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Beste Historianen, sympathisanten, internationals, 
eerstejaars en ouderejaars

Voorwoord van de praeses

Nu de start van het nieuwe academiejaar is aangebroken wil ik jullie eerst en vooral allemaal van harte welkom 
heten in ons dierbare Leuvense land. Voor sommigen van jullie betekent deze start een intrede in een 

volledig nieuwe omgeving vol onbekende mensen en onverkende hoeken. Voor anderen zal het aanvoelen als 
een terugkeer van het ons zo bekende prachtige studentenleven en een thuiskomst in onze geliefde stad. Of  je 
nu tot de eerste of  de tweede categorie behoort, we hebben voor jullie één grote belofte: Historia staat er ook 
dit jaar weer opnieuw om jullie allemaal de beste tijd van jullie leven te bezorgen. Na een jaar dat voor ieder van 
ons op alle vlakken enorm moeilijk gebleken is (omwille van een bepaald gegeven die ik zelfs niet bij naam zal 
noemen) beginnen we nu vol goede moed aan een werkingsjaar dat voor ons een terugkeer naar ons normale 
ritme zou moeten betekenen. We hebben dit jaar een grote, enorm enthousiaste ploeg voor jullie klaarstaan die 
zich er vol passie toe zal wijden om jullie een onvergetelijke tijd te bezorgen. Of  je nu zin hebt in een wild feestje 
in onze geliefde Fakbar Letteren of  een sfeervolle cantus, een uitdagende quiz of  een ontspannende filmavond, 

een sportieve wedstrijd of  een kennismakingsactiviteit met je medestudenten: Historia zorgt 
dat er voor ieder wat wils is. Naast de organisatie van deze ludieke activiteiten hebben 

wij als kring natuurlijk ook het doel om jullie zo veel mogelijk te ondersteunen in jullie 
studies. Dit trachten wij zoals altijd te bereiken door de verkoop van cursussen aan 
democratische prijzen in onze cursusdienst. Hiernaast vertegenwoordigen wij ook 
de geschiedenisstudenten op verschillende studentikoze en academische organen. Zo 
garanderen wij dat jullie stem gehoord wordt en dat jullie opmerkingen en bezorgdheden 
op een heldere manier op de juiste plaats terechtkomen. Vervolgens wil ik me graag 
even specifiek wenden tot de eerstejaars: Welkom in Leuven, het komende jaar zal jullie 

gegarandeerd altijd bijblijven. Zowel binnen als buiten de aula zullen jullie vrienden voor het 
leven maken en onvergetelijke ervaringen opdoen, en ons Onthaalteam staat vol ongeduld 

klaar om jullie hiermee te helpen. Doorheen de eerste paar maanden zullen er tal 
van onthaalactiviteiten plaatsvinden waar jullie jullie medestudenten kunnen 

leren kennen. Een van de belangrijkste en meest onmisbare van deze 
evenementen is ons onthaalweekend, dat zal plaatsvinden van 15 tot 17 
oktober. Een ander belangrijk moment is onze peter- en meteravond, 
waarop je kennis kan maken met ouderejaars die je zullen helpen het 
Leuvense studentenleven te trotseren. Na de eerstejaars wil ik zeker 
ook de ouderejaars terug welkom heten. Of  je nu reeds een fiere 
Historiaan bent of  niet veel feeling hebt met het kringleven, weet dat 
jullie allemaal meer dan welkom zijn, dus twijfel niet en kom eens af!
Hierbij ga ik stilletjes afsluiten. Ik wil jullie allemaal enorm veel 
succes wensen in jullie studies en jullie verdere leven. Of  het 
nu is om jullie uit te leven of  om jullie te helpen met eventuele 
problemen, Historia staat voor jullie klaar. En hoewel we 
onmogelijk kunnen weten wat de toekomst voor ons inhoudt 
geloof  ik er toch met heel mijn hart in dat we er allemaal 
samen wederom een fantastisch jaar van zullen maken. Tot snel!

Jullie praeses,

Cas



Voorwoord van de redactie
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Gegroet dierbare lezers,

De vakantie is gedaan en het academiejaar begint weer! Joehoe! Eindelijk weer feesten, in de aula lessen volgen 
met je vriendjes, muilcirkels in de Fak en….. FYSIEKE HERMESSEN! Na vorig academiejaar bijna volledig 

digitaal te draaien, kan vanwege de coronatoestand onze Hermesredactie nu terug papieren Hermessen drukken. 
Dit wist u waarschijnlijk al omdat u dit voorwoord nu aan het lezen bent op papier, maar ja ik moet ook aan het 
minimum woordenaantal voor dit voorwoord komen eh. En ook dit academiejaarjaar zal 
onze redactie haar uiterste best doen u te verblijden met zo’n leuk mogelijke artikels! 
Onze redactie bestaat dit jaar uit Fauve Horrie, Eliana Smits en mezelve; Robbe 
Verbrugge. Na drie jaar een mannenbastion te zijn, wordt die cyclus nu verbroken 
door het redacteurschap van twee super bevallige en knappe dames! Helaas betekent 
dit ook dat Alec Verhaeren niet langer onder ons is (als redacteur). Bij deze stel ik u 
dan ook graag de eerste Hermeseditie van dit nieuwe team voor! De traditie volgend 
start de eerste Hermes van het academiejaar met een artikel van Onthaal (vol nuttige info) 
gericht op eerstejaars. Eveneens schreef  Kasper Nollet een artikel met het oog op de 
geruststelling van eerstejaars doormiddel van leerrijke tips. Ten slotte kunnen de eerstejaars 
in deze Hermes ook nog kennis maken met onze onderwijsvertegenwoordigers via 
een artikel dat zij zelf  hebben geproduceerd. Maar vreest u niet Hermesliefhebber, 
deze Hermes draait niet alleen rond eerstejaars! Zo kroop Fauve Horrie in haar pen 
om haar melancholische gevoelens met u mee te geven, daarnaast doet Eliana Smits 
in deze Hermes een voorspelling van hoe de toekomst er zonder corona zal uitzien. 
Thomas van Daele probeert u dan weer warm te krijgen voor een film die binnenkort 
zal uitkomen, namelijk “Dune”. Royalist in hart en nieren, Robin Groesenken, geeft 
u dan weer zijn visie mee op de klassen en standen binnen de studentenmaatschappij. 
Bovendien schreef  Simon Tibo nog een artikel dat Jef  Bezos zijn vet geeft (onze redactie 
is niet verantwoordelijk voor meningen die in de Hermes geuit worden). Daarbij komt nog 
een artikel van mezelve, waarin ik u de verschillende soorten geschiedenisstudenten 
toelicht. Wat onze vaste rubriekjes betreft…. Ik denk dus ik ben op HLN, De 
Verloren Hartenrubriek en De persoonlijkheidstestjes zijn terug!!! Helaas nemen 
we wel afscheid van Tante Carmen’s Kleine Roddelrubriek, maar gelukkig 
wordt die vervangen door überleuke patattenhoroscoop van Fauve Horrie. Ten 
slotte kunt u ook nog een spelletjespagina in onze Hermessen vinden. Voilà, 
onze redactie heeft kort zijn zegje kunnen doen dus dat betekent dat er ons 
niks meer te doen staat buiten u heel veel leesplezier te wensen. Geniet ervan x.

Uw redactie,

Fauve Horrie, Eliana Smits & Robbe Verbrugge



Team Onthaal’s stappenplan
            voor eerstejaars

Allerliefste eerstejaars

Eerst en vooral een erg hartelijk welkom in de richting geschiedenis! Je bent er in 
geslaagd om de leukste, interessantste en meest intrigerende richting van heel de 
KUL er uit te kiezen! Het is een keuze die je je niet zal beklagen, dat verzekeren 

we je nu al. De eerste weken aan de universiteit kunnen erg overweldigend zijn in 
vergelijking met het middelbaar. Ineens komen er monsters zoals ISP, IER en Toledo 
op je af en dan zwijgen we nog over PAL-coaches… Het is dus perfect normaal dat je 
door de bomen het bos niet meer zou zien, maar geen zorgen! Daarom zijn wij, Team 
Onthaal van Kring Historia, er om jullie door deze eerste weken te loodsen. Hieronder 

vind je een handig stappenplan voor de eerste weken.

STAP 1: Volg de groep Geschiedenis vriendjes ( 1ste bachelor KU Leuven) en 
Onthaalvriendjes.
Stap 1 is misschien wel de belangrijkste, want het is essentieel om in deze 2 facebook-
groepen te zitten! Geschiedenis vriendjes dient voor de communicatie van de Kring naar 
de studenten toe, maar daar kunnen ook samenvattingen, schema’s en voorbeeldvragen 
in worden gedeeld. De andere groep, Onthaalvriendjes is mega belangrijk! Hierin 
worden alle evenementen van team Onthaal en Kring Historia in gepost, zoals 
eerstejaars cocktailfeestje, eerstejaarsweekend, meter-peter avond, kerstetentje en ga zo 
maar door… Houdt deze groep dus goed in de gaten als je mensen van de richting wilt 
leren kennen! De Hermes, je weet wel, dat blad dat je nu aan het lezen bent, is eveneens 
digitaal te lezen in deze groep! Ben je zelf  een sociaal geëngageerd persoon? Aarzel 
dan zeker niet om zelf  een FB-groep op te richten voor jouw jaar, dat is altijd handig.

Stap 2: Bezoek Fakbar Letteren!
Nu je je bij deze groepen hebt aangesloten ben je perfect op de hoogte van welke 
evenementen er allemaal te gebeuren staan! Nu heb je dus helemaal geen excuus om 
hier niet naar toe te komen. Het merendeel van de evenementen zal doorgaan in 
Fakbar Letteren, Blijde Inkomststraat 11. In onze fabuleuze fakbar zitten altijd mede-
geschiedenis studenten. Overdag kan je er aan je paper komen schrijven of  gewoon 
gezellig een babbeltje komen slaan en ́ s avonds vinden hier de gekste en beste feestjes 
van heel Leuven plaats! Zet dinsdagavond al maar in je agenda, want dan is het Historia-
avond. Ons geweldig animatie-team voorziet dan crazyy feestjes ( soms in thema, de 
Historia marginale avond is echt een niet te missen feest!) Zeker eens langskomen dus!
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Stap 3: Ga naar de PAL-sessies
PAL-coaches, het klinkt als een of  ander gek beest, maar in feite zijn het allemaal schatten 
van mensen die jullie doorheen het eerste jaar willen helpen. Je zal worden ingedeeld in 
een PAL-groep, waarmee je PAL-sessies houdt. In deze sessies leer je samenvattingen 
maken, schema’s opstellen, hoe je juist een open vraag beantwoord en een correct en 
volledig antwoord formuleert. Ze helpen je met een blokplanning opstellen, je ISP 
invullen en staan altijd klaar om jullie vragen te beantwoorden. Ga zeker naar deze sessies, 
het is een enorme hulp en helpt je echt doorheen dit soms erg hectische eerste jaar! 

Stap 4: Ga mee op onthaalweekend! 
Heb je het weekend van 15-17 oktober al iets gepland? Zo nee, schrijf  je dan stante-pede 
in om mee te gaan op het Onthaalweekend ( zo ja? Skip wat je ging doen en maak dat je 
ingeschreven bent!) Dit weekend is niet alleen de ideale gelegenheid om je jaargenoten 
beter te leren kennen, maar ook de meer ervaren historianen die meegaan! Wij kunnen 
dan onze ervaringen delen, je tips geven en vragen beantwoorden. Bovenal willen we 
jullie gewoon een toptijd geven en ons te pletter amuseren! We spelen er spelletjes, 
drinken er gezellig een paar en leren elkaar beter kennen. Door corona kan het zijn 
dat het weekend niet helemaal zoals normaal kan doorgaan, maar niet getreurd, we 
verzekeren je dat het een knaller wordt! Op dit weekend zijn al meerdere vriendschappen 
voor het leven gesmeed, aarzel dus zeker niet om te komen! Houdt de bovenstaande 
Facebook groepen goed in de gaten want de plaatsen zijn beperkt! Wij zien jullie 
daar!! Meer informatie volgt later in de facebookgroepen, dus houdt deze in de gaten!

Stap 5: Kom naar de meter- en peter avond
Heb je na de eerste weken al het gevoel dat je al 300 uur achterstaat bij Ortwin? Zie je 
het verschil niet meer tussen een Minoïsche of  Myceense vaas? (wie wel?) Vind je Limo 
het grootste digitale labyrint dat er is? Loop je even ver achter bij politicologie als Marc 
Hooghes haarlijn? Heb je gewoon nood aan iemand bij wie je altijd terecht kunt en die 
je ook voor de niet-les gerelateerde zaken kan helpen? Schrijf  je dan als de bliksem in 
voor de Historia meter-en peter avond! Want ook dit jaar staat er weer een horde aan 
ouderejaars klaar om jullie te begeleiden en te ondersteunen doorheen het eerste jaar! 
Kom hier dus zeker naar toe en maak kennis met je universitaire meter of  peter. Meer 
informatie volgt later in de facebookgroepen, dus ja opnieuw: Houdt deze in de gaten! 

Stap 6: Heb je vragen of problemen? Contacteer Team 
Onthaal!

Wij, Friedel Ovaere, Hannelore Braeken en Stanne Meulemans zijn voor dit academiejaar 
het team Onthaal van kring Historia. Dit houdt in dat wij de eerstejaars activiteiten 
organiseren en ons super hard smijten om jullie zo een legendarisch eerste jaar te 
bezorgen! Zit je met iets van vragen, problemen of  wil je graag meer informatie omtrent 
een bepaald evenement, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren via mail: onthaal@
kringhistoria.be of  contacteer ons via facebook. Wij staan altijd klaar voor jullie!

Stap 7: Laatste stap
Stap 7 is de laatste stap en misschien wel de belangrijkste: GENIET! Je hebt net anderhalf  jaar in een corona-
tijdperk gezeten, waar nu eindelijk een einde aan lijkt te komen. Geniet met volle teugen van het studentenleven, 
laat geen kans onbenut om je te amuseren en samen zullen we van je eerste jaar een memorabele tijd maken! 

Voila, ons stappenplan om de eerste weken goed door te komen! 
We zien je graag op een van onze evenementen!

 
Kusjes team Onthaal xxx

                      Friedel Ovaere, Hannelore Braeken en Stanne Meulemans
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Typologie...Typologie...
der geschiedenisstudent der geschiedenisstudent 

Beste lezer, ik vertoef me ondertussen al drie lange jaren onder de 
geschiedenisstudenten. In al die jaren heb ik ontdekt dat er niet 

één soort student is die zich toelegt op de geschiedenisstudie, maar 
dat deze studenten te onderscheiden zijn in verschillende groepen. 

Bij deze presenteer ik u dan ook met graagte de typologie der 
geschiedenisstudent. Disclaimer: al de onderstaande bevindingen, 

types en eigenschappen berusten op zuiver wetenschappelijk 
onderzoek en kunnen dus onmogelijk tegengesproken worden.

Door Robbe Verbrugge



We starten dit lijstje met de meest exotische en zeldzame soort geschiedenisstudent, namelijk de oudheidstudent. 
Iedereen kende in zijn of  haar eerste jaar wel een enthousiasteling die trots(!?) durfde toegeven dat hij volgend 
jaar voor de afstudeerrichting Oudheid ging kiezen. De jaren erna verdwenen ze echter precies van de aardbol 
en kwam je ze haast nooit meer tegen. Aangezien dit soort student uiterst moeilijk is om in het wild of  sociale 
evenementen te spotten, kon ik dan ook minder kennis nemen van de eigenschappen van dit soort figuur. Hoewel er 
wel met zekerheid te zeggen is dat ze doorgaans gekenmerkt worden door schuwheid en schroom. (Af  en toe zit 
er ook een poppersnuiver tussen). Heel soms, ongeveer rond de paartijd, kunt u ze bovendien op de campus uit volle 
borst Latijnse verzen horen scanderen. (Tip: vraag hen niet wat ze precies stamelen of  je geraakt nooit meer weg.)

1. De oudheidstudent

2. De ik-lees-de-Hermes-niet-student
Dit type student, in het Latijn ook wel de ‘studentus kleinus piemelus’ genoemd, verafschuw ik het meest. Deze studenten 
maken immers geen aanstalten om de Hermes te komen halen wanneer wij hermesredacteurs deze trots aankondigen 
in de aula. Zij appreciëren ons harde werk (dat meestal gepaard gaat met bloed, zweet, tranen en soa’s) nooit!. Zoveel 
meer woorden ga ik aan deze studenten dan ook niet vuil maken. Ik zou louter nog willen vermelden dat ze doorgaans 
gekenmerkt worden door cultuurbarbarij van het hoogste soort, maagdelijkheid en het verkiezen van Jupiler boven Stella.

Zo overtuigd van zijn eigen kunnen, zo overtuigd van zijn eigen intellectuele niveau.  Ondanks dat de student 
hiervan zelf  zo is overtuigd, vinden andere studenten deze student vaak slechts een verkoper van gebakken 
lucht. Dit type student houdt er overigens van om vele vragen te stellen of  te beantwoorden in de les (hoe dom 
de vraag of  het antwoord ook is) en maakt gedurende het hele academiejaar samenvattingen (hoewel hij deze 
niet graag deelt). Zulke studenten komen frequent in de partijtop van de N-VA of  bij de hermesredactie terecht. 
Als er een verpersoonlijking zou bestaan van het mannelijke geslachtsorgaan, dan is het wel dit type student. 

3. De arrogante, zelfingenomen know-it-all

4. De parasiet
Parasiteren op het werk van anderen, samenvattingen stelen of  anderen het werk voor hen laten doen; daar is de parasiet absoluut 
niet vies van. Het spreekt voor zich dat dit type student dan ook niet erg geliefd is bij de verschillende samenvattingenmakers. 
(uitzondering: academiejaren 2018-2019/2019-2020 waarin letterlijk elke student ging parasiteren bij de befaamde en 
legendarische Delphine, die haar samenvattingen zonder problemen als een messias verspreidde). Maar waarom legt dit 
soort student zich toe op dat gedrag? Dat vroeg ik me ook af  en samengevat wees mijn onderzoek op luiheid, domheid, 
uitstelgedrag of  te veel knaldrang. De wetenschappelijke deontologie verplicht mij echter toe te geven dat de parasietstudenten 
nog zijn onder te verdelen in twee kleinere groepen: de dankbare en ondankbare parasieten. De dankbare parasieten zijn niet 
minder geliefd dan andere studenten omdat ze uit dankbaarheid voor de hulp eens een biermand leveren, eentje trakteren 
of  gewoonweg ‘dank u’ zeggen. De ondankbare parasieten verdienen het daarentegen om eeuwig in de hel te branden. 

Laten we er niet flauw over doen: deze studenten hebben wel degelijk een (groot) probleem, hoewel je ze dat nooit zal 
horen toegeven. Deze categorie studenten bestaat echter nog uit verschillende subcategorieën. Zo vallen studenten met 
een alcoholverslaving onder deze noemer, maar evenzeer studenten die oprecht van mening zijn dat onderwijs de leukste 
functie van het praesidium is.  Het woord ‘probleem’ kan hier dus op verschillende zaken wijzen. Andere voorbeelden 
zijn studenten die  Nieuwe Tijd boven Nieuwste Tijd verkiezen of  studenten die nog nooit in de Fakbar zijn geweest. 
Ik kan hier overigens ook nog kort ontkrachten dat te veel in de Fakbar vertoeven een probleem zou zijn, integendeel. 

5. De ‘ik heb geen probleem hoor’- student

Voilà vriendjes en mensen die ik met dit artikel op de tenen heb getrapt, 
dit waren de voornaamste soorten geschiedenisstudenten! Als je jezelf 
niet herkende in één van bovenstaande categorieën, wel dan behoor je 

waarschijnlijk tot de groep waar je het liefst niet toe zou behoren.
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Nu het begin van het nieuwe academiejaar nadert, kijken we allemaal uit naar de nieuwe 
realiteit. Althans, naar de nieuwe realiteit zoals wij ons die inbeelden. Code groen, de 

poulékes weer zien op regelmatige basis, mondmaskers die langzaam uit het straatbeeld 
verdwijnen, enzovoorts. Zal het echter allemaal wel zo rooskleurig worden zoals wij ons 

graag voorstellen? Na een immens lange tijd waar de pandemie zijn stempel op nagenoeg 
alle aspecten van ons leven drukte (maanden? Jaren? Decennia? Wie houdt het nog bij?) 
lijkt de voorzichtige versoepeling in het vooruitzicht een leeg blad waar de samenleving in 
al haar enthousiasme met kleurpotloodjes op wordt losgelaten. Vandaar is het misschien 

niet slecht om de mogelijke scenario’s uiteen te zetten, hoewel de onvoorspelbaarheid van 
de toekomst natuurlijk ervoor zorgt dat niks met zekerheid gezegd kan worden (behalve de 

Patattenhoroscoop, altijd luisteren naar de patatten).

Door Eliana Smits

DECORONISATIE EN THE ANARCHY: 
EEN VOORZICHTIGE PROGNOSE

Teloorgang der Karens
Een dergelijke prognose kan uiteraard 
niet bestaan zonder dat deze gepaard 
gaat met een vermelding van de anti-
vaxxers, ook wel “de Karens” genoemd 
in de volksmond. Dit is de laag van 
de bevolking die vreesde voor die 
extra arm die mogelijks aangroeit 
na het ontvangen van het Corona-
vaccin. Ofschoon deze standvastige 
types wellicht niet effectief  uitgeroeid 
zullen worden, zullen ze desondanks 
– meer dan de rest en meer dan 
vroeger – minder in het openbaar 
gezien worden. Of  deze zogenaamde 
“teloorgang” getreurd moet worden 
is een open vraag, die ik wegens 
zelfbehoud niet wens te beantwoorden.

De “ja wette lot mor, nu nimmer 
afkomen” ingesteldheid
Vervolgens is het algemeen geweten 
dat de mens een creature of  habit is. 

Na de implementatie van restrictieve 
maatregelen om het verspreiden van het 
virus te voorkomen, werden heel wat 
mensen (terecht uiteraard) gedwongen 
om de gewoontes van hun dagelijks 
leven aan te passen. Een dergelijke 
gedwongen verandering was niet 
voor iedereen even gemakkelijk. De 
vraag is dus of  de aanpassing van het 
terugkeren naar pre-corona condities 
überhaupt mogelijk kan zijn voor dit 
soort mensen. Deze keer is het immers 
niet meer verplicht, en die zetel-sessies 
met de les op de achtergrond zijn niet 
het einde van de wereld gebleken. 
Ook wel de “achterblijvers” of  
“kluizenaars” genoemd, zullen deze 
soort mensen wellicht eveneens afwezig 
blijven uit het openbare leven, of  toch 
ten minste voor een hele tijd nog. 

“Amai seg das lang geleden…. 
En hoe ist?”

Sporadische ontmoetingen met mensen 
die je in pre-corona tijden regelmatig 
zag, maar waarmee je langzaam 
contact verloren bent doorheen de 
verscheidene lockdowns, zullen voor 
niemand vreemd zijn. Je kent het wel, 
je wandelt door de supermarkt en ziet 
ineens bij de diepvries-afdeling die 
ene persoon staan waarmee je vroeger 
soms praatte op feestjes, waarmee 
je wel eens naar de les ging, etc. In 
werkelijkheid hebben jullie echter niet 
echt iets met elkaar gemeen en de 
periodes van isolatie hebben dan ook 
aangetoond dat contact met elkaar geen 
voorwaarde is voor jullie algemene 
welbevinden. Ernaar toe gaan of  dan 
maar gewoon negeren? Een gepast 
plan van aanpak in dergelijke situaties 
kan ik helaas niet geven, maar bereid 
je al maar voor op een toename van 
die situaties, nu inmenging in de brede 
populatie steeds meer mogelijk wordt.
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<<
Met andere woorden, ieder voor zich 
en de sterkste overleeft. No borders 
– no nation – just people (of  zoiets). <<

ANARCHY
Deze spreekt volgens mij voor zich. 
Denk aan baby’s in een kinderopvang: 
gebrek aan een éénduidige hiërarchie 
en gedeelde moralen maken deze 
ruimtes uitermate geschikt voor chaos. 
Nu isolatie de brede samenleving 
wellicht eveneens heeft teruggebracht 
naar een dergelijke primitieve status 
(nee, ik wens dit niet te verduidelijken) 
is chaos mogelijks onvermijdelijk 
in de toekomst. Wat zijn de regels 
nog? Naar wie moet ik luisteren? Met 
andere woorden, ieder voor zich en 
de sterkste overleeft. No borders – 
no nation – just people (of  zoiets). 

Hiërarchie der overlevers
Ja, ik geef  toe dat deze in zekere zin 
in tegenspraak is met voorgaande 
prognose (hoewel een vernieuwde 
hiërarchie eveneens een uitkomst kan 
zijn van anarchie). Toch is deze niet 

onbelangrijk om te belichten. Laat ik 
het zo zeggen: wat heb jij gedaan in de 
tijden van isolatie? Ben jij een fitness-
goeroe geworden die een hernieuwde 
passie heeft voor gezond eten? Of  heb 
jij 34,5 nieuwe hobby’s opgenomen en 
staat jouw huis nu vol onafgewerkte 
projecten? Of  ben jij misschien iemand 
die de hoop opgegeven heeft en niet 
eens meer weet wat je hebt gedaan met 
al die tijd? (In het laatste geval wil ik in 
elk geval graag zeggen: wees lief  voor 
jezelf, niks mis met je dagen vullen 
met slapen en binge-watchen xxx)

In ieder geval staat menig mens erom 
bekend een kritische rechter te zijn 
wat betreft de vraag “wat is nuttige 
tijdsopvulling?” en zullen ongetwijfeld 
bepaalde mensen zich succesvoller 
voelen dan de rest. In dit scenario 
wil ik bij deze graag meedelen dat 
iedereen gedaan heeft wat hij of  zij 

kon en dat een “geslaagde lockdown” 
geen éénduidig in te vullen concept is. 
Dus nee, Charlotte, niemand hoeft uw 
receptjes voor gezonde brownies of  uw 
get-fit-in-30-days fitness schema, maar 
ik ben blij dat jij er gelukkig mee bent. 

Ten slotte...
...wil ik graag nogmaals benadrukken 
dat slechts het verstrijken van tijd zal 
aantonen wat decoronisatie (ja, dat is een 
woord) zal brengen aan vernieuwingen. 
In elk geval bij deze nog graag een 
oproep om in de tussentijd voorzichtig 
te blijven, de regels na te volgen en te 
blijven denken aan je medemens. Op die 
manier zal een corona-vrije toekomst 
zich wellicht langzaam gaan ontwaren, 
op welke manier dan ook (cf  supra xd). 
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Ik hoor de meeste studenten al denken dat 
de rustperiodes onze vakanties zijn vlak na 

onze pittige prestaties tijdens één van onze vele 
examenperiodes. Ergens zijn jullie zeker correct, 
maar ik ga nog iets specifieker, het zit hem in 
de details zeg ik je. Echte rust zit hem in de 
periodes waar op dat moment niemand nog iets 
van jou verwacht, waar je met niets moet inzitten 
op vlak van unief  en, het belangrijkste, waar de 
donderwolk met nieuws over jouw zuurverdiende 
puntjes onschuldig boven je hoofd zit te zweven. 
Ik heb het natuurlijk over de periode van enkele 
dagen, vlak na je laatste examen, wanneer de 
eerstvolgende ‘deadline’ in 
je universiteitsagenda de 
dag is waarop de puntjes 
online komen. Is er hier 
een algemene naam voor? 
Neen, maar ik noem het 
de hemel. Daar ben je 
dan, riding high na het indienen van je laatste 
examen. Je kan de vrijheid in die momenten 
gewoon ruiken, of  dat kan ook gewoon de 
trein zijn waarmee je terug naar huis keert.
Denk er maar eens aan terug, wat heb jij met 
die kostbare dagen gedaan? Ik heb mij alleszins 
nuttig beziggehouden met leuke deadlines voor 
de Hermes die jullie nu zitten te lezen in de 
zetel, of  in de les - geef  toe, in het begin van 
een semester is er niet zo’n groot verschil. Ik heb 
het dan trouwens specifiek over de periode na 
de herexamens, mijn favoriet uit de drie. Hier 

volgt ook niets meer op van werk, behalve het 
blanco begin van een nieuw academiejaar en dat 
is waar we hier weer bij aangekomen zijn. Het 
is nu terug tijd om het brein op gang te krijgen 
en die leerstof  stilletjes aan verwerkt te krijgen, 
hopelijk deze keer wel op tijd voor de grote, 
boze examens. Het woord ‘examens’ haalt ook 
zo direct bijna alle plezier uit een zin, maar het is 
gelukkig iets wat nog niet direct aan de orde is. 
Natuurlijk niet mensen, eerst moeten we nog door 
de hele procedure van ISP’s invullen en hopen 
dat we één dezer dagen onze studentenkaart in 
de bus krijgen, met diezelfde mottige foto van 

in de tijd dat je dacht dat de 
universiteit een nieuw, leuk 
avontuur ging worden. Lang 
geleden dus, tenzij je nog bij 
de groep van onschuldige 
eerstejaars hoort die hun 
eerste Hermes openslaan, 

alleen maar om te zien hoe oudere studenten hun 
best doen om geen crise te krijgen. Niet gevreesd 
jongelingen, het valt uiteindelijk allemaal wel mee, 
er is natuurlijk veel meer aan het universitaire 
leven dan wenen en nog eens wenen. Denk maar 
aan onze geliefde kring en de vooruitzichten op 
een goudbruin glaasje geluk in onze schone Fak.
Op deze gelukzalige noot eindig ik mijn betoog 
over de schone dagen na de examens en hef  
ik een symbolische toost op het begin van dit 
nieuwe jaartje aan de KUL. Een symbolische 
santé en (hopelijk niet symbolisch) tot in de Fak!

Het begin van het academiejaar staat gelijk aan heel wat dingen, maar vooral het 
einde van mijn welverdiende rust. Twee semesters met elk een examenperiode 
en dan nog wat random herexamens erbij, dat doet wat met een mens. Al dat 

wetenschappelijk bewijs dat jonge mensen veel rust nodig hebben om sterk en groot 
te worden, de KUL heeft dat duidelijk uit zijn geheugen geschrapt. Zesjarigen of 

twintigers, zoveel verschil is er soms niet. Jonge mensen zijn jonge mensen. Maar 
wat is ‘echte’ rust nu eigenlijk? Ik heb hier alvast een heel specifieke definitie voor. 

Laat het mij even uitleggen aan jullie, beste lezers.

Heimwee naar mijn favoriete 
periode(s) in het academiejaar

Door Fauve Horrie

‘Het woord ‘examens’ haalt 
ook zo direct bijna alle 
plezier uit een zin, maar 
het is gelukkig iets wat nog 
niet direct aan de orde is.’
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Tips voor de startende 
geschiedenisstudent

Daar sta je dan. ‘we verzamelen aan het MSI’, las de mail die je tot wel 
drie keer toe opnieuw doornam, om zeker te zijn dat je niets gemist had. 
De roodkleurige gevels van dat gebouw zijn je nu nog onbekend, haast 

intimiderend. Want daarbinnen begint het, daar begint ‘de universiteit’…Je 
eerste dagen aan de KU Leuven zijn allesbehalve een sinecure. Het is de wilde 
aanloop die je moet nemen alvorens je studententijd pas echt in volle vlucht 
is. Om jullie te helpen deze periode heelhuids door te komen,  presenteer ik 

een aantal tips om je zo snel mogelijk wegwijs te maken in wat er toe doet in 
het studentenleven.

Door Kasper Nollet

Handig!

Vernuftig
!

MUST read!
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Je zal al gemerkt hebben dat de universiteit allesbehalve een stoffige plaats is waar enkel gestudeerd wordt. 
Eerder het tegendeel: iedere week is er wel iets te doen, soms zie je zelfs het bos niet meer door de bomen. 
Je moet niet alleen maar studeren. Leuven heeft een fantastisch cultureel landschap, en een rijk uitgaansleven. 
Maak daar gebruik van, geniet van je tijd hier: het is de beste tijd van je leven, en het aanbod is gigantisch.
Ook onze kring maakt zich daar niet in het minste schuldig aan. We hebben vanalles in de aanbieding. Ons Cultuurteam bijvoorbeeld 
(team ‘Cooltuur’ voor de fans) organiseert ieder semester de grote Historia Quiz. Daarnaast doen ze uitstapjes en museumbezoekjes, 
en houden ze ook geregeld filmavonden of  concertavonden in de Fak. Als kers op de taart organiseren zij ook een buitenlandse 
in de lesvrije week (dat is in Februari, na de blok- en examenperiode). Verwacht hen binnenkort maar eens in je aula met reclame.
Maar het kloppende hart van de kringen is zonder twijfel Fakbar Letteren. Fakbars zijn eigenlijk gewoon 
volwaardige cafés, maar de mooie twist: ze worden uitsluitend voor en door studenten uitgebaat. Ze 
bieden drankjes en versnaperingen aan studentikoze tarieven aan, en zijn daarnaast ook gewoon hartstikke 
gezellig. Laat je trouwens nooit iets anders wijsmaken: de Fak van Letteren is de gezelligste van ze allemaal. 
Je kan haar vinden naast het MSI, maar vergeet je studentenkaart niet, anders geen toegang – de Fak is namelijk enkel voor studenten. 
Geweldig toch, cafépraat zonder boomers! Dan zie ik jullie daar? Of, zoals de coolere kikkers onder ons het zeggen: ‘tot Faks!’

Genieten, genieten…

Het studentenleven ontdekken is heel leuk enzo, en je verliest jezelf al eens in al dat plezier, 
maar vergeet niet dat we hier ook zijn om te studeren. Gelukkig zijn we geen rechten- of 
psychologiestudenten, maar hebben we een richting gekozen die hartstikke leuk en interessant is! 
Geschiedenis is tof ja, maar toch ook zwoegen bij momenten. Wil je goed voorbereid zijn? De beste tip die 
ik kan geven: begin op tijd. Begin onmiddellijk te lezen in die bron van je, en hou je lessen zeker goed bij. Je 
wil niet, zoals een niet nader genoemde student met een naam die rijmt op ‘-ollet’, bij het aanbreken van de 
blokperiode plots beseffen dat je eigenlijk maar voor de helft van je vakken nog maar half voldoende notities hebt.
Maar geen paniek, want ook op vlak van je studie kan Historia helpen. Onze cursusdienst (coole kikkers 
zeggen ‘CuDi’) biedt alle boeken die je nodig hebt aan schappelijke prijzen aan. Ga zeker eens bij hen langs, 
en als je dan toch bezig bent kan je gelijk ook een Historia-lidkaartje aanschaffen. Die geeft je felle kortingen 
op alle boeken, en op alle leuke evenementen die Historia voor de historici-in-wording organiseert. Het Cudi 
team is trouwens ook super lief. Waar wacht je dus nog op? haast je naar hun winkeltje boven in Fakbar!

…Maar ook wel studeren

Overzicht houden te midden alle chaos van deze eerste weken is een waar huzarenstukje. Maar wees niet bevreesd, er zijn manieren 
om de wanorde te beteugelen. Zo is er bijvoorbeeld Quivr, een handige app om je lessenrooster op je smartphone te hebben. 
De app is gemaakt door KU Leuven studenten en geeft naast je uurrooster ook andere nuttige info mee, zoals bijvoorbeeld het 
menu van de Alma, of  hoe druk het is in je favoriete bibliotheek. Al wat je moet doen is je met je Toledo gebruikersnaam- en 
wachtwoord inloggen en voilà, talloze van die stressmomenten bespaard waarop Toledo weer eens besluit het zomaar te begeven.
Een andere tip is om lid te worden van de Geschiedenisvriendjes facebookgroep van Historia. Daar vind je 
samenvattingen, examenvragen en andere nuttige items. Je kan er ook terecht met al je vragen. Heb je het heel moeilijk 
met een bepaald vak, of  laat de prof  soms wat te wensen over? Geen zorgen, Historia heeft ook een Onderwijsteam. 
Zij zetelen in allerlei belangrijke raden en zitten geregeld samen met professoren om de kwaliteit van onze vakken te garanderen. 
Als je een probleem ondervindt, dan zijn zij dé personen om het aan te melden. Ga hen eens bezoeken op een van hun open 
Onderwijsvergaderingen. Traditioneel bieden ze er trouwens ook altijd lekkere croque monsieurs aan: komen is dus de boodschap! 

Quivr en andere lifehacks

<<
 Laat je trouwens nooit iets anders wijsmaken: de 
Fak van Letteren is de gezelligste van ze allemaal. 

<<
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Het kan best akelig zijn, al dat onbekende gedoe. Gelukkig ben je niet, wat zeg ik, nóóit alleen hier. Jullie PAL-coaches heb je al leren 
kennen normaalgezien. Zij zijn een goed aanspreekpunt voor als je ergens mee vastzit, of  het nu om iets school gerelateerd gaat of  
iets sociaals. Wees vooral niet bang om te vragen, want vragen stellen is niet toevallig de belangrijkste bezigheid van een historicus.
Ook Historia zal zich over jullie ontfermen in deze periode. Zo is er in de eerste plaats het Onthaalweekend, waar je de kans krijgt 
om ons en elkaar beter te leren kennen. Ik heb op dat weekend een paar van mijn beste vrienden ontmoet, dus aarzel zeker niet. 
Team Onthaal (kikkers aan de coolere kant zeggen “de Onthaalbabe’s”) organiseert daarnaast ook tal van andere activiteiten 
speciaal voor jullie. Zoek ons maar gewoon op Facebook, en blijf  via de pagina van Historia op de hoogte van alle nieuwtjes! 
Eigenlijk is hulp hier overal te vinden. Wij geschiedenisstudenten zijn niet alleen de meest kritische, slimme en doorgaans 
ook aantrekkelijkste inwoners van studentenland, we zijn daarnaast ook de liefste. Als je mij niet gelooft, neem dan maar 
eens gewoon de proef  op de som. Spreek eens iemand aan in de aula, in de bib of  in de wachtrij van de Alma. Het leuke aan 
student zijn is dat iedereen hier open staat voor elkaar. Nieuwe vriendjes bevinden zich om elke hoek, ga er gewoon voor!

Je staat er nooit alleen voor!

Mijn laatste tip: Maak van elke kans twee. Wees ambitieus, waag elke sprong, geniet er met volle teugen van en koester deze dagen en de 
dagen die volgen. Want iedere historicus weet: je kan de tijd achteraf  wel herbekijken, maar het leven leef  je slechts in één richting.
Het zijn de mensen die je hier leert kennen, de keuzes die je hier maakt en de dromen en ambities die je hier ontwikkelt die 
je gaan maken tot persoon die je uiteindelijk zal worden. De speeltijd is over vriendjes, het echte leven begint hier en nu.

Geschiedenis schrijven

En hier sta je dan. In deze aula’s, gangen, pleinen, parken en koten zijn 
al veel verhalen ontsprongen, en talrijke avonturen zijn hier al beleefd. 

Maar jullie eigen geschiedenis? Die begint vandaag.
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Jeff Bezos is de meest succesvolle 
crimineel in de geschiedenis

Een pleidooi voor belastingen

Nee, dit is geen geweldige scoop of onthulling: dit artikel zal niet vertellen 
dat de (voormalige) CEO van Amazon na zijn uren een bivakmuts opzet en à 
la Bonnie & Clyde samen met zijn nieuwe vriendin erop uittrekt om banken 
te overvallen; noch dat Amazon een vernuftig rookgordijn is dat achter de 

schermen drugstrafiek faciliteert. Waar het in dit artikel over gaat is veel minder 
sexy dan een bankroof of een kartel. Maar de buit: meer dan 170 miljard 
dollar.  Jeff Bezos kan gerust tippen aan Arsène Lupin, de meesterdief die 

zijn naam leent aan de razend populaire Netflix-serie, zij het met veel minder 
rechtschapen motieven.

Door Simon Tibo
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Robin Hood
In de klassieke verhalen over Robin Hood, die zich afspelen in 
Nottingham, kreunt het plaatsje onder de hoge belastingdruk 
van Jan zonder Land en worden de inwoners er door de 
sheriff  tot de laatste cent uitgeknepen. Gelukkig is er Robin 
Hood die samen met zijn Merry Men strijdt tegen het onrecht, 
steelt van de rijken en de buit verdeeld onder de armen. 
Wie vandaag al eens naar de ongelijkheid in de wereld kijkt 
zal vast wel meer dan eens verlangend wegdromen naar 
een moderne Robin Hood. Dan is er goed nieuws: hij/
zij/hen is onder ons. Zij het dat hij af  en toe zijn pijlen al 
eens wil missen (maar dat is voor later). De ironie wil dat 
de moderne Robin Hood nu net datgene is waar Robin 
Hood en zijn Merry Men tegen streden: belastingen. 
In België wordt er snel al eens gesakkerd over belastingen. Die 
zouden toch allemaal belanden in de zakken van de politici of  
terechtkomen in projecten waar ‘de hardwerkende Vlaming’ 
al helemaal geen boodschap aan heeft. Nu, politici verdienen 
in België zeker niet weinig, maar het jaarlijkse bedrag dat ook 
daadwerkelijk ‘in de zakken van de politici’ belandt, komt 
bij lange niet in de buurt van de meer dan 100 miljard euro 
belastinginkomsten die de Belgische staat ieder jaar heft.  
Het merendeel gaat naar pensioenen, gezondheidszorg, 
onderwijs, ziekte-, arbeidsongeschiktheids- en 
werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, enzovoort. De geest 
van Robin Hood is overgeslagen op belastingen en neemt 
van de rijken en geeft aan de armen en hulpbehoevenden. 
Outlaw
Maar Robin Hood was een dief  (een outlaw zelfs), en 
ook over belastingen hoor je weleens dat het diefstal 
is. ‘Ik heb toch gewerkt voor dat geld, dan is het toch 
van mij en als de overheid het dan afneemt is dat toch 
diefstal?’ Het is een stelling die op zijn minst blijk geeft 
van een gebrek aan brede kennis over het onderwerp. 
Eigendom is geen natuurwet, toch zeker niet in de 
huidige vorm. Eigendom zoals wij dat kennen is in het 
leven geroepen en wordt in stand gehouden door de 
burgerlijke overheid, hoe kan het dan ooit hoger geschikt 
zijn aan die overheid? Dit stelt zowel het systeem van 
belastingen als dat van het moderne eigendom op eenzelfde 
plaats: abstracte begrippen die geen natuurlijk gegeven 
zijn maar beschreven staan en vorm krijgen in wetten. 
Het huidige belastingsysteem wordt uitgevoerd door een 
overheid die democratisch verkozen is door alle burgers 
van het land met als doel een evenredigere verdeling 
van het inkomen te bewerkstelligen. Prachtig toch?
The perfect crime
Enter Jeff  Bezos (maar bij uitbreiding nog vele andere 
namen op het lijstje van de rijksten der aarde). Op 4 
mei 2021 verscheen een artikel in The Guardian waarin 
stond dat Amazon in 2020 44 miljard verdiende aan 
verkoopinkomsten in de Europese Unie, maar daarop geen 
eurocent belasting betaalde.  Integendeel, het kreeg een 

belastingvoordeel omdat het officieel een verlies leed van 
1,2 miljard euro. Dit ondanks dat de verkoopinkomsten 
van Amazon in Europa stegen met 12 miljard en Bezos’ 
persoonlijke vermogen in 2020 steeg met 75 miljard dollar.  
Een jaar eerder verscheen in The Guardian nog een ander 
artikel waarin de groep ‘Fair Tax Mark’ Bezos beschuldigde 
van belastingontduiking: het afgelopen decennium zou 
Amazon slechts 3,4 miljard dollar belasting betaald 
hebben, ondanks bijna 30 miljard dollar aan winsten. Het 
belastingtarief  dat ze in de VS hadden moeten betalen lag 
voor het grootste deel van die periode bijna driedubbel 
zo hoog als wat er werd betaald.  En ook in 2019 meldde 
zakentijdschrift Fortune dat Amazon het jaar voordien 
ondanks net geen 10 miljard euro winst, nul euro belastingen 
betaalde.  Daarenboven komt nog dat Amazon zijn 
werknemers te laag betaald naar internationale normen 
en dat ze moeten werken in slechte werkomstandigheden.  
Amazon is hier lang niet alleen in, de grote zes techbedrijven 
uit de VS (Amazon, Facebook, Google, Netflix, Apple en 
Microsoft) zouden samen het afgelopen decennium voor 
zo’n 100 miljard dollar aan belastingen ontdoken hebben. 
Bezos mag dan wel de meesterdief  zijn, ook de andere 
giganten in Silicon Valley dansen vrolijk mee. In theorie 
hebben we een progressief  belastingstelsel (ja ook in de 
Verenigde Staten): hoe meer je verdiend, hoe meer betaalt. 
Kortom, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. 
Maar de streken van Amazon en co suggereren haast een 
degressief  stelsel: zij die het meeste verdienen, betalen 
relatief  gezien het minste belastingen omdat het gewoonweg 
makkelijker is om belasting te ontduiken als je groter bent.
Merry Men
Jeff  Bezos is de gespiegelde versie van Robin Hood, over wie 
we het al eerder hadden in dit artikel: hij steelt van de armen en 
geeft aan de rijken (meer bepaald zichzelf). Het zijn namelijk 
niet de belastingen die diefstal zijn, nee belastingen ontduiken 
is diefstal en nog de meest verwerpelijke vorm van diefstal. 
Belastingen zijn hetgeen waarover de vertegenwoordigers 
des volks het mandaat hebben om te herverdelen voor 
het gemeenschappelijke goed. Ze worden misschien 
niet altijd gebruikt voor de beste doeleinden, daar is 
dan kritisch burgerschap aan de orde. Maar elke euro 
aan belastingen die niet betaald wordt is een euro 
minder die naar adequaat onderwijs voor iedereen kan 
gaan, of  naar sociale woningen, of  naar uitkeringen 
voor mensen met een handicap, of  naar pensioenen. 
En Jeff  Bezos heeft, zo lijkt het, vele ettelijke euro’s uit die 
schatkist ontfutseld. Zelfs als de strategieën die hij daarvoor heeft 
gebruikt wettelijk toegestaan zijn, is het nog steeds bijzonder 
laakbaar. Hoog tijd dat Robin Hood zijn vizier terugvindt 
en dat onze rijkste mensen eindelijk hun fair share betalen. 
Dat is de opdracht voor onze beleidsmakers en aan ons 
is het om hen er vooral voldoende op te wijzen. Laat 
ons de Merry Men van de moderne Robin Hood zijn. 

“Laat ons de Merry Men van de moderne Robin Hood zijn.”
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“Dune”
Waarom deze film hoogstwaarschijnlijk een meesterwerk wordt

‘Fear is the mind-killer. Fear is the little-death that brings total obliteration. I will 
face my fear, and I will permit it to pass over me. Where the fear has gone there 

will be nothing. Only I will remain’ fluistert Timothée Chalamet op mysterieuze toon 
in de intussen bijna één jaar oude announcement trailer voor één van de meest 

geanticipeerde films van het jaar, zo niet het decennium: Dune, een adaptatie van 
het gelijknamige boek van Frank Herbert. Grote woorden, maar waarom zitten zoveel 
zowel fans als niet-fans van het verhaal tanden bijtend en in een bijna koortsachtige 
lichaamstemperatuur te wachten op deze film? Als cinefiel in hart en nieren leg ik je 

graag uit waarom.

Door Thomas van Daele

Waar the fuck gaat Dune over? 
We bevinden ons duizenden jaren 
in de toekomst. Het heelal, i.e. een 
samenraapsel van verschillende 
ruimteplaneten, wordt bestuurd door 
het Keizerrijk dat naast de heerser van 
dit Rijk, de Padishah Keizer – gevreesd 
voor zijn keizerlijke garde de Sardaukar 
- bestaat uit enerzijds het Ruimtegilde 
(Spacing Guild) – een orgaan dat het 
transport en daardoor de economie in 
handen heeft, anderzijds de Landsraad 
(Landsraad) – een samenkomst van 
edele geslachten, vergelijkbaar met 
de Reichstag van het Heilig Roomse 
Rijk. De Keizer besluit de heerschappij 
over de planeet Arrakis, ook wel 
Duin, te overhandigen aan het Huis 
Atreides, eeuwenlang heerser over de 
waterplaneet Caladan en gezworen 
vijand van de despotische Harkonnens, 
die vanuit thuisplaneet Giedi Prime 
rentmeester waren over Arrakis. Deze 
transfer is opzienwekkend. Duin is 
namelijk niet zomaar een planeet. In de 
onherbergzame woestijnvlakten valt de 
specie (spice Melange) te vinden, het 
zeldzaamste en tevens kostbaarste goed 

uit het hele universum. De verslavende 
spice maakt interstellair reizen mogelijk 
en zorgt voor levensverlenging. 
Whoever controls Arrakis controls the 
spice. And whoever controls the spice, 
controls the universe. Naast deze drug 
valt er buiten zand op het eerste zicht 
niet veel te vinden op Arrakis. Nu ja, 
de planeet huisvest een nomadenvolk 
(Fremen) en gigantische – maar dan 
ook écht gigantische - zandwormen 
die de specieontginning tegengaan. 
Welkom in de wereld van Duin.  

Geschiedenis van de Dune-franchise 
Dune is het eerste boek uit een reeks 
boeken van de hand van de Amerikaanse 
schrijver Frank Herbert uit 1965 en 
wordt vaak ‘the greatest science-
fiction novel of  all time’ genoemd. 
Dat laatste kan ik niet bevestigen, 
niet zozeer omdat ik het er niet mee 
eens ben, maar omdat ik tot op heden 
gewoonweg veel te weinig sci-fi heb 
gelezen. Wel kan ik zeggen dat Dune 
een complex maar tegelijk fantastisch 
goed boek is. Vanwege het fantastische 
hebben verschillenden geprobeerd het 

boek in game-, serie- of  filmformaat 
te gieten. Vanwege de complexiteit 
zijn verschillenden hierin gefaald. 
Een eerste poging om het boek te 
verfilmen werd ondernomen in de 
jaren ’70 door de Chileense cultcineast 
Alejandro Jodorowsky. Het project 
was groots: de soundtrack zou worden 
gecomponeerd door niemand minder 
dan Pink Floyd, en artiesten zoals Mick 
Jagger, lid van The Rolling Stones, en 
Salvador Dalí, één van de bekendste 
surrealistische kunstenaars, zouden 
een rol krijgen. Door een gebrek aan 
financiering kon Jodorowsky zijn 
droom helaas niet waarmaken. In 2013 
verscheen Jodorowsky’s Dune, een 
documentaire waarin wordt uitgelegd 
waarom Jodorowsky’s project faalde. 
Ondanks dat deze film nooit het 
daglicht heeft mogen zien, heeft dit 
project enorm veel betekend voor de 
filmgeschiedenis. Jodorowsky’s scripts 
en concept art voor de film – getekend 
door de befaamde striptekenaar Jean 
Giraud, oftewel Moebius – werden 
verkocht en gingen Hollywood in 
razendsnel tempo rond. Toen in 
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1977 de eerste Star Wars-film in de 
zalen verscheen, trok Jodorowsky 
waarschijnlijk grote ogen. Voor wie 
een beetje bekend is met deze intussen 
immens succesvolle franchise en 
de grote lijnen van Dune kent, zal 
net zoals menigeen verschillende 
opvallende parallellen kunnen trekken 
tussen beide verhalen. Ook in films als 
Alien en Terminator vallen sporen van 
Jodorowsky’s ongerealiseerde materiaal 
te bespeuren. De eerste poging om 
Herberts verhaal te adapteren stierf  
dus niet helemaal een stille dood. 
In 1984 verscheen de eerste adaptatie van 
Dune. De verfilming werd opgedragen 
aan David Lynch, een regisseur die 
bekend staat voor zijn surrealistische 
stijl en zwarte ondertoon. De score van 
de film werd toevertrouwd aan Toto. 
Lynch’s film is, hoewel ik hem nog 
niet helemaal heb bekeken en dus niet 
volledig gewetensvol kan spreken, verre 
van slecht: visueel aantrekkelijk, goede 
acteerprestaties en interessante dialoog 
– de voice overs zijn daarentegen 
niet echt aantrekkelijk. Het grootste 
probleem met deze film is de adaptatie 
an sich: Lynch’s interpretatie is te eigen 
en verre van trouw aan het boek van 
Herbert. Zoals gezegd is Dune een 
complex verhaal, vol filosofische en 
maatschappelijke thema’s, die niet in 

deze film te vinden zijn. Het verbaast 
dan ook niet dat dergelijk verhaal 
vrijwel onmogelijk te gieten is in een 
iets meer dan twee uur durende film 
voor het grote publiek. Verder is de cast 
niet echt passend: Kyle MacLachlan 
is een competente acteur, maar is 
vooral vanwege zijn destijdse leeftijd 
van vierentwintig jaar te oud om de 
hoofdrol van de vijftienjarige Paul 
Atreides te vertolken. De box office was 
teleurstellend en de film werd zowel door 
‘critici’ (ik zal altijd een haat koesteren 
tegenover dit woord) als bezoekers 
als een mislukking beschouwd. 
Filmmakers hadden ondertussen door 
dat een langspeelfilm niet passend 
was voor Dune. Daarom besloot John 
Harrison om in 2000 een miniserie te 
maken van het verhaal. De televisieserie 
(Frank Herbert’s Dune) bestaat uit drie 
delen. In 2003 verscheen de sequel 
Frank Herbert’s Children of  Dune, 
gebaseerd op het tweede en derde boek 
in de Duin-reeks. Beide series werden 
ondanks het beperkte budget dat af  te 
leiden valt uit de ietwat sobere costume-
design en sets relatief  goed ontvangen. 
Maar desondanks kreeg Frank Herbert’s 
verhaal (nog) niet de adaptatie die 
het verdiende. Hoogtijd om meneer 
Denis Villeneuve te introduceren.

Lovend woordje over Villeneuve 
Als mensen mij zouden vragen wie op 
deze planeet momenteel de man bij 
uitstek is om een goede, getrouwe en 
tegelijk eigen adaptatie te maken van 
de wereld van Duin, dan is het wel 
regisseur Denis Villeneuve. Na een 
studie natuurwetenschappen besloot 
de in 1967 geboren Frans-Canadees 
om cinema te gaan studeren. Bij het 
grote publiek is Villeneuve nog niet 
helemaal doorgebroken – tenminste, 
als het publiek van vandaag de dag, in 
tijden van Marvel kul, Disney bagger 
live-actions en talloze remakes die 
met kolossale budgetten voor de grote 
massa aan een zodanig tempo worden 
gereleased dat ik er misselijk van wordt, 
überhaupt nog interesse toont in de 
man achter de camera (een kleine noot 
voor de mogelijks zonet beledigde 
Marvel- en/of  Disney-fans: niet alle 
Marvel- en Disneyfilms zijn slecht. 
Behalve Disney live-actions want 
die zijn ronduit rommel). Villeneuve 
is een kunstenaar, een ongelofelijke 
cineast die zijn eigen stijl weet te 
drukken en de menselijke psyche op 
een zodanig unieke manier weet weer 
te geven dat het op momenten griezelig 
wordt hoe accureet hij met zijn films 
in de buurt van onze persoonlijke 
levenservaringen en de daarbij horende 



mentale kwellingen komt. Een film als 
Incendies (2010), een gruwelijk goede 
en eerste film waarmee Villeneuve 
doorbrak, dringt door tot het diepste 
van de mens. In 2013 verscheen zowel 
Prisoners als Enemy, twee onontdekte 
parels in mijn ogen met in beiden Jake 
Gyllenhaal in de hoofdrol – in Enemy 
speelt Gyllenhaal létterlijk twee keer de 
hoofdrol. Sicario uit 2016 is net zoals 
zijn voorgangers om het zachtjes uit te 
drukken huiveringwekkend prachtig. 
Twee recentere werken van de regisseur 
zijn Arrival (2016) en Blade Runner 
2049 uit 2017. Laatstgenoemde is een 
feest voor het oog, cinematografisch 
goud en waarschijnlijk mijn favoriete 
film. Daarnaast slaagde Villeneuve er 
met Blade Runner voor zo ver ik weet 
als enige in om een sequel te maken 
die tipt aan haar voorganger – de 
eerste Blade Runner uit 1982, intussen 
bekroond met de titel van cultfilm. Aan 
iedereen die dit leest: ga deze man zijn 
palmares verkennen, het is de moeite.
Maar waarom is Villeneuve nu dé 
geknipte man om Dune te adapteren? 
Het verleden heeft meermaals 
getoond dat Dune schijnlijk te 
complex lijkt om op degelijke 
wijze in een film of  serie te gieten? 
Eerst en vooral is de relatie tussen 
Villeneuve en Dune al wat jaren oud. 
De regisseur is enorme fan van het 
boek, noemt het zelfs zijn favoriete 
boek aller tijden: ‘Since I’m twelve years 
old, there’s a book that I read, which 
is Dune, my favorite book. I remember 
walking in a bookstore. I discovered 
the book because I was attracted to the 
cover, the French cover was fantastic of  
the first editions: a close-up of  a black 
man with blue eyes above a desert, 
a very strong image, very hypnotic.’ 
Villeneuve is met andere woorden 
opgegroeid met het verhaal, heeft 
Dune en de andere boeken in de saga 
verschillende keren herlezen en kent het 
verhaal door en door, heeft oog voor de 
nuances, de details, de accenten. In de 
documentaire Terres des Hommes, één 
van de vroegere werken van the master 
himself  uit begin jaren ‘90, onderzocht 
Villeneuve het leven van nomadische 
volkeren, waarin hij een stukje 
soundtrack uit David Lynch’s film van 
’84 gebruikte – merk de parallel op met 
de Fremen. Een verfilming van Dune 

is altijd zijn droom geweest. Nu heeft 
Villeneuve de kans gekregen om het 
eerste deel van het boek te verfilmen. 
Dat was, samen met filmen op locatie 
in de Jordaanse woestijn – ‘they didn’t 
shoot Jaws in a swimming pool’, een 
vereiste van hem: het boek in twee 
delen. Een goede beslissing, gezien 
de complexiteit van het verhaal en de 
fout die Lynch heeft gemaakt. Verder 
heeft Villeneuve al ruim ervaring met 
sci-fi, aangezien zijn laatste twee films 
vallen onder dit genre. Een derde 
reden waarom Villeneuve meer dan 
geschikt is voor Dune ligt aan het feit 
dat de man een fantastische regisseur 
is, iemand met een oog, iemand die een 
vreemde atmosfeer weet te creëren met 
zijn beeldspraak. De eerder vermelde 
films bevestigen dat. Villeneuve 
heeft mijn volste vertrouwen. 

Fenomenale cast… 
Een goede casting kan het verschil 
maken tussen een goede en slechte film. 
Acteurs en actrices zijn de ruggengraat 

van een verhaal. Toen de lijst met 
gecaste acteurs verscheen voor Dune, 
viel mijn mond open van verbazing 
– vergelijkbaar met het moment 
wanneer je je goede alsook rampzalige 
examenresultaten voor het eerst bekijkt. 
Dune heeft een cast zoals nooit eerder 
gezien in de geschiedenis van cinema. 
Villeneuve heeft het onwaarschijnlijke 
voor elkaar gekregen: stuk voor stuk 
acteurs en actrices weten te strikken die 
bekend én ongelofelijk goed zijn! De 
hoofdrol is weggelegd voor menigeen 
favoriete imaginaire schoonzoon of  lief  
Timothée Chalamet die Paul Atreides 
speelt, zoon van Hertog Leto (gespeeld 
door Oscaar Isaac) en diens concubine 
en Bene Gesserit-heks Vrouwe Jessica 
(gespeeld door Rebecca Fergusson). 
Als iemand die het boek heeft gelezen 
kan ik niet genoeg benadrukken hoe 
goede en getrouwe casting Chalamet is. 
Het mag dan ook niet verbazen dat er 
voor Villeneuve momenteel maar één 
Paul Atreides op deze Aarde rondloopt. 
Verder zijn grote rollen weggelegd 

voor Zendaya, Jason Momoa, Javier 
Bardem, Josh Brolin en Dave Bautista 
(twee laatstgenoemden hebben al 
eerder in films van Villeneuve gezeten). 
Persoonlijk kijk ik het meeste uit 
naar de prestaties van acteurs Stellan 
Skarsgård en David Dastmalchian. 
Skarsgård speelt de baron Vladimir 
Harkonnen, een kolossaal kwaadaardig 
figuur die samen met zijn mentat Piter 
De Vries, gespeeld door Dastmalchian, 
een aanval op de Atreides beraamt. 
Villeneuve heeft laten weten dat hij 
het personage van de baron een in 
tegenstelling tot in het boek zware, 
melancholische toon zal geven, iets 
waar ik alleen maar fan van kan zijn. 
Dastmalchian in het bijzonder is een 
ondergewaardeerde acteur waar ik door 
Villeneuve een zwak voor heb gekregen. 
In Prisoners speelt Dastmalchian een 
freaky personage en in Blade Runner 
2049 een aparte lijkschouwer, beide 
rollen die ik weinig andere acteurs zie 
spelen zoals Dastmalchian dat doet. 
Net zoals Chalamet een geboren Paul 
Atreides is, zo ook is Dastmalchian 
een geboren Piter De Vries. 
Voor zij die verder geïnteresseerd 
zijn in de casting raad ik het 
interview met Stephen Colbert 
op YouTube ten zeerste aan.

…en muziek 
Niet alleen een goede casting is van 
groot belang voor een film, ook de 
muziekkeuze is essentieel voor een 
topfilm. Laat nu net niemand minder 
dan Hans motherfucking Zimmer 
de composer voor deze film zijn. De 
kans is vrij groot dat ieder van ons 
ooit weleens, bewust of  onbewust, een 
film met Zimmer-score heeft gezien. 
Zimmer is zo wat de Mozart in de 
filmindustrie, de gewilde virtuoos van 
iedere filmmaker. Zijn palmares’ is 
groots en iconisch, denk maar aan films 
als Gladiator, The Last Samurai, The 
Da Vinci Code, The Lion King, Pirates 
of  the Caribbean… Afgelopen jaren 
heeft Zimmer nauw samengewerkt 
met Christopher Nolan, o.a. voor 
Interstellar, Inception, Dunkirk, en 
de Dark Knight Trilogy. Toen Nolan 
plannen had om aan zijn intussen 
recentste film Tenet te werken vroeg 
hij Hans Zimmer om de soundtrack 
te schrijven. Zimmer had daarentegen 

“Dune heeft een cast zoals 
nooit eerder gezien in de 
geschiedenis van cinema.”
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een andere interesse: samenwerken 
met Villeneuve om Zimmer’s favoriete 
boek te verfilmen. Terwijl ik dit artikel 
aan het schrijven ben, zie ik net tot 
mijn grote euforie dat de componist 
een eerste album gereleased heeft: The 
Dune Sketchbook. Ik raad jullie allen 
aan om Paul’s Dream te beluisteren, 
aangezien deze track meteen de juiste 
toon zet voor Dune: we horen een vaag 
geneurie in combinatie met zwoele 
exotische klanken, op de achtergrond 
wordt raadselachtig gefluisterd, een 
basnoot valt, waarop een koor start 
met zingen, terwijl een vreemd geritsel 
zich steeds herhaalt, het volume 
versterkt, tot wanneer een uitgerekte 
melodie losbarst, gevolgd door een 
doordringend Midden-Oosters gezang 
en slagwerk. Een andere track, te horen 
in de eerste trailer voor de film, laat 
een nogal epische bewerking horen van 
het nummer Eclipse van, jawel, Pink 
Floyd, Jodorowsky’s oorspronkelijke 

muziekkeuze voor diens Dune.
 
Grote Verwachtingen 
Dune is een film met een joekel van 
een anticipatiegraad, de verwachtingen 
liggen torenhoog. Niet alleen omdat 
fans over de hele wereld al lang 
reikhalzend uitkijken naar een getrouwe 
adaptatie van het verhaal, ook omdat 
er zoiets was als corona waardoor de 
release met een jaar is verschoven – 
wij in Europa hebben nog het geluk 
dat de film 15 september in de zalen 
verschijnt, in de States moeten ze 
nog even wat geduld oefenen; daar 
komt de film pas uit op 22 october. 
En dan nu de hamvraag: gaat Dune 
een meesterwerk worden? Dat de film 
een flop gaat worden acht ik net zo 
groot als de kans dat ik euromiljonair 
word. Alles klopt gewoon aan deze 
adaptatie, en alhoewel ik er heilig van 
overtuigd ben dat perfectie niets meer 
is dan een hoopvolle illusie, komt 

deze film hier extreem Fzidicht in de 
buurt. Zoals het een goede historicus 
betaamt, keert Villeneuve terug naar de 
bron, en houdt zich hier in de mate van 
het mogelijke zo goed aan. Villeneuve 
wil, net zoals Zimmer, deze film 
maken uit passionele overwegingen, 
niet met dollartekens in zijn ogen. En 
die ingesteldheid, dames en heren, 
is de sleutel tot een prachtige film.
Herbert’s Dune wordt voor een reden 
‘the greatest science-fiction novel of  
all time’ genoemd, het handelt over 
politiek, geloof, economie en -logie, 
cultuur en aanpassingsvermogen in een 
continu veranderende wereld. Of  deze 
adaptatie the greatest movie of  all time 
kan worden, weet ik niet. Ik geloof  
alleszins wel, zonder al te deterministisch 
te zijn, dat Villeneuve’s Dune ‘the 
greatest science-fiction adaptation 
of  all time’ zal worden. Ga Dune in 
de bioscoop kijken, op het grootste 
scherm dat er is, en laat je verbazen.
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Niet één, niet twee, 
maar drie keer zo veel 

onderwijsvibes

Vrees niet pedagogiekliefhebber, het zijn wij, 
Team Onderwijs van Historia!!!

De goden vroegen vorig jaar om de drie 
allerintelligentste en daadkrachtige, 
passionele en charismatische mensen 
te zoeken om onderwijs te organiseren 
binnen Historia. Helaas had K3 te weinig 

tijd, maar wij doen als tweede keuze niet onder! En let’s 
face it, alle goede dingen komen in drie: de drie wetten van 
Kepler omtrent de baan en beweging van de hemellichamen, 
de drie lofzangen uit Dantes La Divina Commedia en 
de drie blinde muizen uit Shrek. Met gepaste trotsheid 
presenteren wij onszelf  dan ook graag. Eerst en vooral is 
daarrrr Eva Druyts. Eva is like superhumanhalfgod. En 
dat moet ook, als onderwijscoördinator. Eva kan letterlijk 
alles ooit. Behalve éénrichtingsstraten. Dan is errr Yasmine 
Mezgouti. Als één van de twee onderwijscoördinatoren 
staat zij in de wandelgangen van de KUL nu al bekend als 
de geduchte tegenstander van Sels in 2025. En ten slotte 
de tweede onderwijscoördinator: Senne Martens. Senne 
schrijft al zijn teksten in caps lock en is soms ook grappig.

Ook in drie lagen (en daarom automatisch geweldig) is 
onze vertegenwoordiging binnen de universiteit. Allereerst 
vertegenwoordigen wij jullie op opleidingsniveau, dit doen 
we op de permanente onderwijscommissie (aka POC). 
Hiervoor organiseren we telkens een OV oftewel een 
onderwijsvergadering, waarop jullie allemaal uitgenodigd 
zijn om eens gezellig te komen azijnpissen op alles dat te 
maken heeft met geschiedenis studeren! De OV’s zullen 
zowel online als fysiek plaatsvinden. Het excuus dat je al 
heerlijk zacht in je bed ligt is dus geen geldige reden om 
niet te komen opdagen voor onze supergezellige zoom! 
Voor de helden die ook in person aanwezig kunnen zijn 
staan er altijd heerlijke croque’jes klaar. Ach, is er iets 
beter dan een onderwijsvergadering van Historia? Zeker 
wel: meerdere onderwijsvergaderingen per jaar!! En dan 
ook nog eens onderwijs hearings en examenhearings 
op het einde van elk semester of  examenperiode, waar 
je heel gericht mag komen klagen over je vakken en je 
examens. Je zal ons dus nooit te lang moeten missen! 
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Onderwijsvertegenwoordiging is een functie die met behulp 
van geweldige geschiedenisstudenten tot leven komt. Elk jaar 
gaat het onderwijsteam op zoek naar gemotiveerde en ijverige 
studenten die hun opleidingsfase willen vertegenwoordigen 
op Onderwijs Vergaderingen en POC’s. Vorig jaar kwamen 
Senne en Yasmine op als eerstejaarsverantwoordelijken en 
daar hadden ze geen spijt van! Als faseverantwoordelijke 
vorm je een spreekbuis tussen de studenten geschiedenis 
en het onderwijsteam. Mondigheid en motivatie staat aan 
de top van het profiel voor vertegenwoordiging. Je leert 
nieuwe mensen kennen, mondig zijn tijdens vergaderingen 
en je geniet van de POC vergaderingen met de proffen. Deze 
verantwoordelijkheid brengt talloze leuke momentjes met 
zich mee. Je wordt gegarandeerd verliefd op Onderwijs (zoals 
het geval was bij Yasmine en Senne). Je kan bij ons terecht 
indien je interesse hebt om jouw fase te vertegenwoordigen! 
Als onderdeel van de faculteit Letteren vertegenwoordigen 
wij jullie ook op de CampusOverkoepelde Raad Letteren, 
oftewel CORaaL. Hier gaan we samenzitten met al onze 

andere stuvervrienden van Letteren, en trekken we vervolgens 
naar de beruchte Sturavergadering, aka de Studentenraad van 
de KULeuven. Zo zijn jullie ook meteen vertegenwoordigd 
op universitair niveau. Hoe kunnen jullie nu op de hoogte 
blijven van alles wat wij doen, en ook als student zijnde 
jullie inbreng leveren om van Geschiedenis de allercoolste 
opleiding te maken van Leuven? Zet je zeker in de ‘Historia 
Onderwijs’ facebookgroep, waar we geregeld een poll of  een 
hot topic plaatsen waar jullie dan jullie ongezouten mening op 
mogen geven, en wees zeker geen onbekende op onze OV’s. 
Andere facebookgroepen waarin we ook maar al te graag 
jullie namen zien verschijnen zijn de Geschiedenisvriendjes 
groepen (@geschiedenisvriendjes 1e bachelor KULeuven, @
geschiedenisvriendjes 2e en 3e bachelor KULeuven, Master 
Geschiedenis, Educatieve Master Cultuurwetenschappen). 
En als jullie een prof  verdacht horen smiespelen over iets, 
of  Toledo weer van elk klein ding een gigantische puzzel 
maakt, aarzel dan niet om ons persoonlijk te contacteren 
of  stuur een mailtje naar onderwijs@kringhistoria.be. 

Wij rekenen erop al jullie opmerkingen te mogen vernemen via Facebook, 
Instagram, Zoom (hopelijk niet teveel), Twitter, mail, TikTok, Fax, telefoon of 
postduif (al raden wij die laatste wegens lange wachttijden eerder af). Wees ook 
zeker om ons op elke vorm van sociale media ooit te volgen, om op de hoogte te 
blijven van alle belangrijke updates van Onderwijs! Alle klachten/ lofliederen nemen 
we onder handen. Behalve L-vakken. Daar kunnen ook wij niets aan doen. Sorry.



Leuven studentenstad: 
De Klassenmaatschappij der studenten

Anno 2021 kunnen we stellen dat de klassenmaatschappij definitief tot het verleden 
behoort (tenzij je natuurlijk een bepaalde politieke voorkeur hebt die ik om politiek-

correcte redenen hier helaas niet kan aanhalen). Долой пролетариат, и у меня 
маленький член. Oei, even verkeerde taal geselecteerd, kan gebeuren hé. Leuven 
daarentegen is ietwat anders dan de rest van België. Studenten zijn een apart ras 
hoor je boomers met het intellect van een mier wel eens zeggen. Maar zo waar 

kunnen ze in dit geval toch eens gelijk hebben. Gedurende mijn afgelopen 3 jaren 
in Leuven heb ik (een koningsgezinde student met een erbarmelijke darmflora die 
liever anoniem wenst te blijven) baanbrekend onderzoek uitgevoerd binnen het 

studentenmilieu. Mijn zorgvuldig uitgevoerd onderzoek met een geniale en bovenal 
voortreffelijk goed afgebakende onderzoeksvraag (waar Violet Soen zo hyped over zou 

zijn dat ze er prompt een tweet in de lucht over zou sturen) kwam tot de conclusie 
dat de klassenmaatschappij terug helemaal in is in Leuven. Pak er wat popcorn bij, 

schenk jezelf een ijsgekoelde coca-cola in, berg je sikkel even op en zet je schrap om 
in sneltempo de verschillende Leuvense studentenklassen te ontdekken.

Door Robin Groeseneken
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De eerste klasse: Het plebs, dat 
volkje waar je omhooggevallen 

oma die bijna omvalt door het gewicht 
aan goud rond haar hals naar refereert 
als ‘de soort’. Schrik om er eentje 
tegen het lijf  te lopen? Geen nood, 
je kan ze gemakkelijk herkennen aan 
volgende kenmerken. In de aula’s zie je 
ze van mijlen ver: ze noteren ALTIJD 
op papier of  bij gebrek daaraan op 
de achterkant van een kasticket van 
de Zeeman. Pissen op restaurant of  
op kot? Een dikke no go, openbare 
toiletten is de plek waar ze zich het 
meest comfortabel voelen om zichzelf  
te ontdoen van hun bruingekleurde 
waterige prut. De toiletten aan de 
ingang van het stadspark zijn meestal 
het bedevaartsoord bij uitstek. Je zal 
ze ook nooit op restaurant of  in een 
leutig brasserietje vinden, wel al lopend 
achter de eenden in het stadspark in de 
hoop wat brood van hen af  te pakken. 
Hoewel ik ook al enkele gevallen 
heb ontdekt die ’s middags naar de 
Erasmustuin gaan om op wat klimop 
te kauwen. Hun typische plebshoofden 
maken bovendien een weinig erudiete 
indruk en tijdens het uitgaan kan je 
hen wel eens klissen op het stelen van 
meubilair, togen of  fakmedewerkers. 
Tijdens het dansen houden ze er ook 
een typische dansbeweging op na: de 
crotch-shaker. Het heftig op en neer 
bewegen van de ‘sensitive area’ op 
het ritme van de muziek in de hoop 
aandacht te krijgen van het andere 
geslacht. Over de afkomst van deze 
bende armoedzaaiers/circusvolk is 
veel speculatie en kan geen definitief  
antwoord naar voren worden 
geschoven. Wat wel vaststaat is dat deze 
groep absoluut niet uit Limburg kan 

komen, deze superieure provincie voedt 
zijn toekomstige burgers deftiger op. 

Aaaah de bourgeoisie, die konden 
natuurlijk niet ontbreken hé. Onze 
wannabe adel die om hun status 
te vergroten zich in publiek enkel 
uitdrukken in steenkolen-Frans. En 
of  ze maar wat graag op de adel willen 
lijken; duiven schieten op Ladeuze 
hoort dan ook steevast bij deze 
goedkope imitatiepoging. Het zijn van 
die mensen die hun kot extra knus 
maken door een huisdier te kopen, 
liefst een hond of  kat, die steevast 
Liberté, Egalité of  Guillotinée heten. 
Hun maaltijden verorberen ze maar wat 

al te graag in een gezellig brasserietje 
in de Parijsstraat om vervolgens in 
groep naar het Stadspark te trekken 
om brood naar het plebs te smijten. 
Bovendien zijn het ook romantici ten 
top: Bij het uitgaan zijn ze meesters in 
het versieren van meisjes die ze maar al 
te graag aan de haak slaan door gratis 
boeken van Voltaire of  Montesqieu 
uit te delen. En als ze er eentje weten 
te strikken, gaan hun dates allemaal 
op dezelfde plek door: de kaatsbaan. 

De adel, la noblesse, de gekroonden 
wiens bloed blauwer ziet dan een 
hyperkinetisch 9-jarig kind dat een slush-
puppy uitspauwt op de achtbaan. Giga-
easy om te herkennen. Wanneer ze zich 
niet verplaatsen in koets, zie je ze vaak 

lichtgebogen en ietwat ongemakkelijk 
rondschuifelen over straat. Het kostte 
me heel wat moeite te ontdekken 
wat dit fenomeen veroorzaakte maar 
uiteindelijk kwam ik erachter dat 
edellieden permanent een gouden vaas 
in hun anus steken. Waarom een vaas 
hoor ik je al denken? Wel, laat het me 
zo zeggen: een goudstaaf  heeft een iets 
minder toegankelijke vorm 😉. Dat ze
het niet zo hebben op revoluties hoef  ik 
je niet meer te vertellen. Het is daarom 
dat ze ook meer om het volk zijn gaan 
geven, al ist maar omdat ze graag hun 
hoofd op hun romp willen houden. 
Nu de Alma hun prijzen de hoogte in 
hebben gekegeld, voeden ze het plebs 

met het uitdelen van cake. Als ze naar 
de lessen gaan, tussen het jagen door, 
beitelen ze hun nota’s meestal in 
een gouden plakkaat. En na de uren 
beleven ook zij het nodige vertier in 
de fak. Maar meisjes versieren, daar 
doen ze niet aan. Veel liever slaan ze 

hen letterlijk aan de haak en sleuren 
hen met een gewoven stalen koord mee 
naar hun kasteelstulpje. Ook online zijn 
ze actief  op platforms zoals Twitter, 
Facebook of  het hyperpopulaire, 
moderne en efficiënte Toledo. 
Voorbeelden van veelvoorkomende 
pseudoniemen zijn ‘Flupke_
Lover_69’, ‘Fabiola_Fucker_3000’ 
of  ‘Delphine_is_een_bastaard’. 

Ziezo, nu je gewapend bent met al 
deze nuttige info kan je elke student 
in Leuven ontmaskeren. Kaartjes klaar 
want de conservatieve trein vertrekt: 
het nieuwe academiejaar in op weg 
naar een ijzersterke onverwoestbare 
klassenmaatschappij. Tussenstop: 
liefdesperron Leopold II. Vive le roi!

“Duiven schieten op 
Ladeuze hoort dan 
ook steevast bij deze 
goedkope imitatiepoging”
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Welkom bij onze 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 (al iets meer gekwalificeerd dan vorig jaar, maar nog altijd niet dat je 
zou zeggen van ‘wauw dat is gekwalificeerd’) 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

Robbe’s Verloren Hartenrubriekje
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Vraag nr. 1: 
Robbe, ik heb al even last van Herpes. Hoe kom ik daar zo snel mogelijk vanaf?

Robbe’s antwoord:

Van het Herpesvirus geraak je heel moeilijk af, daarom is 
voorkomen beter dan genezen. Vandaar de volgende tip: gewoon 
niet muilen met de praeses van Historia.

Vraag nr. 2: 
Beste Robbe, ik ben een 22-jarige maagd en schaam mij enorm hiervoor. Enige 
tips?

Robbe’s antwoord:

Beste doorsnee oudheidstudent, geen zorgen dit komt wel zodra 
je je studie ‘geschiedenis van de Oudheid’ hebt afgerond!

Vraag nr. 3: 
Lieve Robbe, mijn vriendje wil graag dat ik me insmeer met iets dat hij dan helemaal 
van mij kan aflikken… Wat raad jij aan?

Robbe’s antwoord:
Giet een Fak Special uit over je naakte lichaam, succes 
gegarandeerd! (P.S.: aan de eerstejaars die dit drankje nog niet 
kennen, vergeet het volgende keer zeker niet te bestellen in de 
Fak!)
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Vraag nr. 4: 
Beste Robbe, mijn lief  en ik willen ons seksleven een boost geven door een 
rollenspel. Hierbij dachten we aan een geschiedscenario na te bootsen, maar we 
kunnen niet zo goed kiezen. Heb jij een suggestie?

Robbe’s antwoord:

Je kan altijd het Polen van september 1939 nabootsen… In die 
periode kreeg Polen het immers zowel langs voren als van achter 
te verduren. 

Vraag nr. 5: 
Robbe, ik zit momenteel nog maar 2 weken in een relatie met iemand anders 
van geschiedenis, maar ik heb nu al heel weinig zin in seks met mijn partner. Is 
dat normaal?

Robbe’s antwoord:

Als je partner zo iemand is die vrijwillig boek- en 
bibliotheekgeschiedenis opneemt in zijn/haar tweede of  derde 
fase, dan is dat wel normaal ja.

Vraag nr. 6: 
Liefste Robbe, na een paar maand samen te zijn krijgt mijn vriend nog altijd 
mijn bh niet gemakkelijk uit. Heb jij enige tips die hem zouden kunnen helpen?

Robbe’s antwoord:

Godverdomme Lea! Dit moest tussen ons blijven!
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1) Je zit in het midden van de herexamens, het is 7 uur 
‘s avonds en komt er ineens achter dat je de foute 

leerstof  hebt gestudeerd voor je examen morgen. Wat 
nu?

A) ik maak direct een exacte planning, tot de minuut 
ingericht met leerstof  en waar nog exact 8 uur slaap in 
past.
B) Ja laat maar dan, volgende keer beter, ik pak dat vak 
wel mee.
C) Niet van toepassing, ik heb nooit herexamens…
D) Easy, ik betaal wel iemand om dat examen in mijn 
plaats te maken.

2) Morgen is de verjaardag van één van je vrienden, 
maar je beseft dit pas om 11 uur ’s avonds. Plan van 

aanpak?
A) Je zoekt online iets wat je wil kopen voor deze 
persoon en zet je wekker exact een kwartier voor de 
winkels opengaan. Vervolgens zet je een wekker om 12 
uur, zodat je de eerste kan zijn om deze persoon een 
gelukkige verjaardag te wensen.
B) “Geen stress, ik pak die wel ne keer mee op café 
ofzo.”
C) Je wenst deze persoon een fijne verjaardag de 
volgende ochtend en zegt dat het cadeau er nog 
aankomt. 
D) Je bestelt snel iets online en betaalt extra kosten 
voor levering de volgende dag. Vervolgens nodig je de 
persoon uit voor een etentje.

3) Je hebt net je laatste examen achter de rug. Hoe ziet 
de volgende dag eruit?

A) Ik heb exact 2 uur extra om te slapen, dan spendeer 
ik 1 uur aan beweging, 1 uur aan het beantwoorden van 
berichten, 2 uur aan een deap clean van mijn kot en de 
rest van de dag maak ik plannen voor de aankomende 
week.

B) Ik slaap tot 15u, en dan kijk ik Netflix in mijn bed 
voor de rest van de dag.
C) Ik laat mezelf  uitslapen, dan ga ik even rustig 
wandelen, check mijn e-mails en voor de rest kijk ik 
gewoon hoe ik me voel.
D) Ik ga met vader op vakantie naar Marrakesh. 

4) Je bent op bezoek bij vrienden van je ouders en 
krijgt een gebakje aangeboden dat je niet lekker vindt. 

Hoe reageer je?
A) Ik neem überhaupt geen onbekende gebakjes aan, 
je weet nooit hoeveel suiker daarin zit.
B) “fret is fret”
C) Ik neem het aan en bedank ze. Goede bedoelingen 
dienen ontvangen te worden met vriendelijkheid.
D) Ik neem het aan, eet het half  op en vraag dan of  we 
niet naar huis kunnen.

5) Je bent op vakantie in een exotisch land en in 
een restaurant herken je bijna niks van wat er op de 

menukaart staat. Wat bestel je?
A) Ik heb de dag van tevoren alles al opgezocht en kies 
hetgeen waar de minste calorieën in zitten.
B) “Kunnen we geen frieten gaan halen ergens 
anders?”
C) Ik vraag de ober wat hij aanraadt, ik sta voor alles 
open!
D) Zolang het duur is, zal het wel goed zijn.

6) Je bent binnenkort jarig en je ouders vragen hoe je 
je dag wil spenderen.

A) Ik heb een maand op voorhand al een volledige 
planning gemaakt.
B) Bier drinken. Veel bier.
C) Zolang ik maar met mijn vrienden en familie ben, 
maakt het mij niet zoveel uit.

Op kot wonen en zelf  voor je eten moeten zorgen: iedereen gaat er anders mee om. Een juiste aanpak bestaat er niet, 
en misschien weet jij wel nog altijd niet hoe je het allemaal het beste aanpakt. Geen zorgen, Hermes komt je te hulp! 
Bij elk persoonlijkheidstype hoort een bepaalde soort studentenkok, en met deze korte zelftest kom jij er binnen een 
handomdraai achter tot welke categorie jij behoort. En wie weet, misschien kom je er wel achter dat je het al die tijd 

fout hebt aangepakt… 

WELKE
Kok

BEN JIJ?
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BEN JIJ?

Vooral A: Courgetti bolognese aka de skinny legend-studentenkok
Als jij voornamelijk A hebt gekozen, dan ben jij de “health-conscious” studentenkok. De 
Courgetti bolognese (helemaal keto!) is dan ook een typisch gerecht voor jou.  Jij bent een echte 
planner. Daarbij zorg je er altijd voor dat je een zo gezond mogelijk leven leidt en geen minuut 
verliest aan zogenaamde nutteloze zaken. Je hebt daarbij moeite met relaxen en je zogenaamde 
“health conscious”-levenstijl maakt dat je weinig effectief kan genieten (bovendien heb je 
mogelijks een eetstoornis, in welk geval je snel hulp moet zoeken xxx) Mijn advies: neem 
af en toe eens tijd om te ontspannen en probeer je prioriteiten een beetje bij te stellen.

Vooral B: Aldi diepvriespizza aka de ik-ben-niet-lui-ik-ben-spaarzaam-met-mijn-tijd-
studentenkok
Wat kan ik zeggen, als jij voornamelijk B hebt geantwoord dan is een eenvoudige 
diepvriespizza ideaal voor jou. Gemakkelijk, goedkoop, snel, wat wil je nog meer? Jij houdt 
dan ook van een simpel leven waarbij moeite doen zelden onderdeel maakt van je dag. 
Mijn advies: pak af en toe toch ook eens die boeken vast, gewoon voor de lol snap je. 

Meeste C: Tournedos van hert, veenbessen, knolselderpuree en portosaus aka de culinaire 
hoogstandjes-studentenkok
Als jij voornamelijk C hebt geantwoord, dan is dit extravagante, lekkere gerecht 
geen opgave voor jou. Om eerlijk te zijn ben ik een beetje jaloers, jij lijkt het leven 
door te hebben. Met een perfecte balans van goed gezelschap, ontspanning 
en inspanning zorg jij ervoor dat het leven eigenlijk wel genieten is. Daarbij is 
iedereen ook graag bij jou in de buurt. Mijn advies: keep doing you King (/Queen)<3

Meeste D: levering en restaurants aka de take-away king
Als jij voornamelijk D hebt geantwoord, dan is geld zo te zien geen issue 
voor jou. Vandaar is dagelijks een echte kok jouw eten laten maken ideaal 
voor jou. Over jouw type durf ik verder niet te veel te zeggen, macht en geld 
gaan immers vaak samen. Mijn advies: sta ook eens open voor avontuur.

D) Veel geld uitgeven, op eender welke manier.

7) Je hebt over een week examen en een persoon die 
je niet zo goed kent vraagt je of  je je samenvatting wil 

delen. Wat doe je?
A) Niet geven, ik heb hier het hele semester aan 
gewerkt, deze persoon had maar hetzelfde moeten 
doen.
B) examen? 
C) Natuurlijk deel ik deze, ik help graag.
D) Ik heb de mijne online gekocht en mag deze 
juridisch gezien niet delen.

8) Je gaat naar de bioscoop met enkele vrienden, welke 
versnapering staat op je stoelleuning?

A) Reepjes selderij en een exact uitgewogen 
hoeveelheid dipsaus.
B) Een zak Doritos van 3 weken geleden die ik nog 
ergens in mijn kot gevonden had.
C) Ik pas me aan aan wat de rest neemt.
D) Ik koop het duurste dat te verkrijgen is in de 
bioscoop-versnaperingen-afdeling.

9) Verdergaand op vorig scenario: welke film kijken 
jullie?

A) De After-marathon
B) Het eerste dat we tegenkwamen.
C) Iets obscuur in een kleine cinema, kwestie van 

nieuwe dingen ontdekken.
D) The Wolf  Of  Wall Street natuurlijk.

10) De foto voor je identiteitskaart is vervallen en je 
wordt gevraagd een nieuwe door te sturen. Hoe ziet 

deze eruit?
A) Ik spreek snel af  met een paar vrienden op een 
exact uitgekozen locatie en zorg dat ik er perfect 
uitzie. Vervolgens kies ik uit de 4879 getrokken foto’s 
de mooiste.
B) Ik trek even een selfie en stuur die wel op.
C) Ik vraag aan één van mijn vrienden even een foto 
van mij te maken met een witte achtergrond.
D) Ik neem één van de professionele foto’s die mijn 
ouders jaarlijks laten maken.

11) Je zit op de trein en merkt dat de persoon verder 
in de wagon geen mondmasker opheeft en regelmatig 

hoest, wa nou?
A) Je panikeert en rent snel naar een andere wagon.
B) Boeien.
C) Je vraag deze persoon vriendelijk een mondmasker 
op te zetten en gaat voor de zekerheid toch even een 
stoel naar achter.
D) Je bedreigt deze persoon met een rechtszaak.

31



De voltallige Hermesredactie staat volledig achter je idee Danny.

Zo te zien was het schoolboek Nederlands in de tijd van Hilde ook al sterk verouderd.

Matthias is immers al jaren fan van de befaamde ‘Drop & Go’.
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Das waar Peggy, maar wij hebben het al eens ne keer graag gortig.

Tja Bjöbor, dan had je maar geen kinderen moeten nemen…

Onze redactie is ter zeerste verheugd dat jij er enminste geen extremistisch standpunt op nahoudt Bert!

Zuk wil iJe oijoejf  Qong omej omgq, Ludo!!
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-Patattenhoroscoop-
Onze aardappelbeelden staan iedere editie klaar om jouw 

levensvooruitzichten kleur te geven. Sterren zijn oud 
nieuws, aardappelen zijn de toekomst… Letterlijk. Niet 

tevreden? Pech gehad, volgende editie beter. 

Eigenheimer | 22/12 tot 20/1
Liefde: Je geniet van de stabiele dingen in het leven Eigenheimer. Laat die onenightstands maar voor 
wat ze zijn en zoek vaste grond op. Denken op lange termijn is je vriend. Studies: Haast en spoed is 
zelden goed en dat weet jij wel. Nog even geduld, je doel is in zicht. Tip: De McDo is niet ver, eet iets.

Kriel | 21/1 tot 18/2
Liefde: In corona niet veel uitstappen kunnen plannen met die ene speciale, 
Krieltje? De patatjes zeggen dat een strand-date de moeite is. Studies: Het is 
niet omdat je naar het strand gaat dat je jouw werk moet laten liggen hé. Vergeet 
niet van terug in gang te schieten. Tip: Handdoeken meedoen (en zonnecrème).

Zoete Aardappel | 19/2 tot 20/3
Liefde: De wereld is niet zo eng als je zou denken rare knol, oei ik bedoelde Zoete 
Aardappel. Wij zijn er zeker van dat je binnenkort iemand zal vinden om mee te 
matchen. Studies: Loop niet direct te hard van stapel en bewaar die streversenergie 
voor wanneer het echt nodig is deze keer. Tip: Pak je tiktok-verslaving aan

Opperdoezer Rond | 21/4 tot 21/5
Liefde: Het is terug tijd voor de maten Opperdoezer, dus haal je snacks maar 
boven en deel die eindelijk eens met de buitenwereld. Ja zeg liefde is meer dan 
romantiek alleen hé. Studies: Jij bent wat sommige mensen een diesel noemen. 
Komt traag op gang, maar geraakt er wel… Dit blijft zo.  Tip: Sharing is caring.

Lekkerlander | 21/3 tot 20/4
Liefde: Sommigen hebben hier tijd voor, anderen niet. Liefste Lekkerlander laat 
de liefde even zijn voor wat het is en hou je lekkers voor later. Studies: Dit is 
jouw moment, het begin van het academiejaar. Goed begonnen is half  gewonnen 
zeggen mensen en jij toont hoe het moet. Tip: Plz deel je samenvattingen.
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Nicola | 22/5 tot 21/6
Liefde: Met 2 is gezelliger dan alleen, dat weet jij als de beste. (Of  met 3 zoals de 
afbeelding hier). Zoek het gezelschap op van anderen, dat kan nu terug iets vlotter. 
Studies: Zet al maar je fiets in orde voor het komende jaar Nicola, dat is al een excuus 
minder om niet af  te komen naar de les. Tip: Wandelen is gratis, doe het een keer.

Frieslander | 22/6 tot 22/7

Franceline | 24/8 tot 23/9
Liefde: Vaste relatie? Goed bezig, maar vergeet de communicatie niet. Single? Neem 
wat nodige me-time. Blijf  je vriendschapsrelaties onderhouden, je hebt ze nodig. 
Studies: Nieuw academiejaar = nieuwe jij. Stop met parasiteren en maak eens je eigen 
samenvattingen Franceline. Tip: Markeer eens echt het belangrijkste en niet heel de cursus.

Bintje | 23/7 tot 23/8
Liefde: Ja dat is in orde hoor beste Bintje. Vergeet de balans niet tussen weggaan en thuis 
blijven. Ga ook eens shinen met de vrienden. Studies: Begin nu eindelijk eens met PLANNEN! 
Dat is nu al jaren een probleem, doe het nu ook echt eens. En zo niet, ja wij kunnen jou 
niet verplichten hé. Wij zijn ook maar een blad met woorden. Tip: Wacht niet te lang.

Truffelaardappel | 24/10 tot 22/11
Liefde: Ja je bent misschien een beetje aan de rare kant, maar laat dat je niet tegenhouden 
om de komende periode nieuwe mensen te ontmoeten beste truffel, nee aardappel… 
Speciaal lid van de familie. Studies: Veel commentaar hebben de patatjes niet voor jou. 
Blijf  hetzelfde doen als anders, dat pakt normaal goed uit. Tip: Probeer eens iets nieuws.

Charlotte | 24/9 tot 23/10
Liefde: Jij hebt nood aan nieuwe datingtips Een goede plaats om die tips te vinden zijn 
programma’s als Ex On The Beach, Temptation Island, etc… Studies: Series bingen 
voor een uur of  langer is geen correcte pauze. Las gewoon volledige pauzedagen in voor 
elk uur gespendeerd aan studie. Tip: Schop die parasiterende ex van je Netflix-account.

Liefde: Dit is zo tumultueus dat zelfs de patatjes geen scherp beeld krijgen. Focus je maar 
op jouw vrienden Frieslander. Studies: Zal het moeilijk zijn? Ja. Zal je het lastig hebben? 
Waarschijnlijk. Moet je daarom opgeven? NATUURLIJK niet. Voor studietips moet je hier wel 
niet zijn, dus ga maar weg en lees iets educatief  ofzo. Tip: www.studiefoutenvoorkomen.be.

Bildtstar | 23/11 tot 21/12
Liefde: Ah Bildtstar, jouw confessions over liefde en relaties laten anderen lachen op facebook, 
maar zoek het eens aan de serieuzere kant. Of  niet, dan blijven wij geamuseerd. Studies: 
Begin dit jaar met verse moed en probeer je kansen te grijpen waar je kan. Blijf  niet teveel 
hangen in de vakantiesfeer. Tip: Eet eens een rauwe aardappel voor spirituele inzichten.

35




