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Quinten Goethals

Χαίρετε / Salvete!

te praten. Wie er echter om enigerlei reden
toch nog de moed inhoudt, kan terecht op

Nu we op het einde van dit semester

de spelletjespagina en kan meegenieten

voldoende gedesillusioneerd zijn om te

van meeslepende avonturen in het

beseffen dat het nuttiger is ons testament

buitenland.

op te stellen dan ons op onze
overweldigende hoeveelheid werk te

Hopelijk kunnen we elkaar ooit nog eens

storten, is het weer tijd voor een nieuwe

tijdens een van onze fantastische

Klassikaster. Als lezer zal je je sombere

activiteiten tegenkomen, maar vergeet hoe

bijna-examensstemming kunnen

dan ook niet dat dum anima est, spes

botvieren in de horoscoop, een kort

esse!

mythologisch overzicht en mijn pogingen
met de doden
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PRAESES LOQUITUR
Florian Debaene

Gegroet beste leden en lezers.

Wie graag meedoet aan het toneel; wie
graag meegaat op KK-reis, stuur dat

Ongelooflijk hoe het in mijn hoofd daarnet

berichtje naar onze reis-choreeg Astrid! Er

nog week 3 was en nu plots week 8 voor de

zitten ook nog enkele cultuuractiviteiten

deur staat! De KK heeft in al die weken

aan te komen waar je voor verminderd

zeker niet stilgezeten: we hebben jullie

tarief naar voorstellingen kunt gaan.

rijkelijk van pasta voorzien op de
spaghettiavond, we hebben diezelfde

Ik zie jullie graag terug op een van onze

avond ook rijkelijk pastasaus op de

activiteiten! Ons programma kan je steeds

heuvelpoort achtergelaten (cfr. Instagram

in de gaten houden via Facebook en

@klassiekekring voor receipts), we hebben

Instagram; love you Hannelore om popping

samen cocktails gedronken, een danske

templates te maken <33

geplaceerd in de Delta, beetje gecantust

en spelletjes gespeeld in The World’s End!
Niet de KK die popping is <3

Geniet van de tweede editie van de
Klassikaster!

Ik heb er al enorm van genoten, maar niet
gevreesd! Want het semester is nog niet
voorbij, en die examens zijn gelukkig nog
redelijk ver af. Er liggen nog even leuke
activiteiten in het verschiet, waar jullie
allemaal welkom zijn! Koppel het
aangename aan het onaangename, en durf
schoolwerk ook af en toe in te wisselen
voor ontspanning.
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LITTERAE EX PROVINCIIS (I):
PERUSIA [1]
Als je een wildcard wil voor het delen

Jasmine Strynck

van je gsm-nummer met vreemden en

Perugia is zoals een ajuin. Nog een geluk

het afspreken met mensen die je niet

dat ik best veel van ajuinen houd! Tegen de

kent, dan moet je op Erasmus gaan,

tijd dat je dit aan het lezen bent, heb ik al

want dan zijn zulke dingen sociaal

precies een maand de tijd gehad om

acceptabel. Na twee weken ontstaan er

geïntegreerd te geraken in het kleine

vaste vriendengroepen en hier en daar een

stadje der Perugini, en tot mijn grote

aantal aparte individuen, die doorheen je

verbazing (en ook enorme opluchting) kan

Erasmusavontuur een constante zullen

ik je zeggen dat dit vrij vlot gegaan is. Het

vormen. Je hebt al snel door wie daar deel

is exact een maand geleden dat ik met

van zal uitmaken, en eens dit gebeurd is,

mijn twee valiezen, mijn overvolle

weet je dat je je plek hebt gevonden.

Quechua-rugzak en Erasmuskriebels in
mijn buik in mijn eentje op het vliegtuig

Perugia is zoals een ajuin, schreef ik

stapte en mijn weg naar het centrum

eerder, misschien zelfs meer een sjalot.

moest weten te vinden. Na een reis van

Hoe dan ook denk ik dat ik deze

ruim acht uur (was niet voorzien, vertel ik je

wondermooie stad het best op deze

later wel nog eens) had ik mijn

manier kan beschrijven. Net zoals een

bestemming eindelijk bereikt.

sjalot is Perugia klein, maar oneindig
gelaagd. Verklaart natuurlijk ook waarom ik
zo snel mijn weg hier leek te vinden,

'HET LEVEN OP ERASMUS IN PERUGIA IS EEN FEEST.'

Het leven op Erasmus in Perugia is een

figuurlijk, want tegelijk, loop ik hier

feest: mag je bijna letterlijk opvatten, want

letterlijk constant verdwaald tot ik op een

hier in Perugia gaat er bijna geen avond

punt kom dat ik herken. Het lijkt

voorbij waarop de piazza (i.e. Piazza IV

bovendien alsof er aan elk kruispunt een

Novembre) niet overstroomd wordt door

nieuw verhaal verbonden is. Er gaat geen

een horde van enthousiaste

dag voorbij waarop ik geen nieuwe feitjes

Erasmusstudenten. Vooral de eerste twee

te weten kom over de stad of nieuwe

weken word je ondergedompeld in een

plekken ontdek die ergens verhuld zitten

sfeer waarin zowat elke interactie bestaat

tussen een paar van de oneindig vele

uit een kennismaking gevolgd door een

kleine straatjes.

uitwisseling van contactinformatie. Dit
gemiddeld twintig keer per dag.
[1] Strikt genomen lag de Italiaanse stad 'Perusia' uiteraard niet in een Romeinse provincie.
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'PERUGIA IS ZOALS
EEN AJUIN.'
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Perugia is een stad voor nieuwsgierigen:

hier nog lang niet verveel. En telkens

ze lijkt vanzelfsprekend, oppervlakkig en

wanneer iemand hier een verwijzing maakt

weinig vertellend, maar ook op de flanken

naar een grapje dat wij met elkaar delen of

van de perugiaanse heuvels, onder het

dat ene lied luidkeels door iedereen wordt

historisch centrum, gelegen op het

meegezongen, dan lach en zing ik mee, en

hoogste punt van de stad, liggen tal van

denk ik ook even aan jullie. Heel veel kusjes

prachtige plekken en fantastische verhalen

en knuffels stuur ik jullie kant op; we zien

verstopt. Het is een stad met oneindig veel

elkaar snel!

mogelijkheden, en ik had maar een kleine
maand nodig om dat te beseffen. Perugia

Aan de (nieuwe) leden van de Klassieke

heeft me ook een beetje geïnspireerd om

Kring wil ik ook graag even meegeven dat

andere plaatsen te bezoeken, niet enkel in

ik er enorm naar uitkijk om jullie terug te

Umbrië, maar in heel Italië, een ware

zien of te mogen ontmoeten! We zien

droom voor een italofiel zoals ik!

elkaar ongetwijfeld in februari, maar tot

Gelukkig ben ik hier nog een tijdje, want er

dan houd ik me hier voor een paar

is hier nog zoveel te zien en te ontdekken!

maanden nog zoet met alles wat me nog

Ik zou zeggen, kom me eens bezoeken als

te wachten staat. Wat het ook mag zijn,

je een gaatje vindt, en dan leer ik jou alles

laat maar komen! Tot de volgende!

wat ik hier zelf al te weten ben gekomen.
Aan mijn vrienden in Gent en elders:

Een paar maanden geleden was mijn
Erasmus nog geen zekerheid, hoewel de
wens ernaar steeds groeide. Nog elke dag

'IK WORD ELKE DAG WAKKER, MAAR ALLES LIJKT
HIER ONWERKELIJK.'
kijk ik verwonderd terug naar hoe alles
plots zo snel ging eens mijn vertrek vaststond. Ik word elke dag wakker, maar alles
lijkt hier onwerkelijk: ik lijk nog steeds niet
goed te geloven dat ik hier echt ben
geraakt. Ondanks de stress en de mindere
momenten die bij Erasmus horen, heb ik
het hier enorm naar mijn zin. Er gebeurt
hier elke dag zo veel en ik heb jullie zo
oneindig veel te vertellen, dat het haast
onmogelijk lijkt om dit te doen. Wat ik
jullie alvast wel kan meegeven, is dat ik me
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ENKELE SFEERBEELDEN ...

LITTERAE EX PROVINCIIS (II):
LUTETIA
gewoon aan de kant te duwen. Voor mij

Lisa Pollentier

mogen deze gewoontes snel naar België

Bonjour!

komen, want die kleine gebaren maken je

Terwijl in Gent het normale studentenleven
stilaan terugkomt, vertoef ik dit semester in
Parijs aan de Sorbonne Nouvelle Paris III.

dag beter.
De Fransen zijn trotser dan wij Belgen zijn.
Op zich is dat niets negatiefs, maar soms is

Na twee jaar lockdown is deze Erasmus
een verademing en ben ik enorm gelukkig
dat ik weer in het buitenland mag

de grens tussen trots en chauvinisme heel
dun. Zo spreken er heel wat Fransen geen
of gebrekkig Engels én vinden ze het ook

vertoeven.

not done als je zelf Engels spreekt en – in

hun ogen – geen Frans kan of geen moeite

In het begin was alles overweldigend. Ik
had even de tijd nodig om te wennen aan
de nieuwe omgeving, de universiteit en ook
de eenzaamheid die zo’n grootstad met

doet om het te spreken. Anderzijds
appreciëren ze wel dat je probeert Frans te
spreken, ik heb gelukkig al een paar keer
mogen horen dat ik goed Frans kon

zich meebrengt. Gelukkig kende ik al een

spreken.

paar meisjes van de UGent en ben ik de
taal machtig, wat mij veel geholpen heeft
om hier mijn draai te vinden.

'IN PARIJS ZIJN DE MENSEN IN HET ALGEMEEN
BELEEFDER EN SOCIALER. HIER IS HET HEEL
NORMAAL DAT JE ELKE KEER BONJOUR OF BONSOIR
ZEGT ALS JE IEMAND TEGENKOMT.'
De grote culture shock bleef gelukkig uit,

Daarnaast was het ook even wennen aan

maar toch is het ‘dagelijkse leven’ anders

hoe groot en duur Parijs is en wat voor

hier dan in België. De mensen zijn in het

invloed dat heeft op het ‘woon- en

algemeen beleefder en socialer. Hier is het

werkverkeer’. In Parijs wonen is zeer duur

heel normaal dat je elke keer bonjour of

en daarom leven veel mensen in

bonsoir zegt als je iemand tegenkomt.

collocation of net buiten Parijs, zoals ik.

Voorbijgangers op straat zullen je ook

Het is dus geen evidentie om op kot te

sneller aanspreken of vragen sneller om

zitten op wandelafstand van je campus. Ik

hulp aan een wildvreemde. Bij het

doe er een halfuur om met de metro naar

uitstappen van de metro zeggen ze

mijn campus te gaan en dat is aan de korte

meestal excusez-moi of pardon i.p.v. je

kant. Vergelijk dat maar even met Gent!
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'EN QUATRE MOTS:
BLIJ HIER TE ZIJN!'

XII

Over de universiteit gesproken, ik kan me

De Sorbonne Nouvelle geeft mij de

wel vinden in dit onderwijssysteem. Een

Blandijnvibes, maar dan nog brakker en

semester duurt hier ook twaalf weken,

rebelser. De mooie, oude gebouwen zijn

maar het is anders ingedeeld dan in België.

van de ‘gewone’ Sorbonne helaas.

De examens vallen in het semester en je

Daarnaast zijn de studenten hier veel

hebt er meerdere, die partiels worden

rebelser. Onlangs was er hier nog een jour

genoemd. Meestal heb je er twee voor de

de mobilisation en vielen een paar

herfst- en kerstvakantie. Zo krijg je niet

studenten de les binnen, riepen ze ons op

alleen meerdere kansen, maar heb je ook

om de les te verlaten en met hen te gaan

gewoon een échte vakantie. Het ‘nadeel’

protesteren, terwijl ook zij weten dat

van dit systeem is dat je doorheen het

aanwezigheid verplicht is. Toen ze

semester veel werk hebt. Daarnaast is

doorhadden dat ze ons niet overtuigd

aanwezigheid in de lessen in principe

hadden, begonnen ze op de man te spelen.

verplicht. In werkelijkheid is het vaak de

De lesgever wist me toen ook te vertellen

lesgever die beslist of je aanwezig moet

dat deze actie heel braaf was vergeleken

zijn. Sommigen roepen aan het begin van

met de bloquages, waar protestvoerders

de les alle namen af, maar velen doen dat

de campus afzetten en er niemand meer

niet.

naar binnen of buiten kan.
En quatre mots: blij hier te zijn!! à la

prochaine xx
Lisa

'DE SORBONNE
NOUVELLE GEEFT MIJ DE
BLANDIJNVIBES, MAAR
DAN NOG BRAKKER EN
REBELSER. '

XIII

DE DEFINTIEVE CORONATEST
[1]
Quinten Goethals

Nu het aantal besmettingen (alweer)
stijgt, is een positieve coronatest
ongetwijfeld een van de grootst
denkbare verschrikkingen voor een
hardwerkende student. Daarom werd

Helaas! Je hebt corona.

deze snelle én kosteloze test
ontwikkeld. Geen dank!

JA

Draag je een kroon? [2]
JA

JA
JA

Ben je jarig?

JA

NEEN

NEEN

Ben je een koning(in)?

Ben je een munteenheid?
NEEN

NEEN

Drink je thuis Mexicaanse bieren?
NEEN

Proficiat! Je hebt geen corona!

[1] Wij zijn uiteraard niet verantwoordelijk voor verkeerde uitslagen en voor de eventuele
gevolgen daarvan.
[2] Helaas is het dragen van de corona civica, een krans van eikenbladeren, (evenals de
corona obsidionalis en de corona graminea) al vele eeuwen geleden in onbruik geraakt.
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MASSATOERISME IN DE
ONDERWERELD
III. Herakles

Quinten Goethals

Misschien is een van de grootste

Als twaalfde werk kreeg Herakles de

mythen uit de Grieks-Romeinse

onmenselijke taak toegewezen de

mythologie dat de Onderwereld voor

driekoppige hellehond Kerberos naar de

stervelingen ontoegankelijk is. Feitelijk

troon van Eurystheus te brengen. Dat lukte

lijkt het tegendeel het geval te zijn

enkel met de toestemming van zijn baasje

(ofwel: je bent geen volwaardige held

Hades. De held mocht alleen geen wapens

als je Hades’ donkere gelaat niet hebt

gebruiken en het brave huisdier niet

aanschouwd). Hieronder stel ik je de

doden. Intussen bevrijdde hij trouwens

beroemdste bezoekers van het Rijk van

Theseus, die ook na een doldwaas avontuur

Pluto voor.

in de Onderwereld was terechtgekomen.

I. Orfeus

IV. Odysseus

Orfeus is ongetwijfeld de populairste

Toegegeven, Odysseus is niet werkelijk in

bezoeker. Volgens de bekendste versie van

de Hades afgedaald. Eerder het

het verhaal (opgetekend door Vergilius en

tegenovergestelde was het geval: de Hades

Ovidius) krijgt hij door een muzikale vorm

kwam tot bij hem. In Zang 11 van de

van omkoping van Hades de toestemming

Odyssee wordt verhaald hoe hij er door

zijn geliefde Eurydike weer naar het rijk der

middel van allerlei sjamanistische rituelen

levenden te brengen. Alleen zou hij niet de

in slaagt een gesprek met de blinde ziener

kleine lettertjes van het contract gelezen

Teiresias aan te knopen.

hebben, en keek hij tijdens de terugtocht
naar haar om. Met als gevolg dat ze - nu

V. Aeneas

voorgoed - uit zijn leven verdween.

Wie in zijn tweede bachelorjaar zit en

II. Theseus

Latijn volgt, kan deze paragraaf gerust
overslaan en de PowerPoint van professor

Na zijn avontuur op Knossos hielp Theseus

Maes bij zang 6 van de Aeneis raadplegen.

zijn vriend Peirithoös bij zijn ronduit

Voor de anderen deze beknopte uitleg:

waanzinnige plan Persefone – je weet wel,

met de hulp van de Sibylle van Cumae

de koningin van de Onderwereld – te

daalt de Trojaanse held af naar de

schaken. Als straf werden ze beiden op

Onderwereld om zijn vader Anchises te

stenen zetels vastgeplakt, terwijl slangen –

spreken. Enkele hoogtepunten zijn: de

bij wijze van boeien – kronkelden rond hun

frustraties van Charon over het regelmatige

benen. Alleen Theseus werd uiteindelijk

bezoek van stervelingen, het gesprek (of

bevrijd door … Herakles.

monoloog?) met de tragische Dido en de
metafysische uiteenzetting van Anchises.

XVI

DE GEESTEN VAN DE
BLANDIJNBERG

windstoot in mijn gezicht. Ik kon
nauwelijks de moed opbrengen verder te

Quinten Goethals

gaan, maar was het geen doodzonde alles

Het is een onderwerp dat angstvallig

op te geven nu ik mijn doel bijna had

gemeden wordt in de gangen, aula’s en

bereikt?

cafetaria’s. Studenten bibberen als ze

Ten slotte bereikte ik echter een

genoemd worden, en zelfs de meest

ruim lokaal in de kelder waar ik de nodige

ervaren professoren mijden één avond

voorbereidingen reeds getroffen had. Ik

in het jaar de Blandijnberg. Als

schikte de kaarsen op de vloer, stak ze aan

doorgewinterde journalist heb ik echter

en begon de juiste spreuken te prevelen.

de taak op mij genomen het taboe te

Aanvankelijk wees niets erop dat

doorbreken en een van de grote

mijn bezweringen enig effect hadden.

mysteries van Gent te ontrafelen:

Integendeel. Ik schrok me dan ook een

dwalen hier spoken rond?

ongeluk, toen een hese stem achter mij
kuchte. Ik keek om en stond oog in oog

'IK KON NAUWELIJKS DE

met een middeleeuwse monnik.
Hij sprak met een stem die uit het
binnenste van de aarde leek te komen. Ik

MOED OPBRENGEN
VERDER TE GAAN, MAAR
WAS HET GEEN

huiverde over heel mijn lichaam en
begreep zijn middeleeuwse Nederlands
slechts door de gezonde dosis WestVlaams waarmee mijn vader me geregeld

DOODZONDE ALLES OP

om de oren slingerde.

TE GEVEN NU IK MIJN

Nog voordat ik iets kon
terugzeggen, werd ik opgeschrikt door een

DOEL BIJNA HAD

tweede gestalte uit de verste hoek van de

BEREIKT?'

kamer. Zijn snor, bril en peinzende blik
herkende ik onmiddellijk: Henri Pirenne.

Om de kwestie uit te klaren heb ik

Mijn hart bonsde in mijn keel van

dagenlang (lees: nachtenlang) in obscure

opwinding.

bibliotheken rondgesnuffeld. Uiteindelijk

Maar hij was niet de laatste

waagde ik op Halloween mijn kans: ik
bewapende me met kaarsen, kruisbeelden,
rozenkransen en borden vol knoflook, en

persoon die ik hier zou aantreffen (al kan je
discussiëren over de kwestie of spoken tot
de categorie ‘personen’ behoren). Direct

sloop onder een spiedende maan de

naast de fameuze historicus doemde de

Boekentoren binnen.

kleinere silhouet op van niemand minder

Terwijl ik, in complete duisternis

dan Etienne Vermeersch. Hij scheen mijn

gehuld, de trappen naar de kelder

gedachten te hebben gelezen (blijkbaar

afdwaalde, voelde ik de drukkende

kunnen spoken dat), want hij begon direct

aanwezigheid van bovennatuurlijke

een uiteenzetting te geven.

wezens: schaduwen bewogen, deuren

‘Een interessante vraag voor een sterveling,

kraakten, en soms waaide een felle

jongeman. Algemeen genomen

XVII

wordt “persoon” als synoniem gebruikt voor

De monnik applaudisseerde. Henri

“mens” en “individu”. Wat dat eerste betreft,

Pirenne mompelde dat hij niet veel van dat

zijn spoken geen mensen meer, hoewel ze

Nederlands begreep en dat hij het een

het ongetwijfeld geweest zijn, maar ze

spijtige zaak vond dat er nauwelijks nog

bezitten wel nog de ziel van dat nietige

Franstalige docenten te vinden zijn in de

wezen. Een individu, daarentegen, wijst

‘Rijksuniversiteit’. Ikzelf wist niet goed wat

slechts op een persoonlijkheid en is dus

ik moest doen en volgde daarom –

minder gerelateerd aan de menselijke

misschien wat schaapachtig – het

soort. Zo zijn ook wij, spoken, wezens met

voorbeeld van de broeder, terwijl ik me

een verzameling onderscheidende

voornam het postume betoog van de grote

eigenschappen. Ik kan dus besluiten dat

filosoof te publiceren in het befaamde

we bijna – maar niet helemaal – aan de

tijdschrift Klassikaster, om daarmee

juiste criteria voldoen om “personen”

eeuwige roem te verwerven.

genoemd te worden.’

Een neveneffect van deze uitleg

Henri Pirenne zuchtte verveeld en

was dat mijn aanvankelijke angst helemaal

fluisterde me in het Frans toe: ‘Geen

was verdwenen. De drie geesten gingen

moment rust hebben we hier gehad sinds

grappend rond een tafel zitten en

de filosoof zich bij ons heeft gevoegd.’ Ik

nodigden me uit om hen gezelschap te

glimlachte.

houden. Vermeersch zei dat ze al een tijd

‘Daarbij kan ik echter een

verveeld zaten met het vertrek van

bedenking maken,’ ging de professor

professor Boone. Tot vorig jaar pleegden ze

verder, ‘Namelijk dat het begrip “persoon”

namelijk samen op Halloween te kaarten,

verzonnen is door levende mensen, en dat

maar nu hij was gepensioneerd, bleven ze

de definities ook vanuit hun perspectief

met drie over en konden ze niet meer

zijn opgesteld. Iets vreemds vindt dus

spelen.

plaats wanneer niet-levende mensen van

‘Als ik zo vrij mag zijn,’ vroeg ik,

taal gebruikmaken. Vanuit hun – of “ons” –

‘Wie is deze broeder eigenlijk?’

perspectief bekeken, kan je niet beweren

‘Een terechte vraag,’ antwoordde

dat spoken geen personen zijn.

Pirenne, ‘In de middeleeuwen bleven

Daarom stel ik voor dat we de definitie van

broeders vaak in de anonimiteit steken,

“persoon” bijstellen: een persoon is een

maar hij is niemand minder dan degene

individu dat tot de soort behoort waarvan

die jullie kennen als “magister Nivardus”,

de taalgebruikers (en dus de gebruikers

ofwel Nivard van Gent, de zeer

Daarom stel ik voor dat we de definitie van

verdienstelijke schrijver van Ysengrimus, de

Daarom stel ik voor dat we de definitie van

regelrechte Latijnse voorloper van Van den

persoon” bijstellen: een persoon is een

vos Reynaerde.’

ndividu dat tot de soort behoort waarvan

Ik knikte enthousiast en prees

de taalgebruikers (en dus de gebruikers

mezelf gelukkig dat ik het had gewaagd de

van het woord “persoon”) deel uitmaken, of

Blandijnberg op deze vervloekte nacht te

– indien beide gesprekspartners tot een

betreden. Zonder mijn buitengewone lef –

andere soort behoren – tot de

vergeef me mijn onbescheidenheid – had

overkoepelende groep waartoe beide

ik al deze grote namen nooit ontmoet. Wie

sprekers behoren.’

kan zeggen dat hij een avond met drie
geesten heeft gekaart?
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LOCUS AMOENUS

Homerische hymne voor de
pendelaars
Bezing me Hermes, muze, Maia's sluwe zoon,
de zielengids. Snelvoetig brengt hij nieuws van ver,
doorkruist niet slechts gezwind de wijnkleurige zee,
want verder reikt zijn kracht. Ik roep u aan vol
hoop:
beloon de trouw en ijver van de pendelaar,
begunstig het verkeer over het drukke spoor.
Geef dat de treinen rijden. Geen vertraging graag!
Dat wens ik, Hermes, zo bescheiden als ik kan.

Quinten Goethals

Schrijf je zelf ook poëzie of kortverhalen
en wil je ze graag delen met anderen in
de Klassikaster? Stuur gerust een
berichtje naar Quinten Goethals, via
mail of Messenger.
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HORRORSKKOOP
Quinten Goethals

Taurus – Stier (21 april tot 21 mei)
Word je soms badend in het zweet
wakker, gekweld door de vraag hoe je

Adolf Hitler (1889-1945), die geen

aan je einde zal komen? In deze

introductie behoeft, pleegde (volgens de

horoscoop vind je alvast het meest

gangbare opinie) samen met zijn vrouw

tragische voorbeeld uit de moderne

(Eva Braun) zelfmoord in een Berlijnse

geschiedenis dat jouw sterrenbeeld

bunker. Voor de geïnteresseerden: hij slikte

heeft.

waarschijnlijk een cyanidepil in en schoot
zich daarna door het hoofd.

Aries – Ram (21 maart tot 20 april)

Catharina de’ Medici (1519-1589), een van de
beroemdste koningen van Frankrijk, werd
tot zelfmoord gedwongen door koning
Hendrik III, nota bene haar eigen zoon. Die
laatste werd op zijn beurt nog in hetzelfde
Gemini – Tweelingen (22 mei tot 21 juni)

jaar vermoord.

De dood van John F. Kennedy (1917-1963),
de 35ste president van de Verenigde
Staten, is legendarisch. Tijdens een
publieksreis in Texas werd hij op 22
november 1963 in Dallas door twee kogels
om het leven gebracht. Die waren
afkomstig van het pistool van een zekere
Lee Harvey Oswald. Er wordt nog steeds
Cancer – Kreeft (22 juni tot 22 juli)

over de zaak gespeculeerd.

Ook over de dood van de populairste Britse
prinses Diana (1961) wordt nog steeds
gesproken. Zij stierf op 31 augustus 1997 in
een tragisch auto-ongeluk bij de Pont de
l’Alma in Parijs, waarbij ze op de vlucht was
voor de genadeloze paparazzi.
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Leo – Leeuw (23 juli tot 23 augustus)

Een van de bestverkopende zangeressen

Virgo – Maagd (24 augustus tot 23

aller tijden, Whitney Houston (1963-2012),

september)

verdronk in een hotelkamer. Haar hoofd lag
voorover in het badwater. Al was er officieel

De excentrieke Michael Jackson (1958-

sprake van een hartaanval, toch was het al

2009) stierf dan weer in zijn huis in Los

langer geweten dat ze worstelde met een

Angeles aan een hartstilstand. Zijn

drugsverslaving die de laatste jaren van

privéarts, Conrad Murray, zou hem een

haar carrière overschaduwde.

overdosis propofol (een verdovingsmiddel)
hebben toegediend. Uiteindelijk werd de
arts in 2013 in hoger beroep vrijgesproken.

Libra – Weegschaal (24 september tot 23
oktober)

Horatio Nelson (1758-1805), de Britse
admiraal die Napoleon Bonaparte op het

Scorpius – Schorpioen (24 oktober tot 22

vuur aan de schenen legde, vond de dood

november)

tijdens de Slag bij Trafalgar. Door zijn
talrijke medailles en de mouw die op zijn
borst was gespeld, was hij een gemakkelijk

Vlad Dracula (1431-1476), de wreedste vorst

doelwit voor de Franse scherpschutters.

van Walachije – en tevens de inspiratiebron

Toch wist hij nog op de een of andere

van Bram Stokers Dracula -, had de

manier de zeeslag te winnen.

gewoonte zijn slachtoffers op palen te
‘spietsen’. Het hoeft dan ook niet te
verwonderen dat, toen de Ottomanen hem
te pakken kregen, zijn hoofd op een paal in
Constantinopel werd tentoongesteld.

Sagittarius – Boogschutter (23 november
tot 21 december)

Catharina van Aragón (1485-1536) was een
van de machtigste koninginnen van
Engeland, weliswaar tot Hendrik VIII van
haar scheidde (waarvoor hij zelfs brak met
de Katholieke Kerk). Hoewel ze haar laatste
dagen afgezonderd doorbracht, bleef ze
haar brieven ondertekenen met ‘Catherine
the Queen’. Ten slotte stierf ze aan kanker.
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Capricornus – Steenbok (22 december
tot 20 januari)

De postuum heilig verklaarde Jeanne d’Arc
(ca. 1412-1431), die de Fransen meermaals
had geholpen tijdens de Honderdjarige
Oorlog, werd gevangengenomen en later

Aquarius – Waterman (21 januari tot 19

als ketter geëxecuteerd. De reden

februari)

daarvoor? Ze droeg mannenkledij.

Ook Ferdinand Magellaan (1480-1521) was
een pechvogel. Terwijl hij in dienst van
Spanje de eerste echte wereldreis maakte,
werd hij door een groep van 1.500 Filipijnse
inboorlingen, die kennelijk niet wilden
gekerstend worden, gedood.

Pisces – Vissen (20 februari tot 20 maart)

Hoewel de Ierse piraat Anne Bonny (ca.
1700-1782) weinig bekendheid geniet,
leidde ze een boeiend leven. Tijdens een
van haar rooftochten in de Caraïben
ontsnapte ze aan de galg, omdat ze
zwanger was. Hoe ze uiteindelijk echt is
overleden, is niet geweten.

Afbeeldingen: © Canva
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LUDI!
Lasse Storme

Woordzoeker

XXIII

Rebus

XXIV

XXV

Oplossing:

.tniS edeoG eveil ed naa tsree si teH .gnireisrevtsrek tem georv et tein nigeB

VENI, VIDI, DIXI!

Zohreh, over de Therminal: “Waar is de
Terminor?”
*bedoeld: terminator*

Florian Debaene

Random dude op het openingsevent tegen
Hannelore: “Ben je ook deel van de ‘kring’?”
(verwijzende naar de KK)
Hannelore: “Ja, ik ben crea”
Random kerel: “Is Crea jouw naam?”

Florian Debaene

RIedereen: *zingt liedje Jeff Bezos*
Florian (nuchter): “Wie is Jeffrey Bazel?”

Maria *kijkt naar de druiven op de

Astrid Vander Cruyssen

introductiedag*: “YUM”

Florian Debaene

Gesprek moedermelk
Quinten: *krijgt per sms dixits toegestuurd

vs poedermelk

van Florian*

Arne: “ik ben een

Quinten *aan Florian via Messenger*:

poederkindje”

“Herken jij dat telefoonnummer?”

Zohreh: “ik weet niet
wat ik had, maar het
is ferm misgelopen”

Quinten Goethals

Astrid Vander Cruyssen
Dixits zijn meer dan welkom! Gelieve ze
door te sturen via Messenger, Instagram
of naar het e-mailadres
klassimaster@klassiekekring.be.
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