Vragenronde 7 - HEILGER DAN DE PAUS
Vraag 1 – Actualiteit & Varia
Deze third-person action & adventure gamereeks, ontwikkeld door SCE, werd exclusief uitgebracht voor
Sony PlayStation en is gebaseerd op de Griekse mythologie. Alles draait om Kratos, een Spartaanse
krijger die door de oorlogsgod Ares om de tuin werd geleid, wat resulteerde in de dood van zijn vrouw
en kind. Voorts herkennen we Athena, Zeus, Gaia en de Titanen.
Naam van deze gamereeks, waarvan de laatste editie met ondertitel ‘Ascension’ in de rekken ligt ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Na de verwoestende uitbarsting in 1980, waarbij 57 mensen omkwamen, is deze vulkaan in Skamania
County in de staat Washington 400 meter van haar hoogte verloren.
Deze nu nog 2.550 meter hoge stratovulkaan maakt deel uit van de Cascade Range en kreeg zijn huidige
naam toegewezen door George Vancouver, die de vulkaan vernoemde naar zijn vriend Alleyne
Fitzherbert. In 2004 begon ze opnieuw te roken, maar een grote uitbarsting bleef achterwege.
Welke vulkaan in het noordwesten van de Verenigde Staten zoeken we ?

Vraag 3 – Geschiedenis
We zijn op zoek naar de naam van één of twee martelaren uit de 3de eeuw na Christus. De ene zou een
Romeins priester zijn geweest, die omkwam tijdens de christenvervolgingen onder keizer Claudius II
Gothicus. De andere was bisschop van Terni en zou eveneens in Rome de martelaarsdood zijn
gestorven. Mogelijk gaat het hier echter om dezelfde persoon.
Paus Gelasius I zorgde er in 496 voor dat zijn naam in februari wordt gevierd, terwijl er geen enkel
biografisch gegeven meer over hem bekend was. Vandaar dat hij werd genoemd als één van diegenen
'die terecht door mensen worden vereerd, maar wiens daden slechts aan God bekend zijn'.
Graag de naam van deze, door ons allen gekende, ‘holy man’ ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
Dit driehoekig bot is het grootste bot van de wervelkolom en bestaat uit drie tot vijf samengegroeide
wervels. Het ligt tussen de lendenwervels en de stuit, en wordt door vier paar openingen doorlopen
door zenuwen. Samen met het darmbeen vormt dit bot het SI-gewricht.
Naam van dit bot ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Zuid-Afrikaans militair en staatsman Jan Smuts definieerde als eerste deze levensvisie en het kwam er
globaal op neer dat ‘het idee dat de eigenschappen van een systeem niet kunnen worden verklaard door
de som van alleen zijn componenten te nemen’. Alles zou onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn,
waardoor men zichzelf voortdurend ziet als deel van het geheel, en de ander beschouwt als de ‘andere
ik’. Ook in de psychologie en de taalfilosofie komen er meerdere vormen van deze visie voor. Een
voorbeeld daarvan is dat men stelt dat de betekenis van elk individueel woord of iedere zin enkel kan
begrepen worden via zijn relaties tot het groter deel van de taal, en zelfs tot de taal in zijn geheel.
Welke levensvisie of levensovertuiging zoeken we ?

Vraag 6 – TV & Film
Haar echte naam luidt Silvie Tomčalova en ze werd geboren in 1976 in het Tsjechische Kyjov. Sinds 1997
is ze werkzaam in de Amerikaanse pornoindustrie.
Haar pseudoniem graag, zoals ze gekend is in de pornowereld ?

Vraag 7 – Sport
Deze Fransman speelt sinds 1989 proftennis. Hij won zes titels in het enkel- en 24 in het dubbelspel.
Qua grandslam-resultaten noteren we als beste resultaat in het enkelspel een kwartfinale op Australian
Open van 2006, en in het dubbelspel de overwinningen op de Australian Open van 2003 & 2004, een
finale op Roland Garros in 2004, een finale op Wimbledon in 2006 en een halve finale op de US Open in
2003.
Naam van deze nu 41-jarige Fransman ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Als leenvertaling uit het Grieks duidt deze stijlfiguur een onverwachte of bovennatuurlijke ontknoping
van een verhaal aan. Dus als de ontwikkeling van een verhaal, plotseling en niet logisch voortkomend
uit wat eraan voorafging, door iets of iemand tot een einde wordt gebracht. Dat kan variëren van het
ingrijpen van een bovennatuurlijk personage tot de introductie van een wapen met een superkracht.
Het gebruik ervan wordt doorgaans niet gewaardeerd door critici, en dit al sinds de Griekse oudheid. De
geloofwaardigheid van het verhaal is immers zoek en het zou getuigen van een gebrek aan inventiviteit.
Onder welke Latijnse benaming kennen we zo’n stijlfiguur beter ?

