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SALUTATIO SCRIPTORIS
Quinten Goethals

Salvete / Χαίρετε!

studentenverenigingen op de campus (met
uiteraard nadruk op onze KK) en stel ik je

Voordat je wordt ondergedompeld in een

de praesidiumleden van dit jaar voor. Ook

wereld vol AcI-constructies, onvindbare

meer doorgewinterde KK-leden zullen hun

lokalen en (eigenlijk vooral) oude sandalen,

gading vinden in (misschien licht

is het mijn plicht je, dappere Blandiniër,

satirische) interviews, spelletjes en zoveel

welkom te heten op de beruchtste berg van

meer (voor een compleet overzicht verwijs

Gent. Tegelijk feliciteer ik je graag (opnieuw)

ik je graag door naar de inhoudstafel).

met je fantastische studiekeuze!
In dit wereldberoemde tijdschrift gids ik je

Dit is mijn allereerste Klassikaster. Bij het

(met de hulp van mijn brave

samenstellen van dit blad voelde ik het
loodzware gewicht van mijn illustere

medewerkers/slaven) doorheen het eerste

voorgangers op mijn schouders drukken

jaar, de overweldigende hoeveelheid
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terwijl ik eenzaam in mijn donkere kamer

vinden is in het logo van de KK. Intussen

ploeterde. Desondanks zette ik met een

hoef ik alvast niet meer te vertellen waar ik

typisch Grieks verlangen altijd uit te blinken

deze zomer naartoe ben gereisd.

en met de wijze raad van de vorige scriptor
(nu scriba) Jasmine door, met dit boekje als

Nu rest me nog je veel leesplezier en (nóg

resultaat!

belangrijker) een zeer vlotte start toe te
wensen! Ik geef graag het woord aan ...

Wat die foto's in dit artikel trouwens

onze praeses!

voorstellen? Wel, de eerste is een beeld van
het mythische paleis van Knossos, terwijl de
afbeelding op pagina IV een detail van de
wetteksten van Gortys (vijfde eeuw v.C.,
Kreta) voorstelt, opgesteld in het (volgens
mij verschrikkelijke) boustrofedon. Nu we
toch bezig zijn: op de coverafbeelding zie je
een beeld van de Romeinse god Janus
(Archeologisch Museum van Heraklion), die
ook terug te
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DE PRAESES SPREEKT
Florian Debaene

Carissimi amici,

Dit jaar zal het opnieuw onze missie zijn

Salvete!

om jullie, de nieuwe studenten klassieke
talen, vertrouwd te maken met de termen

Het is mij weer een groot genoegen om u,

zoals Trabla, het aloude en elke

allerbeste lezer van de Klassikaster, voor de

classicus/a/ns bekende lokaal 120.043 dat

tweede maal als Praeses van de Klassieke

nu lokaal 2.22 heet en de kosmische

Kring in naam van het huidige praesidium

websites zoals Ufora, Centauro en Oasis

en mezelf welkom te heten in het

waar je beter wel dan niet mee leert te

sprankelende (!) academiejaar 2021-2022!

werken. Daarom zit deze Klassikaster

Koester deze Klassikaster maar, die steeds

boordevol hints en tips om je eerste weken

licht en welriekend haar weg vindt tot in

als student te overleven: de Klassieke Kring

uw pollekes, want de eerste editie van de

staat je graag met raad en daad bij voor al

‘kaster symboliseert steeds het

je vragen!

herbeginnen van een academiejaar en dus
ook de heropleving van de KK!

Daarnaast verwelkom ik ook alle
ouderejaarsstudenten, iedereen die

Kersverse studenten die houden van

sympathiseert met de klassieke studenten,

klassieke talen en zich hebben laten leiden

een passie heeft voor de Klassieken, en zich

door hun hart naar de Taal- en Letterkunde

doorbloed voelt door alles wat klassiek is!

Latijn en/of Grieks aan de UGent? Jullie

Bij de Klassieke Kring vinden jullie steeds

horen helemaal thuis in de Klassieke Kring.

een studentenkring van gelijkgezinden!

Welkom!

V

'SAMEN

Dit jaar belooft een geweldig academiejaar
te worden: de KK wenst en verlangt naar
een bruisend studentenleven en zal hier

STAAN

zelf ook aan bijdragen. Mijn praesidium en
ik hebben namelijk veel leuks in petto! (cfr.

WE

STERKER!'

infra, om te weten te komen welke
gezichten dit jaar instaan voor de
organisatie van de KK)
Ik hoop vurig dat we de zware tijden van
vroeger achterwege kunnen laten, en dat
iedereen zich van binnenuit geprikkeld
voelt om studentikoze verbroedering op te
zoeken. De Klassieke Kring zal zoals altijd
haar uiterste best doen om dit voor jullie te
garanderen door deugddoende
studentenactiviteiten te organiseren die
goed zijn voor de mentale gezondheid en
door jullie bij te staan bij jullie studie.
Samen staan we sterker!
Grijp dus je kans om de KK (opnieuw) te
ontdekken! Wij hebben er alvast enorm
veel zin in.
Valete.
Florian Debaene
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FLORIAN

Praeses 2.0

DEBAENE
Studierichting: Bij moment
van schrijven net
afgestudeerd als Master in de
Taal- en Letterkunde LatijnGrieks, en de volgende studie
moet ik nog kiezen hihi
Waar staat de afkorting
'KK' voor? Wrong answers
only!
Kazzo Klassico (IT).
Wat is je favoriete woord
(in eender welke taal)?
Booo....boooo..... <3 *slowed en
reverb*
Wat is je favoriete mythe
(en waarom)?

Dat castorolie je wimpers
doet groeien; it's not a myth
y'all :*
En nu forreal: de mythe van
Filomela en Procne
beschreven door Ovidius hits
different, because it do
(based on feeling).
Wat zou men moeten
verbieden op de
Blandijnberg?
De immer brandende
chauffages.
Vul aan: ik kan niet leven
zonder ...

XI

'Booo....boooo.....
<3 *slowed en
reverb*'

Urtekram, mijn rugzak en
spirulina-zuice op moeilijke
dagen.
Vul aan: ik haat het
wanneer ...
stofzuigers amper zuigen; sis
triggers my fight or flight
(Gelsó).
Wat is je meest
onpopulaire opinie?
Virtuele communicatie is
geen fysieke communicatie,
en is beter een middel dan
het einddoel.
Wat zijn je ambities voor
dit academiejaar?
Een studierichting vinden die
mij opnieuw leven geeft.
Tot slot: heb je nog een
(triviale) boodschap voor
de trouwe Klassikasterlezers?
Niet te veel studeren.

'Virtuele
communicatie
is geen fysieke
communicatie,
en is beter een
middel dan het
einddoel.'

XII

MARIA

KAMEI
Studierichting: 2e jaar
Educatieve Master GrieksLatijn
Waar staat de afkorting
'KK' voor? Wrong answers
only!
Korte Ketters.
Wat is je favoriete woord
(in eender welke taal)?
Abrikoos.
Wat is je favoriete mythe
(en waarom)?
Prometheus

Wat zou men moeten
verbieden op de
Blandijnberg?
Iets verbieden moet niet,
maar meer stoeltjes en
planten zouden fijn zijn.
Vul aan: ik kan niet leven
zonder ...
Formule 1
Vul aan: ik haat het
wanneer ...
mensen niet naar anderen
luisteren.
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Vice

'Kom zeker naar
onze activiteiten,
ze zullen fckin lit
zijn!!!'
Wat is je meest
onpopulaire opinie?
Julientjes zijn overrated.
Wat zijn je ambities voor
dit academiejaar?
Genieten van het laatste jaar
en in schoonheid afstuderen.
Tot slot: heb je nog een
(triviale) boodschap voor
de trouwe Klassikasterlezers?
Kom zeker naar onze
activiteiten, ze zullen fckin lit
zijn!!!

JASMINE
STRYNCK
Studierichting: 3e Bachelor
Taal- en Letterkunde EngelsLatijn
Waar staat de afkorting
'KK' voor? Wrong answers
only!
Keta Kabouters.
Wat is je favoriete woord
(in eender welke taal)?
CHOADDDDD.
Wat is je favoriete mythe
(en waarom)?
Die waarin ik een liefdesleven
heb, omdat ik er een
liefdesleven in heb. *mwuah*

Wat zou men moeten
verbieden op de
Blandijnberg?
Cishet white men, oop (nee
mopje, unless…).
Vul aan: ik kan niet leven
zonder ...
chicken nuggets (sorry, pls
don’t cancel).
Vul aan: ik haat het
wanneer ...
mannen (sic!).
Wat is je meest
onpopulaire opinie?
Niemand is verplicht om
(direct) op je berichten te

XIV

Scriba, maar ook beetje
Web > Screb, if you will

'Ik haat het
wanneer mannen.'
antwoorden. Van niemand
moet er verwacht worden
dat die 24/7 bereikbaar is.
#leftondelivered
Wat zijn je ambities voor
dit academiejaar?
Laten we onszelf geen vage
beloftes maken en het
gewoon houden bij “Ik zal
mijn best doen” hè-hèè. :p
Tot slot: heb je nog een
(triviale) boodschap voor
de trouwe Klassikasterlezers?
Ik wil ook kaas, ik ben ook
een klant!

ARNE

Quaestor

VAN DE SANDE
Studierichting: 1e Master
Taal- en Letterkunde: Engels Scandinavistiek
Waar staat de afkorting
'KK' voor? Wrong answers
only!
Kopje Koffie! De afkorting zit
ondertussen in mijn
geheugen gegrift, iedereen
weet dat ik nooit nee zeg
tegen een KK'tje.
Wat is je favoriete woord
(in eender welke taal)?
Het Zweedse
"smultronställe". Dit woord
betekent letterlijk 'een plaats

waar bosaardbeien groeien',
maar houdt eigenlijk veel
meer in. Het is namelijk ook
een plek waar je je
comfortabel voelt, een plek
zonder zorgen, verdriet en
angsten. Een plek waar je
volledig tot rust kan komen
en die je, in de meeste
gevallen, het liefst voor jezelf
houdt omdat het zo'n grote
persoonlijke betekenis heeft.
Dit kan zowel een plekje in
een bos als je favoriete
koffiehuisje zijn. In de
Nederlandse vertaling komt
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'Iedereen weet
dat ik nooit
nee zeg tegen
een KK'tje.'

"toevluchtsoord" misschien
het dichtst bij die definitie.
Wat is je favoriete mythe
(en waarom)?
Een uiterste favoriet heb ik
niet, maar mythes waar iets
geliefds de ondergang wordt
van een bepaald figuur zoals Actaeon verscheurd
wordt door zijn eigen
jachthonden en Eurydice in
de onderwereld moet blijven
door Orpheus - genieten
mijn voorkeur. Ik denk dat ik
altijd wel al fan ben geweest
van het tragische :))
Wat zou men moeten
verbieden op de
Blandijnberg?
De soep die ze opwarmen in
aluminium zakken. Er is echt
iets fundamenteel verkeerd
met vloeistoffen bewaren in
zakken...
Vul aan: ik kan niet leven
zonder ...
corgis. Pls send corgibuttpics
x
Vul aan: ik haat het
wanneer ...
ik 's ochtends opsta en merk
dat er meer verkeer dan
gewoonlijk is (ik zit op kot
aan een grote weg aan de
straatkant). Het helpt me
misschien met wakker
worden, maar het raam
openen en merken dat er
nog geen kat op straat is, is
ook meer dan welkom. (Maar
misschien moet ik dan zelf
leren wat vroeger op te
staan.)
Wat is je meest
onpopulaire opinie?
Dat het acceptabel moet zijn
om spaghetti te snijden
(sorry italofielen, maar het eet
echt veel netter).
Wat zijn je ambities voor
dit academiejaar?

Ervoor zorgen dat onze kring
de perfecte ontspanning kan
bieden voor alle studenten
die in drukte leven, maar
vooral dat we er SAMEN een
mooi en onvergetelijk jaar
van kunnen maken! <3
Tot slot: heb je nog een
(triviale) boodschap voor
de trouwe Klassikasterlezers?
Ik hoop dat jullie dit jaar
superhard kunnen genieten
voor al wat onze nieuwe
Scriba (volgens mij bedoelt
Arne 'scriptor' red.) in petto
heeft voor ons geliefde
studentenblad, en dat jullie
zeker niet vergeten om water
te drinken tijdens het lezen hydrate before you diedrate!
(Dat zijn eigenlijk twee
boodschappen maar ik leef
in overvloed, sue me.)

'Het moet
acceptabel zijn
om spaghetti
te snijden
(sorry
italofielen,
maar het eet
echt veel
netter).'

XVI

ISCHA

BEERNAERT
Studierichting: 2e Bachelor
Latijn-Grieks
Waar staat de afkorting
'KK' voor? Wrong answers
only!
Classieke cring.
Wat is je favoriete woord
(in eender welke taal)?
Ἡ πολυπραγμοσύνη nieuwsgierigheid voor
sommigen, bemoeizucht
voor anderen,
Wat is je favoriete mythe
(en waarom)?
Orpheus en Eurydice. Te veel
mooie hedendaagse
herwerkingen.

Wat zou men moeten
verbieden op de
Blandijnberg?
Met 5 op een rij door de
gangen wandelen.
Vul aan: ik kan niet leven
zonder ...
De Cambridge grammar of
classical Greek en iedereen
die iets anders beweert, liegt.
Vul aan: ik haat het
wanneer ...
Het te dikke of te dunne
druppels regent. Zoals altijd
geniet ik het meest van een
gulden middenweg.
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Bachelor

'Havermout is
het eten van
de duivel.'

Wat is je meest
onpopulaire opinie?
Havermout is het eten van de
duivel.
Wat zijn je ambities voor
dit academiejaar?
NFT's verkopen voor te veel
geld. Meesurfen op de hype.
Tot slot: heb je nog een
(triviale) boodschap voor
de trouwe Klassikasterlezers?
Boodschappen? Graag!
-bic's
-zak aardappelen
(vastkokend)
-boter (gezouten)
...

ZOHREH

TOULGOUAT
Studierichting: 2e Bachelor
Latijn-Grieks
Waar staat de afkorting
'KK' voor? Wrong answers
only!
Kutkinderen.
Wat is je favoriete woord
(in eender welke taal)?
Ik weet niet of het een
officieel woord is maar
vroeger kende ik een Fins
meisje en ze zei altijd "bub"
tegen mij, het is een soort
koosnaampje voor 'liefje' of
'schatje' ofzo - mega
schattig!!!

Wat is je favoriete mythe
(en waarom)?
Elektra <3 my favourite daddy
issues queen!
Wat zou men moeten
verbieden op de
Blandijnberg?
Hendrik Hammink.
Vul aan: ik kan niet leven
zonder ...
fluostiften.
Vul aan: ik haat het
wanneer ...
het water van de douche te
lang neemt om warm te
worden en ik daar naakt in
extreme koelte sta te

XVIII

Feest

'Men zou
Hendrik
Hammink
moeten
wachten.
Wat is je meest
verbieden.'
onpopulaire opinie?
Ik vind Harry Potter extreem
slecht :(.
Wat zijn je ambities voor
dit academiejaar?
Naar alle lessen gaan, of
tenminste meer dan vorig
jaar.
Tot slot: heb je nog een
(triviale) boodschap voor
de trouwe Klassikasterlezers?
Kom zeker naar de
openingsfuif van de Blandijn
xxxx <3 <3 zie je daar!

TIMOTHY

Cultuur

MINJAUW
Studierichting: Master
kunstwetenschappen
Waar staat de afkorting
'KK' voor? Wrong answers
only!
Kerstkoekchje.
Wat is je favoriete woord
(in eender welke taal)?
IJwichje.
Wat is je favoriete mythe
(en waarom)?
Dat Nederlanders hun ee
uitspreken als eu. Dat is
helemaal niet waar maar ik
wou dat het waar was.

Wat zou men moeten
verbieden op de
Blandijnberg?
??
Vul aan: ik kan niet leven
zonder ...
uwu sturen als het even
serieus wordt.
Vul aan: ik haat het
wanneer ...
iemand 7 uitspreekt als
zeuven. Zeg dan liever 6+1 of
spring gelijk in het kanaal.
Wat is je meest
onpopulaire opinie?
Die heb ik niet want ik ben
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een INTP-T tweelingen.
Wat zijn je ambities voor
dit academiejaar?
Het lekker gezellig maken !!
Tot slot: heb je nog een
(triviale) boodschap voor
de trouwe Klassikasterlezers?
Huur een bootje nu het nog
kan!! Stel het niet langer uit
of je krijgt spijt wanneer het
winter wordt.

'??'

HANNELORE
DALLE
Studierichting: Educatieve
Master Taal-en Letterkunde
Latijn-Nederlands
Waar staat de afkorting
'KK' voor? Wrong answers
only!
Klassieke Kabaalmakers.
Wat is je favoriete woord
(in eender welke taal)?
Oedjemulle.
Wat is je favoriete mythe
(en waarom)?
De mythe van Io, want hoe
cool is het dat haar
hoefafdruk ook haar naam
is???

Crea

'Mijn favoriete
woord?
Oedjemulle.'

Wat zou men moeten
verbieden op de
Blandijnberg?
Het verbod om de nieuwe
tuin met die vijver te
betreden.
Vul aan: ik kan niet leven
zonder ...
paprikachips en mijn kat.
Vul aan: ik haat het
wanneer ...
mensen zich zonder enige
reden respectloos gedragen.
Wat is je meest
onpopulaire opinie?
Ik krijg echt het vliegend
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schijt van
televisieprogramma's als The
Voice, [...]'s Got Talent ...
Wat zijn je ambities voor
dit academiejaar?
Mijn studentencarrière in
schoonheid afsluiten :))
Tot slot: heb je nog een
(triviale) boodschap voor
de trouwe Klassikasterlezers?
IK HEB ECHT VEEL ZIN IN DIT
JAAR. TOT SNEL!!!

HENDRIK

Sport

HAMMINK
Studierichting: 2e Bachelor
Grieks-Engels
Waar staat de afkorting
'KK' voor? Wrong answers
only!
KumKravers.
Wat is je favoriete woord
(in eender welke taal)?
Mesmerizing.
Wat is je favoriete mythe
(en waarom)?
Pyramus en Thisbe (because).
Wat zou men moeten
verbieden op de
Blandijnberg?
Zohreh.

Vul aan: ik kan niet leven
zonder ...
Led Zeppelin.
Vul aan: ik haat het
wanneer ...
ik net het licht doof en plots
een mug hoor.
Wat is je meest
onpopulaire opinie?
Måneskin 🥱.
Wat zijn je ambities voor
dit academiejaar?
Voorbij Ilse De Vos geraken.
Tot slot: heb je nog een
(triviale) boodschap voor

XXI

de trouwe Klassikasterlezers?de trouwe
Klassikaster-lezers?
Nee.

'Men zou
Zohreh moeten
verbieden.'

ASTRID

Reis & choreeg

VANDER CRUYSSEN
Studierichting: Master
Oosterse Talen en Culturen:
India
Waar staat de afkorting
'KK' voor? Wrong answers
only!
Khad gvd beter in mijn broeK
gescheten (sic!).
Wat is je favoriete woord
(in eender welke taal)?
Chuda.
Wat is je favoriete mythe
(en waarom)?
Het liefdesverhaal van
Persephone en Hades aka de
verklaring van de seizoenen 🌺
🦇😏.

Wat zou men moeten
verbieden op de
Blandijnberg?
Vragenlijsten 😤.
Vul aan: ik kan niet leven
zonder ...
Jasmine haar dikke lul (zie p.
XLI red.).
Vul aan: ik haat het
wanneer ...
ik een vragenlijst als deze
moet invullen (no hard
feelings 😙).
Wat is je meest
onpopulaire opinie?

Dat examenperiodes
eigenlijk wel nice zijn.
Wat zijn je ambities voor
dit academiejaar?
Mensen binnendoen.
de trouwe Klassikasterlezers?de trouwe
Klassikaster-lezers?
Tot in Bed xx

'Men zou
vragenlijsten
moeten verbieden.'

XXII

QUINTEN

GOETHALS
Studierichting: 2e Bachelor
Latijn-Grieks
Waar staat de afkorting
'KK' voor? Wrong answers
only!
'KikkerKring', natuurlijk! Zoals
Plato zei dat de Grieken als
kikkers rond een vijver
(namelijk de Middellandse
Zee) zitten, zo zitten ook wij,
classici, als het ware rond de
gigantische poel die de
Griekse en/of Romeinse taal
en cultuur zijn.
Wat is je favoriete woord
(in eender welke taal)?

Ik ben een enorme fan van
de Griekse
werkwoordsvormen
ἐγρήγορα en (al wordt die
niet vaak gebruikt) ἐγρόμην
(beide vormen van het
werkwoord ἐγείρομαι:
'opstaan'). In deze vormen
zitten werkelijk het geeuwen,
kreunen en grommen
besloten die horen bij het
opstaan op een weekdag
(zeker om 06:00).
Wat is je favoriete mythe
(en waarom)?
Ik ben eigenlijk gefascineerd

XXIII

Scriptor

'In ἐγρήγορα en
ἐγρόμην zitten
werkelijk het
geeuwen,
kreunen en
grommen
besloten die
horen bij het
opstaan op een
weekdag
(zeker om
06:00). '

door het personage Theseus.
Enerzijds is hij een held die
de Grieken afhelpt van
verscheidene rovers, nogal
lastige belastingen en
natuurlijk de Minotauros,
anderzijds heeft hij Ariadne
verlaten toen ze hem niet
meer nuttig leek (natuurlijk
afhankelijk van de versie van
de mythe) en 'vergat' hij toen
hij na zijn missie terugvoer
naar Athene witte zeilen te
hijsen, met de dood van zijn
vader én zijn eigen
troonsbestijging tot gevolg.
Wat zou men moeten
verbieden op de
Blandijnberg?
Goh, lessen om 08:30,
misschien?
Vul aan: ik kan niet leven
zonder ...
een Grieks-Romeins verleden
(ook tegen een Grieks of
Romeins heden zou ik geen
neen zeggen).
Vul aan: ik haat het
wanneer ...
oervervelende interviewers
lastige, niet te beantwoorden
vragen stellen.
Wat is je meest
onpopulaire opinie?
Carthago delenda est!
Wat zijn je ambities voor
dit academiejaar?
Ik zal bijzonder opgelucht

zijn als de Klassikasters dit
jaar gespaard zullen blijven
van de pest der dt-fouten.
Tot slot: heb je nog een
(triviale) boodschap voor
de trouwe Klassikasterlezers?
Ik sta erg open voor
Klassikaster-inzendingen! Dat
mogen gedichten, epen,
kortverhalen, vlijmscherpe
opiniestukken, dixits,
stripverhalen en andere
schrijfsels zijn. Insturen kan
door me via een der talrijke
sociale media of (meer
katholiek) naar het emailadres
klassimaster@klassiekekring.
be een bericht te sturen.

'Ik haat het
wanneer
oervervelende
interviewers
lastige, niet te
beantwoorden
vragen stellen.'

XXIV

STUDIETIPS VAN DE ENIGE ECHTE
ISCHA!
Inleiding tot de voornaamste moderne

Ischa Beernaert

literaturen
Algemeen

Het meest haalbare vak van ze allemaal.
Proffen zijn benaderbaar. Zowel de

Als je de proefexamens maakt en de lessen

docenten van de grote algemene als de

bijwoont is dit echt te doen.

lesgevers van de ‘kleinere’ taaleigen vakken
zijn begaan met hun studenten. Zeker bij

Historisch overzicht van de wijsbegeerte

problemen van technische aard
(lesopnames die niet volledig zijn,

Lessen van professor Braeckman gaan

bestanden die niet openen, online

soms wat traag en kunnen veel herhaling

oefeningen die mankeren) wordt een

zijn. Begin daarom tijdig aan het

seintje nooit verkeerd opgevat.

handboek. Een groot deel van de leerstof
zal de professor zelfs niet kunnen

Verdeel - waar mogelijk - de taken. Bij een

behandelen tijdens de lessen en zal je dus

aantal vakken wordt verwacht dat er

alleen uit het boek moeten halen.

'STUUR MIJ, BEL MIJ, ROOKPLUIM MIJ DAG EN
NACHT.'
Overzicht van de historische kritiek

bijkomende lectuur wordt doorgenomen.
Het zijn vaak slechts korte artikels, maar
het opstapelen van de taken en testen

Voorlopig kan ik jullie weinig zeggen over

doorheen het jaar kan ervoor zorgen dat je

dit vak aangezien volgend jaar een nieuwe

die uit het oog verliest tegen de examens.

lesgever zal aantreden. Een goeie dosis

De leestaken verdelen is dus aangewezen.

geluk en aandachtig de lessen volgen lijkt

Als jullie als klas van in het begin een

mij niet slecht.

verdeling maken, zal de werklast heel wat
minder zijn. Jullie schrijven dan elk

Literatuur van de oudheid

gewoon een korte samenvatting van je
toegewezen tekst.

Vooral noodzakelijk om zelf notities te
nemen bij het tweede deel van de

Ook oudere studenten kunnen echt een

lessenreeks over Latijnse literatuur. Lees bij

steun zijn. Ze hebben samenvattingen en
ervaring, maar kennen vooral dezelfde pijn.
Stuur mij, bel mij, rookpluim mij dag en

dit vak zeker zélf de teksten die
ondervraagd gaan worden.

nacht.
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Grieks taalbeheersing I

Zo veel mogelijk bijhouden direct na de
lessen. Houd ook je schema’s van het
middelbaar bij de hand. Dat zijn handige
kapstokken die de grove lijnen wel kunnen
uitzetten.
Latijn taalbeheersing I

Achteraan de cursus van Dr. Wylin K. staat
een handige lijst stamtijden die je best
gewoon blokt voor het examen. Hij vraagt
sowieso een aantal dingen hieruit. Het lijkt
een kleine en logische tip, maar iedereen
vergeet het toch snel. Help elkaar met het
zoeken van deftige vertalingen en focus je
op het mondeling examen niet té veel op
het determineren van vormen.

'ACHTERAAN DE CURSUS VAN DR. WYLIN K. STAAT
EEN HANDIGE LIJST STAMTIJDEN DIE JE BEST
GEWOON BLOKT VOOR HET EXAMEN.'
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STUDENTENVERENIGINGEN
OP DE BLANDIJN
Quinten Goethals
Omdat eerstejaars naar het schijnt
nogal snel verstrikt geraken in het
labyrint der studentenverenigingen en

Filologica

studierichtingen die onze faculteit telt

voor studenten Taal- en

(ook ouderejaars, trouwens), bied ik hier

Letterkunde, opgericht in

- bij wijze van draad van Ariadne - een

2004 [2]

bondig overzicht aan van alle
verenigingen die op de Blandijn
gehuisvest zijn, en wat je erover moet
weten.
Klassieke Kring

KK voor de vrienden;
Gesticht Anno Domini 1931 als Kring
Kring voor Moraal en

voor Klassieke Filologie door Pieter

Filosofie (ofwel KMF)

Lambrecht. Dit jaar wordt onze geliefde

voor studenten

studentenvereniging dus negentig jaar!

Wijsbegeerte,

[1]

Moraalwetenschappen en

In 1937 kreeg iemand het monsterlijke

Morele begeleiding,

idee de vereniging te hernoemen tot –

opgericht in 1985

hou je vast – de Kring voor Klassieke en
Romaanse Filologie en Pedagogie.
In het turbulente jaar 1940 werd ze
gesplitst in de Klassieke Kring en
Romania (dat later zou opgaan in
Filologica).

Kunst Historische Kring
(ofwel KHK)

Slavia (ofwel SLAVIA)

voor studenten

voor studenten Oost-

Archeologie en

Europese Talen en

Kunstwetenschappen,

Culturen, opgericht in

opgericht in 1946

1978-’79
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Tomo no Kai (Joost mag
weten wat dat betekent,
maar de afkorting is
‘TNK’)

bedoeld ‘voor en door
studenten met een

VeTo

gezonde interesse in de

voor studenten

Japanse taal en cultuur’,

Toegepaste Taalkunde,

opgericht in 2008

opgericht in 2008;

Vlaamse
Geschiedkundige Kring
(ofwel VGK)

voor studenten
Oosterse Afrikaanse

Geschiedenis, opgericht in

Kring (ofwel OAF)

1931 [3]

voor studenten Oosterse
Talen en Culturen en
Afrikaanse Talen en
Culturen, opgericht in
1960

[1] Wat niet wil zeggen dat ze geen mooie jaren meer voor de boeg heeft!
[2] Naar verluidt besloot Homeros na het overweldigende succes van zijn Batrachomyomachia een
epos samen te stellen dat de strijd en rivaliteit tussen de Klassieke Kring en Filologica beschreef.
Helaas is dat meesterwerk – dat als titel de Archaiokyklofilologikamachia had – verloren gegaan. (Na
verloop van tijd zijn de verhoudingen tussen beide studentenverenigingen genormaliseerd.)
[3] De Klassieke Kring, gesticht op 5 november, is slechts 21 dagen ouder dan de VGK, die het
levenslicht zag op 26 november in hetzelfde jaar.
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EXCLUSIEF INTERVIEW MET
FOIBOS APOLLO
naar binnen en maakte het een

Quinten Goethals

gedecideerde sprong naar mijn bureau.
Het heeft me een fortuin aan kaarsen en

Onmiddellijk viel ik op mijn knieën neer en

misschien tien jaar van mijn leven

sprak het in homerische verzen toe. Apollo

gekost, maar wie maalt daarom als hij er

– want de raaf was, zo zag ik direct, slechts

voor het eerst in meer dan een

een dierlijke vermomming – onderbrak me

millennium in geslaagd is een gesprek

direct [2].
‘Laat maar, sterveling. Je uitspraak

aan te knopen met Foibos Apollo? Je
hoort het goed, beste lezer: de Griekse

is helemaal verkeerd en ik ken geen enkele

god. Aangezien een gesprek met een

Griek die me op een dergelijke manier

Olympiër [1] nooit teleurstelt, kan ik je

toesprak. Praat maar Nederlands.’

nu met trots vertellen hoe het
coronavirus wérkelijk is ontstaan. En dat

Hooggeëerde Foibos Apollo, Zonnegod,

is niet eens de belangrijkste onthulling

heerser van het orakel van Delfi …

in dit interview …

APOLLO: ‘Laat die titels maar achterwege.
Na duizenden jaren verwaarlozing ben ik al

'NA DUIZENDEN JAREN VERWAARLOZING BEN IK AL
DOLGELUKKIG DAT IEMAND MET ME WIL PRATEN.'
Toegegeven, ik heb oneindig veel

dolgelukkig dat iemand met me wil praten.

dactylische hexameters moeten

Van mijn orakel blijft trouwens haast niets

ontcijferen. In mijn kamer heb ik een

meer over. Allemaal de schuld van die

bescheiden huisaltaar ingericht en zelf

Theodosius …’

gipsen beeldjes van de godheid gekneed.

Ja, kunt u deze tijd beschrijven, vanaf de

Intussen is de hoeveelheid kaarsen en

tijd van Constantijn en Theodosius tot

wierook op het tafeltje zo immens dat de

nu?

rookmelder al tweemaal is afgegaan.

AP: ‘Wat wil je dat ik daarover vertel? Het

Uiteindelijk, op een regenachtige avond op

meeste staat al in de geschiedenisboeken.’

het einde van juli, net toen ik alle hoop had
opgegeven en de kaarsen weer wou
opbergen, lukte het.
Een witte raaf vloog naar mijn
vensterbank en tikte op het raam. Toen ik
het opende, stapte het doorweekte dier

U kunt die geschiedenisboeken
corrigeren en aanvullen …

AP: ‘Ik heb werkelijk niets te zeggen over
die verraderlijke keizers! Dat ik hun namen
nooit meer hoor! (Haalt adem.) Die god die
ze aanbidden is niet meer dan een
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goedkope oplichter – ik heb hem nog zien

dan wie de levenden bestuurt. Hades was

opgroeien.’

een doodbrave ziel; hij was aanvankelijk

Maar dat wil zeggen dat hij veel jonger

kwaad dat hij zoveel macht kreeg toen de

is dan de hemel en de aarde, die Hij zelf

taken werden verdeeld. Hermes, geslepen

geschapen zou hebben?

als hij is, oefende eeuwenlang druk op

AP: ‘O ja, dat zijn maar een paar van de

Zeus uit; in het begin wist hij met zijn

leugens die Hij vertelt. Ik kon Hem nooit

leugens de Joden te verleiden. Later

uitstaan – Hij deed zich altijd vriendelijk

speelde hij op veilig door een tweede

voor, maar de geslepenheid straalde van

religie te stichten: het christendom. Toen

Zijn gezicht af. Wist je trouwens dat Hij

Zeus inzag dat zijn macht tanende was,

mijn vee stal toen hij amper een dag oud

had hij zelf zijn scepter weggeworpen.’

was? Dat zegt toch genoeg?’

Wat een verhaal! Zijn jullie op dit

Hoezo? Was dat niet Hermes?

moment dan … gevangenen van Hermes,

AP: ‘Hermes, God, Jahweh, Jehova … Dat is

of moet ik God zeggen?

allemaal een en dezelfde persoon. Hij was

AP: ‘Eerst was dat zo, inderdaad, maar die

nooit tevreden met zijn baan als gids in de

periode duurde niet lang. Al bleef Hermes

Onderwereld en had algauw een hele

luidkeels verkondigen dat hij geen god

samenzwering op poten gezet van al het

naast zich duldde, toch besefte hij dat hij

gespuis dat kermend rondkruipt in de

ons nodig had om het mensdom in toom

Tartaros – dat is ook de reden waarom hij

te houden. Hades hield – onder de naam

de beschermer van dieven, rovers en

Satan – nu toezicht over de Tartaros, terwijl

oplichters werd.

Zeus nog steeds de onweders mocht

‘WIE HEERST OVER DE DODEN, IS MACHTIGER DAN
WIE DE LEVENDEN BESTUURT.'
Het duurde niet lang vooraleer hij de hele

regelen. We zijn slechts slaven.’

Onderwereld bezette, Hades en Persefone

Jullie hebben, neem ik aan, ook de

in een vergeten kerker opsloot en zelf

kracht niet meer om in opstand te

besliste wie in de Tartaros – de hel –

komen.

terechtkwam en wie voor eeuwig was

AP: (Mysterieus glimlachend.) ‘Wel, alleen

gezegend in de Elysische velden – de

al het feit dat ik hier vrijuit met jou kan

hemel – (de andere vlakte waar de meeste

praten, bewijst dat zijn macht tanende is.

doden rondzwierven, geraakte in onbruik).’

Eigenlijk zijn wij – ik bedoel, de Olympische

En hoe heeft Hermes Zeus van de troon

goden – bezig onze macht beetje bij beetje

gestoten?

te heroveren. Ik heb de mensheid zelfs al

AP: ‘Wie heerst over de doden, is machtiger

enkele keren gestraft voor hun heidense
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EEN WAARHEIDSGETROUW PORTRET VAN APOLLO,
GESCHILDERD DOOR VICTORIA BOUDEWEEL PISCADOR
(2E BA LATIJN-GRIEKS).
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culten. Toegegeven, tot nu toe met weinig

leugenachtige Hermes.’

succes.’

Dat begrijp ik. Hartelijk bedankt voor dit

Kunt u enkele voorbeelden geven?

gesprek. Zou – zou ik juist nog uw

AP: ‘Wel, dat wat jullie het coronavirus

menselijke gestalte mogen

plegen te noemen …’

aanschouwen? [4]

Wablieft?

AP: ‘Alsjeblieft! (Verandert in een beeldige

AP: ‘Natuurlijk heb ik die pest veroorzaakt.

jongeman en bestudeert mijn kamer.)

Heb je nooit het eerste boek van de Ilias

‘Wat is dat daar, trouwens?’

doorbladerd? [3] Het verbaast me trouwens

Wat? O, dat is niets, hoor.

dat het zo lang heeft geduurd vooraleer

AP: Jawel, is dat een … kruisbeeld in je

iemand het doorhad. (Zucht.) De tijden

nachtkast?’

veranderen, hè. De grote klassiekers

Neen, dat is een …

worden niet meer gelezen of serieus

AP: ‘Wie denk je dat je bent,

genomen. Dat was al in de middeleeuwen

omhooggevallen mormel? Nooit, nooit

het geval. Toen ik de wereld teisterde met

meer zal ik met een mens een gesprek

mijn pestbacillen, bad iedereen

voeren. Integendeel, ik denk dat mijn straf

hartstochtelijker dan ooit voor die

nog veel te licht was.

achterbakse Hermes.’

Reken er maar op dat ik iets beters weet te

Wat hebben andere goden dan zoal

verzinnen. Iets waardoor de hele mensheid

veroorzaakt?

nog veel zwaarder zal getroffen worden

AP: ‘Ook Poseidon heeft al zijn steentje

dan door mijn pest!’

bijgedragen. Ben je de overstromingen van
deze zomer nog niet vergeten?’

‘NATUURLIJK HEB IK DIE PEST VEROORZAAKT. HEB
JE NOOIT HET EERSTE BOEK VAN DE ILIAS
DOORBLADERD?'
U wilt uw erewoord geven dat jullie daar

Hierna verdween de god met een plof.

de oorzaak van zijn?

Slechts enkele veren, die van zijn

AP: ‘Als orakelgod ben ik niet eens in staat

gevleugelde sandalen waren gevallen,

om te liegen, in tegenstelling tot die

bleven achter. Sprak ik dan met Hermes, in
plaats van Apollo, en is dit verhaal dan niet
één grote leugen?

[1] Een inwoner van de berg Olympos (niet te verwarren met de Olympiërs in Japan).
[2] Omwille van de coronamaatregelen die op het moment van het interview golden kon Apollo in
mijn kamer niet in zijn menselijke gedaante verschijnen.
[3] Waarin Apollo op verzoek van de priester Chryses een pest veroorzaakt in het Griekse
scheepskamp.
[4] Toegegeven, hier heb ik de coronamaatregelen overtreden. Ik was wel zo voorzichtig een
mondmasker te dragen en het raam te openen om de kamer voldoende te verluchten. Mijn
nieuwsgierigheid had de bovenhand genomen ....
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TEST: BEN JE EEN GRIEK, ROMEIN
OF TOCH EEN BARBAAR?
Quinten Goethals

Als eerstejaar is het in de eerste weken
van het academiejaar cruciaal te weten
dat je de juiste studiekeuze gemaakt
hebt. Bovendien is het – voor alle
studenten – nuttig om voor eens en
altijd uit te maken wat je lievelingsvak
is. Om alle twijfel voorgoed weg te
nemen, heb ik deze test opgesteld.

2) WAAR STAAT DE ‘L.’ VOOR IN ‘L. CASEI’?
A. ‘L.’ STAAT ÁLTIJD VOOR ‘LUCIUS’. DUH!
B. MISSCHIEN VOOR LOUKIOS?
C. VOOR ‘LACTOBACILLUS’, NATUURLIJK.
OMDAT IK ZEER GRAAG BACTERIËN
BESTUDEER, WEET IK BOVENDIEN DAT HET
EEN MELKZUURBACTERIE IS DIE VAAK
GEBRUIKT WORDT IN PROBIOTICA. [2]

1) JE KOMT ERGENS HET WOORD
‘HERAKLITUS’ TEGEN. WAT DENK JE?
A. DIT WOORD DOET ECHT PIJN AAN MIJN
OGEN. MAAK ER ALS DE BLIKSEM
‘HERACLITUS’ VAN!
B. DIT WOORD DOET ECHT PIJN AAN MIJN
OGEN. MAAK ER ALS DE BLIKSEM
‘HERAKLEITOS’ VAN! [1]
C. ER IS NIETS MIS MET DAT WOORD.

3) IS DE ‘H’ EEN VOLWAARDIGE LETTER?
A. UITERAARD!
B. DE ‘H’ IS ÉCHT OVERRATED. AANGEZIEN
DE H-KLANK GEWOON EEN AANBLAZING
VAN EEN KLINKER OF PLOFKLANK IS, ZIJN
DE SPIRITUS ASPER, DE THÈTA, PHI EN CHI
MEER DAN VOLDOENDE. BOVENDIEN
HEBBEN ZE DE HOOFDLETTER ‘H’
GESTOLEN VAN DE ÈTA.
C. EUH, JA? IK SNAP GEEN JOTA VAN DE
UITLEG DIE IN B. WORDT GEGEVEN.
.
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4) MOCHTEN MEDELEERLINGEN JE
HUISWERK IN HET MIDDELBAAR
OVERSCHRIJVEN?

6) GEBRUIK JE GRAAG HET ARABISCHE
GETALLENSYSTEEM?

A. WEL, ÍK KOPIEERDE HET JUIST VAAK
VAN ANDEREN. NIETS MIS MEE, TOCH?
B. JA.
C. WIE DAT DURFDE TE VRAGEN, KON HET
VAAK NIET MEER NAVERTELLEN.
VOORBEELDIG ALS IK BEN, HEB IK OOK
NOOIT HET HUISWERK VAN ANDEREN
GEKOPIEERD.

A. ABSOLUUT NIET. WAAROM ZOU JE CIJFERS
GEBRUIKEN ALS JE SIMPELWEG MET LETTERS
KUNT WERKEN? HET CIJFER NUL HEBBEN WE
TROUWENS NERGENS VOOR NODIG.
B. ABSOLUUT NIET. WAAROM ZOU JE CIJFERS
GEBRUIKEN ALS ER EEN INGENIEUS SYSTEEM
BESTAAT VAN GRIEKSE LETTERS EN
ACCENTTEKENS DAT ALLEEN IK BEGRIJP? HET
CIJFER NUL HEBBEN WE TROUWENS
NERGENS VOOR NODIG.
C. JA! DE ARABISCHE CIJFERS VORMEN
OBJECTIEF GEZIEN HET BESTE
GETALLENSYSTEEM OM BEREKENINGEN UIT
5) STEL: ER KOMT EEN DELEGATIE
TE VOEREN.
FILOSOFEN EN SOFISTEN JE STAD BINNEN.
WAT DOE JE?

A. IK SCHREEUW MOORD EN BRAND EN
ZORG ERVOOR DAT DIE ONZINVERKOPERS
STANTE PEDE VERTREKKEN! IK BEN DAN
OOK VOORNEMENS GEEN ENKELE LES VAN
PROF. BRAECKMAN MEE TE VOLGEN EN
NIET OP TE DAGEN VOOR HET EXAMEN
HISTORISCH OVERZICHT VAN DE
WIJSBEGEERTE (OF HEB DAT IN HET
EERSTE JAAR GEDAAN).
B. DE SOFISTEN MOGEN IN MIJN STAD
BLIJVEN, MAAR FILOSOFEN VEROORDEEL
IK TOT DE GIFBEKER.
C. ZOWEL SOFISTEN ÁLS FILOSOFEN ZIJN
HIER MEER DAN WELKOM!

7) WAT DE POLITIEK IN DE VS BETREFT, BEN
JE EEN DEMOCRAAT OF EEN REPUBLIKEIN?
A. EEN REPUBLIKEIN (EIGENLIJK LOUTER
OMWILLE VAN DE ETYMOLOGIE VAN HET
WOORD).
B. EEN DEMOCRAAT (OOK LOUTER OM
ETYMOLOGISCHE REDENEN).
C. IK VOEL ME EERDER EEN STALINIST.
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JE HEBT VOORAL A.

JE HEBT VOORAL B.

JE HEBT VOORAL C.

PROFICIAT (OF MOET IK
‘PROFICIAS’ ZEGGEN: DE
CORRECTE CONJ. 2E
PERSOON ENKELVOUD VAN
‘PROFICIO’?)!
ONGETWIJFELD STROOMT
HET BLOED VAN EEN ECHTE
ROMEIN DOOR JE ADEREN.
JE BLINKT WERKELIJK UIT
IN VIRTUS , MAAR KOESTERT
STIEKEM BEWONDERING
VOOR DE GRIEKSE
CULTUUR. JE BESLUIT
IEDERE TOESPRAAK
STEEVAST MET ‘CETERUM
CENSEO CARTHAGINEM
ESSE DELENDAM’.

HEUREKA! JE BENT EEN WARE
HELLEEN EN MENSEN
NOEMEN JE ΚΑΛῸΣ/Ὴ ΚἈΓΑΘΌΣ/
Ή ! JE DRAAIT JE HAND NIET
OM VOOR EEN GORGIANISME
EN VINDT NET ZOALS
PROTAGORAS DAT DE MENS
DE MAAT VAN ALLE DINGEN IS.
JE SCHRIJFT BIJ VOORKEUR IN
EEN ALFABET WAAR, NAAST
JOU, ALLEEN WISKUNDIGEN
IETS UIT KUNNEN OPMAKEN.
TIP: STEL JE IETS
TERUGHOUDENDER OP, WANT
HET IS DUIDELIJK DAT JE
JEZELF BETER VINDT DAN DE
ROMEINEN.

IK MOET JE
TELEURSTELLEN: JE BENT
NOCH EEN ROMEIN, NOCH
EEN GRIEK, EN IK RAAD JE
AAN ONMIDDELLIJK VAN
STUDIERICHTING TE
VERANDEREN. GEEN NOOD:
HET IS NOG SEPTEMBER EN
JE HEBT NOG TIJD GENOEG
OM JE TE HERORIËNTEREN.
(BEDENK ECHTER
VOORDAT JE DAT
OVERWEEGT DAT
BARBAREN ALS FOEDERATI
EEN NIET TE
ONDERSCHATTEN ROL
VERVULDEN IN DE
ROMEINSE LEGERS.)

Afbeeldingen: © Canva

[1] Prof. Braeckman volgt in elk geval advies B. op in zijn standaardwerk De rivier van Herakleitos.
[2] Zoals iedereen ongetwijfeld weet, was Lucrezio Casei (1451-1492) in werkelijkheid een generaal uit
de renaissance die zijn diensten aanbod aan (en met zijn huurlegers overwinningen behaalde voor)
Venetië en – later – Firenze. Toen Frankrijk Italië in 1492 binnenviel, viel hij in ongenade en werd hij
terechtgesteld.
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(EEN POGING TOT EEN)
HOROSCOOP
Quinten Goethals
Wat prof. Braeckman ook mag beweren,
astrologie is zeker geen
pseudowetenschap. Om de aloude kunst

Taurus – Stier (21 april tot 21 mei)

van onder andere de Babyloniërs,
Egyptenaren, Grieken en uiteraard de

Laat alles gewoon – als een ware stoïcijn –

Romeinen te beoefenen, investeert de

zijn gang gaan en verwacht niet te veel van

Klassieke Kring kapitalen aan

anderen, vooral niet van vissen. Ook bij jou

telescopen en computers die in staat

neem ik een mysterieus zwart gat waar – of

zijn de meest complexe berekeningen

wacht. Ah, ik zie het: het is een vlek op

omtrent de bewegingen der planeten

mijn telescooplens!

uit te voeren. Wie had kunnen
voorspellen dat mij deze keer de eer te
beurt zou vallen de horoscoop van deze
Klassikaster te verzorgen?

Aries – Ram (21 maart tot 20 april)

De dag begint grijs en nevelachtig. In het
westen van het land wordt lichte neerslag
verwacht, maar onder invloed van een
zuidwestenwind trekken de buien naar het
noorden. Later op de dag breekt de zon er

Gemini – Tweelingen (22 mei tot 21 juni)

gelukkig door – of wacht. Een ogenblikje.
Zoals ik had kunnen voorspellen, heb ik de

Als mijn ingewikkelde astrologische

verkeerde instrumenten bovengehaald.

berekeningen me niet in de steek laten,

Mijn excuses, beste ram. Zo, nu heb ik alles

staat je een verschrikkelijke tijd te wachten.

voor me op tafel liggen wat ik nodig heb.

Een zware ziekte zal je een maand lang

Wat ik over je te vertellen heb? Euh, ik zie

teisteren, en op het einde ervan zal een

dat de planeet mars je sterk beïnvloedt en

groot zwart monster je verslinden.

dat je moet proberen je temperament in te
houden. O, en ik zie ook een grote zwarte
bol …
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Virgo – Maagd (24 augustus tot 23
september)

Nu ik de kunst van de astrologie grondig
heb bestudeerd, kan ik je met volle
overtuiging zeggen dat geen al te grote
obstakels je pad zullen blokkeren. Dit is
dus het ideale moment om je kans te
grijpen! Tip: probeer iedereen te vriend te
houden,

Cancer – Kreeft (22 juni tot 22 juli)

Toegegeven, het blijft een bijzonder lastige
taak om de astrolabische instrumenten te
hanteren (misschien heb ik bij het vorige
sterrenbeeld (Gemini) een paar niet al te
grote misrekeningen gemaakt), maar mijn
buikgevoel zegt me dat jou geen al te erge
dingen zullen overkomen. Hooguit zak je
voor een test.
Libra – Weegschaal (24 september tot 23
oktober)

Indien je geen al te grote risico’s neemt en
jou geen rampen overkomen, meen ik te
vermoeden dat de mogelijkheid bestaat
dat je tamelijk gerust zou mogen zijn.

Leo – Leeuw (23 juli tot 23 augustus)

Hoewel ik je plechtig beloof dat ik me de
komende tijd verder in de astrologie zal
verdiepen, raad ik je voorlopig aan bij
andere kwaliteitsbladen te rade te gaan
(vooral Metro is wereldvermaard om zijn
horoscopen).
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Capricornus – Steenbok (22 december
tot 20 januari)
Scorpius – Schorpioen (24 oktober tot 22

Eigenlijk hebben de sterren en de planeten

november)

helemaal niets over jou te zeggen. Ik neem
aan dat alles gewoon zijn gangetje gaat.

Als een ware schorpioen teister je je hele
omgeving met je wisselende temperament.
Tip: spaar lieden die als sterrenbeeld Vissen
hebben (anders zul je het bekopen …).

Aquarius – Waterman (21 januari tot 19
februari)

Je gedraagt je onvoorspelbaar en hebt een
Sagittarius – Boogschutter (23 november

negatieve invloed op je omgeving. Ga

tot 21 december)

vooral geen confrontatie met een Kreeft
aan (hoewel het een prachtig spektakel

Dankzij je onstuitbare optimisme lijk je

zou opleveren, wat op de Blandijn – zeker

deze maand met iedereen overeen te

als er popcorn voorhanden is – zeker

komen, maar misschien zit er een adder

gewaardeerd zou worden).

onder het gras. Denk er in elk geval aan dat
wapens (waaronder pijlen en bogen) niet
welkom zijn op de campus, en check best
eens of je wel een wapenvergunning hebt.

Pisces – Vissen (20 februari tot 20 maart)

Hoera! Neptunus is je uitermate gunstig
gezind! Tot de grote vreugde van de
schrijver van dit artikel (die zelf dit
sterrenbeeld heeft [1]) mag je alleen
voorspoed verwachten: je gezondheid is
schitterend en er komen positieve
wendingen op je af. Redenen om te
Afbeeldingen: © Canva

feesten dus!

[1] Dit heeft uiteraard geen enkele invloed op de inhoud van deze horoscoop.
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SPELLETJES!
Quinten Goethals
I. Deze belabberde foto werd tijdens de
zomervakantie genomen. Welk dier is
erop te vinden?

njinok nee :droowtnA

II. Hoeveel pagina's in deze Klassikaster
hebben geen afbeelding?
!ahah an snee raam

flez teh leT .eedi wualf neeg :droowtnA
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III. Meerkeuze!

1. Wat betekent 'TraBla'?
A. 'Tralala, blablabla' (het is een typisch Gents onzinwoord).
B. 'Traditioneel Bladerdeeg' (een Gentse specialiteit).
C. 'Torenhoge, rollende abrikozen op de Boekentoren en lagere altaren' (een gedicht van
David Troch, Gents stadsdichter in de periode 2014-2015).
D. 'Trappen Blandijnberg' (de monumentale trap die leidt naar de ingang van de
Boekentoren).
2. Waarom hebben mensen met een 'waterachtig' sterrenbeeld minder kans om te verdrinken
in het cafetaria van de Boekentoren?
A. Strikvraag! Ze hebben helemaal niet minder kans!
B. Omdat het cafetaria stiekem een aquarium is.
C. Ik geloof niet in astrologie en heb geen gevoel voor humor.

.B )2( ne .D )1( :nedroowtnA

IV. Verbind de UGent-websites met de
juiste omschrijving.

1. Ufora

A. Lessen- en examenroosters bekijken.

2. Centauro

B. Van alles, waaronder curricula bekijken,

3. Oasis

statuten aanvragen en examenresultaten

4. Minerva

aanschouwen.
C. Basically Smartschool, maar minder handig
om mee te werken; toch zowat de
belangrijkste website die je nodig hebt.
D. Het vroegere Ufora, nu (nog steeds)
omschreven als 'uw digitale leeromgeving tot

.D .4 ,.B .3 ,.A .2 ,.C .1 :nedroowtnA

22 september'.
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VENI, VIDI, DIXI!

*iemand komt binnen bij
verkeerde adres*
“oei is dit hier voor de
voetmassage?”

Zohreh Toulgouat

Victoria: "Welke plant is dit?"

De praeses: hoh u bent al de
tweede hier en ik snap echt ni

*wijst naar steen*

waarom ????

Aurélie Petit

Astrid, Florian en Jasmine zijn op het
appartement K2 aan zee en er zijn
problemen met het koud water.

Niemand:

Astrid: “K2 zoekt koud water”

Hendrik:
Zohreh tegen Hendrik:

Jasmine Strynck

“Ge hang’et uit eh”

Florian Debaene

Florian Debaene

Jasmine: "Astrid mag

Niemand op deze

ik eens aan je bal

wereld:

likken?"

Jasmine: “mijn

Astrid: "mijn blauwe

dikke lul”

bal?"
*likt golfballetje*

Niemand:

Ischa Beernaert

POV: je bent op het
praesidiumweekend en
Ischa legt een pakkend
Dixits zijn meer dan welkom!

liedje op
Ischa: “dit liedje gaat over

Florian Debaene

Gelieve ze door te sturen via
Messenger, Instagram of naar

choads”

het e-mailadres
klassimaster@klassiekekring.be.
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