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SALUTATIO
SCRIPTORIS
JASMINE STRYNCK, SCRIPTOR 2020-2021

Salve, beste leden!
We zijn opnieuw bij het einde van een turbulent academiejaar, dit keer
zo goed als volledig van achter ons nu toch wel vertrouwde pc'tje. Laten
we hopen dat dit het laatste semester mocht zijn dat we op deze manier
moesten doorbrengen. De verwachtingen liggen alleszins erg hoog bij de
Klassieke Kring en als de omstandigheden het ons toelaten maken we
van ons komende lustrumjaartje het meest iconische jaar dat de Gentse
classicus/a/x ooit gekend zal hebben! Wees daar maar zeker van.
Een traditionele Griekse avond + lintoverdracht is er dit jaar helaas niet
geweest, maar hopelijk kan deze Klassikaster jouw gemis daarnaar toch
een beetje opvangen. Kennismaken (of toch een beetje) met het nieuwe
praesidium en afscheid nemen van het oude kan je hier wat verderop
doen. Blijf dus zeker nog even hangen!
Bij deze is mijn taak als scriptor officieel afgerond en wordt het tijd om
mijn scriptorlint neer te leggen. Jullie lieve reacties en appreciatie deden
mijn hartje steeds overlopen van geluk. Praesidiumlid zijn in tijden zoals
deze is een ferme uitdaging geweest voor ons, maar trouwe leden zoals
jullie, dat is waarvoor wij ons steeds bleven inzetten. Voor volgend
academiejaar wens ik dat de KK weer ten volle haar liefdevolle en
huiselijke energie mag overdragen naar alle leden op de manier die we
gewend waren. Aan jullie, een fijne en rustgevende zomer gewenst!
Bedankt aan alle leden en het praesidium voor het fijne academiejaar
dat we samen hebben mogen beleven.
scriptor ex <3
III

DE PRAESES
SPREEKT...
FLORIAN DEBAENE, PRAESES 2020-2021

Salvete beste leden,
Carissimi amici,
Of je nu hoort bij de verantwoordelijke feestvierders, thesissersblokkers voor de tweede zittijd, of bij de goed georganiseerde
otiumgangers van onze leden: de zomer is op z’n hoogtepunt, de
examenperiode van juni lijkt ver achter ons te liggen – hopelijk vlot
verteerd en in het beste geval al vergeten – en het academiejaar is weer
maar eens voorbijgevlogen.
Hoezee aan allen die schoon geslaagd zijn dit jaar! En véél courage aan
diegenen onder jullie, onder wie ook ik, die nog universitaire
verplichtingen hebben.
Alleszins ontegensprekelijk en ongetwijfeld is dit het geschikte moment
voor wat verlichte en verlichtende lectuur: in medewerking met onze
geliefde KK, presenteert onze nog meer geliefde en vlijtige Scriptor,
Jasmine, jullie de laatste Klassikaster-editie van dit jaar!
Normaal gezien kregen jullie dit boekje op onze laatste activiteit, de
Griekse avond, die gepland stond op 5 mei, maar ook dit jaar liep anders
dan gewenst vanwege pandemiologische redenen.
Geniet daarom nu, beste lid van de Klassieke Kring, van dit boekje als
was het de Griekse avond, aanvaard, o gezegende lezer der
Klassikasters, mijn laatste groet aan u als praeses van de Klassieke Kring
in het academiejaar 2020-2021, en geef dat we elkaar volgend jaar
terugzien op onze activiteiten!
IV

DE PRAESES SPREEKT...
FLORIAN DEBAENE, PRAESES 2020-2021

Als afsluiter, hier een dankwoord van mij naar jullie, de leden toe: dank
jullie wel voor jullie vertrouwen in mij als praeses, in dit viraal jaar en óók
voor volgend jaar. Ik ga mijn best blijven doen, wat er de KK ook te
wachten staat, vanuit de overtuiging dat de kracht van de KK eruit
bestaat om classici te verbinden in hechte vriendschap en studentikoze
onmisbare genegenheid.
Daarnaast bedank ik ook mijn praesidium van dit jaar, ik ben trots op wat
we dit jaar ondanks alles samen verwezenlijkt kunnen hebben. Dank aan
Laura, David, Laurens en Brian voor jullie inzet voor de KK de afgelopen
jaren! Dank aan Lisa en Lasse om dit jaar het praesidium versterkt te
hebben. Dank aan Maria voor je onafgebroken steun, raad en
besluitvaardigheid, én om samen met mij voor een 4e keer het KKavontuur aan te gaan! Dank aan Jasmine, Hannelore en Arne, voor jullie
onvoorwaardelijke inzet. Dank aan Astrid en Timothy, om al jaren aan
mijn zij te staan, naast en in de kring.
Pluk voor nu de dag, de zomer en de vrije tijd.
Pluk voor 2021-2022 het studentikoos samenzijn, de vriendschap onder
classici en de KK!
Valete,
Florian
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WAT WAS TOT NU TOE JE MOOISTE KKMOMENT?

Buddyavond met de eerstejaars
WAT HEB JE GELEERD VAN JE ERVARING
IN HET PRAESIDIUM?

Op het begin van het jaar contacten
leggen met studenten uit andere jaren en
activiteiten organiseren.

LASSE STORME
SPORT 2020-2021

HET LEUKSTE AAN DE KK VIND IK...

De openheid en iedereen die welkom is

WAT ZIJN JE WENSEN VOOR HET VOLGENDE PRAESIDIUM VAN DE KK?

Dat ze meer mogen en kunnen doen dan dit jaar
YOLO OF WAFA? BEARGUMENTEER.

Yolo. Ooit in een les ETC had Lolo van het eerste jaar een vraag over de leerstof.
Professor Galdi beantwoordde de vraag en zei dan iets als: "Hopelijk is alles
duidelijk, Yolo. Dat is dus zijn manier om die naam uit te spreken dus Yolo all the
way.
WAT IS JE GO-TO AFHAALMAALTIJD?

Macaroni
WAT IS JE FAVO PLEKJE IN GENT?

dat grasperkje naast Gravensteen
WAAR KIJK JE HET MEEST NAAR UIT VAN ZODRA DE CORONAMAATREGELEN
WORDEN OPGEHEVEN?

Op café gaan en weer normaal uitgaan en gaan en staan waar we willen
WAT IS JE FAVO ARTWORK?

de natuur (especially mountains)

X

WAT WAS TOT NU TOE JE MOOISTE KKMOMENT?

Cocktailavond en receptie

WAT HEB JE GELEERD VAN JE ERVARING
IN HET PRAESIDIUM?

Social skills

HET LEUKSTE AAN DE KK VIND IK...

De cohesie

LISA POLLENTIER
BACHELOR 2020-2021

WAT ZIJN JE WENSEN VOOR HET VOLGENDE PRAESIDIUM VAN DE KK?

DAJE EEN MEGA LIT LUSTRUMJAAR HEBT ZONDER CORONA
YOLO OF WAFA? BEARGUMENTEER.

Yolo dan toch bcs daArMeE bEn Ik OpGeGrOeId (soms beetje conservatief)
WAT IS JE GO-TO AFHAALMAALTIJD?

Spaghetti
WAT IS JE FAVO PLEKJE IN GENT?

Mayana
WAAR KIJK JE HET MEEST NAAR UIT VAN ZODRA DE CORONAMAATREGELEN
WORDEN OPGEHEVEN?

Fuiven & galabals van de Blandiniakringen
WAT IS JE FAVO ARTWORK?

Zwart Vierkant van Malevitsj

XI

WAT WAS TOT NU TOE JE MOOISTE KKMOMENT?

Reis naar Bologna
WAT HEB JE GELEERD VAN JE ERVARING
IN HET PRAESIDIUM?

Leren plannen, duidelijk communiceren en
structuur in je leven brengen.
HET LEUKSTE AAN DE KK VIND IK...

Cocktailavonden

LAURENS VAN
DAELE
SCRIBA 2020-2021

WAT ZIJN JE WENSEN VOOR HET VOLGENDE PRAESIDIUM VAN DE KK?

big luvvvvv ❤❤ gaan da zotgoe doen
YOLO OF WAFA? BEARGUMENTEER.

Yolo (what even is wafa?!)
WAT IS JE GO-TO AFHAALMAALTIJD?

Spaghetti bolognaise van Pasta la vista 😌😌
WAT IS JE FAVO PLEKJE IN GENT?

Abdijtuin
WAAR KIJK JE HET MEEST NAAR UIT VAN ZODRA DE CORONAMAATREGELEN
WORDEN OPGEHEVEN?

Reizen
WAT IS JE FAVO ARTWORK?

De Sterrennacht

XII

WAT WAS TOT NU TOE JE MOOISTE KKMOMENT?

Ik vond de introductiedagen altijd heel leuk.
De eerste keer dat het nieuwe praesidium
aan te slag gaat, vol benieuwdheid en
enthousiasme. Honorable mentions voor de
praesidiumweekenden en het bal.

DAVID DE
CEUSTER
WEB 2020-2021

WAT HEB JE GELEERD VAN JE ERVARING
IN HET PRAESIDIUM?

vergaderen, eigen verantwoordelijkheden
hebben, dat ik bier echt niet lust maar
jenever wel

HET LEUKSTE AAN DE KK VIND IK...

Hoe het alle nieuwkomers met open armen ontvangt
WAT ZIJN JE WENSEN VOOR HET VOLGENDE PRAESIDIUM VAN DE KK?

Dat het voor veel nieuwe mensen een thuis mag worden. Oh, en een volledig
functionele website zou ook wel leuk zijn.
YOLO OF WAFA? BEARGUMENTEER.

Ik ben echt een grandma wat betreft slang, want ik heb geen idee wat 'wafa'
betekent. Volgens urban dictionary kan het betekenen 'we are f*cking
awesome', 'will always f*ck anyone', 'what a f*cking asshole', '(under)water fart'
of kan het komen van een Arabische meisjesnaam die 'trouw' betekent en
daardoor verwijst naar een enorm loyale vriend(in). Yolo is met zijn één
betekenis daarentegen wat saai.
WAT IS JE GO-TO AFHAALMAALTIJD?

Bombay alu. Niets verslaat indiaas eten.

XIII

WAT IS JE FAVO PLEKJE IN GENT?

De schommelmand in het speeltuintje in de straat van mijn kot. Ookal kan ik er
nog steeds niet gracieus in of uit klimmen.
WAAR KIJK JE HET MEEST NAAR UIT VAN ZODRA DE CORONAMAATREGELEN
WORDEN OPGEHEVEN?

Knuffels!
WAT IS JE FAVO ARTWORK?

De vierde klassikaster van dit jaar

WAT WAS TOT NU TOE JE MOOISTE KKMOMENT?

In mijn eerste jaar de reis naar Athene en
het helpen organiseren van het toneel Sofa
met Vic!
WAT HEB JE GELEERD VAN JE ERVARING
IN HET PRAESIDIUM?

samenwerken in groep, leren dingen
organiseren (evenementen, reizen) en ook
wat meer financieel inzicht

LAURA NAEYE
QUAESTOR 2020-2021

HET LEUKSTE AAN DE KK VIND IK...

het groeps/familiegevoel en de gemeenschappelijke passie voor de klassieke
talen; Ik vind het ook fantastisch dat iedereen met iedereen over vanalles en
nog wat kan praten zonder dat er gejudged wordt
WAT ZIJN JE WENSEN VOOR HET VOLGENDE PRAESIDIUM VAN DE KK?

Dat jullie opnieuw heel veel activiteiten mogen organiseren en de KK-familie
opnieuw samen mogen brengen, en uiteraard een fantastisch lustrumjaar kunnen
vieren!!
XIV

YOLO OF WAFA? BEARGUMENTEER.

euh yolo want wafa ken ik niet xd
WAT IS JE GO-TO AFHAALMAALTIJD?

pizza!!!
WAT IS JE FAVO PLEKJE IN GENT?

Abdijtuin (en mijn kot)
WAAR KIJK JE HET MEEST NAAR UIT VAN ZODRA DE CORONAMAATREGELEN
WORDEN OPGEHEVEN?

Opnieuw een citytrip kunnen doen of een gezellig dagje shoppen
WAT IS JE FAVO ARTWORK?

Dali's Galatea de las Esferas (en daarnaast nog heel veel werken uit de oudheid)

WAT WAS TOT NU TOE JE MOOISTE KKMOMENT?

Hoe cliché het ook mag klinken, elk KKmoment is op z'n eigen manier
memorabel... Twee momenten zullen mij
echter altijd bijblijven: mijn eerste (en
door corona voorlopig enige) Blandijnbal
en mijn allereerste activiteit bij de KK
(kennismakingsavond x).
WAT HEB JE GELEERD VAN JE ERVARING
IN HET PRAESIDIUM?

BRIAN CLUYSE
CULTUUR 2020-2021

Teamwork, unconditional support en
vooral de ongelooflijke inzet van mijn
medepraesidiumleden
XV

HET LEUKSTE AAN DE KK VIND IK...

De KK-eigen energie die super cosy maar toch vol power zit.
WAT ZIJN JE WENSEN VOOR HET VOLGENDE PRAESIDIUM VAN DE KK?

Ga voluit voor het jaar en, vooral, geniet!!
YOLO OF WAFA? BEARGUMENTEER.

Yolo!! Wafa...euhm nee. Die zelfkarakterisering als 'fucking awesome' in
vergelijking met een aanmoedigende gnome? De keuze is snel gemaakt
WAT IS JE GO-TO AFHAALMAALTIJD?

Pizza vegetariana van Prima Donna xxx
WAT IS JE FAVO PLEKJE IN GENT?

Muinkpark of Sint-Pietersabdij
WAAR KIJK JE HET MEEST NAAR UIT VAN ZODRA DE CORONAMAATREGELEN
WORDEN OPGEHEVEN?

Een avondje Het Huis met een cocktail en live muziek xxx
WAT IS JE FAVO ARTWORK?

Werkelijk alles van Anselm Kiefer
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WAT WAS TOT NU TOE JE MOOISTE KKMOMENT?

De kennismakingsavond in mijn eerste jaar
unief!
WAT VERSTA JE ONDER 'CRACKY'?

Hiervoor moet je denk ik bij Timothy zijn x
WAT WIL JE GRAAG MEENEMEN NAAR JE
VOLGENDE PRAESIDIUMJAAR?

ARNE VAN DE SANDE
REIS/CHOREEG 2020-2021

Verander de vraag naar wie* en ik zeg
Jasmine met volle overtuiging <33

HET LEUKSTE AAN DE KK VIND IK...

De gezellige activiteiten die voor een onvergetelijke studententijd zorgen!
WAT ZIJN JE WENSEN VOOR HET VOLGENDE PRAESIDIUMJAAR?

Volgens mij is het duidelijk dat iedereen de online activiteiten beetje beu is, dus
ik hoop op een jaar vol on campus-activiteiten
YOLO OF WAFA? BEARGUMENTEER.

Yolo. Tweede middelbaar-cringe vibes rule!!
WAT IS JE GO-TO AFHAALMAALTIJD?

Klein pakje friet met vegetarische bitterballen (met mini-loempia's if i'm hungry)
WAT IS JE FAVO PLEKJE IN GENT?

De plantentuin van UGent, of de abdijtuin (moeilijke keuze sorry)
WAT IS JE FAVO ARTWORK?

Ik heb onlangs het beeld "The Veiled Christ" van Antonio Corradini en Giuseppe
Sanmartino ontdekt en het deed me denken dat ik een mislukkeling ben, dus
dan is het echt wel bijzonder!
XVIII

WAAR KIJK JE HET MEEST NAAR UIT VAN ZODRA DE CORONAMAATREGELEN
WORDEN OPGEHEVEN?

Ik ben niet zo'n cantusganger, maar for some reason kijk ik echt al uit naar onze
volgende cantus!

WAT WAS TOT NU TOE JE MOOISTE KKMOMENT?

Reisje naar Bologna as a whole vond ik echt
super fijn.
WAT VERSTA JE ONDER 'CRACKY'?

alle gekheid op een stokje
WAT WIL JE GRAAG MEENEMEN NAAR JE
VOLGENDE PRAESIDIUMJAAR?

Mijn KK-Merch Spring/Summer 2021
collection tote bag & mouthmask

TIMOTHY MINJAUW
CREA 2020-2021

HET LEUKSTE AAN DE KK VIND IK...

De mensen <33 kus
WAT ZIJN JE WENSEN VOOR HET VOLGENDE PRAESIDIUMJAAR?

Meer doen met het praesidium, misschien een weekendje hier en daar zou wel
fijn zijn en meer zatte momentjes i need it
YOLO OF WAFA? BEARGUMENTEER.

Yolo want draai het of keer het: je leeft maar één keer. Waar is de leugen?
(Hoewel mijn kat hier wel anders over denkt) WAFA daarentegen: deze afkorting
die in 2010-ish vooral gebruikt werd om jezelf en je groep vrienden te
omschrijven bevestigt alleen maar het deel van de vriendschap dat een sociaal
construct toont. Daar waar een ware vriend zichzelf niet probeert te spiegelen
in de ander maar juist die constructie probeert te doorbreken, keer je jezelf af
van de waarheid met de uitspraak "wij zijn heel leuk". Om Het Goede Doel te
citeren: "vriendschap is een illusie. [...] Een pakketje schroot met een dun laagje

chroom." Die illusie kan alleen doorbroken worden als men de waarde ziet in de
ander die ligt buiten de leukheid van die persoon. Echte vriendschap dient zich
juist ten volle te tonen in het feit te omarmen dat de ander ook minder leuke
kanten heeft en je toch ervoor kiest om deze persoon als vriend te behouden.
Het dun laagje chroom dient men eraf te krabben, slechts dan ziet men de ware
waarde van een persoon, zelfs al zit er schroot onder. Is dat echt zo erg?
WAT IS JE GO-TO AFHAALMAALTIJD?

Happy Thai in Koningin Elisabethlaan of Mousstafel in Bijlokevest echt aanraders
wel ietsje duurder anyway de kans dat ik uiteindelijk gewoon naar Prima Donna
ga is 100%
WAT IS JE FAVO PLEKJE IN GENT?

Paul de Smet de Naeyerplein als de bloesems in bloei staan en yes dat is achter
mijn huis maar nog steeds mooiste parkje van Gent fight me
WAT IS JE FAVO ARTWORK?

Jasmine
WAAR KIJK JE HET MEEST NAAR UIT VAN ZODRA DE CORONAMAATREGELEN
WORDEN OPGEHEVEN?

groepseks

WAT WAS TOT NU TOE JE MOOISTE KKMOMENT?

kajakken in Gent met het praesidium in het
jaar dat Anso praeses was

WAT VERSTA JE ONDER 'CRACKY'?

geen idee maar het klinkt niet als een
compliment

MARIA KAMEI
VICE 2020-2021

XX

WAT WIL JE GRAAG MEENEMEN NAAR JE VOLGENDE PRAESIDIUMJAAR?

de creativiteit die we dit jaar nodig hadden om alternatieve activiteiten te
bedenken en organiseren
HET LEUKSTE AAN DE KK VIND IK...

dat het een kleinere vereniging is en de gezelligheid
WAT ZIJN JE WENSEN VOOR HET VOLGENDE PRAESIDIUMJAAR?

Eindelijk weer een eetactiviteit en een cocktailavond kunnen organiseren
YOLO OF WAFA? BEARGUMENTEER.

Yolo klinkt gewoon beter :p
WAT IS JE GO-TO AFHAALMAALTIJD?

Frietjes van de Frietketel duh
WAT IS JE FAVO PLEKJE IN GENT?

Bijloke
WAT IS JE FAVO ARTWORK?

Der Wanderer über dem Nebelmeer van Caspar David Friedrich
WAAR KIJK JE HET MEEST NAAR UIT VAN ZODRA DE CORONAMAATREGELEN
WORDEN OPGEHEVEN?

Op reis gaan naar Italië

XXI

WAT WAS TOT NU TOE JE MOOISTE KKMOMENT?

Met het stadsspel dat we begin dit
academiejaar georganiseerd hebben, heb ik
me eigenlijk echt rot geamuseerd... Hopelijk
volgend jaar weer! En in het algemeen wil ik
daar
ook
de
cocktailavonden
aan
toevoegen, die kunnen wat mij betreft niet
snel genoeg terugkomen :))
WAT VERSTA JE ONDER 'CRACKY'?

Als het iets met reetzweet te maken heeft,
wil ik het liever niet weten...

HANNELORE DALLE
ALMA 2020-2021

WAT WIL JE GRAAG MEENEMEN NAAR JE VOLGENDE PRAESIDIUMJAAR?

antistoffen <333
HET LEUKSTE AAN DE KK VIND IK...

de eindeloze mogelijkkheid om woordspelingen te makken met de initialen van
onze geliefde kkring.
WAT ZIJN JE WENSEN VOOR HET VOLGENDE PRAESIDIUMJAAR?

Ik hoop dat we volgend jaar opnieuw activiteiten mogen organiseren die fysiek
kunnen plaatsvinden en waar iedereen zich welkom (en veilig) voelt!
YOLO OF WAFA? BEARGUMENTEER.

Ik heb vorige week op stage gevraagd aan de leerlingen of ze nog yolo
gebruiken, omdat ik dacht dat het een goed idee was om dat te vergelijken met
Horatius' 'carpe diem'... die leerlingen keken allemaal naar mij alsof ik tachtig was
want 'wij hebben da nooit gebruikt'... wafa dan maar zeker?
WAT IS JE GO-TO AFHAALMAALTIJD?

INDIAN CURRY HOUSE zonder twijfel
XII

WAT IS JE FAVO PLEKJE IN GENT?

Ik hou van de groene, rustige oasen in Gent zoals de abdijtuin of de Bijlokesite.
WAT IS JE FAVO ARTWORK?

Het eerste wat in mij opkomt is Elly Smallwoods versie van Courbets l'Origin du
Monde... blijft funny hoe sommige mensen daar nog altijd op reageren :p
WAAR KIJK JE HET MEEST NAAR UIT VAN ZODRA DE CORONAMAATREGELEN
WORDEN OPGEHEVEN?

Niet meer in angst leven omdat mensen kunnen doodgaan als je hen besmet,
eens 'uit eten' gaan zonder je te moeten afvragen of je je eten in de gietende
regen zal moeten opeten omdat enkel afhaal mogelijk is, en KNUFFELSSSSS

WAT WAS TOT NU TOE JE MOOISTE KKMOMENT?

Een van mijn sterkste momenten was op de
nadoopcantus in 2018-2019 toen ik een
heleboel mensen #crunkissimo gedoopt
had, daartoe maar zelf half in staat zijnde.
Anso, die ene kerel had écht een veel te
groot gedacht van zichzelf en ik zou het
hem nuchter ook gezegd hebben!!
Daarnaast zijn de mensen die de KK in mijn
leven gebracht heeft, mij meer dan dierbaar
x ly hoes to death
WAT VERSTA JE ONDER 'CRACKY'?

FLORIAN DEBAENE
PRAESES 2020-2021

Cracky betekent voor mij - respectvol - de wereld omverwerpen, onderwerpen
aan je hilariteit en spitsvondigheid door baanbrekend te zijn midden in de
beleving van een moment, waardoor iedereen dat moment anders en intenser
ervaart, precies omdat de relativiteit van de sociaal-maatschappelijke
organisatie aan bod komt. In het cracky-zijn wordt dus sociale normativiteit
potentieel aangewezen en ontleed, eventueel bespot, maar ook mogelijk
herbevestigd.
XXIII

WAT WIL JE GRAAG MEENEMEN NAAR JE VOLGENDE PRAESIDIUMJAAR?

Ik neem graag de drie puntjes die ik mij had voorgenomen om het praesidium
tijdens mijn eerste praesesjaar mee te vullen bij het organiseren van
activiteiten voor de KK leden; zijnde functionaliteit, stem en warmte
HET LEUKSTE AAN DE KK VIND IK...

De intense band die het zich inzetten voor een gemeenschappelijk doel met
zich meebrengt voor iedereen die daarbij betrokken is. De KK verenigt
praesidiumleden en leden in vriendschap, studentikoziteit en een specifieke
soort liefde, en ik heb voor mijn studententijd tijdens mijn studie Latijn-Grieks
aan de UGent nooit meer kunnen wensen én kunnen krijgen dan dit. De KK is
meer dan goud waard, dico ego.
WAT ZIJN JE WENSEN VOOR HET VOLGENDE PRAESIDIUMJAAR?

Een volledig en wel gevaccineerd knaljaar met heerlijke en zaligmakende
activiteiten
YOLO OF WAFA? BEARGUMENTEER.

#WAFA; , getuigt van een zeker absolute en onomwonden intensiteit, en
resoneert als inhoudelijk permanentere karakterisering méér met mijn meest
intieme zielenroerselen dan YOLO ooit zal kunnen als kapitalistisch
geprofaneerde slogan!!!!
WAT IS JE GO-TO AFHAALMAALTIJD?

Pizzer van Primer Donner gaat er letterlijk elke dag in, alhoewel ik ook de
geneugten van garnaalkroketten uit de Frietketel heb leren appreciëren.
WAT IS JE FAVO PLEKJE IN GENT?

Héél moeilijk! Kinderrechtenplein houdt een speciaal plekje in mijn hart, maar
liefdevolle vermeldingen krijgen ook Muinkpark, Smetters-naeyerspark, de
Rommelaere-Bijloke(site). Ook het allerkleinste stukje groen tegenover de Krook
kinda hits different. De abdijtuinen hebben ook enorm veel te bieden. Op een
niet te drukke dag kan koren/graslei ook enorm fijn zijn. Daarnaast zal de
Blandijn altijd mijn thuis zijn
XXIV

WAT IS JE FAVO ARTWORK?

Foam horses van Kemp-Welch & een prent uit mijn kamer waarin een zwaan in
4 fases in een groot zeilschip omvormt
WAAR KIJK JE HET MEEST NAAR UIT VAN ZODRA DE CORONAMAATREGELEN
WORDEN OPGEHEVEN?

Dansen, knuffels geven en kusjes, van elkaars glas drinken en bestek doorgeven

WAT WAS TOT NU TOE JE MOOISTE KKMOMENT?

De
reis
naar
Bologna
en
de
kennismakingsavond in mijn eerste jaar, die
voor mij het begin betekende van de meest
dierbare vriendschappen in mijn leven <3
WAT VERSTA JE ONDER 'CRACKY'?

De combinatie van de juiste hoeveelheid
alcohol
bovenop
de
juiste
dosis
vermoeidheid (de verhouding tussen de
twee speelt hier een essentiële rol) die je
tot ware epifanieën leidt. Eens je het hebt
meegemaakt weet je wel wat ik bedoel en
nee, er zijn geen verwerpelijke substanties
in betrokken: don't do drugs kids x

JASMINE STRYNCK
SCRIPTOR 2020-2021

WAT WIL JE GRAAG MEENEMEN NAAR JE VOLGENDE PRAESIDIUMJAAR?

mijn laptop en coockie <3
HET LEUKSTE AAN DE KK VIND IK...

Dat iedereen er unapologetically zichzelf kan zijn op elk gegeven moment, zelfs
ik! Want eerlijk ik praat zo veel en eis soms echt veel aandacht op maar ben nog
nooit gecanceld dus als je ook annoying bent kom af
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WAT ZIJN JE WENSEN VOOR HET VOLGENDE PRAESIDIUMJAAR?

Dat we opnieuw de fijne cocktailavondjes kunnen beleven in de stanky doch
relatief aangename Ambersfeer (het is een haat-liefde relatie); dat we opnieuw
het huiselijke gevoel mogen beleven van onze eetactiviteiten; dat we weer vaker
mogen samenkomen om het vertrouwde gevoel van de Klassieke Kring opnieuw
aan onze lieve leden te kunnen doorgeven en dat de eerstejaartjes van dit jaar
eindelijk eens mogen ontdekken wat het echte studentenleven bij de KK
inhoudt!
YOLO OF WAFA? BEARGUMENTEER.

Hier is kortweg maar 1 goed antwoord op. Enkel zij die zich ervan bewust zijn
kunnen de superioriteit van WAFA beamen. YOLO? is in se een problematische
paradox. "Je leeft maar één keer, dus neem dat risico!" ? Of "Je leeft máár 1 keer
dus vermijd risico's te allen tijde!" ? Wie zal het zeggen? (Als libra heb ik het
namelijk zo al moeilijk genoeg om keuzes te maken). WAFA daarentegen: simpel,
duidelijk, spreekt voor zich, immaculate, magnificent etc etc en we moeten
gewoon eerlijk zijn tegen onszelf: we ARE f*cking awesome!
Mensen die YOLO verkiezen boven het, naar mijn mening sterk te prefereren,
WAFA, die moeten het maar weten. De grootste fout die je volgens mij kan
maken is dat je maar 1 keer leeft, maar kiest voor het motto dat je mogelijks zal
leiden naar hachelijke situaties, maar je tegelijk doet wegkwijnen in de pijn die
vergankelijkheid met zich meebrengt. In this essay, I willWAT IS JE GO-TO AFHAALMAALTIJD?

Omdat mijn inner-libra persona het mij weer verbied om een keuze te maken,
verleen ik mezelf hierbij het privilege om 2 antwoorden te geven:
- De beste pizza van Gent is hands down die van Il Cortile aan de Kraanlei; Hun
quattro stagioni is elke euro waard en er was maar 1 hap nodig om me dat te
doen beseffen! Proef en je zal zien ;) (credits aan florian x)
- De beste frituur van Vlaanderen: De Frietketel! Terechte titel volgens mij; mijn
recente Frietketel-ontmaagding (zeer laat, I know) was een revelatie van
jewelste en tot het moment dat ik een betere, krokantere, smaakvollere friet in
min troape mag steken (which I highly doubt will ever happen) zal dit mijn go-to
plek zijn voor onze Belgische delicatesse (vraag Maria, zij zal bevestigen)
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WAT IS JE FAVO PLEKJE IN GENT?

Sinds kort draagt campus Rommelaere een deel van mijn hart, voelt als een 2de
thuis at this point (mag wel niet vergeten te reserveren). Verder ook de
omgeving errond, Bijlokesite - Jozef Kluyskensstraat. Ook de ketelvest en dat
ene specifieke plekje aan de coupure dat voor mij iets speciaals, maar tegelaijk
ook iets cursed met zich meedraagt, hihi.
WAT IS JE FAVO ARTWORK?

"hobo giraffe" door Timothy Minjauw
WAAR KIJK JE HET MEEST NAAR UIT VAN ZODRA DE CORONAMAATREGELEN
WORDEN OPGEHEVEN?

UGH ik zou hier letterlijk om kunnen huilen, maar knuffels 100%!!!!!!
WAT WAS TOT NU TOE JE MOOISTE KKMOMENT?

Toen ik mijn seksueel geconnoteerde rap
mocht brengen tijdens het KK toneel "Sofa".
Een ander leuk moment was toen Gianni
Sint was en ik op zijn schoot mocht komen
zitten omdat ik stout was geweest. ;)

WAT VERSTA JE ONDER 'CRACKY'?

Doet me denken aan dat ene lied van "my
neck, my back, my p*ssy and my crack"
WAT WIL JE GRAAG MEENEMEN NAAR JE
VOLGENDE PRAESIDIUMJAAR?

ASTRID VANDER
CRUYSSEN
FEEST 2020-2021

Florian, mijn daddy issues en Timothy aan
een leiband met spikes... at the memorial.

XXVII

HET LEUKSTE AAN DE KK VIND IK...

De gay sexual tension die omnipresent is
WAT ZIJN JE WENSEN VOOR HET VOLGENDE PRAESIDIUMJAAR?

d*cKK voor iedereen
YOLO OF WAFA? BEARGUMENTEER.

Yolo. Wat is wafa?
WAT IS JE GO-TO AFHAALMAALTIJD?

je kkuchje
WAT IS JE FAVO PLEKJE IN GENT?

de louche wc's van het Citadelpark en als dat bezet is, de kelder van de Blandijn
WAT IS JE FAVO ARTWORK?

Florian Debaene
WAAR KIJK JE HET MEEST NAAR UIT VAN ZODRA DE CORONAMAATREGELEN

je WORDEN
kuchje OPGEHEVEN?
Zohreh's cocktailavonden
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WAAR KIJK JE HET MEEST NAAR UIT/WAT
ZIJN JE VERWACHTINGEN VOOR JE
EERSTE PRAESIDIUMJAAR?

Ik ga de beste feestjes ooit organiseren! Kijk
er echt naar uit om ook met iedereen
samen te werken en gewoon een leuke
groep te vormen.
HET LEUKSTE AAN DE KK VIND IK...

Dat het zo een hechte groep is!
WAT VERSTA JE ONDER 'CRACKY'?

Mezelf I suppose ..........

ZOHREH TOULGOUAT
FEEST 2021-2022

YOLO OF WAFA? BEARGUMENTEER.

Wat de hell is wafa ??? will always f*ck anyone ? we are f*cking awesome ???
S.O.S. !!!!!!
WAT IS JE GO-TO AFHAALMAALTIJD?

pokébowl is goud waard
WAT IS JE FAVO PLEKJE IN GENT?

De vermeylen en blandijn natuurlijk
WAAR KIJK JE HET MEEST NAAR UIT VAN ZODRA DE CORONAMAATREGELEN
WORDEN OPGEHEVEN?

Waarom is deze vraag zo moeilijk om te beantwoorden? Ik denk dat ik het
meeste uitkijk naar gewoon terug met meer mensen kunnen zijn tegelijk en echt
leuke dingen doen zoals eten of thuis iets drinken met een GROTE groep. Ik
houd echt van knuffelen en gewoon kleine aanrakingen in het algemeen (alleen
met mensen die hier ook comfortabel mee zijn! Altijd mensen hun grenzen
respecteren!!!!!) en wil dit dan ook massaal doen wanneer het terug mag.
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WAT IS JE FAVO ARTWORK?

Pegasus, 1900 van Odilon Redon! Het is zo een mooi en uniek schilderij. Ik vind
het echt leuke kleurtjes en een pegasus is mijn favoriete dier dus dat maakt het
beter. Krijg ik nu bonuspunten omdat het te maken heeft met de klassieke
oudheid?

WAAR KIJK JE HET MEEST NAAR UIT/WAT
ZIJN JE VERWACHTINGEN VOOR JE
EERSTE PRAESIDIUMJAAR?

QUINTEN GOETHALS

Joost mag weten wat er allemaal op me af
zal komen, maar ik hoop vooral dat ik me zal
kunnen ontpoppen tot een waardige
opvolger van Jasmine (al wordt het moeilijk
de lay-out van haar Klassikasters te
evenaren) en dat ik met mijn artikels
toekomstige eerstejaars de stuipen op het
lijf kan jagen ...

SCRIPTOR 2021-2022
HET LEUKSTE AAN DE KK VIND IK...

De familiale sfeer en - zoals ik in het eerste jaar heb ervaren - de uitstekende
begeleiding die (ook in coronatijden) aan eerstejaars wordt gegeven, die anders
abrupt voor de leeuwen worden gegooid in de wrede arena van de Blandijn.
WAT VERSTA JE ONDER 'CRACKY'?

Voor deze vraag verwijs ik je graag door naar Wiktionary of naar 'Urban
Dictionary', waar enkele uitstekende definities te vinden zijn.
YOLO OF WAFA? BEARGUMENTEER.

Ik heb werkelijk geen idee wat Wafa betekent, maar in elk geval heb ik een
bloedhekel aan de Yolo-doctrine en aan het hedonisme in het algemeen.
Hoewel het te verregaand zou zijn hieronder een filosofisch essay neer te
schrijven

schrijven, wil ik wel zeggen dat ik een zekere regelmaat in het leven verkies.
Anderzijds was het in een Yolo-opwelling dat ik me voor het ambt van scriptor
kandidaat had gesteld ...
WAT IS JE GO-TO AFHAALMAALTIJD?

Als trotse pendelaar kan ik gelukkig steeds genieten van het (lekkere) eten dat
mijn ouders kosteloos voor me bereiden!
WAT IS JE FAVO PLEKJE IN GENT?

Euhm, het prachtige station?
WAAR KIJK JE HET MEEST NAAR UIT VAN ZODRA DE CORONAMAATREGELEN
WORDEN OPGEHEVEN?

Ik kijk vooral uit naar verlossing van de sluimerende vrees besmet te worden en
- nog erger - in quarantaine te gaan. Maar het zal al een grote opluchting zijn om
zonder mondmasker de gevreesde Blandijnberg te beklimmen.
WAT IS JE FAVO ARTWORK?

Goh, dat hangt af van het weer, maar laten we het voorlopig houden bij de
Laocoöngroep.

WAAR KIJK JE HET MEEST NAAR UIT/WAT
ZIJN JE VERWACHTINGEN VOOR JE
EERSTE PRAESIDIUMJAAR?

Ik zou het de eerstejaarsstudenten graag zo
gemakkelijk mogelijk maken zodat ze geen
overbodige moeite moeten doen om
bepaalde info te zoeken. Beschouw het als
mijn
persoonlijke
kruistocht
tegen
verwarring en overbodige inspanning!
HET LEUKSTE AAN DE KK VIND IK...

Een no-brainer: de leden!

ISCHA BEERNAERT
BACHELOR 2021-2022

WAT VERSTA JE ONDER 'CRACKY'?

Zohreh Toulgouat en Hendrik Hamminski
YOLO OF WAFA? BEARGUMENTEER.

Als overtuigd, praktiserend en flatulent Pythagoreeër kan ik sowieso niet
instemmen met 'You Only Live Once'. Ik kies dus Wafa...?
WAT IS JE GO-TO AFHAALMAALTIJD?

Ik kook liever zelf, maar anders Thais!
WAT IS JE FAVO PLEKJE IN GENT?

De Oude Dokken in de zomer. Zwemmen in het Houtdok!
WAAR KIJK JE HET MEEST NAAR UIT VAN ZODRA DE CORONAMAATREGELEN
WORDEN OPGEHEVEN?

Volle theaterzalen!
WAT IS JE FAVO ARTWORK?

Een film! Een dansfilm van Wim Vandekeybus: 'Blush'

WAAR KIJK JE HET MEEST NAAR UIT/WAT
ZIJN JE VERWACHTINGEN VOOR JE
EERSTE PRAESIDIUMJAAR?

Ik ben vooral benieuwd naar het aantal
eerstejaars en kijk ook uit naar de
activiteiten die dit jaar niet konden
doorgaan (of toch de meesten niet) en die
ik nu als praesidiumlid voor het eerst kan
meemaken.

HENDRIK HAMMINK
SPORT 2021-2022

HET LEUKSTE AAN DE KK VIND IK...

De praeses x
WAT VERSTA JE ONDER 'CRACKY'?

Mezelf
YOLO OF WAFA? BEARGUMENTEER.

Yolo, wafa ken ik niet.
WAT IS JE GO-TO AFHAALMAALTIJD?

Primadonna
WAT IS JE FAVO PLEKJE IN GENT?

Abdijtuin
WAAR KIJK JE HET MEEST NAAR UIT VAN ZODRA DE CORONAMAATREGELEN
WORDEN OPGEHEVEN?

Concerten
WAT IS JE FAVO ARTWORK?

De Dood van Marat van David
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Veggie Moussaka
door Hannelore

voor:
4 pers

bereidingstijd:
ca. 2 uur

Ingrediënten:
400g aardappels
1 grote aubergine of twee kleine
2 uien
2 teentjes look
400g champignons
Tomatenpasta
400g tomatenblokjes in blik
2 el tomatenpuree
handjevol verse peterselie

olijfolie
Peper, zout, paprikapoeder,
kaneel, nootmuskaat
2 el zure room
40g boter
40g bloem
750 ml halvolle melk
Handvol geraspte kaas
Handvol feta
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Veggie Moussaka door Hannelore
Bereiding:
1. Schil de aardappelen en snijd ze in fijne schijfjes. Snijd ook
de aubergine in fijne schijfjes (schillen is niet nodig). Snijd de
champignons, ui en look heel fijn: die zullen als
gehaktvervanger dienen.
2. Verwarm de oven voor op 180°C.
3. Bak de champignons, uien en look samen in een pan totdat
de ui glazig wordt. Kruid met peper, zout, paprikapoeder,
kaneel en wat peterselie. Voeg daarna de tomatenblokjes en
tomatenpuree toe en laat minstens 10 minuten (hoe langer hoe
beter!) sudderen op een matig vuurtje. Meng er tot slot de zure
room doorheen.
4. Zet ook een pot water op het vuur (met een snuf zout), en
voeg als het kookt de aardappelschijfjes eraan toe. Afhankelijk
van hoe dun je je schijfjes gesneden hebt, zullen ze enkele
minuten langer of minder lang moeten koken. Doorprik
regelmatig eens een schijfje met een vork om te testen of ze
bijna beetgaar zijn. Zorg ervoor dat ze nét niet helemaal
beetgaar zijn, maar wel bijna: straks kunnen ze nog heel even
verder garen in de oven.
5. Grill de schijfjes aubergine in een grillpan, tussen een
grillrooster of in de oven.
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Veggie Moussaka door Hannelore
6. Nu maken we een bechamelsaus. Laat de boter smelten in
een pannetje op een zacht vuurtje. Voeg dan geleidelijk aan de
bloem toe terwijl je voortdurend roert met een garde. Voeg
eventueel meer boter of bloem toe als dat nodig is. Giet er
daarna geleidelijk de melk bij en blijf roeren, zodat er geen
klonters ontstaan. Van zodra de bechamelsaus begint te
pruttelen en aan te dikken en een romige, gladde textuur krijgt,
kan je hem van het vuur halen. Voeg er tot slot een snufje
nootmuskaat, peper en zout aan toe en meng goed.
7. Nu kun je de moussaka samenstellen! Neem een
ovenschaal erbij, en vet die eerst lichtjes in met wat olijfolie.
Giet eerst een derde van je bechamelsaus in de schaal. Maak
dan een laagje aardappelschijfjes. Bedek deze opnieuw met
een derde van de bechamelsaus. Daarna volgt een laagje
aubergineschijfjes, met daarbovenop de tomatensaus en tot
slot opnieuw een laagje bechamel. Kruid nog wat af met peper,
zout en peterselie, en werk af met wat gemalen kaas en feta on
top.
8. Zet de schotel een 20-tal minuutjes in de oven. Omdat de
meeste ingrediënten al (bijna) gaar zijn voor de schotel de
oven in verdwijnt, kun je ervan uitgaan dat de schotel klaar is
wanneer de kaas bovenaan goudbruin is. Verkruimel om te
serveren nog wat feta op de moussaka en werk af met wat
takjes peterselie of tijm. Smakelijk!!
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SUDOKKU
Ter ere van mijn persoonlijke sudokuverslaving
Vul de vakjes in zodat de nummers van 1 tot en met 9 slechts 1
keer voorkomen in elke rij, kolom en elk vierkant van 3x3 (you
know the drill)
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CROSSWORD

VOTE
TASK
WEAPONS
NAVIGATION

VENT
LIME
SUS
CYAN

CAFETERIA
ADMIN
STORAGE
ELECTRICAL
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Ieper 2021: KK Brothers in Arms
Dat het coronavirus roet heeft gegooid in zowat alles wat leuk is, lijkt
me een understatement te zijn. Ook onze jaarlijkse KK-reis, die
normaal in de intersemestriële week van februari valt, kon niet
ontkomen aan de klauwen van deze sfeerbederver. Maar het virus
houdt noch de KK noch haar fantastische reiscoördinator Arne tegen
om ondanks alles een onvergetelijk reisje te organiseren. Wat we
precies gedaan hebben kan je hieronder lezen- ik kan alleen maar
met melancholie en heimwee terugdenken aan alle leuke momenten
die we samen hebben beleefd; vergeef me dus de soms pathetische
toon van dit verslagje.

DAG 1: Off we go!
‘8h: afspreken aan SMAK, valiezen al
inladen (in de hoop dat er geen
possies zijn hihi)’, een korte,
duidelijke boodschap en tevens het
begin van wat ik graag ons
‘avontuur’ noem: vroeg opstaan om
op reis te vertrekken, weinig slaap
door
het
enthousiasme,
de
occasionele
laatkomers,
de
verschillende
soorten
ochtendmensen - ik ben van het
type dat ’s morgens al veel te veel
energie heeft en dus maar vroeg
opstaat-, gepakt en gezakt met te
veel kledij (die je toch niet allemaal
kan dragen) en die paar nutteloze
spullen
spullen (‘want je weet maar nooit’); ik voel me haast terug in de lagere
school, klaar om op schoolreis te vertrekken. Eenmaal alle musketiers
zijn verzameld, kunnen we aan de grootste hindernis van onze queeste
beginnen: een coronasneltest!
XL

We kunnen echter al heel snel
terug ademhalen want iedereen
was negatief- en dit tot mijn
grote opluchting! Nu kan onze
tocht
pas
echt
beginnen.
Verspreid over drie auto’s begint
onze reis naar het West-Vlaamse
Ieper waar een cosy cottage op
ons lag te wachten.
We willen toch even onze kennis over
de Eerste Wereldoorlog bijschaven en
in levenden lijve ‘meemaken’; zo is het
Flander’s Field museum dan ook onze
eerste stop. Een unieke verzameling
aan foto’s, wapens en ander
dagdagelijks materiaal en beklijvende
getuigenissen
van
soldaten
en
nietsvermoedende burgers die zich
van de ene dag op de andere in een
heuse oorlog bevonden. De in het
museum
geconstrueerde
smalle
gangen
als
loopgraven
en
replicasoldaten brachten ons niet
alleen mentaal maar ook fysiek terug
naar een tijd zonder winnaars, waar
iedereen een slachtoffer is… Zonder
meer een heftige, maar hoogst
waardevolle
waardevolle opener van ons Ieper-avontuur.
Na een kort hapje eten in de vroege zomerzon, besluiten we om aan de
hand van de zgn. Kattenzoektocht de stad beter te leren kennen. We
halen onze padvinders skills boven en banen met een niet al te duidelijke
kaart een weg langs smalle straatjes, verwarrende wegenwerken en veel
– heel veel- kerken. ‘De eerste dag is altijd de lastigste’, zegt men altijd
en dat merken we maar al te goed wanneer we voor het eerst in de
cottage kunnen neerploffen.
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Er is dan ook geen betere combinatie dan
zitten- voor sommigen zelfs liggen- en een goed
pak friet; wat we dan ook maar gewoon doen.
Onze eerste avond eindigt met een -al zeg ik
het zelf- meer dan episch feestje tot in de
vroege uurtjes (we weten allemaal al dat we dit
morgen dubbel en dik zullen voelen ;-) ).

DAG 2: Slow but steady
Zoals verwacht komt de dag maar traag
(heel traag) op gang en moeten we
onze planning wat bijstellen. Er zijn
vroege vogels, iets latere zoogdieren (?)
en een soort nóg latere dieren. Hoe dan
ook kan dit dierenrijk zich er uiteindelijk
toch toe brengen om een picknick
samen te stellen en naar het centrum
van Ieper te trekken. In een volle
regenbui vertrekken we op een
verkennende fietstocht met stops als
het John McCrae Memorial, de fameuze
Tyne Cot Cemetery en het toevallig
ontdekte Brothers in Arms- monument.
Het is op deze laatste locatie (in
Zonnebeke overigens) dat we het veruit
meest hartverwarmende moment van
de gehele reis hebben kunnen
meemaken.
Reeds op onze terugweg naar de cottage, komen we langs een recente,
kleine site waar de twee broers Jim en John Hunter worden herdacht.
Een uiterst minimalistisch grasveld met een lange stenen strook in het
midden en wat bomen rond het geheel;
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op het eerste gezicht weinig impressionant na het reusachtige Tyne Cot
Cemetery, maar niets bleek minder waar te zijn- integendeel. Op een
gedenksteen langs een van de sculpturen lezen we:
There’s so many different worlds
So many different suns
And we have just one world
But we live in different ones
But it’s written in the starlight
And every line in your palm
We’re fools to make war
On our brothers in arms

Een van ons (Hendrik) herkende de tekst uit het lied ‘Brothers in arms’
van Dire Straits en besloot om het liedje te laten afspelen terwijl we de
site verder bekijken. Net wanneer we onze weg willen vervolgen naar de
cottage, verschijnt een man (hij stelt zich later voor als Johan
Vandewalle) uit het nabijgelegen huisje, hevig zwaaiend en vol tranen;
nog nooit had iemand op de site het lied afgespeeld en hij zag dit dan
ook als de hoogste vorm van eerbetoon en respect. Gedurende een
goed uur vertelt Johan ons alles over de site: hij had zelf tijdens
grondwerken de lijken van 5 Australische soldaten gevonden en
opgegraven. Twee van hen, Jim en John Hunter, nemen een speciale
plaats in zijn hart in. Hij vertelt ons het ronduit schrijnend verhaal van
twee jonge broers, vanuit een intrinsiek eergevoel vrijwillig aangeboden
bij het leger, die samen aan het front moeten vechten. De jonge John
sterft ten gevolge van interne verwondingen na een mortiergranaat
terwijl hij zich omkeerde om zijn geliefde broer te waarschuwen. Jim
moet noodgedwongen zijn broer op het slagveld achterlaten om de
volgende dag het dode lichaam van John innig in zijn armen op te nemen
en ruim één kilometer terug te slepen. Hij wil zijn broer hoe dan ook een
waardig – zo ver dat mogelijk is in deze omstandigheden- afscheid te
geven, wikkelt hem in een zeil en begraaft hem.
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De strijd gaat verder maar wanneer Jim na de volgende aanvallen
terugkeert, kan hij geen enkel spoor van de graven meer terugvinden.
Meerdere pogingen om de rustplaats van zijn broer te vinden blijven
zonder resultaat. Jim overleeft de oorlog maar de gruwel en het verdriet
voor het verlies van zijn broer tekenen hem voor de rest van zijn leven.
De laatste woorden tegen zijn zoon waren: 'I'm going to Jack [John]'. Deze
navertelling doet zonder twijfel af van de manier waarop Johan
gepassioneerd en geëmotioneerd vertelde over zijn eigen onderzoek
waarvoor hij bovendien lange tijd geen erkenning noch subsidies kreeg.
Ik kan trots zeggen dat
Johan diezelfde avond
hét gespreksonderwerp
bij de barbecue bleef;
voor de een omwille
van zijn passie, voor de
ander
wegens
zijn
doorzettingsvermogen
en voor nog een ander
omwille van zijn platte
humor te midden van
een
dergelijke
memorial. Voor mij is
Johan hét teken van de
self
self-made man: compleet gepassioneerd door wat hij zélf heeft
gevonden, voert hij zélf onderzoek naar de familie, pluist hij zélf het
complete verhaal uit, … Ik vind Johan een voorbeeld voor ons allen. Het is
dan ook maar passend dat hij een plaatsje krijgt in deze Klassikaster en
zo vereeuwigd kan worden.

DAG 3: Druk, druk, druk
Na opnieuw een lange nacht met weinig slaap, zitten we terug allemaal
aan het ontbijt- de een al wat frisser dan de ander. Er staat vandaag
heel wat op het programma, te beginnen met een bezoek aan animal
sanctuary De Zonnegloed waar allerlei dieren die om verschillende
redenen zijn achtergelaten opvangen worden en een nieuw thuis krijgen.
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Het dierenpark durf ik al
snel bijna een kleine zoo
te noemen. Er zijn tal van
exotische vogels, aapjes,
de
alom
geliefde
kinderboerderij (waar we
ruim de helft van de
voorziene
tijd
doorbrachten), kamelen,
reusachtige
runderen,
beren,
buffels,
…
Natuurlijk mogen we onze
eigenste
Kawan
niet
vergeten (Kawan is de
zeboe die de KK eens
even heeft geadopteerd,
zie ze hier stralen!)

Ondertussen is het al bijna
lunchtijd en met een mooie dag
als deze is er niets leukers dan
een picknickje in de tuin van het
Talbot House (Poperinge). Deze
prachtige locatie heeft niet
alleen een museum (waar je
bovendien
ook
kan
in
overnachten) met interactieve
workshops, maar ook een
prachtige tuin waar we konden
genieten van een picknick met
lokale producten als heerlijke
kaas en verse yoghurt.
Na een hapje is het tijd voor een drankje! En dat drankje vinden we op
wijndomein Entre Deux Monts in Heuvelland. Maar alvorens we erin
vliegen, moeten we toch eerst even wat achtergrond krijgen bij het
domein en het productieproces van wijn in het algemeen.
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Ik voel de innerlijke sommelier al
naar boven komen bij de
geruststellende gedachte dat ik
toch enigszins begrijp waarover hij
het heeft, maar dat is misschien te
voorbarig. Hoe dan ook kunnen we
genieten van een ‘prachtige,
elegante en zoet in de mond
smakende schuimwijn’ (zoals Eddy
het ons zei) en een fris glaasje van
hun eigen rosé wijn.

Met gierende banden, de radio zo luid mogelijk en een ‘engelenkoor’,
vertrekken we onder de zomerzon terug naar ons huisje voor het
avondeten- een heerlijke spaghetti. We sluiten de avond af met een real
life version van het beroemde spel Among Us (dikke aanrader!). Het spel
bestaat erin de twee imposters in het spel te ontmaskeren terwijl deze
proberen om de anderen ongemerkt te doden. Bovenop dit alles komt
nog eens dat iedereen (buiten de imposters) een aantal taken hebben
die ze in verschillende kamers moeten uitvoeren. Wie, oh wie zijn de
imposters?

DAG 4: Chill day
Onze laatste volledige dag in de cottage brengen we in complete zen
door: lang en uitgebreid ontbijten, geen tijdsdruk (daar zijn we toch niet
zo goed in), geen stress. De activiteiten voor deze voormiddag zijn dan
ook perfect aangepast aan onze mood; een stratego-like bosspel.
Ondertussen vervolledigt niemand minder dan onze eigenste pro-senior
Anne-Sophie ons (<3) en kunnen we eraan beginnen! Het spel is simpel:
elk team heeft twee vlaggen te verstoppen in het gebied en dient deze
naar het eigen kamp terug te brengen. Een kaart bepaalt de functie die
elk van ons heeft en waarmee we eventuele ‘vijanden’ op ons pad
kunnen verslaan.
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Na een intens gevecht
met
massale
aanvallen,
bombardemente etc,
brengen
we
de
(netel)gewonden
terug het huisje en
laden ons terug op
met een lekkere lunch.
Ook de namiddag
past helemaal in de
sfeer; een bezoek aan
het
Hooge
Crater
Museum en vooral
lekker relaxen in onze
tuin
tuin, vergezeld van twee eenden. De laatste avond móet een
fantastische afsluiter zijn van een nog fantastischere reis en dus wonen
we de Last Post bij. Ondanks de coronamaatregelen, de politiebewaking
etc., blijft dit korte eerbetoon van slechts 8 min. een niet te missen
ervaring voor iedereen die Ieper bezoekt. Afsluiten doen we met een
lekker avondje tafelen in Les Halles waar we buitensporig enthousiast
worden ontvangen.

DAG 5: Why hast thou left me?
Aan elk plezier komt een einde en zo ook aan deze geweldige reis. Onze
ochtend bestaat voornamelijk uit veel heen-en-weergeloop en slepen
van bagage, opruimen van kamers, op zoek gaan naar die ene kous die je
maar niet kan vinden en net niet die oplader vergeten. Er hangt een
uitgelaten, doch licht bedroefde sfeer; het besef dat alles er weer op zit
en we terug moeten keren naar het leven van alledag. We vullen de dag
dan ook zo veel mogelijk met leuke momenten: genieten van het
zonnetje in een parkje in Ieper en een bezoek aan de Dodengang
(Diksmuide). Van daaruit vertrekken we dan opnieuw huiswaarts naar
Gent. Het afscheid is zoals je het al vooraf kan verwachten: niemand wil
echt terug naar huis gaan, we halen herinneringen aan de week op alsof
alles al jaren geleden is, slechts met mondjesmaat vertrekt nu en dan
eens
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eens iemand tot we na ruim ene half uur beslissen dat we beter allemaal
gewoon kunnen vertrekken, wat we dan ook doen…
Ik denk dat ik in naam van iedereen kan spreken wanneer ik Arne
ongelofelijk wil bedanken! Voor het organiseren van de reis, voor het
geduld bij ons gebrek aan timemanagement, voor de fantastische
activiteiten (gepland én tussendoor spontaan) en vooral voor een
nieuwe hoop herinneringen die me lang zullen bijblijven.
- Brian Cluyse

Nog een paar sfeerbeeldjes...

DIXITS
Lisa Pollentier @pollentierlisa
Gelukkig is Praet er nog, dan praat ik gewoon met
hem

Laurens Van Daele @laurensvandaele
Heb je dat interview gezien van Meghan en Harry?
Da was echt dikke thee

Astrid @astridvandercruyssen
*over Florian met z n gele jas*
Als Florian int water valt gaan mensen denken dat
er nen boei ligt

Brian @briancluyse
*In de Dodengang in Diksmuide*
Ken je zo dat filmpje van "Where have you been?
Let me smell yo dick?"

Johan @brosinarms4evr
PREUTELEUTE.

NiEk @cotdevinck_eend
Z n jullie een groep studenten of zo?
L

DIXITS
Florian @floflo_praeses2.0
no one:
not a single soul:
Astrid: "cancul cunture"

Laurens Van Daele @laurensvandaele
Is da kaas? *aggressively pokes pizza slice*

Jasmine @expose_accountxoxo

Timmy @TimothyMcMinjauw
*getting f*cked against the soda machine in
maccies*
"I've McCum"
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8 ERASMUS

SURVIVAL TIPS

Nu het eindelijk weer mogelijk is om op Erasmus te gaan, zullen
deze tips jou zeker op weg helpen tijdens jouw
erasmusavontuur!

1

2

3

4

DURF OM HULP VRAGEN!
Praat met mensen die al op Erasmus geweest z n naar
jouw instelling. Stel gerichte vragen, maar overspoel hen
ook niet, want er zullen wel alt d dingen z n die z niet
weten.

SOCIALIZEN IS BELANGRIJK!
Probeer in het begin van je Erasmus naar zoveel mogel k
activiteiten te gaan die je aangeboden worden, zo leer je
veel mensen kennen en kan je van in het begin al een paar
vaste contacten leggen en nieuwe vrienden maken!

OOK MINDERE MOMENTEN HOREN ERBIJ
Iedereen maakt wel eenzame momenten mee op Erasmus,
maar dat is vr normaal. Het is gewoon een van die minder
positieve dingen waar mensen minder over praten. Als je
eenzaam bent kan het helpen om er eens over te praten.
Wie weet maakt een mede-Erasmusstudent hetzelfde mee.
Een belletje naar familie/vrienden thuis kan natuurl k ook
alt d goed doen!

PAPIERWERK IN ORDE!
Een Erasmustripje is niet zomaar in 1, 2, 3 geregeld. Helaas
moet er op administratief vlak ook veel gebeuren. Zorg dat
je hiermee steeds op t d mee in orde bent! Het is niet alt d
het leukste werkje, maar op die manier kan je jezelf een
hoop stress en problemen besparen.
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5

6

7

8

OOK DAAR KAN JE STEEDS BIJ IEMAND TERECHT
Durf hulp vragen aan je instelling en proffen! Ze zullen je
met plezier helpen, want ze beseffen dat het niet
gemakkel k is om je weg te vinden in een nieuwe
universiteit. Ga zeker ook naar de lessen, zo toon je dat je
geëngageerd bent.

TAAL ALS TOOL
Leer in de mate van het mogel ke de taal van je
bestemming, dit maakt je ervaring r ker. Veel universiteiten
bieden ook taallessen aan voor internationale studenten.

LOW EXPECTATIONS = KEY
Temper je verwachtingen: wees realistisch en k k niet naar
Erasmus als een soort sprookje. Het is beter om je
verwachtingen laag te houden en de ervaring gewoon op je
af te laten komen.

GENIET!!!
Geniet met volle teugen van je uitwisseling, want het is een
once in a lifetime opportunity en het vliegt voorb !

LIII

HOW TO TRAIN
YOUR PLANTS
DOOR ARNE VAN DE SANDE
En dat meen ik: net zoals een huisdier kan je je planten
“trainen” om ze te laten gedragen hoe jij dat wil. Planten zijn
net als dieren levende wezens – niet met een verstand, maar
wel in connectie met hun omgeving. Natuurlijk ga je zelf ook
aanpassingen moeten maken en kunnen reageren op de kuren
van je plant. Als student kan dat wat moeilijk zijn en voldoen
aan de noden van je planten (die ze wel degelijk hebben) kan
vaak beangstigend zijn. Online zal je veel tips en tricks kunnen
vinden over wat je plant precies nodig heeft, en de winkel waar
je je planten koopt geeft je zelf ook meestal wat
veralgemeende info mee. In de meeste gevallen zullen deze
tips echter van mensen komen die voortdurend met planten
bezig zijn en er dus tijd voor vrijmaken *me acting as if I’m not
this person*, maar blijf gerust lezen als je wil weten hoe je zo
zuinig mogelijk met je planten kunt omgaan – met of zonder
veel tijd voor handen!

DRIP DRIP
Het eerste waar iedereen aan denkt als je over
planten begint te praten is hoogstwaarschijnlijk
water geven. Hetgeen iedereen daarna aan denkt is
de eerste plant die je koelbloedig hebt vermoord
door ze ofwel te weinig of net te veel water te
geven
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geven. Niks is echter minder waar dan dat laatste: een
plant dood je doorgaans niet door het water zelf, maar
wel door het tekort aan zuurstof dat het teveel aan
water veroorzaakt. Veel planten kunnen zelfs in water
overleven, bijvoorbeeld als je ze stekt en op water of
leca laat groeien (hierover meer later).
Planten laten je vaak zelf
weten wanneer ze drinken
nodig hebben. Zo gaan
vetplanten
een
beetje
verschrompelen en planten
met gebladerte wat slapjes
hangen. Het enige wat je
dan moet doen is ze een
flinke scheut water geven
zodat het onderaan de pot
uitloopt. Op die manier
weet je zeker dat je plant
genoeg water heeft en niet
na
na twee dagen staat te verdorsten. Heb je één plant die water
nodig heeft? Kijk dan of je enkele dagen kan wachten en
meerdere planten tegelijk water kan geven. Als je dit doet zorg
je ervoor dat je planten allemaal rond dezelfde tijd water nodig
hebben en bespaar je jezelf heel wat kopzorgen – als student
heb je vaak niet elke dag de tijd om je planten in de gaten te
houden en is één keer alle planten water geven handiger dan
elke dag eentje.

CUT A B*TCH
Een belangrijke factor bij studenten is vaak het prijskaartje.
Het voorbije jaar is dan ook minder voordelig geweest
aangezien de prijzen de hoogte in geschoten zijn door de
toegenomen vraag naar kamerplanten. Een manier om wat
geld te besparen als het aankomt op planten, is je planten
te stekken of “vermeerderen”.
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Hierbij snijd of knip je een stuk van
je plant en laat je die groeien op
water, leca (ook met water) of steek
je die gewoon rechtstreeks in de
potgrond. Dit is een efficiënte
manier om gratis meer plantjes te
krijgen en de moederplant een
groeispurt te geven (en zo een
vollere plant te creëren ;)). De
voldoening van de wortels te zien
groeien en de plantjes volledig hun
ding te laten doen krijg je er ook
nog gratis en voor niks bij! Dit is
een methode die je zowel kan
toepassen
op
vetplanten
als
planten
planten met gebladerte. Sommige plantenfamilies werken ook
een beetje anders op dit vlak, zoek dus zeker eens online wat
de ‘beste’ manier voor stekken is voor jouw plant.

ANOTHER ONE BITES THE DUST
Net als alle levende organismen vertonen planten ook tekenen
van ouderdom. Laat oude bladeren (onderaan de plant) maar
geel worden voor je ze afsnijdt: je plant haalt hier nog steeds
energie uit! Bladverlies is dan
ook een normaal proces, net
als wat cosmetische schade
zoals
bruine
randjes
en
bladmisvorming.
bladmisvorming. In de
meeste gevallen zal dit
niet fataal zijn voor je
plant – laat die dus
maar lekker z’n gang
gaan. Probeer wel je
planten af en toe eens
af te stoffen met een
vochtig doekje of te
besproeien
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besproeien met wat water. Dit doe je zodat er geen stof blijft
liggen die lichtopname belemmert en fotosynthese tegengaat.
Hoe meer energie je plant krijgt, hoe beter die zal groeien en
hoe meer voldoening voor jezelf! Je plant heeft dus steeds
voldoende licht nodig, want “weinig licht” betekent niet “geen
licht”! Zet die kleine vetplant van 50 cent dan ook niet in je
raamloze toiletkamer, gebruik gerust een plastic plant.
In het geval je beestjes hebt op je plant – of die nu
rouwvliegjes, spint of wolluis zijn – isoleer je je plant best. Zet
deze op een plekje apart zodat je hele collectie niet
geïnfesteerd geraakt en je huis niet vol zit met irritante
vliegjes! Voor elk beestje zijn er verschillende methodes om
die te bestrijden, maar alles begint toch wel bij een gezonde
plant. Koop dus niks waarvan je denkt dat er een beestje op zit,
want voor je het weet neem je een hele plaag mee in huis!
Mocht je toch last hebben van beestjes zijn er vele manieren
om die te bestrijden. Internet (of Arne hihi) is je beste vriend!
Hopelijk heb ik jullie met deze simpele tips wat meer zelfzeker
gemaakt over hoe je nu precies voor planten kan zorgen als
student. Dit is natuurlijk vrij algemeen, maar voor de
gemiddelde student de belangrijkste tips die ik me kan
inbeelden. Mijn manieren zijn natuurlijk niet de enige, want
zoals Monai van @plantmom.amsterdam zegt: “if your grandma
waters her plants with cat piss and they’re thriving, who are
you to say she’s wrong?” Het beste advies dat ikzelf kan geven
is laissez faire, je planten zullen je zelf de weg wijzen zodat je
hen optimaal kan verzorgen. Onthoud dat je ze niet moet
verstikken met liefde, maar ook dat te weinig liefde ook
negatief kan zijn, net als bij een huisdier.
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