Vragenronde 6 - GOING UNDERGROUND
Vraag 1 – Actualiteit
Korte vraag.
Welke Vlaamse schrijver én fenomeen, die onlangs in Humo zei dat het hem geen reet kan schelen
wat, om het even wie, van zijn nieuwe roman vindt, schreef ‘De Qualastofont’ ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Deze Grimbergse vallei én natuurgebied vormt de as van de oorspronkelijke dorpsgemeenschap. Het
gelijknamige riviertje vloeit van zuidwest, van aan de Nationale Plantentuin in Meise, naar het
noordoosten en mondt ten noorden van Vilvoorde uit in de Zenne.
De abdij van Grimbergen en het dorp liggen op de hoogste plek, terwijl het laagste punt in de buurt van
de Tommenmolen ligt. Het Prinsendomein bevindt zich in een kleine zijdepressie van de vallei.
Over welke vallei hebben we het hier ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Bij de ‘Vrede van Utrecht’ in 1713 werden de Zuidelijke Nederlanden aan Oostenrijk toegewezen. Door
de Spaanse Successieoorlog waren Vlaanderen en Brabant immers zwaar getroffen. Toen in 1716 het
Oostenrijkse regime de steden nieuwe belastingen oplegde en hun privileges in vraag stelde, leidde dit
in het voorjaar van 1717 tot rellen in Gent, Antwerpen, Mechelen en Brussel.
De Naties van Brussel weigerden daarop de belastingen en de dekens, aangevoerd door de gildedeken
die we zoeken, deden hierbij beroep op de oude stedelijke privileges. Het keizerlijke leger bezette de
stad en organiseerde een harde repressie, waarbij onze gildedeken ter dood veroordeeld werd. Hij
werd op 19 september 1719 op de Grote Markt onthoofd.
Een plein, straat en uiteraard pre-metrostation in Brussel zijn naar hem vernoemd. Zijn naam graag ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
De ‘Crotalus adamanteus’ is een slang uit de familie van de adders, meebepaald de groefkopadders, en
komt voor in Florida, Louisiana, Texas en North Carolina. De habitat bestaat uit droge, vlakke gebieden
in de kuststreken, meestal in de buurt van water. De slang kan dan ook zwemmen als de beste.
Ze heeft een gedrongen lichaam, een zeer brede driehoekige kop en een ratel aan het einde van de
staart. Haar naam heeft ze te danken aan de tekening van licht omzoomde donkere ruiten op de rug,
met meestal grijze tot bruine flanken en een witte buik.
Graag de ‘volledige’ naam van deze vooral ’s nachts levende gifslang met een maximale lengte van 2,5
meter ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Als niet-SI-eenheid is dit de oorspronkelijke eenheid van geabsorbeerde radioactieve straling per
hoeveelheid materie. In het SI-stelsel is het ondertussen opgenomen als de ‘Gray’.
Alleen in de Verenigde Staten wordt de eenheid nog gebruikt, en komt het overeen met 0,01 Gray of
0,01 Joule energie geabsorbeerd per kg weefsel.
Welke eenheid van geabsorbeerde straling zoeken we ?

Vraag 6 – TV & Film
Hij stond al op 13-jarige leeftijd op Broadway en verhuisde 10 jaar later naar Hollywood, waar hij in 1948
doorbrak in de film ‘Red River’. Hij was trouwens één van de eerste acteurs die de ‘method acting’ in
Hollywood toepaste. Samen met Marlon Brando en James Dean stond hij symbool voor een nieuwe
generatie acteurs. Hij speelde samen met Brando in ‘The Young Lions’, en vanwege hun beider succes
en identieke geboorteplaats werden ze door de media beschouwd als de ‘Golddust Twins’.
In ‘A Place in the Sun’, ‘Raintree Country’ en ‘Suddenly, Last Summer‘ speelde hij dan weer aan de zijde
van Elizabeth Taylor. Oscarnominaties kreeg hij voor zijn rollen in ‘The Search’, ‘A Place in the Sun’,
‘From Here to Eternity’ en ‘Judgment at Nuremberg’.
Graag naam én voornaam van deze acteur die in 1966 stierf aan een hartaanval, waarschijnlijk
veroorzaakt door zijn drugs- en alcoholverslaving ?

Vraag 7 – Sport
Deze ondertussen 37-jarige Namenaar werd prof in 1998. Zijn belangrijkste overwinning is het Belgisch
kampioenschap op de weg in 2001. Hij reed toen voor AG2R-Prévoyance en volgde op de erelijst Axel
Merckx op.
In 2005 werd hij door de Belgische Wielerbond voor 18 maanden geschorst wegens dopinggebruik en
door zijn toenmalige ploeg Landbouwkrediet-Colnago ontslagen. Later werd de straf echter door de
Raad van State ongeldig verklaard wegens procedurefouten.
Zijn carrière werd afgesloten bij het minder bekende Luxemburgse ‘Continental Team Differdange’.
Zijn naam graag ?
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Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Hij was een 19de eeuws Luiks beeldhouwer, die naar Bologna en Rome trok om zijn studies voort te
zetten. Weer in België werd hij eerst leraar aan de ‘Académie Royale des Beaux-Arts’ in Luik, om
vervolgens directeur te worden aan de ‘Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen
en Kunsten’.
Het plein in Brussel waar hij zijn atelier had, kreeg zijn naam. Een aantal van zijn werken zijn ‘Leopold I
van België’ aan het station in Bergen, ‘Simon Stevin’ in Brugge en ‘Godfried van Bouillon’ op het
Koningsplein in Brussel.
Naam van deze beeldhouwer ?

Vraag 9 – Varia
We zijn op zoek naar een muziekstroming uit het zuiden van de VS. De benaming, ook wel ‘Mississippi
blues’, verwijst naar het gebied met de vele katoenvelden in Mississippi.
Hart van het genre is Clarksdale. Hier zou zich het kruispunt bevinden waar Robert Johnson zijn ziel aan
de duivel zou hebben verkocht om een betere gitarist te worden. Door de jaren heen werd het
kruispunt van Highway 49 en 61 bestempeld als ‘The Crossroad’. Dit door de talloze muzikanten op weg
van het zuiden naar Memphis, Chicago of New York om daar naam en faam te maken.
Hoe heet deze muziekstroming, waartoe artiesten als R.L. Burnside, John Lee Hooker & Muddy Waters
behoorden ?

Vraag 10 – Muziek
…..

