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Welkom bij de speurtocht die hoort bij de fototentoonstelling “Ogen die Spreken” 
in Park Eekhout in Zwolle! Verspreid over het park vind je 26 portretten van 
mensen die een relatie hebben met voormalig Nederlands-Indië. De speurtocht is 
een leuke manier om kennis met ze te maken. 

Onderstaand tref je 17 vragen waarvan je de antwoorden vindt in de tekst op de 
foto’s. Je begint met de eerste vraag bij het Indië- en Nieuw-Guinea Monument bij 
de ingang aan de Burgemeester Van Roijensingel. 

Als je de antwoorden invult op de volgende pagina, dan ontdek je het motto van 
de tentoonstelling “Ogen die Spreken”. 


1. Henk is op zijn 18e naar Indië uitgezonden. Hoe heet zijn broer? 

2. De moeder van deze actrice is geboren op Manado.  

3. Welke kleur ogen heeft Anne-Ruth? 

4. In welke taal droomt Jublina, de oudste vrouw van de tentoonstelling? 

5. Wie heeft geen Maleis meegekregen van haar grootouders? 

6. Waar woonde Inez op haar 20ste? 

7. Wie zegt, dat je niet iets van jezelf moet afwijzen? 

8. Wie heeft na z’n studie vijf jaar in Cambodja gewerkt? 

9. Wat eet de jongste meneer op de tentoonstelling op verjaardagen? 

10.Waar is Tanja Taugé geboren? 

11.Naar wie moet je luisteren volgens Bol? 

12.Volgens wie moet je tijdig onderzoeken naar waar je vandaan komt? 

13.Hoe heet de oudste meneer van de tentoonstelling? 

14.De pijn in de ogen van zijn opa bepaalde zijn beroepskeuze. 

15.Hoeveel jaar zat de vader van Ichtus in een soort Lockdown?  

16.Bij welk leger diende de betovergrootvader van Susanne? 

17.Volgens wie moet je niet bang zijn om jezelf te zijn en genieten van het 

leven? 
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Tips 
- Lees de foto’s en zoek daar de vraag bij. Het antwoord op vraag 1 vind je bij het 

monument, net als bijvoorbeeld het antwoord op vraag 11. 

- De antwoorden op vraag 5, 6, 7 en 15 vind je langs hetzelfde pad. 

- Het antwoord op vraag 17 vind je bij de speeltuin. 

- De antwoorden op vragen 8 en 9 vind je naast elkaar. 

- De foto’s met antwoorden op vragen 12 en 16 vind je in de buurt van een 

bronzen beeld. 
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