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Etappe 4

Eindsprint reeks 1

Wat is de kleur van het uniform dat gedragen werd 
door de Belgische revolutionairen in 1830 in Brussel?

Voor wie kan Bram in 1919 stemmen?

Hoeveel mannen kan je zien op de foto van het 
slagveld bij Passendale van 1917?

Welk dier symboliseert België op de affiche, waar 
Frankrijk en Duitsland strijden om ons grondgebied?

Voor welke beweging roept de ‘Vlamingen op!’ 
affiche op om lid te worden?

Welk object gebruikt men in de vitrine om de splitsing 
van de Universiteit van Leuven te illustreren?

Welk spel brachten de Belgen mee naar het noorden 
van Frankrijk?

Tijdens de demonstratie van 10 augustus 1884 van de 
liberalen tegen de katholieke schoolwet, voert Paul 
Janson een toespraak. Waar houdt hij deze toespraak?

Welke objecten kan je vinden in de voelboxen van de 
zaal welvaart? 

Waarvoor dienden de gescheurde spelkaarten die je 
in deze zaal kan vinden?



Etappe 4

Eindsprint reeks 1

Wat is de kleur van het uniform dat gedragen werd door de 
Belgische revolutionairen in 1830 in Brussel?
Blauw

Voor wie kan Bram in 1919 stemmen?
Niemand

Hoeveel mannen kan je zien op de foto van het slagveld bij 
Passendale van 1917?
4

Welk dier symboliseert België op de affiche, waar Frankrijk en 
Duitsland strijden om ons grondgebied?
Gans

Voor welke beweging roept de ‘Vlamingen op!’ affiche op om lid 
te worden?
Waffen SS

Welk object gebruikt men in de vitrine om de splitsing van de 
Universiteit van Leuven te illustreren?
Vinylplaat

Welk spel brachten de Belgen mee naar het noorden van 
Frankrijk?
Krulbol

Tijdens de demonstratie van 10 augustus 1884 van de liberalen 
tegen de katholieke schoolwet, voert Paul Janson een toespraak. 
Waar houdt hij deze toespraak?
De beurs van Brussel

Welke objecten kan je vinden in de voelboxen van de zaal 
welvaart? 
Stoommachine, stukjes stof, vrachtwagen

Waarvoor dienden de gescheurde spelkaarten die je in deze zaal 
kan vinden?
Om hun achtergelaten kinderen later te kunnen terugvinden.



Etappe 4

Eindsprint reeks 2

Welke krant zette de manifestatie van 15 augustus 
1886 voor algemeen kiesrecht, op zijn voorpagina?

Wat is het symbool van de NAVO?

Welke objecten kan je vinden in de voelboxen van de 
zaal taal?

Welke hymne schreef Pierre De Geyter?

In welke stad komt Louis Pech toe op 25/08/1914?

Waarom hangt er een portret van Hugo Claus in de 
zaal ‘pluralisme’?

Hoeveel schoolbanken staan er in het midden van de 
zaal?

Wat verkoopt Germain uit Monceau-sur-Sambre?

Wat is de arbeidsproductiviteit in 2014 in België (BBP/
uur van het werk, in dollar)?

Hoeveel jongens staan er afgebeeld op de foto ‘Jonge 
mijnwerkertjes, ca 1900’?



Etappe 4

Eindsprint reeks 2

Welke krant zette de manifestatie van 15 augustus 1886 voor 
algemeen kiesrecht, op zijn voorpagina?
Le Globe illustré

Wat is het symbool van de NAVO?
Ster

Welke objecten kan je vinden in de voelboxen van de zaal ‘taal’?
Haan, Iris, Leeuw

Welke hymne schreef Pierre De Geyter?
Internationale

In welke stad komt Louis Pech toe op 25/08/1914?
Mantes

Waarom hangt er een portret van Hugo Claus in de zaal 
‘pluralisme’?
Hij was één van de eerste bekende personen die euthanasie 
pleegde

Hoeveel schoolbanken staan er in het midden van de zaal?
4

Wat verkoopt Germain uit Monceau-sur-Sambre?
automobiles

Wat is de arbeidsproductiviteit in 2014 in België (BBP/uur van het 
werk, in dollar)?
62,2

Hoeveel jongens staan er afgebeeld op de foto ‘Jonge 
mijnwerkertjes, ca 1900’?
4



Etappe 4

Eindsprint reeks 3

Wie staat er boven op de Congreskolom?

Wat is het geboortejaar en wat is het sterfjaar van 
Leopold III?

Van wanneer dateert de affiche over de Benelux?

Welke Franse partij stelt, op een verkiezingsaffiche, 
Brussel geketend voor?

Wat is de naam van de Griekse migrant in het deel 
over de immigratie?

Welk object kan je vinden in het vakje van Roberto 
Cervantes Blasquez?

Welke 3 ‘pijlers’ dirigeren het leven van de Belgen (in 
het verleden)

Van welk hotel in Oostende kun je de reclame zien? 

Wat kan je zien op de verschillende zijden van het 
monument?

Welke objecten kan je vinden in de voelboxen van de 
zaal solidariteit?



Etappe 4

Eindsprint reeks 3

Wie staat er boven op de Congreskolom?
Leopold I

Wat is het geboortejaar en wat is het sterfjaar van Leopold III?
1901-1983

Van wanneer dateert de affiche over de Benelux?
1951

Welke Franse partij stelt, op een verkiezingsaffiche, Brussel 
geketend voor?
FDF

Wat is de naam van de Griekse migrant in het deel over de 
immigratie?
Kostas Mavrakis

Welk object kan je vinden in het vakje van Roberto Cervantes 
Blasquez?
Masker van de Lucha Libre

Welke 3 ‘pijlers’ dirigeren het leven van de Belgen (in het 
verleden)
Katholieke, liberale en socialistische pijler

Van welk hotel in Oostende kun je de reclame zien? 
Royal Palace Hotel

Wat kan je zien op de verschillende zijden van het monument?
Pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, betaald 
verlof

Welke objecten kan je vinden in de voelboxen van de zaal 
solidariteit?
Plaaster, telraam, een schop en een strandemmer



Etappe 4

Eindsprint reeks 4

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen stemmen 
toen het meervoudig stemrecht in België nog van 
toepassing was?

Wanneer kreeg Europa de Nobelprijs voor de vrede?

Welke initialen zijn gegraveerd op de Franse helm 
van 1914-1918? 

Welke slogan staat erop op een fles ‘bitter’ waar ook 
de Waalse haan op afgebeeld staat? 

Wat is de tijdsperiode waarover de 8ste etappe van 
de animatie over de evolutie van de taalkwestie in 
België gaat?

Naar welke staat in de VS verhuisde de familie van 
Victor Debot?

De brief van Boudewijn, aan de Eerste Minister-over 
de abortus wet, bestaat uit hoeveel pagina’s?

Welke objecten kan je vinden in de voelboxen van de 
zaal pluralisme?

Geef de ‘Belgische’ naam van twee steden in Congo

Hoeveel uur per dag werkt een werknemer bij een 
wapenfabrikant in Luik in 1910 en wat is het loon dat 
hij daarvoor krijgt?
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Eindsprint reeks 4

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen stemmen toen het 
meervoudig stemrecht in België nog van toepassing was?
man zijn en minstens 25 jaar oud zijn

Wanneer kreeg Europa de Nobelprijs voor de vrede?
2012

Welke initialen zijn gegraveerd op de Franse helm van 1914-1918? 
RF

Welke slogan staat erop op een fles ‘bitter’ waar ook de Waalse 
haan op afgebeeld staat? 
Wallons toujours

Wat is de tijdsperiode waarover de 8ste etappe van de animatie 
over de evolutie van de taalkwestie in België gaat?
1970-2012

Naar welke staat in de VS verhuisde de familie van Victor Debot?
Wisconsin

De brief van Boudewijn, aan de Eerste Minister-over de abortus 
wet, bestaat uit hoeveel pagina’s?
4

Welke objecten kan je vinden in de voelboxen van de zaal 
pluralisme?
Boeddha, Menora (joodse kandelaar), Tasbih, kruis

Geef de ‘Belgische’ naam van twee steden in Congo
(naar keuze)

Hoeveel uur per dag werkt een werknemer bij een wapenfabrikant 
in Luik in 1910 en wat is het loon dat hij daarvoor krijgt?
12 uur per dag voor 90 centimes



Etappe 4

Eindsprint reeks 5

Welke objecten kan je vinden in de voelboxen van de 
zaal democratie?

Voor wie kan Krasimir stemmen in 1981?

Wat is het nummer dat gevonden werd op de kleding 
van een politiek gevangene uit de 2de Wereldoorlog?

Hoeveel video’s zijn er in de zaal taal?

Wie ontwierp de affiche voor het eeuwfeest van 
België?

Uit hoeveel koffers bestaat het monument in de zaal 
migratie?

Hoeveel buitenlanders kwamen er in België toe in 
1983?

Wat is volgens Charles Woeste, in 1926, onlosmakelijk 
verbonden met het onderwijs?

Hoe heet de CGER (ASLK) voluit?

Wat is de naam van de ecologische beweging die je 
kan zien op een affiche in de zaal?
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Eindsprint reeks 5

Welke objecten kan je vinden in de voelboxen van de zaal 
democratie?
Buste van Leopold II, Albert I en Boudewijn

Voor wie kan Krasimir stemmen in 1981?
Psc/Csp

Wat is het nummer dat gevonden werd op de kleding van een 
politiek gevangene uit de 2de Wereldoorlog?
321

Hoeveel video’s zijn er in de zaal taal?
12

Wie ontwierp de affiche voor het eeuwfeest van België?
Jean Roch Collon

Uit hoeveel koffers bestaat het monument in de zaal migratie?
10

Hoeveel buitenlanders kwamen er in België toe in 1983?
43657

Wat is volgens Charles Woeste, in 1926, onlosmakelijk 
verbonden met het onderwijs?
Godsdienst

Hoe heet de CGER (ASLK) voluit?
Caisse générale d’épargne et de retraite

Wat is de naam van de ecologische beweging die je kan zien op 
een affiche in de zaal?
Greenpeace



Etappe 4

Eindsprint reeks 6

Wie zijn de 6 leden van het voorlopig bewind, die op 
16 oktober 1830 een ‘besluyt’ tekenden.

Wie regeert over de Lage Nederlanden in 1477?

Wie schreef ‘De Leeuw van Vlaanderen’?

Welke objecten kan je vinden in de voelboxen van de 
zaal migratie?

Wat dragen de deelnemers van een processie volgens 
document 161?

Hoeveel verschillende symbolen staan er op het 
monument in de zaal pluralisme?

Wat is de prijs van een ‘Corset solide’ in het ‘Grand 
Magasin’ aan de Beurs in Brussel?

Van welk trams en elektriciteitsbedrijf kan je een 
aandeel terugvinden in de kamer?

Wat wil het getal 888 zeggen?

Wat doet Vincent Van Gogh in de Borinage in 1878-
1880?
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Eindsprint reeks 6

Wie zijn de 6 leden van het voorlopig bewind, die op 16 oktober 
1830 een ‘besluyt’ tekenden.
Vanderlinden, De Potter, Rogier, de Mérode, Vandeweyer, 
Gendebien

Wie regeert over de Lage Nederlanden in 1477?
Habsburgers

Wie schreef ‘De Leeuw van Vlaanderen’?
H. Conscience

Welke objecten kan je vinden in de voelboxen van de zaal 
migratie?
Chopin, thee-servies, klompen, toren van Pisa, Eiffeltoren 

Wat dragen de deelnemers van een processie volgens document 
161?
Een schrijn

Hoeveel verschillende symbolen staan er op het monument in de 
zaal pluralisme?
11

Wat is de prijs van een ‘Corset solide’ in het ‘Grand Magasin’ 
aan de Beurs in Brussel?
8.90 frank

Van welk trams en elektriciteitsbedrijf kan je een aandeel 
terugvinden in de kamer?
Tramways en Electricité de Constantinople

Wat wil het getal 888 zeggen?
8 uur werken, 8 uur met de familie, 8 uur slapen

Wat doet Vincent Van Gogh in de Borinage in 1878-1880?
Hij werkte als prediker



Etappe 4

Eindsprint reeks 7

Wat zijn de twee dieren die op de pennenhouder van 
Leopold I staan?

Welke objecten kan je vinden in de voelboxen in de 
zaal Europa?

Hoeveel ambassades en consulaten zijn er in 
Brussel?

Wat zijn de letters die je ziet staan op de bovenkant 
van de IJzertoren?

Hoeveel Belgen vertrokken er uit België in 2000?

Wat vraagt ‘Sint-Pauluswerk’ de mensen om te doen?

Wat is het percentage van de boeren onder de actieve 
bevolking in 1990?

Welke oliemaatschappij symboliseert de vestiging 
van buitenlandse bedrijven in België?

In welke fabriek werken de arbeiders die staken te 
Roux?

Wanneer werd het volkshuis in Brussel (gebouwd 
door Victor Horta) afgebroken?
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Eindsprint reeks 7

Wat zijn de twee dieren die op de pennenhouder van Leopold I 
staan?
Leeuw en een eenhoorn

Welke objecten kan je vinden in de voelboxen in de zaal Europa?
Kaart van  Leuven, 1 euro

Hoeveel ambassades en consulaten zijn er in Brussel?
143

Wat zijn de letters die je ziet staan op de bovenkant van de 
IJzertoren?
AVV VVK

Hoeveel Belgen vertrokken er uit België in 2000?
75320

Wat vraagt ‘Sint-Pauluswerk’ de mensen om te doen?
Om enkel de katholieke pers te lezen

Wat is het percentage van de boeren onder de actieve bevolking 
in 1990?
3%

Welke oliemaatschappij symboliseert de vestiging van 
buitenlandse bedrijven in België?
Esso

In welke fabriek werken de arbeiders die staken te Roux?
De la verrie Bougard

Wanneer werd het volkshuis in Brussel (gebouwd door Victor 
Horta) afgebroken?
1965


