


Schrijven voor Hermes?
Kriebelt het bij jou ook om zelf te schrijven? Aarzel dan zeker niet om  contact met 

ons op te nemen via hermes.historia@gmail.com
Hou onze Facebook-pagina in de gaten voor nieuws over de 

redactievergaderingen.
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Voorwoord van de praeses

In eerste plaats zou ik u graag nog mijn beste wensen 
voor het nieuwe jaar willen geven ondanks dat we toch 
al een goeie anderhalve maand eraan bezig zijn! Hopelijk 
hebben jullie allemaal van de feestdagen kunnen genieten 
en in een coronaproof setting toch mooie tijden kunnen 
meemaken :-) . Na een helse periode van blokken, papers, 
deadlines en examens is het na een week welverdiende 
rust voor ieder van jullie tijd voor een iets minder helse 
periode…We zitten spijtig genoeg nog steeds allen 
in hetzelfde schuitje: een online setting en beperkte 
contacten, daar hoef ik jullie niet aan te herinneren. 
Het grootste verschil is dat we nu weer met hernieuwde 
moed voor jullie klaarstaan met enkele activiteiten. 
Want hoe goed of slecht uw punten ook waren (ik hoop 
dat ze eerder aansluiten bij het eerste), ontspanning 
is, ook in 2021, hoogstwaarschijnlijk broodnodig.
Wij zijn in de lesvrije week weer een jaartje ouder 
geworden ! Hierdoor hebben jullie alvast kunnen 
genieten van onze online B-day quiz waarin je je (al 
dan niet nutteloze) kennis over onze geliefde kring ten 
toon kon spreiden. Wij hebben nog meer in petto in de 
vorm van onze schitterende (online) feestweek die zal 
plaatsvinden in de eerste week van maart. In deze week 
zullen wij proberen de geschiedenisstudent te verwennen 
met leuke activiteiten en zelfs een feestbox ! Specifiek voor 
de eerstejaars komen er ook de eerste vergaderingen aan 
waarin jullie zelf een activiteit op poten kunnen zetten 

en de werking van het praesidium dus ook van binnenuit 
kunnen ervaren. Zeker een aanrader! In de verre toekomst 
liggen dan weer de kiesweken in het verschiet, hopelijk 
kijken jullie samen met ons opnieuw uit naar de spannende 
race om de opvolging van kiesploeg Mombarbarossa.
Wij hopen, zoals jullie, op een spoedige opening van 
onze geliefde Fak zodat we allemaal die examens en 
dat eerste semester wat kunnen doorspoelen met een 
frisse pint, cola of drankje naar keuze en natuurlijk 
een gezellige babbel. Dat brengt mij naadloos bij het 
volgende punt dat ik aan jullie wil overmaken. Babbel 
met mensen over je problemen, het was een onnoemelijk 
zware periode voor alle studenten waarin we elkaar 
moeten bijstaan, elkaar moeten helpen. Praat erover 
met je vrienden, studiegenoten, medehistorianen…
eender wie! Je mentale welzijn is belangrijker dan dat 
luttele cijfer op twintig dat meet hoe ‘bekwaam’ je bent.
Dat gezegd zijnde, hopen wij allemaal jullie, ook dit 
semester, te mogen verwelkomen op onze evenementen. 
Dan rest er mij enkel nog een welgemeende ‘stay 
safe, praat over je problemen en hopelijk tot snel!’ 

Uw praeses
Jarne Mombaerts

Liefste Historianen, sympathisanten, eerstejaars, en meer beproefde 
strijders van het Leuvense studentenleven
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Voorwoord van de redactie

Gegroet dierbare lezers

De Hermes is terug en het tweede semester is begonnen! 
Nog altijd gaat u gebukt onder de zware last van het 
corona-studentenleven en nog altijd draagt Marc van 
Ranst dezelfde (leijke) pullen. U ergert u waarschijnlijk 
mateloos aan proffen die niet met online technologie 
overweg kunnen, oude boomers die proffen blijven 
bestoken met vragen en aan uw als maar groter wordend 
alcoholprobleem. Daarom zijn wij ook blij dat we u nu 
wederom het enige lichtpuntje in uw zielig en eenzame 
leven kunnen presenteren: een nieuwe Hermeseditie. De 
twee trouwe redacteurs hebben, weliswaar met een beetje 
vertraging, dit magazine met heel veel liefde voor u bereid. 
Ter opleiding voor volgend jaar mocht redacteur Robbe 
zich samen met hoofdredacteur Alec ook eens verdiepen 
in het ontwerpen van de lay-out voor de Hermes… Als 
deze dus wat minder is dan normaal kunt u bij hem voor 
klachten terecht. Bovendien is deze editie wederom gevuld 
met allerlei leuke artikels! Zo somt eerstejaar Bente Ooms 
vijf zaken op dat ze geleerd heeft tijdens haar kennismaking 
met het hedendaagse studentenleven. Kasper Nollet, lid 
van Team Cultuur, geeft je dan weer vijf literatuurtips mee! 
Oud-Hermesredactielid Celien geeft ook tips, maar dan 
op datevlak! Dat belooft! #Succeswelnietgegarandeerd. 
Een ander oud-redactielid, namelijk de enige echte Milan 
Vandermeulen, geeft dan weer een stand van zaken weer. 
Rasechte West-Vlaming Fauve Horrie wou ook absoluut 
een Hermesartikel schrijven. Ze schreef een handleiding 

voor West-Vlamingen in Leuven! Dat wordt lachen, 
gieren en brullen. Naast Bente, kon de Hermes voor deze 
editie rekenen op nog een andere eerstejaar… Namelijk 
bodybuilder Stef Housen! Hij ligt het begrip ‘cancelcultuur’ 
toe in deze Hermes. En vreest niet Hermesliefhebber 
want ook uw redacteurs schreven weer wat! Alec eist in 
deze editie dat boomers zich van instagram moeten laten 
halen – met of zonder geweld- en schreef dan ook weer 
‘Carmens kleine roddelrubriek’ en het oh zo populaire 
persoonlijkheidstestje. Ten slotte schreef redacteur Robbe 
een ietwat eerlijk artikel over hoe hij tegen de start van het 
tweede semester aankijkt, maar ook zijn vaste rubrieken 
konden niet ontbreken! ‘Ik denk dus ik ben op HLN’ en 
‘Robbe’s kleine roddelrubriekje’ zijn dus terug van de partij! 
Voilà bij hier het overzichtje van wat u kunt aantreffen in 
deze Hermes. U had ook gewoon de inhoudstafel kunnen 
lezen in plaats van dit voorwoord. Allez waarschijnlijk 
heeft u dit ook gewoon gedaan en schrijft onze redactie 
dit voorwoord eigenlijk voor niets. Wel al beter dan het 
voorwoord van de praeses maar ja toch ook weer wat 
tijd van onze zielige levens verspild. Pfft. Het is toch 
wreed eh zo’n leven. Nondenondenonde. Ma bon, veel 
leesplezier en vergeet niet: ‘Wie voor ons schrijft, die blijft’.

Uw redactie
Alec Verhaeren en Robbe Verbrugge



Door Robbe Verbrugge

2020 zit erop. Velen hebben opgelucht gezucht toen 2021 begon en dat dit kl*tejaar 
eindelijk achter de rug was. De jaarwisseling deed me echter vooral beseffen dat we 
in een gans jaar van ons leven nauwelijks iets gedaan hebben. Het eerste semester 
van dit academiejaar zit er eveneens op, wat mij nog maar eens en wederom tot een 
gefrustreerde mens maakt. Disclaimer: zaken in dit artikel kunnen mogelijks lichte-

lijk overdreven of verdraaid zijn.

Het tweede semester is begonnen...
Wait what!!???

Verdriet in de Hermes
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Het eerste semester begon mooi. In september hadden 
we uitstapjes met vrienden kunnen doen en konden 
we als student op de Oude Markt of in de eigen Fakbar 

terecht om iets te drinken. Op zich minder dan dat we vroeger 
mochten, maar het was toch iets. Kotfeestjes en knuffels 
geven konden in beperkte mate. Maar toen naderde het einde 
van oktober en begon november. De maatregelen werden 
verstrengd, het sociaal leven aan banden gelegd en traantjes 
stroomden over onze wangen. Zeker toen de tweede lockdown 
op 1 november werd afgekondigd werd het even zwart voor 
mijn ogen. De eerste weken van het semester hadden er 
echter wel  voor gezorgd dat we weer even op kracht konden 
komen om de rest van 2020 het hoofd te bieden. Iets wat we 
wel nodig hadden, want november en 
december bleken immers slopende 
maanden. School werd het enige waar 
we ons mee bezig konden houden en 
de frustraties omtrent bepaalde papers 
of werkjes (in mijn geval een lqsijefoSIJf 
bachelorpaper) laaiden hoog op. 
Doordat er nauwelijks iets gedaan werd 
in die eerste helft van het academiejaar 
heb ik ook het gevoel dat er geen eerste semester is geweest. Er 
zijn wel een aantal zaken gebeurd, maar bijna 24/7 lag ik in mijn 
bed of op de grond, met ongeschoren gezicht en met maar een 
paar kledingstukken aan, melancholisch en vol drama te preken 
over de zin van het leven. De gedachte die me gaande hield was 
dat het tweede semester iets totaal anders ging worden: een 
semester met pintjes, veel vriendjes en eventueel wat muiltjes. 
Na de blok zou alles wel beter worden. Ondertussen begon ik 
ook op Kokosnootkop van Ned’s Survivalgids te lijken door 
gebrek aan een knipbeurt. Als ik dan al eens buiten kwam om te 
gaan wandelen met vrienden, schaamde ik me al doordat ik er 
als een debiel uitzag. Allez ik bedoel nog meer dan gewoonlijk. 
Het voordeel was echter wel dat de lange haren een groot deel 
van mijn gehavend gezicht konden verbergen. Elk nadeel 
heeft zo dus wel zijn voordelen. Kortom, voor het begin van 
de blok was ik een uitgemergeld, triestig scharminkel. En dan 
moesten de examens nog komen. Gelukkig had ik wat leuke 
dingen gepland in de lesvrije week waardoor ik wel iets had 

om naar uit te kijken. De blok viel – zoals verwacht- wel zwaar. 
De motivatie ontbrak me meer dan gewoonlijk. Toch zorgde 
de blok er vreemd genoeg voor dat ik gelukkiger werd.  Ik had 
terug structuur in mijn leven. Ik moest niet meer nadenken, 
gewoon wat gezever in mijn hersenen proppen. Allez dat gelde 
toch voor het begin van de blok, de laatste weken waren zoals 
altijd wel weer ontzettend moordend en was ik die opgelegde 
structuur wel wat beu. Een weekje vrij was dan ook een 
ongelofelijke verlossing. Niet alleen om mentaal te herstellen 
– want ondanks de structuur die het in mijn leven aanbracht, 
bleef het wel een blok- maar ook fysiek. Ik ben immers iemand 
die ook altijd fysiek aftakelt door de blok. Vorig jaar had ik geen 
gevoel meer in de helft van mijn hand, dit jaar waren het vooral 

mijn voeten (vraag me niet waarom, 
ik heb echt geen idee). Een teen werd 
blauw en een eeltbobbel vormde zich 
aan de onderkant van mijn voet door 
constant te zitten waardoor het even 
pijnlijk werd om te stappen. Blij dat ik 
jullie toch ook even hier een inzage in 
mijn leven kon geven. De lesvrije week 
bood dus een mooie troost. Ik kon weer 

gaan wandelen met vrienden, roadtripjes doen en uitslapen. 
Maar aan alle mooie liedjes komt een einde. 8 februari begon 
immers het tweede semester. Een semester dat begint zoals het 
eerste eindigde. Hoooopelijk wordt het nog iets mooier, met 
meer gelach dan geween en met meer bier dan water. Helaas 
ook een semester dat ik die ********* bachelorpaper moet 
schrijven, die me als te meer doet vrezen voor de thesis volgend 
jaar. Ach ja dat zijn zorgen voor later. Het punt van mijn artikel?  
Goh, als het er al één heeft gewoon een korte opsomming van 
het academiejaar en hoe hard wij afzien. Wat niet neerkomt 
op pleiten voor versoepelingen ofzo, maar gewoon symbool 
staat voor mijn frustraties. Beter een artikeltje schrijven dan 
ziekenhuizen in brand steken zoals de Hollanders zeker?

Een teen werd blauw 
en een eeltbobbel 
vormde zich aan de 
onderkant van mijn voet.
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Daten in coronatijden, makkelijk is het niet en toch hebben heel wat mensen 
in mijn omgeving recent de liefde gevonden. Hoe ze dat precies hebben 

klaargespeeld is me niet volledig duidelijk, maar ik kan er alleen maar vanuit 
gaan dat ze dating apps gebruikt hebben. En daarom test ik ze voor u uit. Ik 
test voor de Hermeslezer obscure datingapps waarvan u mogelijk nog nooit 

gehoord hebt en geef hier mijn ongezouten mening. Deze keer maakte ik voor 
mezelf een profiel aan op de datingapp Happn’. 

Daten in coronatijden

Door Celien Van Hoeymissen

Wat is het?

Happn’ stelt matches voor aan de hand van je locatie. Je krijgt dan zogezegd alleen maar matches die je die 
dag al bent ‘tegengekomen’. Ik snap niet helemaal hoe dat werkt, want ik kwam vandaag mijn kot niet uit en 

kreeg toch heel wat voorgestelde matches. De website van Happn’ geeft niet meer duidelijk op dat vlak. Ze stellen 
zelf heel poëtisch dat het lot twee mensen op dezelfde tijd en dezelfde plek bij elkaar brengt en dat zij het lot een 
handje helpen door die mensen dan aan elkaar te matchen. Allemaal leuk en wel, maar waar komt een mens 
gedurende coronatijden dan nog matches tegen? Mijn kot bleek al een goudmijn, maar doorheen mijn week op 
Happn’ teste ik verschillende plaatsen in Leuven uit om na te gaan waar de andere Happn’ gebruikers zich bevinden. 

Hoe werkt het? 

Happn’ houdt wel rekening met de beperkingen van een lockdown, want gedurende een lockdown kan 
je via de app gratis videobellen. Allee ja, toch eenmalig. Je kan met elke crush één videogesprek voeren 

omdat de app je wil aanmoedigen om mensen in het echt te ontmoeten. Volgens de website krijg je bovendien 
ook mensen voorgesteld die je zou kunnen tegenkomen. Hoe dat werkt is me wederom niet duidelijk, maar 
als zelfverklaarde digibeet snap ik sowieso weinig van algoritmes. Klinkt heel leuk, maar ook best obscuur. 
Happn’ bestaat al sinds 2014, maar toch had ik er zelf nog nooit van gehoord. Dat kan veel zeggen over hun 
marketingteam of over de obscuriteit van de app. Toch geeft Happn’ zelf aan dat er wereldwijd zo’n 100 miljoen 
gebruikers zijn. Daar zou wel iets moeten tussenzitten, maar dan moet je ze natuurlijk wel nog zelf tegenkomen. 



Praktijktest

Iets dat mij vrij snel opviel was de leeftijd van mijn 
potentiële matches. Hoewel ik zelf ook al de gezegende 

leeftijd van 23 heb bereikt, vind ik een match met 
iemand van 38 jaar toch net een beetje overdreven (en 
ik denk dat mijn moeder het zeker met me eens is). 
Het is mogelijk dat de jongere generatie zich gewoon 
massaal op tinder aan het amuseren is (ik ben een beetje 
geblockt door Tinder dus ik kan niet meedoen. Maar 
dat lieve kinderen, is weer een heel ander verhaal). 

De app voorziet ook enkele ‘spelletjes’. Ik snap niet 
goed waarom dat nuttig is op een dating app, als ik 

echt een spel wil spelen, open ik wel gewoon mijn candy 
crush app, maar bon. Een eerste spelletje is crushtime. Je 
krijgt dan vier profielen te zien en moet raden wie je een 
like gegeven heeft. Een ander spelletje is een Flashnote. 
Dit is een soort e- card (zoals die van Didl vroeger, amai 
waar is de tijd) die je kan personaliseren en sturen naar 
iemand zonder dat je er een match mee hebt. Bleek 
uiteindelijk dus gewoon creepy gasten te zijn die zonder 

dat jij daar per sé zin in had in je DM’s konden sliden. 

Na de app een week gebruikt te hebben is me echter 
een belangrijk probleem opgevallen. Het aandeel 

mensen die ik wil liken tegenover het aantal mensen die ik 
te zien krijg is behoorlijk laag. Dit is dus een poging tot op 
een beleefde manier zeggen dat ik te weinig aantrekkelijke 
mensen te zien krijg. Niet dat ik dan zelf de meest 
aantrekkelijke persoon ben, maar allee ja ho ja lastig he, 
maar ge snapt me wel. Maar het feit dat ik dus een gebrek 
aan aantrekkelijke mensen zag, had ik ook weinig matches 
want er was niet echt iets interessants te vinden. De matches 
die ik had, waren wel, hoe zal ik het zeggen, enthousiast. 
Meestal stuur je wat berichten heen en weer, besluit je dat 
het niets is en ghost je je match dan maar. Dat was buiten 
de Happn’ matches gerekend, want jeetje. Als ik probeerde 
iemand te negeren stuurde die persoon me nog een goed 
aantal berichten om te vragen waarom ik hem negeerde. 

Conclusie

Nu ja, ik heb de app nu een tijdje gebruikt en ik heb echt mijn best gedaan om af en toe een gesprek 
aan te knopen met een van mijn matches (ja sorry maar ik heb gewoon echt niet vaak zin om met 

wildvreemde mensen te praten via het internet als ik ook al met al mijn vrienden moet praten via het 
internet bij gebrek aan alternatief) en sommige van de conversaties waren zelfs nog best aangenaam.

Al bij al ben ik eigenlijk onbeslist over Happ’n. Denk ik dat ik er de liefde van mijn leven ga tegenkomen? 
Nee. Denk ik dat het mogelijk is voor iemand om er liefde te vinden? Sure. Dus test het vooral zelf uit. 

~ ~ ~ ~



5 literatuurtips voor een 
leef- en leesbaar tweede 

semester
De voorbij Hermesedities mocht ik jullie al 5 film- en muziektips 

geven. Om deze gevierde saga te voltooien, en bij gebrek aan een 
origineler onderwerp, geef ik jullie in dit artikel 5 literatuurtips om het 

tweede semester leef- en leesbaar te houden. 

Door Kasper Nollet

1. The Sense of an Ending - Julian Barnes

Dit boek was het beste boek dat ik afgelopen jaar gelezen heb. Het verhaal volgt Tony 
Webster terwijl hij zijn levensverhaal vertelt. Je volgt zijn leven tot in de helft van het 

boek, vanaf dan speelt het verhaal zich af in het heden. Het hoofdpersonage is niet toevallig 
een historicus, want ‘herinnering’ is het centrale thema van het verhaal. Na verloop van tijd 
wordt het duidelijk dat Tony geen betrouwbare verteller is, zijn geheugen bedriegt namelijk 
hem zelf maar ook de lezer. Wanneer plots een brief van een advocaat op zijn bureau belandt, 
begint hij zichzelf in twijfel te trekken, en als lezer ben je dan ook helemaal afhankelijk van de 
selectieve herinneringen van Tony. Dat het geheugen feilbaar is weten we als historici maar al 
te goed, maar in deze roman schept dit dilemma een enorme spanning: je weet als lezer niet wat 
te geloven, het verhaal voelt bijgevolg aan als een soort whodunnit. Het boek met zijn magere 
160 pagina’s is door de fantastische pen van Julian Barnes een absolute aanrader. Lezen moet.

2. 1984 - George Orwell
Nineteen Eighty-Four is een van dé grote Engelstalige werken en tevens mijn favoriete 

boek aller tijden. Dit is zo een boek waarbij veel mensen doen alsof ze het gelezen 
hebben. ‘big brother is watching you’ als reactie op de lockdownmaatregelen wordt immers 
vaker geciteerd door boomers dan je kan tellen, maar eigenlijk is het een boek dat iedereen 
wel degelijk zou moeten gelezen hebben. Het dystopische toekomstbeeld dat George 
Orwell schreef in het interbellum is dan ook een weergaloze klassieker. In het Orwelliaanse 
jaar 1984 wordt de hele wereld bestuurd door één absolute dictatoriale supermacht, The 
Party, met haar enigmatische leider Big Brother. Alles, maar dan ook álles wordt door hen 
gecontroleerd: waar je bent, wat je zegt en uiteindelijk ook wat je denkt. Middenin deze 
dictatuur worden twee mensen verliefd, en daarmee begint een van de meest beklijvende 
leesverhalen uit de geschiedenis. Tegen het einde van de rit ga je haast zelf nog vrezen dat een 
Big Brother je in de gaten houdt, zo meeslepend is het verhaal. Lezen is ten zeerste aangeraden.



3. Wijvenwereld - Jelle H., Chanelle D., 
Andrea B.
Een beetje reclame voor de Leuvense historicusfamilie mag ook wel eens. Het is namelijk 

niemand minder dan onze eigen professor Jelle Haemers die dit boek samen met Chanelle 
Delameilleure en Andrea Bardyn heeft geschreven. Wijvenwereld neemt je mee naar de 
laatmiddeleeuwse steden van de lage landen. Daarbij legt het boek nadrukkelijk de focus op 
de leefwereld van de vrouw, een wereld die maar al te vaak over het hoofd gezien wordt als het 
om de middeleeuwen gaat. In tegenstelling tot vele populaire clichés, was de wereld van een 
toenmalig ‘wijf ’ verrasend anders dan je zou denken. Aan de hand van concrete personages 
en verhalen biedt elk hoofdstuk een inkijk in een van de vele facetten van het leven der 
‘wijven’,  zoals het huwelijk of het beroepsleven. Daarnaast sieren prentjes de tekst en is het 
boek vlotter geschreven dan de meeste geschiedenisboeken. Het is een aanrader voor al wie 
meer wil weten over (de vrouw in) de middeleeuwen, of voor al wie eens een minder taai 
academisch werk wil proeven tussen het thesissen of paperen door. Lezen is toch wel wenselijk. 

4. Schaaknovelle - Stefan Zweig
Schaaknovelle is een van de minder bekende boeken van Stefan Zweig, die je misschien 

kent van De wereld van gisteren. Laat dat je echter niet stoppen om dit dunne boekje te 
lezen, want het staat zeker zijn mannetje tussen de rest van Zweigs oeuvre. Het verhaal speelt 
zich af op een boot en draait rondom één lang schaakspel, maar springt geregeld terug in de 
tijd. De spelers zijn aan de ene kant de wereldberoemde Czentovic, aan de andere kant de 
onbekende Dr. B. Het spel begint op een boot en wordt verteld vanuit het perspectief van een 
van de toeschouwende passagiers. Het interessante aan het verhaal is niet zozeer het schaken 
zelf, maar de mentale strijd die er gevoerd wordt. Dr. B werd jaren voor het begin van het 
boek een tijdlang opgesloten door de Gestapo. Hij kon tijdens zijn gevangenschap echter een 
schaakboekje stelen van een van de bewakers en dat was zijn redding. Om de mentale marteling 
van de Gestapo te boven te komen, memoriseerde hij namelijk alle stappen uit het boek en al 
snel begon hij tegen zichzelf te schaken in zijn cel. Uiteindelijk slaagde hij erin een zelfbewuste 
schizofrenie op te bouwen, waarbij hij zijn persoonlijkheid splitste tussen twee schaakspelers 
en zo zichzelf kon verzetten tegen de terreur van de Gestapo grot. Zijn tegenstander op de boot 
krijgt al gauw door dat dat de zwakte is van zijn rivaal en speelt daarom het spel ook mentaal. Een 
zeer spannend boek voor al wie van psychologische drama houdt. Lezen is van lezensbelang.

5. De Zijderoutes - Peter Frankopan
Eindigen doen we met een geschiedenisboek, Het mag toch niet anders zijn, me dunkt. In 

De Zijderoutes schrijft historicus Peter Frankopan een ‘nieuwe wereldgeschiedenis’ 
vanuit het perspectief van het (Midden-)Oosten. Vanaf de oudheid tot de middeleeuwen, en 
met bijzonder veel aandacht voor de 20ste eeuw, vertelt hij het verhaal van de plaats die lang 
- langer dan Europa -  hét centrum van de wereld was op cultureel en economisch vlak. Het 
boek is alleen al daarom een aanrader: de geschiedenis van de wereld is, in tegenstelling tot de 
gangbare eurocentrische vooringenomenheid, lang de geschiedenis van het oosten geweest. 
Het boek daagt je uit om je gevestigde blik op de wereld en haar geschiedenis, en de rol van 
het oosten daarin, grondig bij te stellen. Het is geen gemakkelijke lectuur (het boek telt 752 
pagina’s), maar als je doorzet zal je niet teleurgesteld worden. Lezen zou verplicht moeten zijn.



Een handleiding 
voor een toename 

 van een besef 
van een ontstentenis 

van ernst

Leergierigheid in de Hermes

Niet lang geleden kreeg de Hermes in een anonieme commentaar uit onze 
jaarlijkse “De-Grote-Halverwege-Het-Academiejaar”-enquête de vraag 

voorgeschoteld of de Hermes-redactie niet wat grappiger zou kunnen worden. 
We waren namelijk niet “leuk” en “cool” genoeg, zeker niet tegenover de 
eerstejaars. Kortom, we zijn te ernstig en moeten onze persoonlijkheden 
veranderen indien wij deel willen uitmaken van een presidium-functie. 
Tegelijkertijd vroeg de persoon echter ook om meer serieuze artikels te 

publiceren, wat een duidelijke paradox is. Klant is echter koning waardoor ik 
– die volgens de anonieme commentator klaarblijkelijk bekend staat voor zijn 

ernst – voor de verandering eens een serieus artikel heb geschreven. Veel 
leesplezier. 

Door Alec Verhaeren



Gemeend. Menens. Oprecht. Ernstig. Allemaal 
synoniemen (volgens synoniemen.net alleszins) van 
het woord dat volgens de Van Dale “ernstig; = oprecht” 

betekent (moet ik hiervoor nu een voetnoot plaatsen? iS dAt 
AnDeRs pLaGiAaT?). Ik heb het natuurlijk over het woord 
“serieus”. Velen van jullie lezers zullen echter weinig bekend 
zijn met dit woord, gezien jullie jonge leeftijd. Eerlijkheidshalve 
ben ik dat zelf ook maar weinig. Het is nochtans zeer belangrijk 
om als volwassene te weten hoe je met serieusheid (of 
ernstticiteit) in het dagdagelijkse leven moet kunnen omgaan. 
Het is namelijk algemeen geweten dat je kansen om een job 
te krijgen na het afstuderen ex-po-nen-tieel stijgen wanneer 
je niet lollig bent tijdens een sollicitatie. Om een voorbeeld 
te geven: mensen die “u moeder”-moppen maken zouden 
tijdens een job interview veel minder kans hebben om de 
functie te verkrijgen dan mensen die dit niet zouden doen (!). 

Deze resultaten zijn ongetwijfeld stuitend, maar niet zo 
verwonderlijk als je in eerste instantie zou denken. Het is 
namelijk zo dat werkgevers en mensen in het algemeen 
anderen meer vertrouwen met verantwoordelijkheid indien 
die laatsten zich ook serieus gedragen. Dit verklaart waarom 
men meer geneigd is om een hoge overheidsfunctie toe te 
vertrouwen aan een 70-jarige, eerder dan aan een 8-jarige 
(hoewel inderdaad het onderscheid in sommige gevallen 
echter moeilijk te maken is, red.). Volwassenen worden 
immers geacht ernstiger te zijn dan kinderen. Het is daarom 
vreemd dat sommige studenten, ondanks het feit dat zij al 
een volwassen leeftijd bereikt hebben, vaak het leven nog 
steeds niet serieus nemen. Om mijn punt te verduidelijken 
zal ik een voorbeeld nemen dat zal dienen als een casestudy 
in mijn betoog: studenten woonachtig in het pauscollege. 

Zelf heb ik ooit een zeer onaangename ervaring gehad met 
enkele mensen uit het pauscollege: toen ik eens steward was 
van de fak, kwam er een groepje dronken gasten buiten met 
enkele meisjes en begonnen ze lawaai te maken. Na lang 
discussiëren zijn ze het uiteindelijk afgetrapt, hoewel het veel te 
lang duurde naar mijn goesting - een duidelijk traumatiserende 
ervaring zoals je al kunt merken. Nu rijst de vraag: hoe wist 
ik dat dit groepje bestond uit studenten wonende in het 
pauscollege? Wat gaf het weg? Het antwoord is dat ik het 
eigenlijk totaal niet weet. Zulke dingen weet je gewoon, zonder 
op het eerste zicht te beseffen wat de kenmerken zijn die tot 
een dergelijke conclusie leiden. Al wat ik weet, is dat ik ze 
totaal niet serieus nam, terwijl zij dat zelf absoluut wél deden.
 
 “Ken jezelf ” is een gekend en belangrijk aforisme dat ook in 
deze situatie past, want indien je wilt slagen in het leven moet je 
eerst ernstig worden, en indien je ernstig wilt worden, moet je 
eerst weten of je zelf al dan niet ernstig bent. Eenmaal je echter 
beseft dat je niet ernstig bent, ben je in feite ernstig genoeg 
om zo’n belangrijk kenmerk van jezelf te weten wat maakt dat 
je eigenlijk niets moet veranderen aan jezelf. Maar als dat al 
meteen je eerste instelling is, betekent dit dat je eigenlijk niet 
ernstig genoeg bent en dat er nog veel werk aan de winkel is 
(ik denk dat er over een dergelijk betoog een oorlogsboek is 
geschreven, maar pin me daar niet aan vast). Dus om je te helpen 
in deze zoektocht naar self-discovery plaats ik hieronder een 
vragenlijstje waarbij je jezelf kunt plaatsen tegenover een student 
van het pauscollege om te zien of je volwassen genoeg bent om 
succesvol te kunnen functioneren in het dagdagelijkse leven.

1) Is je papa een advocaat/rechter/hoge pief…?
a. Ja 

b. Nee

2) Is je favoriete klederdracht een hemdje met daarover een polo 
trui? 
a. Ja

b. Nee

3) Zeggen mensen vaak dat je een ‘fils’ of ‘fille de papa’ bent, hoewel 
je niet slim genoeg bent om die vreemde woorden te verstaan?

a. Ja 
b. Nee

Heb je op de meerderheid van deze vragen ‘Ja’ geantwoord 
dan vrees ik dat je nog te onvolwassen bent en bijgevolg 
niet ernstig genoeg. Een van de manier om dit vervolgens 

te verhelpen is door jouw hemdje helemaal tot bovenaan 
vast te knopen om zo je nek wat te doen afslanken.

Bon, hopelijk was dit artikel wat nuttig en heb je nu een toegenomen besef van jouw 
ontstentenis van ernst. Voor de totstandkoming van dit artikel wil ik in eerste plaats 
mijn familie en vrienden bedanken. In tweede instantie wil ik de handboeken van alle 
L-vakken bedanken die als inspiratiebron dienden voor de inhoud en structuur van het 

artikel. Bedankt.
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Een kleine stand van 
zaken, een kleine tip. 

IK BEN ER OOK 
HELEMAAL MEE 

KLAAR HOOR.
Door Milan Vandermeulen
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Ik weet eigenlijk niet meer goed of 
ik examens heb gehad en hoe de 
blok was. Dat heb je met dingen die 

al sedert maart vorig jaar lopende zijn. 
Ondertussen is er veel veranderd, dermate 
veel dat alles hetzelfde gebleven is. Ik 
kan niet de enige zijn die dit eindeloos 
frustrerend vindt. Iedereen wacht nu 
op het uur van de pikuur, hetgeen het 
veelbesproken en zogenaamde rijk van 
de vrijheid moet inleiden, en dat is een 
goede zaak, want zo wordt die andere 
denktrend wat ontlast, die van de lijstjes.

Je kent ze wel, die individuen die maniakaal 
en met een bijna wetenschappelijke bril 
naar de mensen kijken en er niet beter op 
vinden dan te rangschikken wie van de 
te onderscheiden groepen het meest lijdt. 
Daar blijven maar clusters in opduiken: 
eerst was er het zorgpersoneel, dan de 
bewoners van woon en- zorgcentra, 
dan de middelbare kindjes, de chiro, de 
scouts, de voetballers, de fietsers, ga zo 
maar verder. Op zich is dat geen ramp, 
zo krijgt iedereen een beetje aandacht, 
tenminste in theorie. In de praktijk moet 
ik vaststellen dat we al enkele maanden 
geleden op de grenzen van onze empathie 
gestoten zijn, meer bepaald toen wij, de 
hersenen van morgen, in de rij kwamen 
staan om de zaligmakende hostie van 
perspectief te vragen. God ja, daar wordt 
al zoveel over gesproken, daar hoeven 
we het nu even niet over te hebben.

Intussen is iedereen ook boos op Bart 
Van Loo, omdat die onze eigenste 
Jelle Haemers de grond in timmerde. 
Die laatste was dan weer boos op Van 
Loo omdat zijn lyriek belangrijker 
leek dan objectiviteit. Ofzoiets toch. 
Intussen zijn de loopgraven tussen de 
academische wereld en de alliantie-
gewijs alleenstaande auteur zo ver uiteen 
gevaren, dat het lang onmogelijk is 
geworden te zien dat ze beiden eigenlijk 

een beetje gelijk hebben. Ik moet toegeven 
dat we soms inderdaad wat archaïsch te 
werk gaan. Waarom mag ik bijvoorbeeld 
nog steeds het woord ‘ik’ niet gebruiken? 
Omdat ik als auteur “afwezig moet zijn in 
mijn eigen werk”, om objectief te blijven? 
Een leuk idee, want het is schattig, maar 
intellectueel is het even geloofwaardig als 
de chemische formule van lood in goud 
veranderen. Spice it up, people. Snuister 
eens tussen fijn afgewerkte lettertypes, 
speel eens wat met je titels en schrijf 
verdomme 'ik onderzoek’, en niet ‘deze 
paper onderzoekt’, want die paper is 
een hoop papier die verder geen balzak 
uitsteekt. Dat hoeft kwalitatief verder 
niks aan je werk te veranderen. Als je dat 
wel denkt, ben je misschien gewoon niet 
erg zeker van je werk. We willen toch niet 
hetzelfde lot als de alchemie vergaan?

Maar Bart van Loo trapte maar een beetje 
op de plek waar het zeer doet, voor de 
rest trapte hij gewoon en niemand leek 
goed te weten waarnaar. Wel ja, hij is nog 
eens op tv geweest, zijn naam en boek 
zijn nog eens vernoemd dus zijn ego en 
financiën kunnen het kwartaal positief 
afsluiten. Laat die drol verder maar 
doen, zeg gewoon dat hij voor het eten 
thuis moet zijn zodat we hem onze zelf 
gestoofde peer kunnen voorschotelen. 

Velen van jullie hebben het momenteel 
moeilijk, en dat is verdomme normaal. 
Accepteer ook dat dat ok is, niets of 
niemand dwingt je sterk te blijven. Af 
en toe je middenvinger opsteken en 
eens flink de hele wereld vervloeken, 
dat lucht op. Negeer onaangename 
mensen die je situatie schijnbaar enkel 
kunnen bespreken als ze terugkoppelen 
naar Wereldoorlog Twee. Als ik in een 
bos wandel en denk dat er toch niet 
superveel bomen staan, heb ik ook geen 
nood aan die Patrickken die om de vijf 
voet foto’s van Australië tonen. Of van 

die dooddoeners als ‘alles komt goed’, 
weet je, hou ze even voor jezelf. De 
laatste persoon die ik me herinner die dat 
zei, was Martine Tanghe, en sindsdien 
hebben we haar niet meer teruggezien. 

Het kan altijd erger, dat is natuurlijk zo, 
maar het daar schiet je geen hol mee op. 

Maar soms hebben dergelijke wijsheden 
toch een soort van punt. Als het leven je 
niet gunstig is, als 13 normale lessen plots 
45 weblectures worden, en je weer om de 
oren geslagen wordt met ongoddelijke 
neologismen als ‘skyperitieven’ of 
‘staycation’, bestaat er iets om even aan te 
denken met het oog op een beter humeur.

Ooit is er namelijk een aflevering van 
het illustere ‘De Buurtpolitie’ gemaakt 
waarin een jongen doelloos in de spiegel 
stond te staren, zijn moeder niet in staat 
bleek met hem te communiceren, en zij 
er niet beter op vond dan de recherche 
in te schakelen, want ja, moord enzo, dat 
zijn dingen die even kunnen wachten. 
Die vonden op zijn kamer een boek, een 
cursus om jezelf te leren hypnotiseren. Dit 
was de steen van rosetta om de case die 
toch al een kwartier aansleepte te kraken. 

En met die boodschap wil ik je 
achterlaten. Als je je slecht voelt, dat mag. 
Als je het simpelweg beu bent, met een 
hoofdletter ‘b’, ik snap u, lieve lezer. Maar 
bedenkt jezelf éen ding: je kan jezelf 
tenminste niet verwijten deel te hebben 
uitgemaakt van die aflevering. Ik weet 
niet hoe het met jullie zit, maar ik zal 
deze nacht beter slapen nu ik dit besef.

Wie weet treffen we elkaar ooit in het ons 
beloofde rijk der vrijheid. Misschien ook 
niet. Hoe dan ook, slaapwel vannacht.

<< Schrijf verdomme ‘ik onderzoek’, 
en niet ‘deze paper onderzoekt’, 
want die paper is een hoop papier 
dat verder geen balzak uitsteekt. <<
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Een hids voor West-
Vlamingen...

in Leuven
Door Fauve Horrie

Hier ben je dan, eindelijk aangekomen in Leuven na een auto-/treinrit van ongeveer 2 uur. Je 
had perfect kunnen kiezen om naar Kortrijk te gaan en nog 2 jaar te genieten van de West-
Vlaamse sfeer, of je kon de meerderheid van je leeftijdsgenoten gevolgd zijn naar Gent, de 

West-Vlaamse kolonie bij uitstek in Oost-Vlaanderen. Het mocht allemaal niet zijn want jij was 
vastberaden om je middelbare leven achter jou te laten en te kiezen voor een nieuw begin in het 

verre Vlaams-Brabant. Dit academiejaar was zeker het laatste wat jullie hadden verwacht toen het 
studentenleven zich in foldertjes en informatiebrochures zich aan iedereen was komen voorstellen 

vorig jaar. Bekijk het anders zo: neem nu nog eens goed de tijd om je mentaal en vocabulair 
voor te bereiden op het leven van een West-Vlaamse student in Leuven. Laat je volgend jaar 

niet verrassen door de andere provinciën met gebruik van deze handleiding, waarin een ervaren 
veteraan haar ervaringen en levenswijsheden zal delen. Zo staan we bij de heropening van het 

sociale leven sterker dan ooit en komt de kolonisatie van Leuven binnen handbereik.
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Ten eerste, laat je niet vangen!

Je medestudenten zullen graag een babbeltje slaan. Praten 
is leuk en gezellig en zo leer je natuurlijk de nieuwe mensen 
in de Leuvense omgeving kennen. WEES WAAKZAAM! 
Ja ze praten graag, vooral de Brabanders, want zij hebben 
zogezegd een perfecte algemene uitspraak van het 
Nederlands. Maar let op voor hun ongewone interesse 
in dialecten en alle woorden die afwijken van de “norm”. 
Wanneer jij aan het woord bent tijdens een gesprek is het 
van essentieel belang om je gesprekspartners goed in de 
gaten te houden. Zie je ook maar de kleinste vorm van 
een verborgen lach of kijken ze net enorm verward, alsof 
je een enorm vraagteken boven hun hoofd zou kunnen 
tekenen. STOP MET PRATEN! IT’S A TRAP! (~ Admiral 
Ackbar, Battle of Endor). Ze verstaan geen woord van 

wat je daar zit te vertellen, geen woord. Het ergste van 
al is dat ze je ook niet gaan onderbreken om vriendelijk 
te vragen of je dat nog eens zou kunnen herhalen. NEE 
BESTE MENSEN, NEE! Ze verkiezen om een half uur 
tot een uur gewoon te doen alsof ze luisteren om dan 
na je mooie monoloog doodleuk volgende uitspraak te 
doen: “Omg sorry hé, maar daar heb ik nu echt niets van 
verstaan. Oh maar sorry éh. Hahahahaha jullie praten zo 
grappig hahaha. Zo schattig jullie dialect.” Vaak vullen 
ze dit graag nog aan met hun beste imitatie van ons 
dierbare West-Vlaamse dialect. Ik heb ondervonden dat 
hen uitmaken voor een beschimmelde aardappel enkel 
voor meer gelach zorgt. Je stilzwijgend terugtrekken 
naar veiligere gronden lijkt de meest optimale oplossing.

Ten tweede, nee tegen 
muggengeheugen!

Ik weet niet in hoeverre dit een uitgebreide uitleg nodig 
heeft. Ik denk dat jullie allemaal wel het probleem zien en 
geloof mij, het is pijnlijk. Dit is ongetwijfeld het meeste 
gevraagde woord dat ik ooit al gekregen heb in mijn tijd 
hier in Leuven. (Ja dat is dus een ding, mensen gebruiken 
je als een kermisattractie waar je zogezegd een muntje aan 
geeft en dan vragen ze jou om een woord uit te spreken. 
Al dan niet in dialect of zo standaardtaal mogelijk.) Ik 
herinner mij de pijnlijke pogingen om het zo AN mogelijk 
uit te spreken, de zoektocht naar mijn ‘g’ was nog nooit 
zo publiek. In de veiligheid van je moederprovincie werd 

je tijdens je schone jeugd nooit zo geconfronteerd met 
het tekort aan een g-klank. Wat is mijn tip in dit geval? 
Aan de ene kant kan je er zo weinig mogelijk om geven 
en je mooiste muhhenheheugen presenteren, aan de 
andere kant je kan thuis of op kot hele nachten oefenen 
voor de spiegel. Een combinatie van beide gaat natuurlijk 
ook. Het goeie nieuws is wel, dit verdwijnt zo goed als 
helemaal nadat je medestudenten een volledig jaar hebben 
gehad om hun dialect-fantasieën op jou bot te vieren.
PS: je kan hen allemaal terugpakken door in een 
groepsgesprek te vragen of het nu koelkast, ijskast of 
frigo is. 100% succes gegarandeerd en jouw dialect zal 
plots verbleken in vergelijking met deze titanenstrijd.

Ten derde, let op van de 
volwassenen!

Ja je hoort dat goed, niet alleen de studenten zijn gevaarlijk, 
maar ook de volwassenen zullen hun kans niet missen als 
ze nog eens kunnen lachen met een kwetsbare West-Vla-
ming die gescheiden is van zijn familie. Dit is eigenlijk 
meer een persoonlijke anekdote, maar voor de volledig-
heid zeg ik het maar een keer. Dit was tijdens de zomerse 
winterperiode te Leuven, in het jaar 2019. Of ja, ik vond 
dat toch al bij al niet zo koud. Wanneer ik dan met vrien-
den langs de kerstmarkt in Leuven wandelde had iemand 
het zo koud dat ze liefst nog een muts gingen kopen nu we 
daar toch aan het passeren waren. Ik vergezel de persoon 
naar het dichtstbijzijnde kraampje waar ze winterkleren 
te koop hebben. Tijdens het rondsnuisteren ben ik zelfs 

zo vriendelijk van mijn mening te geven wanneer die ge-
vraagd werd op vragen zoals: “Lijkt mijn hoofd niet te dik 
in deze muts?” Wordt ik daar plots wel niet het slachtoffer 
van die marktkramer zeker? “Het is zeker veel kouder hé 
in West-Vlaanderen?” Ja wat moet ik daar op zeggen? Ge-
woon wat onnozel knikken en snel afrekenen is de snelste 
vluchtroute. Allee ik vind nu niet dat mijn accent zo sterk 
is, alhoewel iedereen die een dialect heeft dat argument 
wel eens gebruikt. Ik wil maar zeggen kinderen, pas op 
van de volwassenen want die vinden dat een overwinning 
als ze iemand zijn herkomst kunnen raden door het dia-
lect te ontcijferen. Tot daar mijn anekdote over de markt-
kramer die weer eens een West-Vlaming had herkend.
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Ten vierde, joak, nink en oak.

Voor de niet-West-Vlamingen die deze handleiding ook 
eens aan het doorbladeren zijn en zo een beter inzicht wil-
len krijgen in onze West-Vlaamse levensstijlen. We gaan 
direct het ijs breken, of zoals mijn moeder zou zeggen, 
het water breken (ze mist soms met gezegdes) en beves-
tigen dat dit geen grapje is om ons dialect interessanter te 
maken. Net zoals alles in het leven zijn wij ook hier heel 

serieus over en net omdat we dit zo serieus nemen zal 
ik hier voor eens en altijd de correcte (Roeselaarse) ver-
voegingen neerschrijven. Vraag voor de zekerheid aan je 
West-Vlaamse vrienden eens wat zij zeggen. Dit is één van 
de uitzonderingen als het aankomt op vragen stellen over 
ons dialect. We staan daar thuis niet zoveel bij stil dus dat 
is altijd eens leuk om dan eens uit te leggen. Zo zie je maar 
dat wij heel gezellige mensen zijn met een passie voor taal.

Ja   Nee   Als
Joak   Nink   Oak
Joaj/Joag  Nêej(e)/Nêeg Oaj(e)
Joat   Nint   Oat
Jow   Nêew   Oamme
Joj   Neij(e)  Oaje
Joas   Nins   Oanze

Ten vijfde, patatten.

Deze zat er toch al een eindje aan te komen. De patatten, 
aardappelen, petoeters, aardvrucht van de goden. Het is 
onvermijdelijk, ONVERMIJDELIJK! Als je jouw volledige 
studentencarrière in Leuven doorstaat als West-Vlaamse 
jeugd, zonder ook maar 1 opmerking over patatten, dan 
stel ik voor dat je iets laat weten aan de Hermesredactie 
wan dat is nu eens een interview dat ik zou willen lezen. 
Het enige wat ik echt kan zeggen op vlak van tips is dat 
je jou gewoon moet voorbereiden op het worden van een 
patattenboer. Dat is het, er is geen ontkomen aan, je lot 
staat vast. Elke West-Vlaming die het durft om een voet 
in Leuven te zetten wordt automatisch getransformeerd. 
Een beetje zoals Winx Club, maar met minder glitter en 

meer aarde. De grootste shock moet nog komen, ik zal 
het u eens zeggen eh en ik schaam mij nog geen haar: ik 
vind dat oprecht nog niet eens zo erg. Dat lees je goed, 
ik accepteer het. Ik accepteer het feit dat mensen ervan 
uitgaan dat ik patatten kweek in mijn tuin. Ik accepteer 
dat rauwe patatten eten een nieuwe sport is geworden 
voor mij, ja zelfs diepvriesfrieten heb ik al geprobeerd. 
Mensen die bientjes niet kunnen onderscheiden van 
krieltjes steken mij in het hart en ja, mijn hart maakt 
door langdurige conditionering een sprongetje als ik 
langs de patatten in de Colruyt passeer. Voilà, dat is de 
waarheid en ik denk dat ik niet de enige ben (Ik hoop 
dat toch anders is dit misschien wel een beetje gênant).

Om het voor iedereen eens samen te vatten, het leven als West-Vlaamse student in Leuven is eigenlijk 
best wel gezellig. Je hebt sowieso altijd een onderwerp dat een doodvallend gesprek kan redden. Bij 

mondelinge presentaties gaan je vrienden jou moreel steunen want potverdikke dat is toch moeilijk om 
onder stress mooi AN te blijven spreken. Misschien is het zelfs in Leuven dat je zelf meer de charme 

van je dialect leert zien en appreciëren. Of misschien zijn we dan toch de vriendelijk-uitziende mensen 
die genadeloos Leuven komen koloniseren. Om het met de geparafraseerde woorden van professor 
Soen te zeggen:  in het derde jaar komen de versterkingen uit Kortrijk aan en is onze overwinning, 

zoals in Gent, in de maak.
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Cancelcultuur

Cancelcultuur is een fenomeen 
waarbij bekende mensen geboycot 
worden.  Mensen gaan er alles 

aan doen om deze persoon zijn carrière 
te beëindigen. Vroeger moesten mensen 
hiervoor op straat komen en protesten 
organiseren, nu kan dit gewoon via 
sociale media. De bedoeling hiervan is de 
werkgevers en adverteerders onder druk 
te en zo de samenwerking te beëindigen. 
Niet alleen bv pedofielen, verkrachters.. 
zijn hier terecht het slachtoffer van 
maar ook artiesten zoals Eminem die 
niet terugdeinst voor wat controversie. 
Ondanks dat het vreselijk vervelend is, 
heeft het ook al veel succes gehad. Door 
middel van de cancelcultuur worden 
seksisten en racisten 
zwaar geboycot. 
Zoals ik al eerder 
vermeld heb, wordt 
de Amerikaanse 
Marshall Mathers 
gecanceld, of dat 
proberen ze toch. In het begin van 
zijn carrière, toen hij de Slim Shady 
LP (vandaag 22jaar geleden) en de 
Marshall Mathers LP uitbracht. Werden 
er vele protesten georganiseerd omdat 
(voornamelijk) de ‘Karens’ de lyrics té 
controversieel vonden. 2 decennia later 
in zijn carrière wordt hij nog steeds 
gecanceld. Hij spreekt hierover op zijn 
nieuwe album (music to be murdered 
by side B) in These demons ‘And I get 
cancelled like once a day (yeah) , why 
would I go? It’s more fun to stay’. Hij 
daagt deze Karens soms ook uit zoals in 
medicine man (Dr. Dre) ‘I even make 
the bitches I rape cum. I am waiting for 

someone to say something.’. Even de grote 
fan (aka Stan) in mij weer onder controle 
houden en terug serieus zijn. In 2020 
hebben een aantal mensen geprobeerd 
om de cancelcultuur te annuleren, 
zonder succes uiteraard.  Bij wijze van 
kritiek op dit fenomeen werd een open 
brief gepubliceerd in Harper’s Magazine 
die was ondertekend door 153 personen, 
onder wie J.K. Rowling en Salman 
Rushdie, die zelf te maken hadden 
gekregen met de cancel culture. De 
ondertekenaars maakten bezwaar tegen 
wat zij zien als de onverdraagzaamheid 
van deze cancelcultuur en de bijbehorende 
represailles. Ook in Vlaanderen werd 
een dergelijke brief opgesteld, waarin 

stond dat “woord 
en tegenwoord vrij 
[moeten] kunnen 
geuit worden in een 
open debatcultuur”. 
Cancelcultuur kan 
zeer handig zijn 

voor racisten en seksisten maar kan 
onschuldigen mensen hun imago zeer 
zwaar schaden. Hier wordt ook weer 
duidelijk dat er echt iets gedaan moet 
worden aan Karens. Ik vind niet dat ze 
allemaal publiek belachelijk gemaakt 
moeten worden maar een voorbeeld 
stellen zou geen kwaad kunnen.  De 
cancelcultuur mag en moet stoppen. Laat 
het straffen van de mensen in kwestie 
over aan de rechtbanken.  Hier eindigt 
mijn random mini artikel. Wat ik volledig 
vrijwillig heb geschreven en zeker niet 
onder lichte druk van een redacteur van 
deze magazine (waarvan ik topfan van ben 
geworden eind januari op facebook ;)).

Wat ik volledig vrijwillig 
heb geschreven en 
zeker niet onder lichte 
druk van een redacteur

Door Stef Housen
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Het was een zonnige zondagmorgen. Ik ging 
naar beneden, nam een kopje koffie, zette wat 
Fleetwood Mac op en plaatste mijzelf vervolgens 

buiten om van de prachtige vroegtijdige lentezon te 
genieten. Ik had dat klein beetje genot wel nodig, 
aangezien ik een masterstudent ben en mijn leven dus 
enorm zwaar is. Na 17 seconden had ik wel genoeg van al 
dat “genieten van de natuur” (wtf zelfs) en haalde ik mijn 
gsm naar boven om wat doelloos te scrollen op sociale 

media. Op VRTNWS was er alleen maar virusnieuws en 
facebook zat weer vol klagende boomers. Ik besloot dus 
om heil te zoeken op het vertrouwde platform Instagram. 
Met een gelukzalige glimlach genoot ik wederom van 
mensen die klaarblijkelijk allemaal gelukkiger zijn en 
er beter uitzien dan ik. Tot ik plots stootte op een kleine 
NWS.NWS.NWS-post. Ik had toch niks beters te doen 
dus ik dacht: laten we even in de opmerkingen kijken 
om te zien wat mijn jeugdgenoten hiervan vinden! 

Boomers aller landen… verwijdert 
u(zelf) (van Instagram weliswaar)!

Door Alec Verhaeren

Little did I know dat mijn leven vanaf 
dan voorgoed zou veranderen...
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Een traantje verliet mijn rechtertraanklier. “Maar 
waarom…?”, zei ik binnensmonds, deels uit verwondering 
en deels uit onbegrip voor de onrechtvaardigheid in 
dit universum. Maar het was natuurlijk te laat. Er was 
niets meer aan te doen. Niet lang meer en Instagram 
zou het nieuwe facebook worden, waarop boomers 
vrijspel krijgen om hun ongefundeerde meningen te 
verkondigen en frustratie op te wekken bij de jongeren. 

Het nieuwe facebook met boomers die een foto maken 
van hun eten, hun tripjes naar Blankenbergen en 
vreemde selfies posten waarvan het niet duidelijk is 
of het te vroeg, te laat of toch op tijd werd getrokken. 
Profielen vol met foto’s waarop elke nieuwe volger wordt 
bedankt met de woorden “welkom op mijn Instagram”. .

Ik zag namelijk een opmerking. Niet van een jeugdgenoot, 
maar van iets anders. Het was een opmerking… van 
een boomer. De camera zoomde dramatisch in op mijn 
gezicht, hetgeen een blik van verwarring en verontrusting 
weggaf. “Hoe… Hoe kon dit gebeuren?” vroeg ik mezelf al 
tranend af. “Wie heeft het hun verteld?”. Er moet ergens 
een verdomde jongeling geweest zijn die er niets beter op 
wist dan aan de boomers te zeggen dat naast facebook er 
ook zoiets bestond als Instagram (sowieso wast Robbe). 

Mijn maag keerde. Het was gedaan met de pret. Het heilig 
paradijs voor jongeren was verwoest. Ik kreeg direct 
flashbacks van mezelf die samen met andere jongeren zat 
te dansen op een grasveld met bloemetjes in onze haren. 
Gelukzalig keken we naar foto’s van anderen die er beter 
uitzagen dan wij. Tot plots, een donkere schaduw over het 
grasveld neerstreek. Alle bloemetjes verwelkten meteen 
en het leek alsof al het geluk uit de wereld verdwenen was. 

Kunnen we dit nog tegenhouden? Ik weet het niet. 
Mogelijks is onze enige hoop nog om een pact te sluiten 
met de duivel: we beslissen om facebook volledig aan 
de boomers te geven, terwijl zij ons met rust laten op 

Instagram. Wij verwijderen dus onze facebook-profielen 
en zij doen vervolgens hetzelfde op Instagram. Er zit niets 
anders op vrees ik. 

De gedachte alleen al maakte mij misselijk: het was een tragiek in meerdere bedrijven.

De schaduwen bleken dementors te zijn die onze 

zielen probeerden uit te zuigen door commentaar 

te geven op het feit dat velen van ons het nu 

eigenlijk wel moeilijk hebben en door onzinnige 

verwijzingen te maken naar de Tweede Wereldoorlog.

Stay Safe
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Historia Confessions… 
In de Hermes

Historianen zijn al eens in staat tot ondeugende dingen en moeten dus al 
eens iets opbiechten! Daarom lanceerde onze redactie overlaatst een oproep 
een confessions of gewoon ludieke anekdotes over het studentenleven door 

te sturen. Hieronder kunt u de prachtinzendingen bewonderen.

1Ik was uit geweest naar de kringenzuip waar Historia alweer gewonnen was, #historiaisdebeste, en 
had dus genoeg gedronken. Maar tegen alle verbeelding in ben ik veilig op kot geraakt maar dan 

kwam de uitdaging, omdat mijn kot op de 3de verdieping is en ik genoeg alcohol binnen had om een 
paard te doden. Ik ben dus tot de eerste verdieping geraakt waar ik in slaap gevallen ben naast de tafel 
in de keuken. Na een goede nachtrust werd ik wakkergemaakt door een kotgenote die graag eitjes wou 
bakken dus ik moest mij wel naar mijn bed begeven. Die kotgenote heeft sinds die ochtend niet meer 
tegen mij gepraat en ik vraag me af waarom.

2Het huidige praesidium zit vol snoepertjes en ik vervloek corona dat ik geen moves kan 
maken op feestjes.

3Het was een mooie zomersavond in de grote vakantie van 2020. We konden 
na de examens weer op café. De ene na de andere Karmeliet stroomde in 

mijn dorstig keelgat en om 1 uur moest ik nog in mijn zatte naar huis fietsen (ik zit 
namelijk niet op kot). Onderweg viel ik van zattigheid een aantal keer van mijn fiets 
en stopten mensen met de auto die me hulp aanboden, die ik vriendelijk wegwuifde. 
Thuis gekomen kotste ik al rap het hele wc (en de muur) onder. Daar trof mijn papa 
me in het midden van de nacht aan, die me nogmaals tot mijn schaamte in bad stak. 
Ik had echter ook de volgende ochtend om 11 uur rijles die ik nog half zat en met de 
neiging tot spauwen - maar zonder accidenten- heb afgelegd.

4 Mijn mama heeft een crush op Karel.

5Dit verhaal heb ik ook vertelt op mijn schachtenverkoop. Maar eens op mijn 
leidingsdoop van een niet genoemde jeugdbeweging moest ik een mooie tekening 

maken. Wat we tijdens deze artistieke uitdading pas te weten kregen is dat deze tekening 
moest gemaakt worden met onze eigen uitwerpselen. Ik was hier helemaal klaar voor dus 
heb een mooie kalkoen getekend en heb daar zelfs een ‘neustekening’(ja dit moest met 
onze neus) bijgezet. Daarmee had ik de opdracht gewonnen en kreeg de prijs van een 
lekkere warme kaiser van de carrefour...

6   Ortwin is bae
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7 Ok dus ik had een semi crush op een gast die in mijn jaar zat in het middelbaar (Corona gunt me 
geen leuke studentenanekdotes) en op het einde van het schooljaar hield onze school altijd een 

voetbalwedstrijd zesdejaars tegen de leerkrachten. Hij moest meespelen en een van mijn vriendinnen 
haar vriendje moest keeper zijn en dus gingen wij supporteren voor haar vriendje. We hadden 
afgesproken t-shirts te maken me zijn naam op maar ik was da vergeten dus waren we bij de verloren 
voorwerpen gaan kijken. Toevallig lag daar het LO tshirt van mijn Crush. Twee keer raden welk tshirt ik 
genomen had. Da tshirt rook echt super hard naar hem en tot de dag van vandaag slaap ik daar soms In.

8 Ik ben gay voor team onderwijs

9 De tijd voor corona, de tijd voor enkel Mieke Vuist en natuurfilmpjes... Ik ging met vrienden 
op vakantie naar Mallorca. Op de laatste avond werd ik in een club een beetje gestalkt door een 

vrouw. Ze kwam de hele tijd schuren enz... Mijn penis nam het denkwerk over en sprak die vrouw dus 
aan. Het één ding leidde tot het andere en gingen dus naar buiten. We zochten een afgelegen stukje bij 
de zee en hadden seks. Na de seks gingen we skinny dippen en toen vroeg ze ‘hoe oud ben je eigenlijk?’. 
Ik was toen 19 jaar en zag aan haar reactie dat ze veel ouder was. Ze was 39j oud... en van Rusland. Een 
fucking 39jarige Russische vrouw...

10Ik heb nog nooit een Hermesartikel gelezen.

11Een keer had ik een abnormaal aantal Duvels gezopen op minder dan een uur, echt 
onmenselijk dus. En ik had muziekles dus ik ben vertrokken van café met mijn fiets, en had 

het slimme idee van mijn ogen even dicht te doen. Voor ik het wist lag ik op een stenen muurtje met 
een auto naast mij, waaruit een vrouw kwam die me vroeg of alles oke was. Ik wist niet waar ik was 
dus heb maar gezegd dat alles oke was. Ik kwam later ook te weten dat mijn voet open lag en ik 10 
minuten op dat muurtje gelegen heb...Stay away from Duvel kids.

12Soms ben je zo zat dat je even een kusje moet geven aan een 
van je beste vrienden #nohomo #brom

13Het was dus een random zondagavond aan het begin van het tweede semester en ik had 
een DJ shift in de fak. Na een hele avond goeie rock schijfkes opgezet te hebben was het 

tijd voor de opkuis en plan simons. Nu ik was reeds lichtjes beschonken (lees: echt wel zat) maar 
ik kon nog wel even doorgaan. Het enige probleem was dat ik diezelfde ochtend om 9u les had en 
omdat ik een oudheid student ben zaten er meestal niet meer dan 5 personen in deze les. In mijne 
zatte heb ik toen besloten om toch naar de les te gaan ! We zaten in pré-corona toch kort op elkaar 
en kort bij de prof. Mijn medestudenten zeiden dat ik ongelofelijk hard naar alcohol stonk, het was 
dus ook onmogelijk dat de prof dit niet geroken had. Ik weet niks meer van de les want ik had ook 
een drinkbus vol bier mee dus toen ik later mijn nota bekeek stonden die vol met nonsens. Dat was 
het ongeveer toch wel een avontuur voor zover ik het nog weet toch.
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En dan nu een korte mededeling van het hoofd van de 
federale vaccinatiestrategie aan de lezers van de Hermes...

Zeg dus nooit zomaar ‘ja’ wanneer iemand in een 
openbaar toilet je vraagt om te helpen met “zijn 
lenzen te zoeken”... 

En vergeet ook zeker niet om eens een kijkje te 
nemen op de gigantisch coole Hermes-website via 
hermes.kringhistoria.be !!!



Robbe’s Verloren Hartenrubriekje
Welkom bij onze vertrouwde Hartenrubriek! Aangezien onze 

redactie verschillende mails en brieven kreeg toegestuurd over 
liefde, relaties, seks en dergelijke, dachten we dat het leuk zou zijn 

om deze te beantwoorden. Daarom werd de totaal ongekwalificeerde 
Hermesredacteur Robbe aangesteld om deze taak te vervullen. Zelf 
een vraag? Stuur deze door naar Hermes@Kringhistoria.be of in een 
berichtje naar Robbe en wie weet sta jij in de volgende Hermes! (Tis 

volledig anoniem zenne)

Door Robbe Verbrugge
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Vraag nr. 1: 
Beste Robbe, het gaat niet meer zo goed met mijn lief en mij. Hij 
studeert ook geschiedenis (Oudheid) en het lijkt haast alsof we elkaar 
niet meer goed aanvoelen. We maken voortdurend ruzie en de seks is 
ook niet meer wat het geweest is. Wat moet ik doen?

Robbe’s antwoord 
Dumpen. Ééntje van Oudheid ben je liever kwijt dan rijk.

Vraag nr. 2: 
Liefste Robbe,

Hey Robbe, ik ben buitenproportioneel groot geschapen. Dat maakt mijn leven 
soms echt niet gemakkelijk. Pffft, wat moet ik doen?

Robbe’s antwoord 
Beste Karel Vr., ik heb je toch al gezegd dat je dit met mij 
persoonlijk moest bespreken, omdat ge weet dat ik met exact 
hetzelfde probleem zit?

Vraag nr. 3: 
Beste Robbe, ik ben een mannelijke student maar ik geraak maar niet aan 
seks in deze coronatijden. Hoe kan ik toch nog aan mijn trekken komen?

Robbe’s antwoord 
Met een lauwe appeltaart kom je al een heel eind.

~

~
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Vraag nr. 4: 
Ik was vorig semester op Erasmus en heb nog geen buitenlands lief gevonden. 
Help! Hoe kan dit? Ben ik een hopeloos geval ofzo?

Robbe’s antwoord 
De kans is groot ja. Je bent hoogstwaarschijnlijk een lelijk, introvert 
type

Vraag nr. 5: 
Beste Robbe, ik heb een vriendin maar ben helaas Valentijn vergeten. Zij 
hecht aan die dag echter veel belang. Wat zou ik voor haar kunnen kopen om 
het terug goed te maken?

Robbe’s antwoord 
Als je per se mee wil doen aan dat dom commercieel gedoe, zou 
ik als ik jou was de ‘The Lord of the Rings Trilogy (4K Ultra HD 
Blu-ray), the Extended Edition’ kopen met een rode strik errond. 

Vraag nr. 6: 
Robbe, ik ben een masterstudent en onlangs ben ik verliefd geworden op een 
meisje van 14 jaar. Ze is heel volwassen voor haar leeftijd dus er is echt geen 
probleem. Enkel judgen mensen soms super hard als ik het hen vertel? Wat moet ik 
doen?

Robbe’s antwoord 
Uzelf aangeven bij het lokale politiebureau en je stapels kinderporno 
verwijderen. Ik ga nu niet zeggen dat ik judge, maar dit is 
degoutant.

~

~
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Aangezien onze redactie politiekneutraal moet blijven gaan we op deze com-
ment niet meer reageren dan ‘HAHAHAHAHA’.

JA VERDOMME JA PAUL! Want wat hebben die vaccinaties ooit al voor ons ge-
daan!??( Allez buiten ons zo goed als te verlossen van gevaarlijke ziektes zoals polio, 
kinkhoest, meningokokkenziekte, tetanus, rode hond, mazelen, hepatitis B, bof, 
difterie, HPV-kanker…) JUST NIKS!

Het was voor onze redactie niet duidelijk of Peter kritisch staat tegenover de 
sneeuwmetingen of verwijst naar zijn recentelijk prostaatonderzoek.
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Inderdaad Stan. Zulke foto’s kun je best doorsturen naar Hermes@
Kringhistoria.be, om veilig te bewaren.

Beste meneer de Pauw, onze redactie verzoekt u vriendelijk om 
te stoppen met fake profielen aan te maken om uw seksuele 
frustraties kwijt te geraken. 

Fijn dat Jean Marc toch nog een positieve twist aan dit nieuws kan 
geven. 

Ach liever klagen in het nieuws dan klagen in de commentsection van 
HLN, wat nog maar eens bevestigt dat boomer-zijn effectief een ding is.
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 1) Jouw examens vallen tegen en je moet het slechte 
nieuws nog verkondigen aan jouw geliefde ouders. Hoe 

ga je het hen vertellen?

a) Zoals het een plichtsbewuste zoon/dochter betaamt, 
ga je meteen de waarheid verkondigen en hen 
garanderen dat er beterschap op komst is
b) Je steekt het op de verschillende vakken die slecht 
zijn gegeven door de professoren
c) Je geeft toe dat je wat eerder had moeten beginnen 
met studeren voor de examens, maar nu valt daar niets 
meer aan te doen natuurlijk
d) “Mijn examens zijn helemaal niet slecht gegaan! 
Ik stuur per kerende een woedende mail naar de 
examencommissie opdat ze deze grove fout meteen 
zouden kunnen rechtzetten!!”

2) De lockdown begint zwaar door te wegen. Als dat nog 
niet genoeg was, reageert een zoveelste boomer op een 
Facebook-artikel dat de jongeren moeten stoppen met 

zagen… De maat is bij deze vol! Wat doe je? 

a) Je haalt even diep adem en komt tot de vaststelling 
dat domme mensen nu eenmaal domme dingen zeggen. 
That’s life. 
b) Je reageert impulsief en schrijft dat de boomers zelf 
niets te klagen hebben en maar beter een kalmeerpilletje 
of twee zouden moeten innemen
c) Je denkt de hele dag na over wat je zou moeten 
reageren. Uiteindelijk ben je gekomen tot het perfecte 
antwoord, maar beseft dan dat in de tussentijd al 20 
mensen gereageerd hebben op de onzinnige boomer. 
Jouw bijdrage zou nu nog volledig nutteloos zijn…
d) Zolang de boomer niet ’s werelds beste president 
Vladimir Vladimirovitch Putin uitscheldt, kan het je niet 
zoveel schelen

3) Iemand zit achter je rug te roddelen, maar wanneer 
hij/zij tegen jou praat, is de persoon plots heel 

vriendelijk. Die schijnheiligheid staat je maar niet aan. 

Quo vadis?

a) Je praat zomin mogelijk met de persoon en probeert 
er je voor de rest niets van aan te trekken. Geen reden om 
tot zijn/haar niveau af te zakken. 
b) Je bestrijdt vuur met vuur: als de persoon over jou 
roddelt, dan ga jij exact hetzelfde doen over hem/haar!
c) “Ik zal het wel eens in zijn/haar gezicht zeggen. Maar 
niet nu: ben nog een serieke aan het kijken.”
d) Je nodigt de persoon uit op een persconferentie om 
hem/haar publiekelijk terecht te wijzen en zijn/haar 
schijnheiligheid en hypocrisie aan te kaarten. В русском 
стиле!

4) Je bent op zoek naar een nieuwe hobby om uit te 
oefenen. Welke verkies je?

a) Origami’s maken
b) Jiujitsu beoefenen
c) Kruiswoordraadsels invullen
d)Squat dansen

5) Je slaagt er maar niet in om een online les degelijk te 
volgen: je bent steeds afgeleid! Hoe ga je om met deze 

situatie?

a) Je haalt een extra kop koffie; het verbetert immers 
jouw concentratievermogen!
b) Je maakt jezelf wijs dat je vanaf NU wel zult opletten, 
om dan twee minuten later weer op TikTok te zitten
c) Je geeft het gewoon op en vraagt een week voor het 
examen notities aan enkele vrienden
d) Je betaalt iemand om de PC van de professor te hacken 
opdat je de examenvragen zou kunnen inkijken

6) Na een lange dag van zwaar werk te leveren, plof je 
neer op je zetel en denkt na wat je nu gaat doen. Dus? 

Wat gaat ge nu eigenlijk doen?

a) Je zet je favoriete serie op 

Eindelijk, de vaccins zijn er: het licht aan het einde van de tunnel waar we zolang op 
hebben moeten wachten. Meerdere vaccins doen momenteel de ronde en zijn onderling 

verschillend in hun productiewijze en effectiviteit. Dit betekent dat sommige middels “beter” 
zijn dan andere. Velen van jullie vragen zich nu ongetwijfeld af: “Welk soort vaccin zou ik 

eigenlijk zijn?” Toch niet? Pech, hier is alsnog een persoonlijkheidstest die die vraag helpt te 
beantwoorden. Enjoy!

WELK 

COVID-19 
vaccin 

BEN JIJ?
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COVID-19 
vaccin 

BEN JIJ?

Meeste A: Pfizer/BioNtech
Jij bent ongetwijfeld de beste leerling van de klas! Velen bewonderen je voor jouw 
talent en nagenoeg perfecte uitstraling. Ook sta jij gekend om nooit op te geven: steeds 
wanneer alles lijkt tegen te zitten, vind je toch een manier om door te drukken en te 
slagen in jouw opzet. Jouw aanwezigheid geeft hoop aan ons allen, bedankt!

Meeste B: Oxford/AstraZeneca
“Oei”, “Oof”, “Ai” zijn woorden die jij waarschijnlijks dagelijks te horen krijgt 
wanneer mensen reageren op hetgeen je doet. Op het eerste zicht lijk je misschien 
een heel leuk, aangenaam, goed functionerend persoon, maar naarmate meer 
mensen je beter beginnen te leren kennen, valt het nogal wat tegen. Vooral jouw 
stunteligheid, zelfoverschatting en valse beloftes maken van je een minder 
populair persoon. Maar laat de moed vooral niet zakken! Toch? 

Meeste C: CureVac
We zitten met een chronische uitsteller! Waarschijnlijk heb je als persoon wel veel 
potentieel en kwaliteiten, maar het probleem is dat het veel te lang duurt vooraleer 
deze naar buiten komen. Doe eens wat moeite en laat zien dat je een waardig 
alternatief bent voor de even capabele, doch iets snellere mensen!

Meeste D: Sputnik V
Поздравляем! Вы достойный член нашей любимой матушки России. 
С умом, настойчивостью и силой вы знаете, как перехитрить этих 
лицемерных неоимперских западников. Это их научит! Как насчет того, 
чтобы получить российский паспорт и стать официальной частью нашей 
великой страны? Не дорого стоит...

b) Je gaat doelloos surfen op het internet
c) Je valt meteen in slaap
d) Je zet je favoriete sovjet-propagandalied op  

7) Stel, de coronacrisis is eindelijk afgesloten. Om het te vieren 
beslissen jij en jouw vrienden om op reis te gaan naar Las 

Vegas! Hoe stel je jezelf op eenmaal aangekomen in het casino?

a) Je bent absoluut van plan om plezier te maken, maar 
probeert het gokken op een minimum te houden zodat er geen 
onaangename gesprekken met jouw bankier hoeven te volgen
b) Je maakt jezelf wijs dat er genoeg geld zit op jouw 
bankrekening en gokt erop los! Ik bedoel, wat is nu het ergste 
dat je zou kunnen overkomen? (yikes)
c) Je blijft nog even in de hotelkamer om te bekomen van de 
jetlag. Om dan plots drie dagen na jouw aankomst wakker te 
worden…
d) “Las Vegas?! Aan zo’n Amerikaanse oppervlakkigheid doe ik 
niet mee! Wat dacht je anders van een aangename trip naar Sint-
Petersburg of Vladivostok?”

8) Je zit te veel achter jouw PC, dus besluit je om eens een 
degelijk boek te lezen. Welke van de onderstaande boeken 

verkies jij?

a) “De alchemist”, Paulo Coelho
b) “Candide, ou l’optimisme”, Voltaire
c) “And then there were none”, Agatha Christie
d)“Misdaad en straf”, Fyodor Dostojevski

9) Volgens de horoscopen van de “Dag Allemaal” ga je een 
zware, doch leerrijke 1 tot 12 maanden tegemoet. Hoe reageer 

je op dit knap staaltje van waarzeggerij? 

a) “Pure quatsch.” 
b) “Daar geloof ik niet in hoor! Tenzij…”
c) “Mijn leven is altijd zwaar, dus ik zie niet in hoe dit nu plots 
wél leerrijk zal zijn.”
d) “Een zwaar leven beangstigt mij niet; ik ben al erger 
gewoon!” 

10) Een vriend(in) valt onverwachts jouw kot binnen terwijl 
je een date hebt… De onuitgenodigde gast is zich van geen 

kwaad bewust, maar je moet toch op een subtiele manier 
weten te zeggen dat het ongelegen komt. Hoe pak je dit aan?

 
a) Je neemt jouw vriend(in) even apart en zegt op een vriendelijke 
wijze waar het op staat; hij/zij zal er wel begrip voor tonen!
b) “Trio?”
c) Je denkt twee uur lang na over wat je zou kunnen doen, om 
jouw vriend(in) dan uit het niets een sms te sturen dat hij/zij best 
zou vertrekken 
d) Je pakt jouw date bruut vast en zet de persoon zonder pardon 
aan de deur. Je hebt de wodka immers maar voor twee personen 
gekocht. Поехали!

11) Ten slotte, wie is jouw favoriete historische personage?

a) Marie Curie
b) Pieter Troelstra
c) Keizer Nero
d) Yuri Gagarin
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Tante Carmens kleine roddelrubriek
Dag sjoukes, tante Carmen hier! Ik zal jullie miezerige leventjes 
deze maand proberen te verbeteren door jullie op de hoogte te 
houden van alle sappige roddels! Waarheden, halve waarheden 
of flagrante leugens; alles behoort tot de resem van uitspraken 
die ik jullie nu zal voorleggen. Geniet er maar van en zoals je 

weet: je hebt het alleszins niet van mij gehoord!

• Een klein vogeltje heeft in mijn 
oor gefluisterd dat na de avondklok 
de oudheidstudent samenkomen op het 
Ladeuzeplein om hun druïderitueel uit te 
voeren...

• Ik heb gehoord via via dat studenten 
vrijwillig uit het stadspark zijn getrokken 
omdat iemand ‘Babylon rules’ zou 
geschreeuwd hebben... 

• In de wandelgangen gaat het 
gerucht dat de mogelijk toekomstige 
praeses enkel verkozen zal geraken omdat 
de KUL per se haar quota voor het in dienst 
nemen van internationale studenten wil 
halen...

• Het gerucht gaat de ronde dat meer 
studenten vrijwillig het Sputnik V-vaccin 
zouden willen nemen, dan 1 uur een L-vak 
te volgen...

• Er wordt gezegd dat als je drie keer 
‘Bachelorpaper’ in de spiegel snel zegt 
achter elkaar, een Enrico verschijnt...

• Mij is gezegd dat Luc Sels al sinds 
augustus de voorzitter is van de 
communicataskforce van de overheid...



De hatelijkste uitspraak 
van de maand

De Hermes presenteert...

Met deze maand: 

“Kritisch denken kan ook doorslaan. Het probleem met 
wetenschapsontkenners of met vaccintwijfelaars is dat ze heel 

veel zaken in twijfel trekken behalve zichzelf”

- Maarten Boudry, filosoof en kritisch denker die 
bekend staat om heel veel zaken in twijfel te trekken, behalve zichzelf.



ZONDAG 20 SEPTEMBER
THE RETURN OF THE FAK
FAK LETTEREN OPENT ZIJN DEUREN ALS ZITCAFÉ!


