ANTWOORDEN ‘DE GENTENAARS EN HUN AMUSEMENT’
Vraag 1: MODE
Met de eerste twee letters van MONTALD & DE SMET te lezen links onderaan op het mozaïek
Vraag 2: C: UITVRETER
Te lezen de tekst: "Deus et patria". Beginnend met PA → NIET PARA – PAUS. Er waren immers 2
dezelfde gevelstenen met tweemaal 4 stenen vogels afgebeeld. Dus het moest een woord van 8 letters
zijn en dan kon je PARASIET vormen → een parasiet is een uitvreter, iemand die profiteert van anderen.
Rare vent is PIAS en doopvader is PEET. PAUS is hoofd van de rooms- katholieke kerk.
Vraag 3: D: H
LINK te zien op een groot rond gevelbeeld. Te veel = hyper → synoniem hyperlink → door een muisklik
verbinding maken met een ander bestand, webpagina of website. Dus je moest de eerste letter van
HYPER nemen. Uitgekookt = link - verborgen tussen karakters = lettertekens.
Vraag 4: EGO
Even verder op hoek van de straat kon je op een putdekseltje DEGOIX lezen. EGO = IK
Vraag 5: A: R.Strauss
Je kon Sao Paulo (Zuid-Amerika), Mekka (Azië), Belize (Afrika & Noord-Amerika), Biarittz en Nice
(Europa) lezen. Met de letters op een oneven plaats in SAO PAULO kon je LAOS vormen + eerste twee
letters van MEKKA = ME = SALOME.
Vraag 6: MINNAAR

Te lezen op bord bovenaan op hoek met Saeghermansstraat = naam van architect → minnaar = man die
een liefdesverhouding heeft buiten een huwelijk. Zijn vrouw zal het niet graag hebben.
Vraag 7: B: L
Te zien op een koperen bordje aan een juwelierszaak met een afbeelding van de wereldbol met een
aantal meridianen = denkbeeldige lengtecirkels = kringen rond de aarde
Bekendste is de NULmeridiaan of meridiaan van Greenwich. De meridianen komen bovenaan samen ter
hoogte van de letter L in JEWELLERS. Tip: bovenaan was een kroon te zien verwijzend naar een vorst.
Vraag 8: B: abdij
Te zien op bord voor Norbertijnenbier (geestrijk) van de abdij van Tongerlo → geestelijke activiteit is het
gebed en je kon de naam lezen van een herberg “’t gebed zonder eind.”
Vraag 9: C: 1e verdieping
Op een bordje kon je lezen: " De … voorgevel vertoont in de versiering van de bel-étage reminiscenties
aan de empirestijl." Dus bel-étage, maar bel-etage is niet beletage maar bel-étage is wel een synoniem
van eerste verdieping.
Vraag 10: TATER
De omschrijving verwijst naar het woord MOND: niet op zijn mond vallen – geen blad voor zijn mond
nemen – met twee monden spreken. Op de gedenkplaat bij het beeld van R. Deconinck kon je de naam
Kamiel Sprottaert lezen. Met 5 opeenvolgende letters van “TAERT” kon je een synoniem van mond
vormen.
Vraag 11: GEANNULEERD
Dus voor iedereen juist
Vraag 12: E: SATELLIETEN
Boven de nachtwinkel was een maan te zien die zijn oren spitst en op het uitstalraam een maan die zijn tanden laat
zien. Een derde maan was te zien op een muurschildering tussen muziekklanken.
MAAN = SATELLIET
Vraag 13: C: 13

Gewoon tellen hier. Toch was het opletten geblazen. Er was immers één meerpaal met "18” leeuw “61"
Vraag 14: C: een geluid uitbrengen
Te lezen op een bordje "KIKof". Aan huisnummer 45. "Of" weg en de K spiegelen → geen kik geven = niet
het minste geluid uitbrengen
Vraag 15: E: meer dan 4
Hier gewoon goed kijken was de boodschap. → 2 x WATER, 1 X TRAPPIST (verborgen in TRAPPISTES)
maar ook 1 x STOUT en nogmaals 1 x TRAPPIST op zijgevel van eigendom met huisnummer 14. Dus je
moest ook eens om de hoek kijken.
Vraag 16: PAVILJOEN

Dit was een afschrijvertje. Te lezen op het infobord over parkje.
Vraag 17: E: hond
Nog een afschrijvertje: “VZW DE HONDSJAREN” Goed kijken was hier de boodschappen, onderaan te
zien bij het groot beeld met de 3 vogels.

Vraag 18: LE MONOCLE – LE MONONCLE
Op het vensterraam was een vrouw met een monocle (= kijkglas voor één oog) afgebeeld.
Op het vensterraam kon je MONOCLE lezen maar in de Mozaïek bovenaan was ook “LE MONONCLE” te
lezen (met kleine N).
Vraag 19: MET KLEINE DADEN – JEZELF EEN VRAAG STELLEN
Te lezen in het gedicht van Remco Campert.
Vraag 20: D: toilet
Op sticker aan ingang van museum afbeelding van vrouw op toilet met de woorden “laat haar zitten”
Vraag 21: NORRO
Te lezen op gevelsteen met "Jeugdherberg". N vervangen door Z en zo bekom je ZORRO, roman- en
filmheld.
Vraag 22: E: Boudewijn IV
Gewoon de Arabische en Romeinse cijfers bij elke maan apart optellen. Opgelet IV = 1+5=6
Vraag 23: PEANUTS
Peanuts voorgesteld met π + NUTS
Vraag 24: NAR - ALT
In “Het Portinar-altaar”. NAR = officiële grappenmaker van een koning. Maar ook een ALT = zangeres met
een lage stem vermaakt. Zie tekst over de Gentse OPERA: ”In de jaren ‘90 kreeg de Opera en nieuw elan
met schitterende opvoeringen van o.a. Aida, Carmen, Orfeo, Salomé, Siegfried, Tosca, Tristan & Isolde,
de Toverfluit, .. gezongen door de grootste operastemmen. Zo werden de Gentenaars vermaakt door de
beste bassen, tenors, alts en sopranen van de wereld.”
Vraag 25: VOORUIT LEZEN
Je kan nu (actueel) het dagblad Vooruit niet meer lezen omdat het niet meer bestaat.
Vraag 26: A: RONDBOGEN – B: KANTELEN – C: PILAREN –– E: TORENSPITS
Rondbogen, pilaren zijn meermaals te zien aan de gevel, hemelbogen niet = schijnbare boog boven de aarde met
sterren e.d., uitspansel. Opgelet: kantelen en een torenspits waren te zien op bordje met" beschermd monument".
Vraag 27: C: 57
Anseele is geboren 150 jaren voor 2006 = 1856. Het bouwjaar = 1914 vermeld op het gebouw bij "Dierkens".
Gewoon de jaren tellen tussen beide jaren. Stichting ≠ voltooiingjaar.
Vraag 28: EINDHOVEN
Op sticker staat “EINDHOVEN” waar Philips gevestigd is en dit wordt verduidelijkt met een afbeelding van een lamp.
Vraag 29: E: ST
Op het bordje aan de handelsbeurs staat cirkelvormig “handelsbeurs”vermeld en in de middelste cirkel “concertzaal”.
Gewoon kijken naar de letters boven elkaar was hier de boodschap.
Vraag 30: PIJL
Op het beeld met een half rechtopstaande blad kon je in grote letters “BOOGHOUT” lezen. → Een boog kan uit hout
gemaakt worden en om het te gebruiken heb je een pijl nodig. Eens wat rust nemen = De boog kan niet altijd
gespannen zijn & ten einde raad zijn = niet meer weten van welk hout pijlen te maken.
Vraag 31: LEO MARTIN
Op een bordje op de kiosk kon je “MARTINY” lezen → fonetisch (klank) “MARTINI” – I = MARTIN
Leo Martin trad veelvuldig samen met Romain Deconinck op.
Vraag 32: TANG – VARKEN – HAAN
Verwerkt in de gevel van het Belgacomgebouw kon je verschillende afbeeldingen zien: o.a. een TANG
= kwaadaardige vrouw, een VARKEN = vies persoon, een HAAN = bazige man
Vraag 33: IJSBEER
Een grote afbeelding van bruine ijsbeer i.p.v. witte ijsbeer was te zien bovenaan in een rondboog op een gevel. De
ijsbeer is aan het uitsterven omdat zijn milieu aan het verdwijnen is.
Vraag 34: D: 5
Blijkbaar de grootste struikelsteen van de zoektocht.
Zwaard = wapen maar ook ovaal houten schild aan een zeilschip, tegen omslaan of afdrijven.
→ 2 op wapenschild van Finland
→ Aan ingangspoort van het Provinciehuis: 1 op wapenschild van de stad Aalst en ook 1 op zijkant van zeilboot.
→ In het tweede deel van de straat 1 op wapenschild van stad Brussel naast wapenschild van Centraal Afrikaanse
republiek.
Vraag 35: het resultaat
Op enkele ovalen bord boven het consulaat van de Centraal-Afrikaanse Republiek kon je “Zo Kwe Zo” lezen. Als je
“Kwe” (fonetisch een vrucht) weglaat bekom je zozo → “het resultaat is zozo, ik had beter verwacht”
Schifting 1: 6924
Schifting 2: 36

