdelijke idylles. Graag paradeerde dit ‘chique’ 
gezelschap op de nabij gelegen kouter, waar we het straks nog over hebben.  
Louis verbleef op de benedenverdieping omdat hij simpelweg de trappen niet op raakte. De zestigjarige koning was 
grotesk dik en leed aan hevige jichtaanvallen, wat wandelen moeilijk maakte. Over Louis’ fysieke ongemakken doen 
wel meer geruchten de ronde. Zo gaat het verhaal dat Louis een erfelijke afwijking aan zijn piemel had, net als broer 
Louis XVI, wat seks voor hen onmogelijk maakte.  
Bezoekers konden langs de eetzaal passeren – mits betaling – en een blik werpen op de etende vorst die verschrikkelijk 
zweette. Een lakei stond erbij en dopte het zweet. 
Een spotnaam hadden de Gentenaars gewoontegetrouw gauw gevonden. Louis-dix-huit werd ‘Louis Dieswiet’. 
Al snel vormt zich rond de koning een kabinet van ministers. Oostenrijkse, Pruisische en Russische diplomaten maken 
hun opwachting, alsook meer prominente bezoekers zoals de hertog van Wellington, de latere held van Waterloo, en 
Willem I, de koning der Nederlanden. Hoewel ze over geen enkele reële macht beschikt, kondigt de Koninklijke 
regering tal van decreten af en bereidt zijn terugkeer naar Frankrijk voor, in het geval Napoleon verslagen wordt, wat 
ook geschiedde. Op 19 juni 1815 komt een ijlbode de overwinning van Wellington in Waterloo melden. Napoleon 
heeft verloren en de weg naar Parijs ligt weer open. Koning Lodewijk XVIII zal nog 9 jaar over Frankrijk regeren.  



       13. Na deze eventuele verpozing wandel je verder RD in de ‘Korte Meer’. (Alle zijstraten negeren.) 

      Met gegevens op of aan de ‘Center Parking’: 

 Vraag 11: We zien hier een bos van verbodsborden (-stickers). Je zou er het noorden bij verliezen.  

                    Mag in deze bovengrondse parking vgtp geparkeerd worden met:  

                    A) een auto met trailer? 

                    B) een bestelwagen met een hoogte van 1m.90?  

                    C) een motor? 

                    D) een wagen rijdend op autogas? 

                    E) een occasion?  

                    Antwoorden met J als het antwoord ja is en met N als het antwoord neen is. 
 

14. Aan viersprong met “BNP PARIBAS FORTIS” L oversteken op zebrapad. 

15. Onmiddellijk R. Terug oversteken aan zebrapad. 

      We belanden nu op de Kouter. Met gegevens op de zuil met het gedicht van Lut de Block: 

Vraag 12: Welke lettercombinatie komt er logischerwijs op de plaats van de sterretjes in volgende  

                   letterreeks?       LK         –        JH        –        VT        –        DT        –         ** . 
 

Vanouds was de Kouter een van de belangrijkste openbare plaatsen van Gent. In de loop van de 15de-16de eeuw 
langzamerhand door gebouwen afgelijnd, was het plein de belangrijkste verzamelplaats voor de bevolking, vooraleer 
de Vrijdagmarkt die rol overnam. Wapenlieden verzamelden er na de nachtwacht of voor de wapenschouw, paarden 
werden er voor de strijd gekeurd, vrijwilligers werden er ingeschreven, markten (o.a. de paardenmarkt van Halfvasten), 
tornooien, paardenparades en feesten werden er gehouden. Eeuwenlang ook hielden de schutters van Sint-Sebastiaan 
er hun wedstrijden. 
Voor bijzondere feestelijkheden werd de 
plaats 's avonds rijkelijk verlicht. Zo bij-
voorbeeld in 1781, voor de plechtige 
intrede van aartshertogin Maria Christina 
en hertog Albert van Saksen, toen er 
meer dan 15.000 lantarens brandden. Een 
gelijkaardig feest had plaats in 1793, ter 
ere van aartshertog Karel-Lodewijk van 
Lorreinen, die na een banket naar de 
Kouter werd geleid, waar ruim 18.000 
lantarens waren aangestoken.  
In 1803 was de Kouter - toen Place 
d'Armes genoemd - voor het eerst het 
toneel van een groot dansfeest, georgani-
seerd ter ere van Napoleon in een 
reusachtige tent, versierd met leuzen en 
luchters.  
Veertig jaar later werd de Kouter uitgekozen voor het eerste Bal Populaire. Sedertdien gingen - uitgezonderd in de 
oorlogsjaren - elk jaar in juli de lampjes en lampions aan voor een opmerkelijk standen vermengend dansfestijn.  
Alleen vanuit conservatief-katholieke hoek werd het bal als vermeende bron van uitspattingen fel aangevallen en als 
uiterst decadent gebrandmerkt. De liberalen werd verweten doelbewust zedenverwildering uit te lokken. Toen de 
katholieken het op het Stadhuis heel even voor het zeggen kregen, schoten ze onmiddellijk in actie. Onder het mom 
van bestrijding van de onhygiënische stofwolken, liet schepen van Openbare Werken in 1856 de toen nog ongeplaveide 
Kouter onderspuiten daags voor het bal, wat door velen als directe sabotage bestempeld werd. Pikant detail: de schepen 
had het zand dat het extra stof veroorzaakte enkele dagen voordien zelf laten aanrukken.  
Het jaar erna slaagden zij aanvankelijk het bal uit het programma te weren. Toen het protest tegen de afschaffing 
evenwel te groot werd haalden de katholieken raadsleden bakzeil en ging het bal toch door.  
Sindsdien was de danspartij van de Kouter voorgoed gered en nu nog altijd wordt op het ritme van de muziek tijdens 
de Gentse feesten er stevig op los gedanst. 
 
 16. Wandel richting inrit van de ondergrondse kouterparking en begeef je verder aan de overkant naar L tot  

       de handelsbeurs. Dit prachtig gebouw bevindt zich tussen voorgenoemde inrit en de muziekkiosk:  

Vraag 13: Wat is het product van het aantal maal dat “Handelsbeurs” op dit gebouw in cirkelvorm werd  

                    aangebracht en het aantal maal dat het woord “Handelsbeurs” verticaal werd aangebracht  

                    op dit gebouw?  

M.A.:          A: nul   –   B: een tweevoud   –   C: een drievoud  –   D: een viervoud   –   E: een zesvoud. 
 



Waar de Handelsbeurs zich nu bevindt, was in de Middeleeuwen het ‘Gildenhof’. Dit was een vlakte met schietbanen 
voor schietoefeningen en toernooien. Later werd op die vlakte een Gildehuis opgetrokken. 
In opdracht van de Gentse schepenen wordt ook een standplaats gebouwd voor de keizerlijke troepen van Keizerin 
Maria Theresia. Dit wordt de ‘Corps de Garde’ of ‘Hoofdwacht’. Naast de Hoofdwacht bevond zich de 
paardenstal van de dragonders, infanteristen die zich te paard verplaatsen en te voet vochten.  
In 1815 wordt het Gildehuis het Posthotel. Later wordt in het hotel  de herenclub L’Union opgericht. Deze exclusieve 
club bestond uit een 400-tal vooraanstaande handelaars en zakenmannen. De oude koetshuizen en stallingen werden 
afgebroken om plaats te maken voor een grote feestzaal waarin concerten, bals en banketten werden organiseerd.  
In 1899 zoekt de Stad Gent een nieuwe plek om een handelsbeurs in onder te brengen en koopt het Gildenhuis en de 
paardenstallen. In 1911 fungeert de handelsbeurs als secretariaat voor de organisatie van de wereldexpo te Gent. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog  was hier de Duitse Kommandantur gevestigd en tijdens de Tweede Wereldoorlog 
wordt de handelsbeurs gebruikt door de dienst rantsoeneringen. In de kelders werd een Rode Kruispost ondergebracht. 
Na jarenlange leegstand en verkrotting opende in 2002 de vernieuwde Handelsbeurs haar deuren voor culturele 
activiteiten. 
 

        Vooraleer verder te wandelen lees best eerst de info over de Handelsbeurs en het Hotel Falligan  

       dat we straks gaan bekijken. 

 17. Wandel verder naar L tot het pand achter de Kiosk met huisnummer 12-17 voor de volgende vraag. 

       Op dit pand zien we een inscriptie, voorloper van ‘BNP PARIBAS’. 

 Vraag 14: Op dit pand zien we een inscriptie. aangebracht op 14 verschillende stenen.  

                    Op hoeveel van deze stenen komt de letter ‘S‘ geheel of gedeeltelijk voor? 

 K.U.:          4    –    5   –     6    –    7   –    8. 

 

 18. Begeef je nu naar de muziekkiosk:  
Vraag 15: Bovenaan op deze kiosk lezen we een aantal namen van bekende componisten. 
                   Hoeveel letters van ons alfabet komen niet voor in een op deze kiosk in metaal aangebrachte  
                   naam?  (Je hoeft de kiosk niet te betreden g.v.) 

 K.U.:          minder dan 8    –   8   –   9   –   10   –   11   –   meer dan 11. 
 

Elke zondagvoormiddag wordt de Kouter omgetoverd in 
een groene oase vol bloemen. Een twintigtal bloemen- en 
plantenkwekers stallen hun kleurrijke koopwaar uit op het 
plein. De eerste bloemenventer op de Kouter was Toontje 
Verstuyft. In 1772 kwam hij op het idee om op het plein 
zijn bloemen aan de man te brengen en hij kreeg al snel 
concurrentie.  
De muziek van de harmonie in de muziekkiosk en de 
oester- en wijnbar in de Blauwe Kiosk maken de gezellige 
sfeer compleet. 
Militaire muziekkapellen kwamen al in de 19de eeuw 
regelmatig de markt opfleuren wat veel volk trok. Onder 
vooral de invloed van politieke partijen ontstonden er wat 
later ook burgerlijke muziekkorpsen. De burgerkorpsen 
wilden meer comfort en hadden ook rijke sponsors. Samen 
met de stad investeerden zij in de bouw van een 

prestigieuze muziekkiosk. Het werd gebouwd door architect Adolphe Pauli in 1878. Zo groeide de Kouter in de 19e  
eeuw uit tot de “Place to be’ voor de gegoede burgers maar ook een beetje tot de ‘Place m'as-tu vu’. Ook nu nog is 
flaneren op de bloemenmarkt, hier en daar een klapke doen, een plantje kopen en een glas witte wijn met een oestertje 
consumeren voor vele  Gentenaars op zonnige zondagvoormiddagen de belangeijkste activiteit. 
 
19. Wandel vanaf de kiosk terug naar de overkant. Steek de tramsporen over en begeef je naar het hotel  

      Falligan  (geel gebouw met huisnummer 172).   Los volgende vraag op  met gegevens  op of aan een  

      gebouw vanaf dit hotel tot en met het gebouw met “Cru” (huisnummer 177 HNV):  

Vraag 16: Van hoeveel van volgende mogelijkheden kan je door de ontbrekende klinkers aan te vullen 

                   een naam bekomen van een gegeven te zien op of aan een gebouw behorende tot dit stukje  

                   parcours?  Om het gemakkelijk te maken krijg je bij elke mogelijkheid een tip. 

                   v.s (water)      –      D..n.  (jacht)    –      L…w (heerser)      –      h..rn (bellen)      –      b...n (zwerm)  

                   –        l..r (oudheid)       –       z..l (wind)       –       b..t (vlees)          

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



Hotel Falligan met een opvallende gele gevel 
wordt terecht het pronkstuk van de Kouter genoemd. 
Het dateert uit 1755 en was een verblijf van de Franse 
edelman Falligan. Dankzij het fortuin van zijn 
echtgenote Jeanne Agnès de Pestre de Seneffe, 
erfgename van een  rijke handelaar in koloniale 
waren, werden voor dit hôtel de maître moeite noch 
kosten gespaard.   
Nu wordt het Hotel beheerd door de Club des Nobles. 
Deze vereniging werd in 1802 gesticht onder de 
benaming Société littéraire. De stichters waren 
universiteitsprofessoren en Gentse notabelen, waar-
van ongeveer een derde van adel, de meeste leden 
kwamen uit de Franstalige bourgeoisie.  
Naast voordrachten worden voornamelijk concerten 
georganiseerd. In de prachtige salons en bibliotheek 
wordt gelezen en geconverseerd en een exclusief 
restaurant kon niet ontbreken. Baron Jean d'Udekem 
d'Acoz was hier een geliefde figuur.  
Een deel van de opnamen van de prestigieuse 
tiendelige dramaserie The White Queen van de BBC vonden hier plaats. Ook scenes van ‘Grace of Monaco', de 
verfilming van het leven van Grace Kelly werden in dit hotel opgenomen.. Nicole Kidman speelt de hoofdrol.  
  

       20. Aan schoenenwinkel ‘Buffalini’ viersprong RD ‘vogelmarkt‘. Maar los hier eerst op deze viersprong  

     met gegevens op het gebouw met “Proximus” de volgende vraag op: 

Vraag 17: We zien op dit gebouw vierkantige tegels versierd met o.a. allerlei voorwerpen. Een voorwerp  

                   te zien op een van deze tegels hebben we cryptisch omschreven als ‘inbrekersgereedschap’. 

                   Welk ander voorwerp is ook te zien op deze tegel? 

 

       21. Vijfsprong R ‘Kortedagsteeg’. Alle zijstraten negeren.  

             Los tot de volgende wegopdracht de drie volgende vragen op met gegevens te zien vanop je wandelweg:  

 Vraag 18: Pek, roet, git, teer, allemaal hebben ze hetzelfde kenmerk.  

                    Een dier hier te zien heeft ook dit kenmerk.  

                    Welke vorm heeft het voorwerp, voor dit dier bestemd, onmiddellijk onder bedoeld dier? 

 K.U.:          A: driehoekig    –    B: ruitvormig    –    C: rond    –    D: ovaal    –    E: halfrond.  

 
Vraag 19: Schuif in een hier te lezen tekst alle letters bij elkaar en voeg er achteraan nog een 5de aan toe 

                   en je bekomt de titel van een overbekende song van John Lennon.  

                   Hoeveel letters van bedoelde titel blijven over als je de letters in deze titel die ook voorkomen 

                   in de familienaam, te lezen op of aan het gebouw waar deze zaak gevestigd is, schrapt?  

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

 

Vraag 20: Figuurlijk heeft deze gebekte de reputatie veel te stelen. 

                   Noteer exact het woord dat zich bevindt achter ‘deze dief’, waarvan de betekenis  toepasselijk  

                   is bij een jaarlijkse activiteit op de Kouter. 

 

 22. Voorbij brug viersprong RD. Wordt ‘Walpoortstraat’.  

 23. Driesprong RD  en wandel wat verder tot aan de Minardschouwburg (Romain Deconinck plein): 

Vraag 21: Achter het beeld van Romain De Coninck zien we op de schouwburg een metalen infobord. 

                   Welk cijfer is niet vermeld in een datum te lezen op een metalen bord in de onmiddellijke  

                   omgeving van de voorgevel van de Minardschouwburg? 

M.A.:         0  –  1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  –  7  –  8  –  9  –  geen. 

   

 24. Keer terug naar de driesprong en wandel naar L‘Savaanstraat’. Deze straat wordt voor een groot deel  

       ingenomen door het Sint-Barbaracollege. Met gegevens los je in deze straat de volgende twee vragen op: 

  



In oktober 1814 wordt hier in de 15de eeuwse klooster-
gebouwen van de zusters Augustinessen een college in 
ondergebracht. Het college met internen en externen bloeide 
snel op maar werd op bevel van Willem I in 1819 opge-
heven, die op die manier hoopte zijn minder succesvol 
Atheneum in de oude Baudeloo-abdij te bevolken.  
In 1823 ontstond in de Posteernestraat (zie verder) een  
eerste huis van de herstelde orde van de Jezuiëten in ons 
land. Terwijl de paters in de Posteernestraat zich bezig-
hielden met zielszorg zetten de andere jezuïeten vanaf 1833 
hun onderwijskundige  traditie  verder  in  de  Savaanstraat.    
Heel wat bekende Vlamingen uit de cultuur, politiek, 
zakenwereld  en  zelfs  uit  de  sport  liepen  school  in  het  
Sint-Barbaracollege.Twee oud-leerlingen hebben zelfs de Nobelprijs gewonnen. 
Het opvoedingsproject van de Jezuïeten was gebaseerd op differentiatie, volharding en discipline. 
Een alom bekend trekje van de Jezuïeten was hun kritische denken. Zij benaderen niet alleen de wereld op een kritische 
manier, maar ook zichzelf. Alles over jezelf werd in vraag gesteld en je moest voortdurend bezig zijn jezelf te evalueren. 
Die zelfreflectie mocht voor mij toch iets flexibeler zijn. 
In 2003 verliet de laatste pater het college. 

 
Vraag 22: Een wetenschappelijk vraagje is hier op zijn plaats. Op een aantal borden op een gevel van  

                   deze school komen symbolen van wetenschappelijke disciplines voor. Welke wetenschappe- 

                   lijke disciplines stellen onderstaande symbolen voor?  

 

 

 

 

 

 
 

                  

                    1) engineering       2) biologie      3) fysica      4) mathematica      5) technologie      6) chemie.  

                    Met de logica op deze borden en wat algemene kennis is deze vraag eenvoudig op te lossen! 

                    (Antwoorden met een letter/cijfercombinatie. Vb. A/5, C/2, … g.v.) 
 

Vraag 23: Op een bord werd een gedicht aangebracht van een beroemd oud-leerling van dit college.  

                   Hoeveel getallen als  hoofdtelwoord   kan je scrabbelen  met letters van de naam van een  

                   oud-leerling van het Sint-Barbaracollege?  

M.A.:         A:  1     –     B: 2     –     C:  3     –     D:  III     –     E: meer dan 3. 
 

25. Viersprong R ‘Sint-Barbara straat’.  

       26. Einde Straat L ‘Ketelvest’:  

      Aan huisnummer 16 zien we 4 gekroonde mannelijke patroonheiligen. Over deze heiligen een vraagje:  

Vraag 24: (Pr) We hebben voor elk van deze 4 heiligen een bewering gemaakt die verwijst naar een  

                   uitdrukking waarvan een gegeven (voorwerp,..) te zien is op bedoelde heilige. 

                   Rangschik deze 4 heiligen, van links naar rechts gezien, volgens deze beweringen.  

                   (v.b. eerste heilige van links naar rechts beantwoordt aan bewering C dan antwoord je C/1) 

                      A) Van een te grote inspanning met deze heilige zou je wel eens een inzinking kunnen krijgen.  

                   B)  Met deze heilige zou je ruzie kunnen krijgen.  

                   C)  Deze heilige is bang dat iets mis zal gaan. 

                   D) Deze heilige is blij dat het voorbij is.  
  
 27. Einde straat R ‘Koophandels plein’. Wandel over de brug. Aan onze linkerzijde zien we een zijgevel  

       van het gerechtsgebouw. Aan deze zijgevel een vraagje:  

 Vraag 25: Tijdens hoeveel schrikkeljaren leefde ene ‘Fray’ volgens gegevens  op de gedenkplaat met  

                    “minderbroeder”? 



28. Driesprong R ‘Schouwburg straat’.        We komen aan het imposante operagebouw. 
         

Rond het midden van de 17de eeuw richtte de Sint-
Sebastiaansgilde in een van de zalen van haar 
gildehuis een theater op. In 1698 werd op de plaats 
van de huidige Koninklijke Opera de eerste 
stadsschouwburg gebouwd. Na een hevige brand in 
1715 schonk de stad het terrein aan de gilde, die hier 
een nieuw schouwburg liet bouwen. 
Na de afschaffing van de gilden in 1794 werd het 
theater openbaar verkocht. Toen de gebouwen 
opnieuw in het bezit kwamen van de stad, werden ze 
gesloopt. Kort daarna in 1840 werd het huidige 
operagebouw gebouwd. Het werd de belangrijkste 
realisatie van Louis Roelandt als stadsarchitect.  
Het operagebouw werd dé hotspot voor de Gentse 

industriële beau monde van die tijd, die zich maar graag liet opmerken in de majestueuze theaterzaal of een van de 
drie pronksalons. Tegenwoordig kan haast iedereen zich een zitje voor een avond in het warme rode pluche van de 
theaterzaal veroorloven, maar zondag kan je het operagebouw gewoon binnenlopen en je ogen de kost geven aan de 
interieurs van dit opmerkelijke gebouw. 
De Koninklijke Opera Gent is opmerkelijk om drie redenen. De drie spectaculaire feestsalons bovenaan het gebouw, 
de foyer, de Redoutezaal en de Lullyzaal zijn samen 90 meter lang en dat is uniek in Europa. Je kunt er nog de typische 
sfeer van pracht en praal van de 19de-eeuwse operahuizen opsnuiven, waar de bourgeoisie zich rijkelijk uitgedost 
samentroepte. De imposant versierde theaterzaal, waar plaats is voor 1.000 bezoekers, is de tweede opmerkelijke facet 
aan het Gentse operagebouw. De kroonluchter is een spektakel op zich: een diameter van 3m, 4.5 m hoog en  telt 84 
lampjes. Tenslotte is  uiteraard ook de lange, indrukwekkende gevel van de het operagebouw de derde troef. 
Hier is in meer dan 175 jaar heel wat gebeurd. Dit gebouw leeft, dag op dag, en hier werden heel wat verhalen 
geschreven, artistiek én menselijk. 

 

      Met gegevens op de voorgevel van het operagebouw op de taferelen juist boven de rondboogvensters los 

      je de volgende vraag op. Om een beter zicht te hebben op de voorgevel van het steek je voorzichtig de  

      straat over. (Opgelet voor de tram!). 

Vraag 26: Noteer voor elk van onderstaande beweringen een 'W' als de bewering WAAR is en een 'N'  

                   als de bewering NIET WAAR is. Je ogen goed de kost geven is hier de boodschap! 

 A) We zien links van “THEATRE” twee tamboerijnen.  
 B) We zien op een tafereel met “THEATRE” een engel een blokfluit bespelen. 
 C) We zien bij “THEATRE” met twee linkerhanden een voorwerp vasthouden.  
 D) We zien twee bekkens bij “S.P.Q.G.”.  
 E) We zien rechts van “MDCCCXXXX” een engel een snaarinstrument bespelen. 

 F) We zien op de taferelen met “MDCCCXXXX” in totaal vier hemelse wezens. 
 

      Keer terug naar de overkant voor nog een vraagje: 

Vraag 27: Tussen twee toegangspoorten van de opera lezen we een in steen uitgehouwen gedicht. 

                   Tot welke diersoort behoort het dier waarvan de naam te vormen is met drie letters van de 

                           in steen uitgehouwen naam van een persoon te lezen in de onmiddellijke omgeving van dit  

                   gedicht? 

M.A.:         A: hoefdieren    –    B: herkauwers   –   C: vlinders    –    D: roofdieren    –    E: tropische vogels. 

                   Au fond… snel opgelost zeker! 
 

       29. “Centerparking” L ‘Kouter’ (witte pijl volgen). Oversteken aan zebrapad!      Linker voetpad aanhouden.  

 30. Viersprong L ‘Zonnestraat’. Het kan hier zeer druk zijn, daarom geen vragen hier. 

31. Viersprong RD ‘Koophandels plein’.  

      Links van ons zien we het gerechtsgebouw. Begeef je via het zebrapad naar het bord voor het metalen hek  

      met “Hier maken we plaats voor u” voor het oplossen van de volgende vraag: 

Vraag 28: Welk gegeven op dit bord wordt onterecht niet gekoppeld?  

                   Je zou ervan verward geraken! 

                   (één antwoord g.v.)  



In 1832 werd hier op het terrein van het gesloopte 

recollettenklooster het justitiepaleis gebouwd. 

Stadsarchitect Louis Roelandt kreeg weeral de opdracht 

en ontwierp een imposant ‘Venetiaans paleis’, met de 

monumentale ‘salle des pas perdus’ als koninginnenstuk.  
Sinds 2007, na verhuis van de meeste diensten naar het 
nieuw gerechtsgebouw, huist enkel nog het Hof van 
Beroep in het oud gerechtsgebouw en gaan ook nog 
de assisenprocessen hier door.  
Weinig processen die de gemoederen zozeer beroeren als 
assisenprocessen. Familiedrama’s, toevallige doodslag 
in een dronken bui, pure wanhoop of onversneden 
gruwel: het passeert allemaal de revue. Het heeft wel wat 
weg van een theaterstuk, zo’n assisenproces. De toga’s, 
de onvermijdelijke rituelen, de pathetiek die advocaten 
zo graag in hun pleidooi stoppen. Maar laten we wel 

wezen: assisenprocessen gaan zonder uitzondering over menselijke drama’s. 
Ook achter de muren van dit gebouw werden een aantal spraakmakende assisenprocessen gehouden.  
In de jaren 70 vond hier het proces tegen Freddy Horion en kompaan Roland Feneulle plaats, de moordenaar met de 
donkere zonnebril pleegde in 1979 zes moorden.  
Nog in de jaren 70 werd de zaak Jespers hier gepleit, deze Gentse onderzoeksrechter werd veroordeeld voor een duistere 
moord op zijn vrouw. Een onderzoeksrechter die voor zijn eigen rechtbank terechtstaat: het blijft een opmerkelijk 
gegeven. Het werd ‘het proces van de eeuw’ genoemd. 
Recentelijk vond hier het proces tegen Kim De Gelder plaats. De moorden van De Gelder in kinderdagverblijf 
Fabeltjesland in Dendermonde en op een oude vrouw in Vrasene schokten heel het land. Hij werd veroordeeld tot 
levenslange opsluiting. 

 

       32. Wandel verder RD over de brug. Viersprong RD ‘Gebroeders Vandevelde straat ‘ 

33. Viersprong RD blijft ‘Gebroeders Vandevelde straat ‘. 

34. Viersprong R ‘Sint-Martens straat’. Los hier in de omgeving de volgende vraag op: 

Vraag 29: Op een grijze tegel met “Van Herrewege” aangebracht op de voorgevel van het pand met  

                   huisnummer 14 worden de meeste woorden voorafgegaan door een punt (punt = .  g.v.).  

                   Als we het per regel bekijken zien we echter dat het beginwoord van de tweede regel niet  

                   wordt voorafgegaan door een punt. 

                   Hoeveel letters telt het beginwoord  van een regel op de tegel met “Van Herrewege”   

                   dat niet voorafgegaan wordt door een punt (.)?  

M.A.:         A: minder dan 10    –    B: 10    –    C: 11    –    D: 12    –    E: meer dan 12. 
 

 35. Einde straat L ‘Posteerne straat’. 
 

Zoals eerder beschreven stond hier het eerste huis van de herstelde orde van de Jezuïeten.  
Kanunnik Triest stelde de ondergedoken jezuïeten het gebouw langs de ondertussen gedempte stadsgracht (Oude 
Houtlei) ter beschikking om zich te verbergen voor de Hollandse overheid. De paters slaagden erin een volledige abdij 
uit te bouwen. In 1956 sloot de jezuïetenresidentie in de Posteernestraat.  
Op de hoek met de Oude Houtlei zien we restanten van dit klooster met boven een poort het embleem van de jezuïeten 
met de afkorting IHS (Iesus Humilis Societas). Dit is een eigen interpretatie van de jezuïeten wat wil zeggen: 'Het 
nederige gezelschap van Jezus'. 
 
Met gegevens over dit embleem lossen we de volgende vraag op: 

Vraag 30: Hoeveel verschillende letters die voorkomen in de voluit geschreven Latijnse betekenis van de 

                   afkorting ‘IHS’ komen ook voor in het laatste woord van de Latijnse tekst juist boven bedoeld  

                   embleem?  

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

       36. Einde straat R ‘Oude Houtlei’.   Alle zijstraten negeren.  

      Met een beetje parate kennis los je de volgende vraag op: 

Vraag 31: Pr) Zijn voornaam zou ons doen veronderstellen dat hij zelf niet geloofde in volmaaktheid,  
                  wat hij nochtans zo goed beschreef. Wat is zijn naam en wat is de naam van wat hij beschreef  
                  waarvan de naam hier op een bord te lezen is? 
 



       Een honderdtal meters voorbij de driesprong met het ‘Alexianenplein’ zien we bovenaan op een gevel  

      rechtover huisnummer 34 een tafereel met Sint-Amandus die een aantal kinderen onderwijst: 

Vraag 32: Wat is het verschil tussen het aantal zielen die hier deze heilige man met toewijding aankijken  

                   en het aantal zielen die aan het lezen zijn? 

K.U.:          0     –     1     –     2     –     3     –     4     –     5.    
 

        Nog wat verder aan dezelfde kant met gegevens op het oorlogsmonument: 

       Vraag 33: Noteer telkens de eerste letter van de voornaam van de ‘strijder’ wiens familienaam  

                  beantwoordt aan één van volgende omschrijvingen. 

                          1. huidschilfers 

                          2. gaga 

 3. aan de top 

                          4. niettemin  

 5. identificatienummer 

                          6. hebben geen poten 

                  1/.     –     2/.     –     3/.     –     4/.     –     5/.     –     6/.   . 
 
      Op het einde van deze straat met gegevens in de tekst van het gedicht van Hugo Claus: 

Vraag 34: ‘Als je het op zijn Russisch doet kan het zijn dat je het einde van deze zoektocht niet haalt.’  

                   Vervang  in  het woord uit dit gedicht dat we wat   raadselachtig hebben omschreven  twee  

                   opeenvolgende letters door twee opeenvolgende letters van een naam die ook voorkomt in  

                   dit gedicht en je bekomt de naam van een gerecht. 

                   Wat is de naam van dit gerecht? (Algemene kennisvraag: niet als trefwoord in Prisma g.v.) 
 

37. Viersprong R ‘Poel’. Even verder beland je terug bij het startlokaal maar los eerst even voor het 

      startlokaal de laatste vraag op: 

Vraag 35: Hoeveel maal komt de letter ‘P’ voor op het bord met “Guesthouse”?  

M.A.:         minder dan 8x    –    8x    –     9x    –     10x     –    11x    –    12x. 
 

Hier eindigt de zoektocht.  
        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  
                               zaterdag 29 juni 2019. 
         Schifting 2: Geef het reservegetal van diezelfde lottotrekking. 

 
Uw antwoordenblad uiterlijk versturen op maandag 24 juni 2019 naar: 

Jacques Van Bruaene  –  Sint-Michielsstraat  4   –  9000    Gent 
Wie formulieren online aankoopt kan het antwoordenblad digitaal versturen. 

 
 
 

Geraadpleegde bronnen: 
- Gent. Stad van alle tijden. Uitgeverij Mercatorfonds/Stam  Marc Boone, Gita Deneckere. Birget Cleppe, 

  Georges Declercq, Marie-Christine Lalemand, Pieter Uyttenhove en Anne-Laure Van Bruaene. 

- v.z.w. Treaty of Ghent  

- Een geschiedenis van universiteit en stad, 1817-1940  Ruben Mantels 2013 Mercatorfonds 

- Gent 1913, op het breukvlak van de moderniteit Acker Van Wouter 2013 

- Sint-Barbaracollege Gent 1933-1958 Jubileum-   Uitgegeven in eigen beheer bij het 125-jarig bestaan. 

- Geloven in Gent.  Ruben Mantels, Anne-Laure Van Buraene, Christophe Verbruggen en Gita Deneckere 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Info: lentezoektochtgent@telenet.be 
 

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  
 

 

Voor slechts € 10 per persoon blijft u een heel jaar lid van onze club. 

- Kan u deelnemen aan organisaties specifiek voor de leden 

- Bieden we begeleiding aan beginnende zoektochters  

- Ontvangt u driemaandelijks de Weergalm:  

  het clubblad met specifiek Caboranieuws, kritische besprekingen van zoektochten, het  
  kampioenschapsklassement, de uitslagen een uitgebreide zoektochtenkalender, een   
  caboraadsel, een puzzel …. 

  Stort 10€ per lid op rekeningnr. BE57 8900 1485 1135     Bic VDSP BE 91                                                                        

 

 

 

 

De opbrengst van deze zoektocht gaat naar de 

Stichting Alzheimer Onderzoek. 

Stichting Alzheimer Onderzoek vecht al jaren 

tegen Alzheimer en werkt samen met u aan een 

toekomst zonder dementie. Daarom investeren 

we met uw financiële steun in het 

wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van 

Alzheimer en aanverwante hersenziekten. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 
 


