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SALUTATIO SCRIPTORIS
Quinten Goethals

Salvete/ Χαίρετε !

laatste onderwerp heeft natuurlijk alles te
maken met de KK-reis naar Dublin, die

Nu we eindelijk het eerste semester van

onze choreeg Astrid heeft georganiseerd.

ons af hebben kunnen schudden en weer

De dappere eerstejaars zullen beslist hun

fris en monter zijn, is het tijd voor een

gading vinden in de nieuwe lading

nieuwe editie van de Klassikaster. Zoals het

studietips van onze baccalaureus[1] Ischa.

een kwaliteitsblad betaamt, is er in deze
editie geen enkele verwijzing naar

Hiermee zijn we opnieuw bij het woord

Valentijn terug te vinden (wat is dat zelfs?).

‘semester’ aangekomen en is de cirkel

In plaats daarvan kun je je onderdompelen

rondgemaakt. Mij rest nog jullie veel

in de prachtige poëzie van Rune

leesplezier toe te wensen en – nog

Vermeulen (zie pagina XVIII) en de cultuur

belangrijker – een vlot begin van semester

van de Britse Eilanden – en dat vooral in

2!

relatie met de oudheid. Dat
[1] Door sommigen bij gelegenheid 'bachelor' genoemd.
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PRAESES LOQUITUR
Florian Debaene

Salvete membri lecturae klassikasteris

Ik kijk alleszins enorm hard uit naar dit

faventes Kirkuli Klassiki

semester. Voor mij zal het een laatste

-Favere, -eo + dat. = begunstigen,

volledig semester zijn aan de Blandijn als

behartigen

student. Het is nu of nooit! Hopelijk zien we
elkaar op een van onze activiteiten, of op

Dit is de enige leeshulp die jullie krijgen

de gangen van de Blandijn. Ik sta hoe dan

van mij! Oei, is het duidelijk dat deze

ook 24/7 water te tappen aan de cafetaria.

praeses vollenbak in zijn lerarenopleiding
zit? Ik moet nog even heel hard knallen om

Hou je ogen open en de KK social media in

me dan weer te kunnen overgeven aan de

de gaten voor updates (zeugma jwz)!

Klassieke Kring <3
Geniet van deze Klassikaster.
Maar goed! Welkom in het tweede
semester, carissimi membri Kirkuli Klassiki!

Valete,
Florian Debaene

Dit semester vliegen we er weer
ongelooflijk hard in: corona heeft zich op

PS: ik had ter ere van mijn lessen over

het einde van november even

Ovidius eerst gepoogd om mijn

opgedrongen, maar voor de nabije

aanspreking in dactylische hexameters te

toekomst ziet het er rooskleurig uit! Wie zin

schrijven, en na 10 min. kwam ik het

heeft in cocktails, spelletjesavonden,

onderstaande uit? Ja, het is een post-

gezellig samenzijn en poëzie voorlezen,

klassieke dactylische hexameter die fouten

onze 90ste verjaardag vieren, eens op

maakt tegen de antieke metriek, maar het

daguitstap gaan, quizzen, cantussen of

kwam er echt niet anders uit. Vanaf de 4e

zijn/haar maag wil laten spijzen door ons

eeuw na Christus waren toch veel poëten

kooktalent: voor elk wat wils! Het KK Toneel

ook niet meer in het reine met de

zit er ook aan te komen, waarvoor we

stromende verzen van Ovidius. Ik was hen

trouwens nog één acteur zoeken!

aan het kanaliseren. Vergeef mijn

Misschien iets voor jou?

lettergrepen maar bewonder het mopje:
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DE DUBLINIKA: EEN VERSLAG
VAN DE DUBLINREIS
Dag 1

Na een uurtje op de bus komen we in het

Zohreh Toulgouat

centrum en installeren we ons in de
Airbnb, die Astrid perfect had uitgekozen.

Ireland, here we come!

Het was absoluut een pareltje met super
propere badkamers en gezellige kamers.

Een beter begin van de reis had ik me niet

De living met open keuken was ook perfect

kunnen voorstellen. We verzamelen

om met iedereen gezellig te zitten.

allemaal rond 7 uur met wallen onder de

Nadat we geïnstalleerd waren in de

ogen aan het station van Gent-Sint-Pieters.

AirBnb, gaan we naar onze eerste

Eenmaal op de luchthaven blijkt dat de

bestemming: het EPIC-museum – en het

tijd sneller gaat dan dat ze zou mogen, en

was wel degelijk EPIC! Het was een vrij

we merken dat we ons eigenlijk moeten

groot en interactief museum over de

beginnen haasten. Snel gaan we met z’n

geschiedenis van Ierse emigratie. Ierland

allen door de douane, waarbij de grapjes

heeft een super interessante en

over drugs en wapens die we stiekem in

veelbewogen achtergrond en het museum

onze koffers hadden niet ontbraken.

gaf ons uitleg over waarom veel mensen

Wanneer we allemaal veilig en heel door

Ierland uiteindelijk zijn ontvlucht. Het

de controle zijn geraakt, begint de tijd echt

museum leerde ons ook dat zelfs Rihanna

wel te dringen. Nu waren we allemaal ook

Iers is.

nog eens extra gestresseerd omdat onze

Na een vermoeiende eerste dag hebben

geliefde Arne zich had verslapen en nog

we in de avond chili sin carne gegeten en

niet eens terecht was op het vliegveld. We

nog genoten van een paar drankjes op de

beginnen allemaal te spurten naar de gate,

AirBnb, en de slappe lach ontbrak niet met

met nog 3 minuten om er te geraken.

deze toffe bende. Een geslaagde eerste

Stiekem vond ik dit super spannend en

dag!

voelde ik mij op dat moment echt het
hoofdpersonage van een of andere film.
Eenmaal aan de gate zijn we net op tijd en
kunnen we snel opstappen, maar Arne was
nog niet in zicht. Hij zou het niet meer
redden en zich bij het deel van de groep
dat een later vliegtuig nam moeten

'EENMAAL AAN DE GATE

voegen. Domme Arne.

ZIJN WE NET OP TIJD EN

Eenmaal in Ierland worden we al

KUNNEN WE SNEL

onmiddellijk begroet door allemaal
vriendelijke Ieren terwijl we wachten op de

OPSTAPPEN, MAAR

bus om naar het centrum te gaan. Wat een

ARNE WAS NOG NIET IN

vriendelijke bevolking, seg! En we

ZICHT.'

verstonden bijna alles wat ze zeiden. Bijna
…
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SFEERBEELDEN UIT DUBLIN
(I)
Arne Van de Sande

Dag 2

In de namiddag waanden we ons echte

Arne Van de Sande

~prisoners~ in Kilmainham Gaol, een oude
gevangenis waar tijdens de revolutiejaren

De tweede dag verliep lekker vlot. Nadat

vele Ierse opstandelingen ondergebracht

iedereen zijn roes had uitgeslapen en van

en geëxecuteerd werden. Florian vond dit

het ontbijt had genoten, werd de groep in

museum uiterst interessant.

twee gesplitst voor de gegidste tours door

De avond eindigden we met een

Dublin. Beide tours zagen verschillende

kroegentocht, waar we de befaamde

hoogtepunten die de Ierse hoofdstad te

Guiness probeerden (haal dit onderwerp

bieden heeft, zoals The Temple Bar (niet de

niet aan bij Brian aub) en gretig

enige onder die naam!) en Dublin Castle

meezongen met een gekend cantuslied,

(gewoon een toren eigenlijk). Een van de

namelijk “The Black Velvet Band”.

verhaaltjes die ons onderweg verteld
werden, ging over Tom en Jerry. Zo bleek
dat rond 1860 in Christ Church Cathedral
een rat en een kat in een orgelpijp vast

'HAAL HET ONDERWERP

kwamen te zitten en door de jaren heen

"GUINESS" NIET AAN BIJ

gemummificeerd waren, vereeuwigd in
hun kat-en-muis-pose.

BRIAN AUB.'

Dag 3

echt mooi uit de doeken te doen. Mensen

Anoniempje

sliepen daar bijvoorbeeld ook op de
trappen en de ooit chique kamers werden

Op de derde dag had onze lieftallige Reis

‘verkaveld’; de huizen waren sindsdien ook

ons wederom een stevig en

altijd open zodat daklozen naast de

indrukwekkend programma

mensen op de trappen sliepen.

voorgeschoteld. Het begon gelukkig op het

Aandoenlijk. Het eindpunt van het

gemak: ze gunde ons namelijk een goede

museum was de historiek over hoe Dublin

nachtrust. Uiteraard! We waren namelijk

stilaan de massa-armoede uit de stad heeft

gaan drinken in Temple Bar (cfr.

geholpen in de tweede helft van de 20ste

@klassiekekring op Instagram om de live

eeuw. Nog niet zo lang geleden met

performance van Black Velvet Band te

andere woorden.

bewonderen). Zodoende bevonden we ons

Er was nog tijd voor een kort bezoekje aan

die woensdag om 11u35 (5 minuutjes te laat

de Hugh Lane galerij, die enorm de moeite

hihi) in Henrietta Street, totaal onwetend

was. Allen die naar Dublin gaan, ga

wat, wie of waarheen we gingen voor de

daarheen! Het is gratis en er hangt echt

start van deze dag. Nu ik erop terugdenk,

sjieke dinges!!!

was dit volgens mij mijn favoriete dag.

Daarna was het eindelijk tijd voor de

Het begon allemaal met een buitentoer in

verrassing waar we allemaal zeer benieuwd

de buurt van de Hugh Lane galerij, een wijk

naar waren. En of het meeviel! Astrid heeft

die zijn oorsprong vond in de 18e eeuw als

ons meegenomen naar de Teeling Whiskey

dé côté voor de beau monde, maar door

brouwerij, waar we van een hele fijne gids

the Great Famine in de 19de tot in de 20ste

(<3 Maya) een uitgebreide rondleiding

eeuw (!!!) tot een van de armste buurten

kregen. Maya legde ons elke stap van het

van Dublin verworden was. Die wijk is

whisky-brouwen in details uit, onder

letterlijk mijn favoriete wijk van Dublin: de

andere ook de etymologie van whisky (ik

energie zit er goed, de huizen zijn echt wat

ben het weer een beetje vergeten, maar

je wilt zien in een 700-jaars Brits

volgens mij is het een Engelse verbastering

beïnvloede yet mooiere stad dan alles wat

van het woord voor water in het Iers),

ik al gezien heb in de UK, waarin letterlijk

waarna we allemaal eens mochten proeven

alle sociale lagen van de Dublinse

van hun huisgemaakte whisky’s en een

maatschappij van de laatste 250 jaar eens

zeer lekkere cocktail.

heeft gezeten!!! Chile? Anyways … Het was

Hoeveel stappen we die dag gezet

echt speciaal. De buitengids? Die was een

hebben? Mijn teller zegt 22.392. Héél

beetje trash omdat hij nogal mompelde,

Dublin gezien <3 Dankjewel Astrid om het

maar het stak mij oprecht niet tegen.

zo goed verzorgd te hebben!

In de namiddag kregen we dan een
rondleiding in het 14 Henrietta Street

X anoniempje

museum. Zo werden we rondgeleid in één
van die oorspronkelijk aristocratische en
uiteindelijk tot massawoonst verworden
residenties. Deze gids was dan weer zeer
professioneel en wist de historiek ervan
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SFEERBEELDEN UIT DUBLIN
(II)
Astrid Vander Cruyssen

Dag 4

Na de busrit terug gingen we uit eten in

Timothy Minjauw

Gallaghers Boxty House waar we lekkere
cocktails dronken en fish & chips aten in de

De vierde dag van onze reis zijn we gaan

benedenverdieping van het restaurant, dat

wandelen in Wicklow Mountains National

helemaal voor ons alleen was, en waar de

Park net buiten Dublin, en ’s avonds met

fijne ober aangedaan was van ons

z’n allen gezellig gaan eten in een

organisatietalent. We sloten de dag en de

restaurantje in het centrum van Dublin. We

reis af met iedereen in een pub, waar we

begonnen de dag iets minder goed omdat

nog eens goed genoten van de Guiness en

Zohreh geen wandelschoenen meehad en

de heerlijke cider. Sláinte!

jammer genoeg thuis moest blijven. Geen
vettige moppen die dag dan maar …
We hadden onze bus richting het park om
11u30 en hadden ervoor nog even tijd om
rond te lopen in Saint Stephen’s Green, een
parkje in een posh buurtje dat ons een
beetje deed denken aan Brooklyn. In het
park hielden we ons bezig met naar de
zwaantjes te kijken en er poepte een vogel
op mijn schoen, terwijl de rest van de
groep een koffietje was aan het drinken in
de Starbies. Na een turbulente rit van een
uur en half waarbij de een moest
overgeven en de ander hevig naar het
toilet moest, kwamen we eindelijk aan in
het nationale park. We maakten een
prachtige wandeling van twee uur, door
een oud kerkhof, een ruïne van een kerk,
langs een scherpe klif en ten slotte door
een sprookjesachtig bos. We waren
aangedaan van de schoonheid.

'WE BEGONNEN DE DAG
IETS MINDER GOED
OMDAT ZOHREH GEEN
WANDELSCHOENEN
MEEHAD EN JAMMER
GENOEG THUIS MOEST
BLIJVEN. GEEN VETTIGE
MOPPEN DIE DAG DAN
MAAR …'

STUDIETIPS VAN DE ENIGE ECHTE
ISCHA (2.0)!

Europese talen in contact

Ischa Beernaert

- Partim I: Geen cursus, alleen powerpoints.

Omdat er een nieuw semester is

Handig om in het begin van het jaar reeds

aangebroken, is het nu ook tijd voor een

een samenvatting online af te drukken bij

nieuwe lading studietips voor de

wijze van cursus …

eerstejaars! Die worden jullie

- Partim II: Het boek moet niet helemaal

aangeboden door jullie baccalaureus

gelezen worden, vooral de termen in het

(aka bachelor) Ischa.

blauw zijn belangrijk.

TBII Latijn

Geschiedenis van de oudheid

Goed doenbaar wanneer je de lessen volgt.

Het boek hoeft niet gelezen te worden om

Professor Verbaal is makkelijk te

te slagen op het examen, er circuleert een

benaderen en helpt graag en veel.

lijst met termen die in het boek
voorkomen, maar niet in de lessen

TBII Grieks

voorkomen. Dat is de perfecte en enige
noodzakelijke aanvulling. Print de

Als er opnieuw cursorische lectuur wordt

powerpoints af en noteer daarop.

aangeboden, verdeel die dan. In een groot
document kunnen jullie dan samen die

Latijnse traditie in Europa

opdrachten oplossen en gebruiken voor
een eventueel mondeling examen.

Er is een nieuwe lesgever voor dit vak ten
aanzien van de vorige twee jaar. Normaal is

Taal en tekststructuren

het een vak waar niet veel Latijn wordt
gelezen, wel veel in vertaling en secundaire

Handig om de cursus niet recto-verso af te

literatuur. Ook deze verdeel je best. Als

printen en je notities dan op de achterkant

iedereen een artikel voor zijn rekening

te maken. De stof en het vak leent zich

neemt en daar een goede samenvatting

daar gewoon erg toe.

van maakt, besparen jullie veel tijd.

Visuele cultuur

Griekse letterkunde I

Zal er dit jaar anders uitzien. Ik weet niet

Voor dit vak kan je moeilijk samenwerken,

waarop de focus zal liggen en welke

Probeer vooral aanwezig te zijn in de

competenties belangrijk zullen blijken.

lessen.

Redelijk duur boek om aan te kopen, maar
er zullen er heel wat zijn om tweedehands
te kopen via 3e bachelors.
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IRISH COFFEE

Waarom schrijf ik over koffie? Geen idee. Of

Jasper Eeckhout

moest schrijven. Mijn opties waren gering:

ja, de scriptor zei dat ik iets over Ierland
of ik schreef over Bono of over Irish coffee.
Dat zijn de enige twee thema’s die Ierland
bij me oproept. Het is helaas te lang

Iedereen die mij een beetje kent, weet dat

geleden dat U2’s Bloody Sunday mijn

ik geen alcohol drink. Iedereen die mij een

trommelvlies bewerkt heeft om er iets

beetje beter kent weet ook dat ik geen

deftigs over te schrijven. Ik koos dus maar

koffie drink. Tenminste, ik probeer het niet

voor een postmoderne, mini-essayistische

te drinken. Na een bal-masqué moest ik

duik in de redenen waarom een

eens om 08.30u bij Verbaal in de les zitten.

problematische koffielifestyle me wakker

Kwelling. Niet omdat het Verbaal was

houdt. Irish coffee is een mooi beeld om

(alhoewel ik nog altijd niet kan lachen met

mee te beginnen. Het is een cocktail van

zijn uitspraak over Roland Barthes; je moet

twee softdrugs, alcohol (liefst Ierse whisky)

me er maar eens over aanspreken), neen.

en koffie.

Wel omdat mijn prefrontale cortex zo’n
slaaptekort niet kan overleven zonder een

Nog voor ik goed en wel begonnen ben, zal

infuus van cafeïne. Sommige dagen giet ik

ik nu al mensen tegen me in het harnas

dus liters Pelican Rouge door mijn keelgat,

gejaagd hebben: “Problemen met alcohol?

gewoon om niet midden op het zebrapad

Begrijpelijk. Maar van koffie moet je

in elkaar te stuiken wanneer ik probeer te

verdomme afblijven!”. Tegen hen wil ik

vermijden omvergereden te worden.

zeggen dat ik niet als moraalridder met

Pelican Rouge is trouwens het merk van de

paard en lans de koffiedrinkersalliantie zal

hipsterhoekkoffieautomaat, mocht je het je

doorspietsen. Drink je koffie? Prima. Ikzelf

afvragen.

ook, zie supra. Drink je graag koffie? Geen
probleem. Ik ben meer een zoetekauw dan
een bitterpauw, maar natuurlijk: de
gustibus non est disputandum. Conclusie

'SOMS IS HET

dus van deze alinea: ik heb geen

MAKKELIJKER NIET

problemen met mensen die koffie drinken,
en ik zal je niet negatief beoordelen. De

VERSLAAFD TE RAKEN

coffeeholicbrigade mag dus bij deze

DOOR ZICH VOLLEDIG TE

bedaren.

ONTHOUDEN VAN IETS,

Dit stuk gaat niet over koffiedrinkers maar

DAN ZICH ERTEGENOVER

over mijn angst voor koffieafhankelijkheid.

GEMATIGD OP TE

Om dit fenomeen in te leiden geef ik een
anekdote over een anonieme vriendin.

STELLEN.'

Laten we in thema blijven en zeggen dat
ze Iers is en Jane Joyce heet. Onlangs
kwam ik Jane tegen en zei ze dat ze
barstende hoofdpijn had. Zelf kende ze
niet de oorzaak, maar ze had die dag al

XVI

450 mg Ibuprofen en 650 mg paracetamol

gaan en de batch brew te bestellen. Niet

in haar bloedsomloop zitten. Een week

omdat mijn smaakpapillen snakken naar

later stuurde ze me dat ze een patroon

Ghanese koffiebonen maar omdat mijn

ontdekt had. Toen ik Jane namelijk

neuroreceptoren smeken om

tegenkwam was ze net gestopt met koffie

caffeïnevitaliteit. Ik voel caffeïnedeeltjes

in de ochtend te drinken. Blijkbaar

een joyride nemen in mijn

verdween de hoofdpijn vanzelf, wanneer

bloedsomloopachtbaan van top tot teen

de lungocaffeïnepartikels door haar

heen en van teen tot top terug. Hun plezier

lichaam opgenomen werden.

is mijn plezier.

Dit maakt me bang. Ik zou nooit willen dat

Nog een reden voor mijn verslavingsangst:

overmatig koffiegebruik mijn lichaam zo

de aanlokkelijke uitstraling van de

aantast dat ik een Starbucks-abonnement

koffielifestyle. Een koffiedrinker heeft iets.

moet nemen of dat ik een De’longhi-

Wanneer ik door de ramen tuur (niet

koffieapparaat moet aanschaffen waaraan

creepy hoor, dat meen ik!) van de zoveelste

Brad Pitt met zijn “perfetto” goedkeuring

hipsterbar in Gent en daar een aficionado

heeft gegeven. Jane dronk zelfs niet zo gek

opmerk met zijn/haar/hun Moleskine-

veel koffie per dag. Enkel ’s ochtends en in

notitieboek en zwartkleurige Parker-pen in

de middag. Maar ze deed het wel dagelijks.

de hand, vind ik die oprecht interessant.
Koffie is voor mij precies symbolisch voor

Je vraagt je misschien af waarom

schrijvers, dichters en liberal arts-

koffiegewenning me zo’n sterke angst

studenten; de groep mensen die ik graag

inboezemt. Ten slotte drink ik het toch

heb en waarmee ik mezelf identificeer. Hoe

alleen, maar als ik te weinig geslapen heb?

aantrekkelijker die aesthetic, hoe

Als ik ervoor kan zorgen dat mijn

gevaarlijker de greep die koffie op me

bovenburen niet onder mij in de kelder

heeft.

fuifduiven tot vijf uur ’s ochtends, is er toch
geen probleem? Helaas, lezer, is het niet zo

En zo beste lezer, is koffie misschien nog

simpel. Koffie is meer dan alleen een

nefaster voor mij dan alcohol. Laat voor mij

opstaan-oppepper. Telkens als ik zelf koffie

de Irish zitten, enkel de coffee drink ik

drink, voel ik energie door mijn lijf gieren.

sporadisch. Maar net omdat ik het

Die energie zelf is verslavend, los van het

sporadisch drink, is het riskant. Soms is het

feit of ik goed of slecht geslapen heb of

makkelijker niet verslaafd te raken door

niet.

zich volledig te onthouden van iets, dan
zich ertegenover gematigd op te stellen.

Soms gebeurt het dat ik vijf dagen aan een

Daarom vraag ik aan mezelf en andere

stuk slecht slaap. Stress, nachtlawaai,

coffeefencesitters het motto van een

KKantussen, bioritmestoornissen … genoeg

tweedehandswinkel voor alle

boosdoeners. Maar dan komt die zesde

lifestylekeuzes toe te passen: think twice.

nacht, de nacht waarop mijn

Ziezo. Nu ik met (irish) koffie komaf

melatoninehormonen hun werk nog eens

gemaakt heb, kan ik weer verder met mijn

doen. Ik slaap, word wakker en merk dat ik

vettige vingers duiken in mijn schaal Lays-

uitgeslapen ben. Toch blijft die drang om

chips en mijn mozzarellasticks met

voor de zesde keer naar de Or-koffiebar te

medium friet en ketchup bestellen bij
frituur Louiss.
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LOCUS AMOENUS
Rune Vermeulen

Hey, ik ben Rune. Ik zit in mijn 3e jaar Taal- en
letterkunde. Eind vorig jaar kwam mijn eerste
gedichtenbundel de wolken in mijn hoofd uit.
Mega spannend dus! Hopelijk vinden jullie het
mooie gedichten :))
Kusjes

1. ik wil mezelf verliezen
en terugvinden

opnieuw beginnen en toch doorgaan
je moet eerst helemaal breken om te kunnen
herstellen

maar dat durf ik niet
herstel me alsjeblieft
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2. maar we zijn geen stuiterballen

als je ons tegen de grond gooit
komen we niet meteen boven

en dat is ook oké

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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HOROSKKOOP
Quinten Goethals

Taurus – Stier (21 april tot 21 mei)
Omdat Ierland geen tekort aan

Ieren zijn geneigd hun kinderen vreemde

schrijvers heeft – gaande van

namen te geven. Een resultaat van die

kinderboekenauteurs tot
Nobelprijswinnaars –, leek het

gewoonte is Eoin Colfer (1965), een schrijver
van jeugdboeken. Zijn meest bekende

interessant om voor eens en altijd uit te

boekenserie heet Artemis Fowl.

maken met welke Ierse auteur je je
volgens je sterrenbeeld het meest kan
identificeren. Enjoy!

Aries – Ram (21 maart tot 20 april)

Samuel Beckett (1906-1989) was de
schrijver van het nogal – houd je vast –
existentialistische werk Wachten op Godot

Gemini – Tweelingen (22 mei tot 21 juni)

en won de Nobelprijs voor Literatuur in
1969.

De filosofe Iris Murdoch (1919-1999) stond
voornamelijk bekend om haar romans,

Een andere (Noord-)Ierse

waarvan Under the Net het hoogst

Nobelprijswinnaar is Seamus Heaney (1939-

gewaardeerd wordt.

2013), die de prestigieuze prijs in 1995
ontving. Hij schreef onder andere Death of

Ook William Butler Yeats (1865-1939) heeft

a Naturalist en Door into the Dark.

Tweelingen als sterrenbeeld. Met zijn
gedichten, geïnspireerd op Ierse legenden,
won hij in 1923 de Nobelprijs voor
Literatuur.

Cancer – Kreeft (22 juni tot 22 juli)

De veelbekroonde schrijver Sebastian Barry
(1955) – die trouwens ook Latijn heeft
gestudeerd – heeft verschillende literaire
werken op zijn naam staan. The Secret
Scripture werd in 2016 verfilmd.
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Virgo – Maagd (24 augustus tot 23
Leo – Leeuw (23 juli tot 23 augustus)

september)

Ook bekend is George Bernard Shaw (1856-

Sheridan Le Fanu (1814-1873) was een

1950). Hij ontving de Nobelprijs voor

victoriaanse schrijver van gothic novels.

Literatuur in 1925 (dus twee jaar nadat

Daarvan is Carmilla de enige die een

William Butler Yeats, een andere

Nederlandstalige Wikipedia-pagina

Dublinner, die ontving). Hij schreef

gekregen heeft.

voornamelijk toneelstukken (bijvoorbeeld
Candida en Saint Joan) en stond bekend

als een socialist en verdediger van het
stalinisme.

Marian Keyes (1963), winnares van de Irish
Book Awards, schreef onder andere Lucy
Sullivan is Getting Married, Anybody Out
There? en This Charming Man. Daarnaast

heeft ze ook non-fictieboeken op haar
naam staan.

Libra – Weegschaal (24 september tot 23
oktober)

De kleurrijke auteur Oscar Wilde (1854-

Scorpius – Schorpioen (24 oktober tot 22

1900) – een classicus, trouwens – staat

november)

vooral bekend om zijn faustiaanse roman
The Picture of Dorian Gray. Toch schreef

Bram Stoker (1847-1912) is de beroemde

hij nog talrijke andere verhalen en

schrijver van Dracula en heeft – ironisch

toneelstukken, zoals The Importance of

genoeg – hetzelfde sterrenbeeld als Vlad

Being Earnest.

Dracul, de vorst van Walachije en de
inspiratiebron voor zijn roman.
De iets recentere schrijfster Emma
Donoghue (1969) geniet de meeste
bekendheid door haar (intussen verfilmde)
roman Room.

Sagittarius – Boogschutter (23 november
tot 21 december)

Jonathan Swift (1667-1745) was een
satiricus en de schrijver van Gulliver’s
Travels, waarin hij de gebruiken van zijn

tijd op de korrel neemt.
De schrijver van de Kronieken van Narnia,
C.S. Lewis (1898-1963), was geboren in
Belfast. Hij staat ook bekend als christelijk
apologeet en was een van de beste
vrienden van zijn collega-schrijver en academicus J.R.R. Tolkien.
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Capricornus – Steenbok (22 december
tot 20 januari)

Dion Boucicault (1820-1890) was niet alleen
toneelschrijver, maar ook acteur. Het meest
befaamd werd hij door zijn melodrama’s
(bijvoorbeeld Colleen Bawn).
Ondanks haar onuitspreekbare voornaam,

Aquarius – Waterman (21 januari tot 19

is ook de journaliste Maeve Brennan (1917-

februari)

1993) een geprezen auteur van
De naam van de modernist James Joyce

kortverhalen. Ze schreef onder andere In
and Out of Never-Never Land en

(1882-1941) wordt omwille van zijn

Christmas Eve.

verhalenbundel Dubliners misschien wel
het meest met de stad Dublin verbonden.
Daarnaast schreef hij onder andere
Finnegans Wake en natuurlijk – zijn

hoofdwerk – Ulysses.
Ook de recent overleden Lucinda Riley
(1966-2021) is van (Noord-)Ierse afkomst. Zij
schreef de razend populaire De Zeven
Zussen-reeks.

Pisces – Vissen (20 februari tot 20 maart)

Op zijn beurt geïnspireerd door de werken
van Émile Zola, was George Moore (18521933) een inspiratiebron voor James Joyce
(zie Aquarius). Enkele werken van hem zijn
Confessions of a Young Man en Esther
Waters.

Afbeeldingen: © Canva
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IERSE QUIZ
Quinten Goethals

IV. De officiële taal van Ierland is …
Wie denkt dat hij een Ierlandkenner is,

A. Engels.

heeft het grondig mis. Om dat te

B. Manx.

bewijzen, heb ik deze aartsmoeilijke

C. Iers, natuurlijk! Of om het in het Iers zelf

vragen opgesteld.

te zeggen: Gáidhlig!

I. Hoe heet de variant van het Latijn die van
de zesde tot de tiende eeuw werd
gesproken in Ierland?
A. Hiberno-Latijn
B. Beda-Latijn
C. Hesperisch Latijn
D. Hermeneutisch Latijn
II. Welk werk heeft Beda Venerabilis
(672/673-735) niet geschreven?
A. Historia ecclesiastica gentis Anglorum
B. Liber ad milites templi de laude novae
militiae
C. De temporum ratione
D. De templo
III. In welk alfabet zijn de oudste Ierse
inscripties aangebracht?
A. Anglofriese runen
B. Het Gotham-alfabet
C. Gewoon het Latijnse alfabet
D. Het was geen alfabet, maar een syllabair
schrift (een soort spijkerschrift, om precies
te zijn).

D. Iers, natuurlijk! Of om het in het Iers zelf
te zeggen: Gaeilge!
V. Wat is de langste plaatsnaam (in het
Engels) in Ierland?
A. Muckanaghederdauhaulia
B. Venkatanarasimharajuvaripeta
C.
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllll
antysiliogogogoch
D. Taumataw hakatangihangak oauauo tamateat urip ukakapikim aungah oron ukupokaiw henuak itanatahu
VI. Welke wezens komen niet voor in de
Ierse mythologie/folklore?
A. Kabouters
B. Feeën
C. Trollen
Heksen
VII. Wat staat er op het wapenschild van
(de Republiek) Ierland?
A. Een klaver (‘shamrock’).
B. Een leprechaun.
C. Een harp.
D. Een draak.
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Oplossing:
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VENI, VIDI, DIXI!

*Astrid over Zohreh tegen Zohreh over
Florian Debaene

haar leven: “Ik ben Zohreh-Translate!"

*Lisa en Florian praten over Edinburgh*
Lisa: "Ja, dat lijkt super goed op
Hogwarts." Florian: "Ja, net zoals de

Lisa Pollentier

Rozier een beetje."
Lisa: "Ja, maar dan wel na de Battle of
Hogwarts."

Maria in haar beste dialect tegen
Hannelores West-Vlaamse oma: "Ti èht
le'ere toarte wèh!"

“Life is just one big KK activiteit; draai
het of keer het” -Florian Debaene

Hannelore Dalle

Jasmine Strynck

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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