


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 of via onze Facebook.
Hou trouwens zeker onze Facebook-pagina in de gaten voor nieuws over de 

redactievergaderingen!
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Beste Historianen, sympathisanten, internationals, 
eerstejaars en oude rotten

Voorwoord van de praeses

De afgelopen weken konden we allen vol blijdschap toekijken naar de heropstart van het ons zo dierbare 
studentenleven. Overdag liepen de aula’s en de gangen van de Leuvense campussen weer vol opgewekte studenten, 
en ‘snachts draaide onze geliefde Fakbar Letteren weer op volle toeren. Naast het ontspannende deel van het 
studentenleven is dit ook vaak de periode dat vele geschiedenisstudenten beginnen te beseffen dat er ook nog 
eens effectief  gestudeerd zal moeten worden. De eerste paperdeadlines beginnen namelijk dichterbij te komen, 
en voor de eerstejaars naderen ook meteen de proefexamens. Maar niet getreurd! Historia staat nog het hele 
semester klaar om jullie te voorzien van massa’s ondersteuning en vertier in alle vormen en maten! De periode 
eind oktober- begin november wordt voor de gemiddelde historiaan traditioneel gedomineerd door enkele grote 
evenementen: 24-Urenloop en de Doop. Hiernaast konden eerstejaars ook meedoen aan onze Initiatieweek, het 
nieuwe concept dat onze vroegere schachtenverkoop voortaan zal vervangen. Verder kunnen onze studenten 
in de komende weken en maanden nog een brede waaier aan andere fantastische activiteiten verwachten. Zo 

zullen jullie je nog steeds kunnen uitleven op onze feestjes en cantussen, kunnen jullie je 
sportieve kant tonen op onze sportactiviteiten (waaronder muurklimmen) en kunnen jullie 

je intellectuele vernuft bewijzen op onze eerste Cultuurquiz van dit jaar! Naast het voluit 
genieten van dat vrije studentenleven blijft het echter ook nog steeds aangeraden om 
voorzichtig te zijn. Ik weet dat dit jullie hoogstwaarschijnlijk al de oren uitkomt, maar 
twijfel zeker niet om je te laten testen als je een risicocontact gehad hebt of  als je 
vermoedt besmet te zijn. Alleen als  we allemaal samenwerken om elkaar te beschermen 
kunnen we ervoor zorgen dat de situatie dit jaar niet uit de hand loopt, zodat we allemaal 
samen kunnen blijven genieten van de mooiste periode van ons leven! Om niet op een 

slechte noot te eindigen wil ik jullie graag nog eens allemaal bedanken voor jullie tomeloze 
enthousiasme in de laatste weken. Het heeft mij enorm veel deugd gedaan om al onze 

activiteiten weer steevast vol te zien lopen, en ik hoop natuurlijk dat jullie ook in de 
rest van dit semester niet zullen twijfelen om keer op keer weer af  te zakken 

naar onze evenementen. Jullie zijn allemaal ongelooflijk welkom, en ik 
kan persoonlijk niet wachten om jullie te mogen ontvangen. Spring dus 
zeker eens binnen in de fak, op de perma of  elders! Hier ga ik dit 
meesterwerk stilletjes afsluiten, ik wens jullie allemaal graag nog eens 
enorm veel succes met al jullie verplichtingen, maar nog liever wens 
ik jullie enorm veel plezier toe in het komende semester. Tot Faks!

Jullie praeses,

Cas



Voorwoord van de redactie
Gegroet dierbare lezers,

Ja wij zijn ook blij dat u deze Hermes eindelijk in uw handen heeft, want het was een moeilijke bevalling. We 
weten het.  Ondertussen is er al weer veel gebeurd in het academiejaar: de Historia-doop en initiatieweek zijn 

gepasseerd, we hebben al goed kunnen feesten in de Fakbar of  sommigen kunnen lopen op de 24-urenloop.
Andere dingen, zoals de mondmaskerplicht in de aula of  het gebrek aan inspraak van studenten aan de KUL, zijn 
helaas nog niet veranderd. Toch doet het ons goed dat jullie duidelijk allemaal niet vergeten 
zijn wat het betekent om student te zijn;).Na zoveel tijd die is verstreken hebben we 
natuurlijk ook weer nood aan een nieuwe Hermes. Deze gloednieuwe editie bevat 
dan ook weer tal van knotsgeke, ietwat serieuzere en leuke artikels. Hermesredactrice 
Fauve Horrie analyseerde voor jullie Temptation Island: Love or Leave en mijn 
andere Hermeswederhelft Eliana Smits schiet u ter hulp met een behulpzame snelgids 
over hoe je allersoorten pijn kan maskeren. Verder volgt er wederom een artikel van 
vier pagina’s van Thomas Van Daele over zijn favoriete film Dune. Vorige keer schreef  
hij waarom de film waarschijnlijk een goede film ging worden en deze keer waarom het 
een goede film is. Daarnaast kunt u ook nog de opinie van Stanne Meulemans over de 
doop lezen (een vsie waar onze redactie trouwens de volle honderd procent achterstaat) 
of  Friedel haar  West-Vlaamse ervaringen met Leuven. Ikzelf  schreef  dan weer een 
artikel over de vijf  beste en vijf  pijnlijkste vakken van onze opleiding (goedbedoelde 
constructieve commentaar). Eveneens de vaste rubrieken zijn terug. Van de 
Hartenrubriek tot de Pattentenhoroscoop tot de persoonlijkheidsquizjes. Voilà, nu weet 
je ook wat er instaat (of  je leest gewoon de ietwat saaiere inhoudstafel). Ik zou zeggen; 
geniet ervan en vergeet zeker niet voor ons te schrijven voor de volgende Hermes, dan 
trakteert Hermesredactrice Fauve Horrie je wel eens een pintje in de Fak. Nog heel veel 
leesplezier gewenst en tot Faks (aan de proffen deze dit lezen: ja, ook u bent welkom)!

Jullie Hermesredactie,

Fauve Horrie, Eliana Smits en Robbe Verbrugge
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Temptation Island: Love or Leave. 
Een analyse

Het concept ‘Temptation Island’ is jullie alvast bekend. De nieuwe ‘Love or Leave’ 
toevoeging misschien iets minder. Er is op zich nu niet zo extreem veel veranderd, 

nog steeds gaan 4 koppels de ultieme relatietest aan in een buitenlandse villa 
waar ze omringd worden door singles. Opvallend is wel dat deze keer de singles 

ook op zoek zijn naar ware liefde en niet puur gebruikt worden als lustobjecten die 
proberen de koppels uit elkaar te halen. En er is ook een nieuwe twist in het spel, 

iets over meer macht voor de singles, maar bon dat is nog maar 1 keer gebruikt en 
ik was het al bijna vergeten… Ah en het is nu ook met Viktor Verhulst, zoals ieder 

liefdesprogramma voor mensen met een IQ onder de 60 de laatste tijd.

Door Fauve Horrie



Voor ik begin aan mijn diepgaande en totaal onnodige 
analyse van dit sterk staaltje televisiekunst schets ik 
kort even een beeld van de deelnemende koppels 

om jullie iets van inzicht te geven. Mensen die de serie ook 
religieus bekijken, zoals ik, mogen gerust doorlezen naar mijn 
eerste tussentiteltje (Want ik ben extra deze keer). Koppel 
nummer 1 zijn Donna en Nico die 2.5 jaar samen zijn. Ze 
wonen samen en hebben 2 hondjes punt. Daarna hebben we 
koppel nummer 2, Delphine en Bert. Deze mensen zijn 10 jaar 
samen en hoe het zo ver is kunnen komen is mij een raadsel. 
Beginnersinfo over dit koppel is dat Delphine onze Bert volgt 
met een tracking app en hem altijd en overal controleert. 
Vervolgens is er het derde koppel, namelijk Wouter en Julia. 
Deze twee zijn 1.5 jaar samen en veruit de meest stabiele 
mensen van heel deze groep. Als laatste hebben we Koen en 
Deborah. Oei, sorry toch niet. Die zijn weggestemd door de 
singles met die stomme twist lol. Het vierde en laatste koppel 
zijn Efrain en Aylin. Geen idee hoe lang ze samen zijn, maar 
als ik het zo zie op tv zal het ook niet lang meer duren.

De relatie van Bert & Delphine
De olifant in de kamer als het gaat over Temptation Island 
2021, knettergekke Delphine en de al dan niet gekkere Bert. 
Het start al zo enorm raar met deze tracking app die zij heeft 
geïnstalleerd op zijn gsm en ze komen naar Temptation 
omdat hij zich natuurlijk moet bewijzen. Dus ja, in het 
begin heb je enorm medelijden met Bert, want deze man zit 
letterlijk altijd te wenen de eerste dagen in de villa. Hij is in 
die 10 jaar zo vastgegroeid aan Delphine dat hij lijkt vergeten 
te zijn hoe hij alleen moet overleven. Als er 1 woord is om 
deze relatie te beschrijven is het gewoon TOXISCH. Kijk 
mijn korte diagnose voor deze mensen was gewoon: dit is 
al veel te lang bezig, ga van elkaar weg, leer jezelf  eerst eens 
kennen en probeer opnieuw. Nu lijkt het na 10 afleveringen 
allemaal niet meer zo simpel als eerst. Bert toont nu ook zijn 
iets minder (mentaal) stabiele kant en begint zijn villa, en de 
kijkers inclusief, te overladen met onnodig drama om zijn 
spotlight niet kwijt te raken denk ik dan. Van medelijden te 
hebben met hem zijn we heel snel gegaan naar cringe en zin 
om door te spelen iedere keer zijn gezicht in beeld komt. Om 
het in Bert zijn woorden te zeggen: “Ben ik fan van dit koppel? 
Neen. Kijk ik toch koppig verder hiernaar? Ja, toch wel.”

De datingshow van Nico & Donna
Nico en Donna zijn het volgende koppel met de tweede 
grootste problemen. Sorry voor de spoilers, maar hun relatie 
heeft standgehouden tot het eerste kampvuur waar Donna 
nogal snel de relatie aan de kant smeet na een wel zeer lelijke 

edit van Nico zijn beelden door de programmamakers. Kijk zo 
erg raakt dat mij nu ook niet, ze wisten waar ze aan begonnen 
natuurlijk, maar nu is het gevolg dus wel dat we als kijker nu 
de rest van de afleveringen al zitten te kijken naar Donna 
en Nico hun persoonlijke datingshow. Ah ja natuurlijk, nu 
het singles zijn met oprechte bedoelingen en gevoelens. Echt 
entertainend is dat nu niet meer, maar het is wat het is zeker?
Wouter zijn haar en bril & Julia de fashionista
Ik zal eerlijk zijn, Wouter en Julia zijn op dit moment mijn 
favoriete koppel en ik kijk al uit naar de mooie reünie op het 
einde. Ik schrijf  dit nu na het kijken van aflevering 10 dus 
hopelijk komt 11 mijn dromen niet in de weg staan. Veel 
slechte dingen heb ik over deze deelnemers dus niet direct te 
zeggen, maar als ik toch snel iets kwijt wil is het dit: wat is dat 
toch met Wouter zijn kapsel en die bril, serieus? Kijk, dat hij 
beetje kalend is valt nog mee, maar zijn voorkant klopt voor 
mij aan geen kanten. Ik heb er geen woorden voor, gewoon 
zo enorm raar. En dan die bril… Exotisch is nog een brave 
beschrijving. Het plaatje kan toch beter volgens mij. Toffe 
mensen hoor en Julia is een stijlicoon, maar ze zou toch 
eens onze Wouter mogen helpen om zijn hoofd te restylen.

Stoere boy Efrain & prinses Aylin
Als enige koppel met enkele regels leggen ze er ook goed de 
nadruk op. De neerwaartse spiraal begint al met Efrain die 
helemaal zijn ding doet in de villa, terwijl Aylin al een regel 
heeft gekregen omtrent haar drankgebruik. Hij mag dus zat 
gaan en zij niet, want dan zet ze hem mogelijks voor schut. Er 
komt 1 keer een single op de kamer van Efrain met een ontbijt 
en Aylin verwacht nu ieder moment dat die gaan vrijen of  zo. 
Kort samengevat is het vertrouwen hier ENORM groot (lees 
met sarcasme). Ze hebben zo meer een storyline zoals we er in 
de oude Temptation ook al veel van gezien hebben. Dat maakt 
het iets voorspelbaarder met onnodig drama en een nieuw 
voorbeeld van hoe een gezonde relatie niet moet, maar ja wat 
verwacht je ook van de eeuwige klassieker Temptation Island.

Om mijn analyse te concluderen heb ik deze wijze woorden: 
deelnemen is om uit elkaar te gaan, kijken is een gezellige 
koppelsactiviteit. Het nieuwe concept heeft ons wel eindelijk 
singles geleverd die eens aangenaam zijn om naar te luisteren 
en niet de zoveelste verleider die een goed wil ‘boren’ op tv. 
We gaan hier geen hersencellen van bijkrijgen, integendeel 
denk ik, maar het blijft toch een voldoende entertainende 
waarde hebben om vol te houden als jaarlijkse serie. De 
opfrisser was misschien wel eens nodig en I ain’t mad 
about it. Kijk ik uit naar de finale? Zeker wel. Wil ik nog 
veel op Bert en Delphine hun drama kijken. Omg nee help.

<<
... deze wijze woorden: deelnemen is uit elkaar 
gaan, kijken is een gezellige koppelsactiviteit.  

<<
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De pijn maskeren:De pijn maskeren:
een snelgids een snelgids 

De deadline voor je paper is binnen 3 dagen en je moet nog 
beginnen, je loopt 3453 lesuren achter en hebt dit weekend precies 
5 minuten tijd om ze in te halen, je volgt een L-vak op 3 uur slaap, 

enzovoorts. Allemaal situaties die ondraaglijke pijn veroorzaken voor 
de studenten die ze moeten ondergaan. Zoals we echter allemaal 

weten, is het sociaal niet acceptabel om 24/7 te huilen omwille van 
de last die meegedragen dient te worden. Bijgevolg is de algemene 
consensus dat het maskeren van de pijn de aanpak van de echte 

strijder is, maar hoe begin je daar nu concreet aan?

Door Eliana Smits



Een eerste tip om de indruk te wekken dat alles oké is, is simpelweg met woorden. Wanneer iemand vraagt waar de 
wallen vandaan komen of  waarom je je T-shirt achterstevoren aanhebt, is de situatie weglachen en zeggen dat je je prima 
voelt en het leven een cadeautje is de beste manier om zowel je omgeving als wellicht jezelf  ervan te overtuigen dat dat 
effectief  het geval is. Er is immers een reden dat “goed hoor, met jou?” het enige sociaal acceptabele antwoord is wanneer 
iemand vraagt hoe het ermee gaat. De eeuwenoude traditie van de positieve repliek is dan ook onmisbaar in deze snelgids. 

De klassier: “alles is oké”

Verlammen van elk gevoel
Nee, dit is geen pleidooi voor alcoholisme en drugs (hoewel puur uit behoud van integriteit, niet omdat het niet in de 
lijst past). Het verlammen van de eigen emotie kan immers op ontzettend veel verschillende manieren. Een topvoorbeeld 
hiervan is louterweg slapen, maar ook urenlang naar de muur staren of  scrollen op TikTok zijn zeer effectieve manieren 
om de dagen verlamd door te komen. Dergelijke handelingen stellen je in staat om weg te lopen van je problemen en ze 
misschien zelfs voor minuut of  drie te vergeten. Als dat geen overtuigend argument is om je af  te wenden van de realiteit…

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. 

Huilen onder de dekens in het midden van de nacht

Alles op papa en mama gooien
In de taakomschrijving van ouders staat luisteren naar het gezeur van hun kinderen bovenaan de lijst. Bijgevolg dient daar 
gebruikt van gemaakt te worden. De voordelen van al je zorgen op je ouders gooien zijn dan ook meervoudig: zij zijn 
gedwongen om te luisteren, je hoeft je vrienden er niet mee lastig te vallen en heel misschien komt er zelfs wat degelijk 
advies uit. Wees dus zeker niet te koppig om met je ouders (of  andere naaste familie) te praten, maar haal er het meeste uit!

Over het algemeen is het dus eigenlijk niet eens zo moeilijk om de pijn 
te maskeren. Toch bij deze nog een sneaky advies dit volledige artikel 

tegenspreekt: wees eerlijk over hoe het met je gaat tegen diegenen die 
er echt toe doen, zorg goed voor jezelf en PRAAT; je bent niet alleen 

xoxo
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Waarom “Dune” een 
meesterwerk is

Alvorens wij, Jari en Thomas, jullie onze bescheiden schrijfsels over datgene dat ons 
weken en om eerlijk te zijn nog steeds in de ban houdt laten lezen, willen we met alle 

overtuigingskracht die we hebben ons adresseren naar diegenen die de film die in 
dit artikeltje zal worden besproken nog niet om de één of andere mysterieuze reden 
gaan zien zijn: rep uzelf naar de dichtstbijzijnde bioscoop! Ga Dune kijken nu het 

nog kan, want holy damn, wat hebben we ervan genoten (*pinken traan weg*). We 
verklaren ons nader. Beware: spoilers ahead. 

Door Thomas van Daele en Jari Uva

My road leads into the cinema
Na wat leek op een eeuwigdurende 
eeuwigheid was het eindelijk zo ver: 
Dune, de film waar we als een bende 
aasgieren halsreikend naar hebben 
uitgekeken, arriveerde in de veel te dure 
cinemazalen van ons Belgiëland. D-day. 
We zijn de film vier keer gaan bekijken 
(en voor één van ons twee staat de 
vijfde sessie in het vizier). Menigeen 
waaraan we dit hebben verteld waren 
verrast, tot zelfs lichtjes verbouwereerd 
en geschokt. ‘Vier keer?! Maar allez, 
dat is wel echt veel hoor!’ Maar bekijk 
het vanuit deze vergelijking: aan ons 
vragen waarom we meer dan één 
keer Dune zijn gaan kijken is net 
hetzelfde als vragen waarom iemand 
in de Fak meer dan één pint drinkt. 
Het blijft leuk, en het wordt leuker. 
Elke keer bij het bekijken zagen we 
andere aspecten van deze joekel van 
een film, voelden we andere zaken 
(lees: IMAX, hier komen we later op 
terug), hoorden we andere geluiden. 
Moge het duidelijk zijn dat Dune een 
film is die vanwege zijn overweldigende 
karakter meermaals moet worden 
aanschouwt. Ik, Thomas, heb tijdens 
die verschillende keren mijn cinema-
ervaring telkens op een andere manier 
ervaren. Mijn Dune-ontmaagding 
vond plaats te Kinepolis Antwerpen. 
Avant-première. The hype is real. Vol 

adrenaline stap ik het gebouw binnen. 
Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Ik neem 
plaats en onderga zoals jammerlijk 
genoeg vandaag de dag in commerciële 
cinema’s het geval is de drie uur 
durende reclameblokken. Maar dan 
gaan de lichten uit. Eindelijk, eindelijk, 
eindelijk. Echter, ik hoor nog steeds die 
irritante MNM-kutwachtmuziek, en de 
demplichten blijven ook aan. ‘What the 
fuck is er hier aan het gebeuren?!’ De 
openingstitels verschijnen, gevolgd door 
de eerste scènes. Uit de zaal, bestaande 
uit quasi een hoop Dune-freaks, mezelf  

incluis, komt geroep. ‘Zet het beeld uit!’ 
Uiteindelijk zetten ze de film op stil en 
proberen ze het nog eens. Tevergeefs, 
want hetzelfde probleem doet zich 
nogmaals voor. Ondertussen staan 
twee louche-ogende mannen uit het 
publiek op. Die bleken dronken te zijn. 
Geweldig, dat ontbrak nog aan deze 
nachtmerrie, twee brulapen. De security 
en zaalverantwoordelijke komen veel 
te laat binnen met uitleg, bleek dat er 
een technische storing was betreffende 
de synchronisatie van beeld en geluid. 
Dus beste Kinepolis, in tijden waarin 

bioscopen het al lastig hebben door de 
concurrentie met streamingplatformen: 
get your fucking shit together. 
Deze ellende buiten beschouwing 
gehouden, heb ik Dune, hoewel niet in 
één ruk zoals het hoort, wel bekeken. 
En het was subliem. Vol verstomming 
verliet ik de cinema. Toen, op dat kleine 
moment, was ik de gelukkigste man op 
aarde, want ik had gezien waar ik lange 
tijd op had gewacht. De tweede maal 
Dune was voor Jari zijn eerste maal. 
Samen trokken we richting de machtige 
IMAX-zaal te Kinepolis Brussel. Ook 
Jari was overdonderd. We hadden de 
smaak te pakken, de verslaving deed 
zijn intrede, onze ogen begonnen bijna 
blauw-in-blauw te kleuren. De derde 
keer was in de Leuvense Kinepolis 
voor mij. Laten we het erbij houden dat 
mensen moeten leren wat het concept 
cinema inhoudt: bakkes houden en 
ogen op het scherm. Dus nee, geen 
gsm-schermen al dan niet op de felste 
stand, geen veel te overdreven en 
frequent gelebber met iemand, en geen 
gepraat om de tien seconden. Jammer 
snapt niet iedereen dit simpele concept. 
Mijn voorlopig vierde en laatste keer 
was wederom in Leuven, dit keer in 
Cinema Zed. Dit was in tegensteling 
tot de vorige een aangename ervaring. 
Zoals reeds geschreven waren Jari en 
ik overdonderend omvergeblazen. 

‘Ondertussen staan twee 
louce-ogende mannen 
uit het publiek op.’
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Het is altijd gevaarlijk om enkel de 
positieve aspecten van iets in acht te 
nemen – hij die enkel oog voor het 
goede heeft wordt uiteindelijk blind – 
maar als we eerlijk zijn kunnen we zo 
goed als geen negatieve aspecten over 
deze film bedenken. Daarbij was onze 
letterlijke en figuurlijke visie op de 
film natuurlijk anders: wij hebben ons, 
alvorens de release, zitten verdiepen, 
het boek (deels) gelezen, enz.  Vandaar 
dat wij geen enkele moeite hadden met 
de toch wel vrij rijke woordenschat 
en termen die naar de koppen van 
het publiek werden gesmeten – 
Lisan al Gaib, Kwisatz Haderach, 
Shai-hulud, Gom Jabbar, sayyadina. 
Wat nu volgt zijn onze uit de hand 
gelopen (analytische) bedenkingen.
 
Acteerprestaties en personages 
In mijn vorige artikel schreef  ik dat 
de casting fenomenaal was. In dit 
artikel schrijf  ik dat de acteerprestaties 
eveneens fenomenaal zijn. Holy 
fucking shit. Elke acteur, en ik bedoel 
echt elke acteur, schijnt in deze film, of  
het nu de kleinere rollen zoals Jamis of  
de grote namen als Paul Atreides zijn. 
Laatstgenoemde, die niet alleen met 
Dune, maar ook met Wes Anderson’s 
intussen uitgekomen The French 
Dispatch en andere toekomstige 

projecten als Don’t Look Up of  Wonka 
zijn carrière een mega boost geeft, speelt 
de rol van Paul grandioos. Met name 
de scène waarin de Reverend Mother 
Gaius Helen Mohiam (gespeeld door 
Charlotte Rampling) Paul de test met 
de doos laat ondergaan, ook wel bekend 
als de Gom Jabbar-scène, is verbluffend 
goed geacteerd. Ook het moment waar 
Paul en zijn moeder Jessica samen na 
de belegering van de stad Arrakeen in 
de woestijn in een stiltent belanden 
waar Paul een ontzagwekkend visioen 
krijgt is topnotch acteerwerk. Rebecca 
Ferguson toont ons haar geweldige 
depictie van Lady Jessica, van een 
getormenteerde vrouw die zweeft 
tussen liefde voor haar familie en trouw 
aan haar zusterschap van de Bene 
Gesserit. Nog nooit heb ik zo goed 
iemand het gevoel van onderdrukte 
pijn zien afbeelden. Mijn persoonlijke 
favoriet was het personage dat 
gespeeld wordt door Sharon Duncan-
Brewster, Dr. Liet Kynes. Hoewel in 
het boek een man, stoort het feit dat 
Kynes hier een vrouw is voor geen 
seconde, integendeel. ‘I only serve 
one master, his name is Shai-hulud’ 
is kippenvelmateriaal. Jari’s favoriete 
neerzetting van personage gaat naar 
Josh Brolin. Gurney Halleck lijkt op 
het eerste zicht een geharde, serieuze 

soldaat – ‘Smile Gurney’ -  terwijl hij 
naarmate de film vordert eerder wordt 
afgebeeld als een zorgzame, goedlachse, 
poëtische wapenmeester. En dan 
hebben we het nog niet gehad over het 
meest groteske figuur van de karakters: 
Baron Vladimir Harkonnen. We weten 
niet wat jullie reactie was toen de Baron 
voor het eerst in beeld verscheen, maar 
wij kakten bijna in onze broek van de 
huivering. Kaal, bleek, moddervet, 
hese basstem, rondzwevend met zijn 
suspensors omdat zijn lichaamsgewicht 
het niet toelaat om afstanden te lopen… 
Skarsgård creëert dezelfde vibe zoals 
in het boek over de Baron wordt 
geschreven: een onverzadigbare, weinig 
energie hebbende neushoornachtige 
dikzak, met een heel geslepen en 
onvoorspelbare persoonlijkheid, die 
vooral tijdens de scène met Dr. Yueh 
aan bod komt. Hier zijn we misschien 
op een van de negatievere aspecten van 
de film gekomen – nu ja, echt negatief  
is deze opmerking ook niet echt: 
WIJ WOUDEN MEER VAN DE 
HARKONNENS ZIEN. De Baron, 
Piter De Vries, Glossu ‘The Beast’ 
Rabban, allemaal immens interessante 
personages, maar o zo weinig 
screentime. Daarnaast wordt er vrijwel 
niet echt ingegaan op de rol en betekenis 
van een mentat in het Dune-universum. 



Voor zij die niet weten wat een mentat 
is: mentats kan je beschouwen als 
menselijke computers, die continu 
verschillende mogelijkheden overwegen 
en ingewikkelde berekeningen 
maken. Aangezien in de wereld van 
Dune machines met menselijke 
denkcapaciteiten verbannen zijn, 
hebben mentats best een belangrijke 
rol in de maatschappij. Thufir Hawat 
(gespeeld door Stephen McKinley 
Henderson) en Piter De Vries (gespeeld 
door David Dastmalchian) zijn beiden 
mentats, de ene al wat sinisterder dan 
de ander. Op visueel vlak kan de kijker 
die niet bekend is met hun functie van 
mentat wel iets opmerken: het naar 
boven rollen van de oogbollen geeft 
weer dat deze mannen een capaciteit 
hebben dat de rest niet heeft. Verder 
zullen de fans van Zendaya onder ons 
misschien wel van een koude kermis 
zijn thuisgekomen, want inderdaad, 
Zendaya heeft opvallend weinig 
screentime in tegenstelling tot wat de 
trailers deden vermoeden. Nu, het is 
niet onlogisch dat ze hebben zitten 
uitpakken met haar casting, want 
Zendaya is nu eenmaal een enorm 
populaire naam binnen de filmwereld. 
Het zou pas vreemd zijn mochten de 
makers terloops hebben vermeld van 
‘Oh ja, Zendaya is ook van de partij’.
Schotse doedelzakken en Arabische 

klanken 
Naast personages en hun emoties 
enerzijds, speelt taal in Dune ook een 
grote rol. Dr Yueh en Paul converseren 
in een eigen, Aziatisch klinkende taal; 
de Sardaukar-officier spreekt in een 
eigen, donkere, grommige, agressieve 
taal; de Fremen spreken de taal van het 
Chakobsa, wat quasi als Arabisch in de 
oren klinkt – Javier Bardem die Stilgar 
speelt, spreekt de taal zo enorm goed 
en vloeiend uit! Dit brengt ons bij een 
element dat doorheen de gehele film 
zo verdomd goed is vormgegeven: het 
Midden-Oosterse element. Naast de 
taal zijn er twee welbepaalde scènes 
waarin dit Midden-Oosterse element 
van het scherm spat. Na de aankomst 
op Arrakis, zien we een groep 
inboorlingen die de Atreides staan op 
te wachten en al zwaaiend ‘Lisan al-
gaib’ scanderen. Niet veel later worden 
er beelden van Fremen-pelgrims 
getoond, die onder religieus en bijna 
hypnotiserend gezang aan het bidden 
zijn. Een tweede scène vormt die van 
het gevecht van Paul met Jamis. Jamis 
roept de Amtal rule op, een traditioneel 
gebruik onder nomadenvolken in de 
Dune-wereld. Dit was zo fantastisch om 
te zien, want dit vormen één van de vele 
bewijzen die in deze film zitten waarom 
Villeneuve de wereld van Dune door 
en door kent. Vanaf  de eerste scène 

hadden Jari en ik dat al snel door. Heel 
interessant was verder de vormgeving 
van het geslacht Atreides: enerzijds 
Griekse mythologische verwijzingen 
– de naam ‘Atreides’ zelf, een 
stierenhoofd die vaak expliciet in beeld 
komt en kan wijzen op Kretenzische 
roots – anderzijds Angelsaksische 
artefacten zoals de doedelzak
  
Cinematografie en vormgeving 
Dune is een film die in de bioscoop 
moet worden gezien. Waarom? Omdat 
Dune een pracht van een film is, een 
visuele parel. ‘A love letter to cinema’, 
aldus de regisseur. Op cinematografisch 
vlak heeft Villeneuve in samenwerking 
met cinematograaf  Greig Fraser de 
lat meters hoger gelegd. Zeggen dat 
elk shot in deze film een schilderij is, 
is misschien wat overdreven, maar 
Dune is op z’n minst esthetisch te 
noemen. Eerst en vooral hebben we de 
setdesign. Hoe fantastisch groot waren 
de schepen, de zalen van het paleis 
op Caladan, op Arrakis, de Sardaukar 
troepen op de ijzingwekkende planeet 
Salusa Secundus, de gigantische door 
het zand stormende zandwormen – die 
eigenlijk heel weinig aan bod komen in 
de film maar net zoals bij Jaws volgens 
het principe van ‘less is more’ in de film 
verwerkt zitten. Het gebruik van CGI 
werd hier enkel waar nodig gebruikt, 



vaak werd geopteerd om met echte sets 
te werken of  op locatie te schieten. 
In tegenstelling tot een regisseur als 
Tarantino is Villeneuve minder fan 
van dialoog. Villeneuve vertelt met het 
oog. De woestijnvlakten in de film zijn 
de woestijnvlakten van de Wadi Rum 
in Jordanië, de zalen van de paleizen 
zijn levensecht. En hoewel de plaatsen 
immens zijn, blijven ze tegelijkertijd 
een zekere soberheid behouden. 
Villeneuve vertelt in een interview 
dat ze voor de scènes in de woestijn 
enkel tussen bepaalde uren konden 
filmen omdat het anders ondraaglijk 
snikheet werd. Op een zeker moment 
moest de cameracrew ijszakken op de 
camera’s houden om ervoor te zorgen 
dat ze niet oververhit geraakten. Het 
gebruik van kleur in deze film is ook 
opvallend. Oker staat centraal, maar 
ook groen (zie het moment waarin 
Paul en Jessica gevangen worden door 
Harkonnensoldaten), en rood (de scène 
in de stiltent) komen aan bod. Naast sets 
mag costumedesign er ook absoluut 
wezen, zo ook het ontwerp van de 
ornithopters (het vliegtuig waarmee 
Paul en Jessica in een zandstorm 
terechtkomen) die, zoals het gros 
van de sets, in het echt gebouwd zijn.

Zimmer en IMAX 
Zoals al enkele malen aangehaald 
zijn Jari en ik Dune in een IMAX-
zaal te Brussel gaan kijken. Maar wat 
is IMAX eigenlijk? IMAX komt van 
het Franse ‘Image maximale’ en is 
een oorspronkelijk Frans-Canadees 
bioscoopformaat dat sinds de jaren 
zeventig bestaat. Het doel was met 
dit formaat om films op een zo 
groot mogelijk doek te vertonen. De 
eerste films in IMAX waren vooral 
experimentele documentaires. De 
meerwaarde van IMAX bestaat uit het 
feit dat films in dit formaat 26% meer 
beeld weergeven dan een standaard 
bioscoopscherm. Niet enkel qua beeld, 

ook wat betreft geluid krijg je meer 
voorgeschoteld, lees: zeer helder geluid 
in combinatie met de zwaarste bassen die 
je je kan voorstellen in een cinemazaal. 
Een scène die perfect de meerwaarde 
van IMAX toont is die waarin het schip 
van de Bene Gesserit landt op Caladan, 
waarbij de zaal dondert van het dalende 
ruimteschip, onder muziek van hij die 
in onze oren misschien wel één van 
zijn beste scores heeft gecomponeerd 
tot nu toe. We hebben het over Hans 
Zimmer. Zimmer gaf  met zijn eerste 
album, The Dune Sketchbook, dat hij 
vóór de release van de film uitbracht, 
al een geweldig voorsmaakje van zijn 
muziek. De Official Soundtrack van 
Dune is magnifiek. Wederom is dat 
Arabische, primordiale element hier in 
de score te vinden. Enerzijds staat de 
aanwezigheid van vrouwelijke stemmen 
centraal (voorbeelden van tracks zijn 
‘Bene Gesserit’, ‘The Fall’, ‘Armada’ 
en ‘My Road Leads into the Desert’), 
anderzijds het gebruik van percussie (zie 
‘Leaving Caladan’, ‘Arrakeen’ ‘Burning 
Palms’) waarmee de film start – dat 
ene terugkerende gedreun dat moeilijk 
in woorden te omschrijven valt. Een 
nummer waarin beide elementen mooi 
samenkomen is ‘Ornithopter’. Jari’s 
favoriete scène is by far die waarin de 
Sardauker worden geïntroduceerd: we 
krijgen een ritueel te zien waarbij de 
troepen op hun voorhoofd een streep 
bloed, afgetapt van naakte omgekeerde 
lijken, krijgen onder het gebrom van 
een zanger wiens gezang het best kan 
worden vergeleken met Mongoolse 
keelkopzang. Juist vanwege die bizarre, 
grimmige klanken weet Zimmer de 
perfecte toon te zetten. Zimmer 
vertelde trouwens dat hij voor deze 
soundtrack nieuwe instrumenten had 
uitgevonden en muzikanten anders 
leerde spelen op instrumenten – een 
gegeven waardoor wij deze man nog 
meer respecteren als artiest. Voor wie 
niet genoeg kan krijgen van Zimmer’s 

muziek voor Dune is er sinds kort ook 
‘The Art and Soul of  Dune’. Dit album 
dient in feite als muziek bij het lezen van 
het gelijknamige artbook van de film, 
geschreven door executive producer en 
vrouw van Villeneuve Tanya Lapointe. 
De muziek op dit album bestaat 
voornamelijk uit een reeks uitgerekte 
versies van reeds bestaande tracks en 
vormen de perfecte achtergrondmuziek 
tijdens het samenvatten van vakken 
als Grome, Geschiedenis van de 
middeleeuwen en dergelijke meer. 

This is just the beginning
Jari en ik zijn blij, want het is sinds 
kort officiëel: Dune Part Two is in de 
maak! Hoewel de marketing van de 
film vrijwel deed vermoeden dat dit een 
standalone film zou zijn is de officiële 
benaming in feite Dune Part One. 
Dat dit slechts het eerste deel van het 
ruimte-epos is valt af  te leiden uit de 
eindscène. Villeneuve heeft laten weten 
dat deel twee meer actie en minder 
uiteenzetting zal bevatten. Sommigen 
vertelden ons dat Dune te langdradig, 
saai en actieloos was. Zeker, deze film 
was met zijn twee uur en een half  niet 
van de kortste, maar saai en actieloos? 
Allesbehalve. Deze film heeft iets wat 
zo weinig films voor het grote publiek 
hebben, en dat noemt character-
development. Meer tijd om de meest 
prominente personages te leren kennen 
resulteert in meer interesse om dezen. 
Maar goed, het wordt tijd dat we hier 
een einde aan breien. Villeneuve heeft 
geïnsinueerd dat hij droomt van een 
Dune-trilogie, waarmee hij dus ook 
het tweede boek van Herbert, ‘Dune 
Messiah’, op het witte doek zou willen 
brengen. Maar laat ons het hoofd koel 
houden. Wij wachten geduldig af  tot 
oktober 2023, wanneer deel twee zou 
moeten verschijnen. In tussentijd 
lezen we Herbert’s boek wel nog eens 
een keer of  tien, want wat nog komen 
zal in het vervolg wordt de moeite. 
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De vijf beste en vijf pijnlijkste 
vakken van de bachelor geschiedenis

Af en toe kijk ik als masterstudent nog eens nostalgisch terug op mijn jaren in de 
bachelor geschiedenis. Een periode vol feestjes, corona en vooral heel veel vakken 
om voor te werken. Daarom presenteer ik u met graagte de vijf beste vakken die ik 
gedurende periode heb moeten volgen, maar evenzeer de vijf minst leuke – ofwel 
meest pijnlijke- vakken. Alles van het vak werd hierbij in rekening genomen: de 

leerstof, de lessen, het examen… Let’s go!

Top 5 van de beste vakken:
 
1. Geschiedenis van Rusland
2. Geschiedenis van de Middeleeuwen
3. Geschiedenis van de interculturele contacten
4. Politicologie
5. Paleografie

Top 5 van de meest pijnlijke vakken:
 
1. Digital Reason
2. Onderzoeksmethoden: teksten, beelden en artefacten
3. L-Dataverwerking
4. Historisch Onderzoek van de Nieuwe Tijd
5. Onderzoeksmethoden: getallen, data en netwerken

Door Robbe Verbrugge
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Laat ons beginnen met de vijf  beste vakken die ik 
heb mogen aanschouwen. Op de verdiende eerste 
plaats staat het vak ‘Geschiedenis van Rusland’, 

gegeven door de lieftallige professor Verpoest. Deze lessen 
waren buiten louter interessant en informatief, ook gewoon 
ontspannend  en laat dat nu precies datgene zijn wat van 
een les een goede les maakt. Ontspannend duidt hier op het 
gevoel dat optreedt wanneer je gewoon echt graag in de les 
zit, hoe zeldzaam dat gevoel soms ook kan zijn. Hoewel de 
hoeveelheid leerstof  voor dit vak niet te onderschatten is, weet 
het toch menig studentenhart telkens opnieuw te veroveren. 
De sappige anekdotes over Ivan de Verschrikkelijke of  
Breznjev maken de les ook gewoon af. Op de tweede plaats 
vindt u het vak ‘Geschiedenis van de Middeleeuwen’ terug, 
het enige tijdvak dat een plaatsje in deze lijst kon veroveren. 
Vroeger gegeven door Brigitte Meijns (keert ze binnenkort 
terug na een tijd vice-decaan te 
zijn? #thereturnofthequeen), 
nu door de befaamde Ortwin 
Huysmans die zelfs op een 
eerstejaars fanbase kan 
rekenen. Waarom dit vak op 
mijn lijstje? Wel, omdat ondanks dat ik een fervent nieuwste-
tijd-freak ben, dit vak me toch deed doen twijfelen om 
eventueel middeleeuwen te doen. Indien een vak zoiets 
kan presteren, is het zeker het vermelden waard. Op de 
derde plaats strandt ‘Geschiedenis van de Interculturele 
Contacten’, gegeven door zowel professor Verberckmoes 
als professor Pasture. Ondanks de vele technologische 
problemen die vorig jaar tijdens dit vak plaatsvonden, wist 
het de studenten toch heel veel inzicht in internationale 
relaties en historische dynamieken bij te brengen. Veel? 
Absoluut. Les regelmatig gestoord door mensen met 
random vragen? Absoluut. Het waard? Absoluut. Op de 
vierde plaats vinden we het eerstejaarsvak ‘Politicologie’ 
terug. Ondanks de ietwat dubieuze reputatie van de 
professor, kan deze wel uitzonderlijk goed lesgeven. De 
kennis die ik opdeed bij dit vak bleek in de rest van mijn 
bachelorloopbaan ook nog eens uitzonderlijk nuttig voor 
andere vakken. Het laatste vak dat een plaatsje kon veroveren 
bij de beste vakken is ‘Paleografie’. Sommigen zullen me 
wellicht vervloeken nu – waaronder een zekere A.H.- maar 
zelden heb ik tijdens de blok zo ‘genoten’ van een vak. Dit 
is gewoon een vak waarvoor je het hebt of  niet. De lessen 
bestonden voornamelijk uit gezellig tekstjes transcriberen 

en als je regelmatig oefent heb je het zo onder de knie. 

Helaas werd ik ook af  en toe geconfronteerd met vakken 
die mij (en vele andere studenten) wat minder lagen. Mijn 
ervaring met Digital Reason werd zo bijvoorbeeld louter 
gekenmerkt door frustratie, traantjes en wtf ’s. Dit vak kan 
dan ook zonder twijfel beschouwd worden als het meest 
pijnlijke vak dat ik ooit heb moeten trotseren. Een zin uit het 
handboek bevatte gemiddeld 15 bijzinnen en vulde meestal 
een pagina, maar evenzeer de lessen waren meer verwarrend 
dan verhelderend. Hoewel bepaalde materie zeker potentieel 
had, werd deze er niet uitgehaald. Ik nodig dan ook heel 
graag diegene die dit vak heeft ingevoerd uit om het een 
semester te volgen. Op de tweede plaats van meest pijnlijke 
vakken vinden we ‘Onderzoeksmethoden: teksten, beelden 
en artefacten’ terug. Niet zo zeer de lessen of  de materie zelf  

was verschrikkelijk bij dit vak, 
het groepswerk wel. Bij dit 
vak merk je pas echt hoeveel 
mensen van je richting je nog 
niet kent en hoe rap mensen 
opeens kunnen verdwijnen of  

nog geen zin kunnen schrijven. Aangezien ik al Vietnam-
flashbacks begin te krijgen, ga ik over dit vak ook niet meer 
verder uitbouwen. Uiteraard bevindt er nog een L-vak zich in 
dit lijstje, namelijk L-Dataverwerking! Buiten de lessen die op 
een eentonige en monotone manier werden gegeven, bleken 
de leerpaden en  de zovele kennisclips geen meerwaarde. Een 
examen dat louter bestaat uit meerkeuzevragen bij een vak 
dat vooral over praktische toepassingen gaat, roept toch ook 
wat vragen op. Op de vierde plaats bevindt zich dan nog 
‘Historisch Onderzoek van de Nieuwe Tijd,’ nogmaals een 
tweedejaarsvak. Ja oké, I know, de papers waren niet super 
leuk, maar je leerde er wel veel uit. De reden waarom dit vak in 
dit lijstje staat is omwille van de verplichte lessen die je hierbij 
ook moest volgen. Je zou denken dat deze nuttig zouden zijn 
voor je papers die je moest indienen, maar dat was helaas 
niet het geval. Toch vreemd voor een vak dat geen examen 
meer kent. Statistiek of  ‘Onderzoeksmethoden: getallen, 
data en netwerken’ sluit dit rijtje af. Dit vak werd absoluut 
niet slecht gegeven, maar wiskunde is gewoon echt niet aan 
de meeste historici besteed. Vooral het nut van het deel over 
netwerken ontging me volledig. Daarbij leerden we werken 
met databanken, waarna we een examenvraag kregen dat in 
hele vage mate iets te maken had met de geziene leerstof. 

Aangezien ik al Vietnam-
flashbacks begin te krijgen, ga ik 
over dit vak niet verder uitwijden
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En dan nu een korte mededeling van de vice-praeses 
van Historia....

Ik drink naast pintjes ook al eens graag een 
fruitsapje.

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

16



Vanmiddag werd het droeve nieuws openbaar 
gemaakt dat een negentienjarige student in 
Namen overleden is nadat hij meegedaan had 

aan een studentendoop van de plaatselijke hogescholen. 
De student blijkt in zijn slaap overleden te zijn, meer 
details omtrent zijn doodsoorzaak zullen zeker volgen na 
de autopsie van dinsdag. Dit tragisch voorval kan en mag 
niet geminimaliseerd en uitspraken doen over een lopend 
onderzoek is al zeker uit den boze. Wel zette de gebeurtenis 
mij aan het denken over het nut van studentendopen en de 
plaats die zij nog hebben aan een universiteit anno 2021. Als 
je op sociale media kijkt wordt het al snel duidelijk dat heel 
dit gebeuren veel reacties opwekt bij mensen van alle slag 
en soort. Een heel grote groep mensen, van alle leeftijden 
en standen, is het eens dat studentendopen niet meer van 
deze tijd zijn, onmenselijk, bedoeld om mensen tot op het 
bot te vernederen, georganiseerd door de gegoede klasse 
en bovenal draaien rond het mensen in een minderwaardige 
rol dwingen en hen in die rol allemaal opdrachten laten 
uitvoeren. Studentenclubs, studentenverenigingen en soms 
zelfs jeugdbewegingen, worden hier allemaal over dezelfde 
kam geschoren. Over de dopen van jeugdbewegingen 
zal ik hier geen uitspraken doen, 
daarvoor ken ik er te weinig van. Ik 
ben er echter wel van overtuigd dat 
de bovenstaande mening omtrent 
studentendopen niet de volledige 
lading dekt en veel te ongenuanceerd 
is. Als lid van Kring Historia zou ik het graag voor de 
studentenverenigingen opnemen in heel deze discussie.
Laten we beginnen bij het begin: Tot enkele jaren geleden wist 
iedereen wel dat dopen er soms zwaar overgingen, je moest 
schachtenpap eten, naakt optreden ( Brusselse traditie), 
uitgescholden worden door de doopmeesters en ga zo maar 
door. Rond deze tijd van het jaar kwam je dan doorheen de 
stad regelmatig groepen schachten tegen. Heel het concept 
van studentendopen werd echter onder een vergrootglas 
geplaatst na het tragische overlijden van Sanda Dia in 2018. 
Na de desbetreffende doop van Reuzegom, waarbij dopen 
een eufemisme voor martelen was, overleed Sanda Dia 
aan de gevolgen van onderkoeling. Dit mag en kan niet 
geminimaliseerd worden en het is ook niet meer dan logisch 
dat de KU Leuven nadien een strenger doopcharter heeft 
opgelegd aan haar studentenverenigingen. U leest het goed, 
studentenVERENIGINGEN, niet clubs. Laat Reuzegom nu 
net een club zijn en geen vereniging. Voor veel mensen is dit 
slechts een luttel detail, maar het is essentieel in heel het debat 

omtrent het dopen. Een studentenvereniging heeft verplicht 
het doopcharter van de KU Leuven moeten ondertekenen 
en is verbonden met de universiteit, in tegenstelling tot clubs 
die eerder autonoom opereren en daardoor ook vaak kleiner 
en exclusiever zijn. Het is bij de clubs dat het is fout gelopen, 
niet bij de verenigingen, het is bij de clubs dat ze zelfs dit 
jaar nog schachten laten drinken tot ze erbij neervallen, 
het is bij de clubs dat schachten nog extreem neerbuigend 
behandeld worden en ga zo maar door. Pas op, dit is absoluut 
geen pleidooi tegen studentenclubs, zoals altijd zijn het de 
paar rotte appels in de mand die heel de oogst verzieken. 
Verenigingen en clubs mogen dus niet gelijk gesteld worden 
en dus niet gelijk behandeld worden. Het is goed dat er na heel 
deze zaak opnieuw naar het doopcharter gekeken is en dat 
de denigrerende elementen eruit zijn gehaald, aangezien dat 
voor veel mensen een stap te ver was. De verenigingen hebben 
zich gezwoegd en gezweet om een volwaardig alternatief  te 
ontwikkelen en daar zijn ze bij Historia meer dan in geslaagd! 
Ikzelf  ben pas net gedoopt en toen ik aan mijn familie en 
vrienden meedeelde dat ik gedoopt ging worden heb ik 
meermaals de vraag gehad of  ´´ik dat wel zou doen en of  
dat het wel allemaal veilig is´´. Na de vragen volgde al snel de 

opmerkingen dat ´´studentendopen 
onverantwoord waren´´ en dat ´´ik 
moest oppassen!´´. Het is toen 
pas dat ik merkte hoe hard de 
schandalen van de clubs afstralen op 
de studentenverenigingen en daardoor 

deze ook in een slecht daglicht plaatsen.  Het doet me pijn 
om te zien hoe mijn geliefde kring als zo´n mensonterende 
organisatie wordt afgeschilderd. Keer op keer moet ik dan 
uitleggen dat ik me te pletter heb geamuseerd op mij doop, 
oke ja ik was vuil en ja mijn kot stinkt de komende 2 weken 
naar ansjovis en schachtenpap, maar ik heb wel een absolute 
topavond gehad en een echt verbroederingsmoment met 
mijn mede-dirkjes. De doop was echt een bonding-moment 
om u tegen te zeggen, zaken zoals het bloemgevecht 
met Babylon zal ik me de rest van mijn leven herinneren. 
Het debat over studentendopen moet gevoerd worden, maar 
men moet het genuanceerd doen. Maak een onderscheid 
tussen clubs en verenigingen, kijk eerst naar wat de doop juist 
inhoudt voor je alles afbreekt en probeer niet té beschermend 
te zijn. De slinger mag niet te ver doorslaan, eens goed vuil 
worden moet echt nog kunnen. Natuurlijk is de keuze of  
je je al dan niet laat dopen volledig aan jou, ik wil met dit 
schrijfsel enkel nuanceren dat er vaak een te negatief  beeld 
opgehangen wordt van dopen bij studentenverenigingen. 

“De doop was echt 
een bondings-moment 
om u tegen te zeggen”

Studentendopen, 
achterhaald of plezant?

Door Stanne Meulemans
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Een dag als West-Vlaming in Leuven

Nadat ik gisteravond vroeg in mijn bedje kroop, vermoeid van een hele volksverhuis uit 
de gezelligste provincie van ons land, gaat de wekker toch een beetje te vroeg af. Na een 
paar keer snoozen besluit ik toch uit mijn bed te komen. Ahja, het beloofd dan ook weer 
een dag te worden met avonturen om U tegen te zeggen. Ik ben het nog altijd niet gewoon 
dat buiten de vogeltjes niet fluiten en de koeien niet loeien. In Leuven zijn de beestjes 
vervangen door roepende kinderen die in een rij naar de sportles gaan, auto’s en de sirene 
van de ambulance. Ik kies ervoor om een ochtend op kot te paperen zoals een flinke 
geschiedenisstudent dat doet. Ik open mijn Google, of is het Hoehle, en begin. 

Door Friedel Ovaere
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Wanneer het tijd is om naar de les te gaan, 
neem ik mijn fiets en vertrek. Laten we 
eerlijk zijn op een stalen ros door Leuven 

City vliegen is toch van een ander kaliber dan wat ik 
gewoon ben thuis. Gezellige vergezichten en brede 
fietspaden, geen getoeter en de knusse plattelands-
sfeer. We gaan niet liegen, ik ben geen fantastische 
fietser dus avontuur één van vandaag betekent dus 
veilig op de campus aankomen. Eenmaal op eindbe-
stemming zoek ik snel mijn West-Vlaamse lotgeno-
ten. Wij West-Vlamingen troepen namelijk graag sa-
men om geen last te hebben van vertalingsproblemen. 
Na de les staat mijn tweede avontuur van de dag klaar, 
een echte hel al zeg ik het zelf. Ik haast me naar de 
parthenonzaal om een uitleg te doen voor een hele aula 
eerstejaars. Het zweet breekt 
mij bijna uit wanneer ik aan 
woorden vol -g en -h kom, 
maar wonder boven wonder 
lukt het om mijn accent te onderdrukken (dat accent 
is volgens mij niet zo heel erg maar bon dat terzijde). 
Terug op weg naar mijn geliefde kot bedenk ik mij dat 
er toch een voordeel is aan fietsen door Leuven: de 
afwezigheid van tractors. Eerst en vooral voor je het 
jezelf zou afvragen: ja ik ben van West-Vlaanderen, 
nee ik heb geen tractor en woon niet op een boerderij. 
Hoezeer West-Vlaanderen ook bekend staat voor zijn 
boerenactiviteiten vind ik het niet zo fijn om half in de 
gracht te springen met mijn fiets als er zo een gevaarte 
langs moet. En eerlijk gezegd, ik mis ook de boeren-
lucht niet. Wanneer de klok 18 uur slaat, begeven mijn 
kotgenoten en ik ons naar de keuken. En zoals dat in 
ieder kot gaat, slaan we een praten tijdens het koken. 
En weer komt hetzelfde liedje: jullie praten zo plat. Of 
nog hatelijker en veelvoorkomend bij Antwerpena-
ren: ‘Maar ik heb toch helemaal geen accent?’, gevolgd 
door iets wat ik met een woordenboek niet vertaald 
krijg. Om u eventjes een voorbeeldje te geven. Wie in 

godsnaam gebruikt het woord valkair? (vrije verta-
ling: vuilniswagen) En waarom gaan mensen in Geel 
met de tractor uit? Dat heb ik bij ons toch nog nooit 
zien gebeuren. Gelukkig heb ik nog wat streekgenoten 
op kot waardoor we weerwerk kunnen bieden. Niet 
enkel hebben de kotgenoten veel commentaar op ons 
taaltje, ook op onze kookgewoontes. Een weekmenu is 
niet compleet zonder goed veel patatten. En daarmee 
zijn we aangekomen aan een superdeluxe kooktip van 
tante Frieda. Koop een zak diepvriespuree, de goede 
voedingsstoffen van een aardappel op je bord in stu-
dentenvorm. Geen schil en kookwerk, geen pletten en 
mengen. Nee nee, u hoort het goed! Gewoon 5 mi-
nuutjes opwarmen in de microgolf en je voelt je direct 
meer thuis in Leuven. Disclaimer: mama haar puree 

is wel tien keer beter, maar it 
is what it is.Om 19u50 breekt 
het moment aan om te ver-
trekken voor een gezellig 

avondje cantussen. Iedereen die hier al eens aan mee-
deed kent ongetwijfeld het lied van Hertog Jan. En 
daarmee zijn we aan avontuur drie van de dag beland. 
Bij de strofe voor West-Vlaanderen klim ik samen met 
enkele andere fiere provinciegenoten op de stoel. We 
schreeuwen met volle borst maar de hele zaal tiert 
SMIJT ZE IN DE ZEE. Eventjes tussen ons liefste le-
zer, de enige reden waarom ze dat zingen is omdat 
ze jaloers zijn op ons mooi stukje kust. 67 kilometer 
lang aan vakantievertier en wandelparadijs. Ik neem 
het ze dan ook niet kwalijk, de arme stakkers kun-
nen er niet aan doen dat hun provincie kilometers ver 
achterloopt op de kwaliteit van de onze. West-Vlaan-
deren is dan ook de meest iconische plaats van ons 
land. Ik moet ook wel toegeven dat Limburg op de 
tweede plaats komt, hadden ze zich voor een keer een 
beetje gehaast hadden ze ons kunnen inhalen. Maar 
ja dat is dan weer een ander verhaal. En zo belan-
den we dan bij het eind van mijn keispannende dag.

“Wij West-Vlamingen troepen 
namelijk graag samen”
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Kiezers

Oh nee! Het lijkt erop dat de CD&V binnenkort nauwelijks nog stemmen 
haalt? Help jij de partij kiezers te vinden?

Vind jij de 0 verschillen tussen professor Stynen en student Karel Vranken?
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Vind jij alle woorden?

Blokken  Cecemel  Chouffe 
Doop               Fakbar               Hermes 
Historia  Kolraush  Monitoraat 
Muilcirkel  Onthaalweekend           Paleografie 
Rodriguez  Tafeldansen  Thesissen 
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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: 
Beste Robbe, mijn vriendje wil graag tepelklemmen die onder voltage staan, een 
furrymasker en een zweep van paardenhaar bij ons liefdesspel betrekken… Wat 
moet ik toch doen, help me!?

Robbe’s antwoord:

Beste mevrouw De Pauw, misschien moet u eindelijk eens uw 
man dumpen? Die sms’jes gingen er al over.

Vraag nr. 2: 
Lieve Robbe, ik heb een probleem. Sinds dat ik aan mijn vriendje heb gezegd 
dat het vak L-vak Digital Reason wel meevalt en wel enig nut heeft, negeert hij 
mijn sms’jes. Ik ben bang dat hij het gaat uitmaken!?

Robbe’s antwoord:

Hij heeft groot gelijk, ik voel me zelf  ook al gewoon vies door op 
deze inzending te reageren brrr. 

Vraag nr. 3: 
Beste Robbe, ik ben een jongen van 18 en wil mijn masturberen een beetje 
interessanter en gevarieerder maken. Maar ik weet niet hoe? Enige tips?

Robbe’s antwoord:

Gebruik eens een stofzuiger. Plezier gegarandeerd. 
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Vraag nr. 4: 
Ik heb nog nooit gekust in de Fakbar terwijl ik wel echt mijn best doe?? Ben ik 
dan echt zo lelijk ofzo?

Robbe’s antwoord:

Waarschijnlijk wel ja.

Vraag nr. 5: 
Beste Robbe, ik hou er echt van om sensationele roddels en geruchten te 
verspreiden zonder dat die eigenlijk op iets gebaseerd zijn. En het grappige is 
dat ik mij daardoor dus echt niet schuldig voel. Maakt mij dat een slecht mens?

Robbe’s antwoord:

Beste hoofdredactie van HLN en VTM-nieuws, ja.

Vraag nr. 6: 
Robbe, ik ben nog maagd en ik ben een beetje bang om seks te hebben. Ik denk 
namelijk dat dit heel veel pijn gaat doen? Weet jij toevallig of  seks vaak pijn doet?

Robbe’s antwoord:

De manier waarop ik het doe wel ja.
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(1) Wat is je favoriete horrorfilm?
A) A nightmare on Elm Street
B) brrr horrorfilms…
C) Saw
D) Silence of  the lambs
E) Scream

   (2) Wie is je favoriete fictieve schurk?
A) Norman Bates – Psycho
B) Vector – Despicable Me 
C) Jason Voorhees – Friday the 13th
D) Leatherface – Texas Chainsaw Massacre 
E) Pennywise – It 

(3) Wat is je grootste fobie?
A) het donker
B) teleurstelling
C) de angst zelf
D) kleine ruimtes
E) spinnen

(4) Je bent ’s nachts alleen thuis en hoort gestommel in 
de keuken, wat doe je?

A) Ik hou me stilletjes klaar om mezelf  te verdedigen, 
maar ik verlaat mijn kamer niet
B) Ik ga bibberend onder de lakens liggen, met het 
noodnummer klaar op mijn telefoon
C) Ik ga onderzoeken wat er aan de hand is, met een 
schaar in de hand
D) Ik trippel zachtjes naar de kamer van mijn ouders 
en schud ze wakker
E) Ik schreeuw de hele buurt bij elkaar

(5) Wat is je favoriete feestdag?
A) Halloween
B) mijn verjaardag

C) HALLOWEEN
D) Kerstmis
E) elke feestdag waarop er zwaar gefeest mag worden

(6) Het is donderdagavond en je bent vroeger klaar 
met het inhalen van je lessen dan je dacht, hoe 

spendeer je de rest van de avond?
A) Ik zet een goede film op
B) Ik kijk wat ik al voor aankomende week kan doen
C) Ik ga een eindje wandelen met mijn vrienden
D) Ik ga op tijd slapen
E) Op naar de Fak!

(7) Wat is je favoriete snack?
A) Nachos met salsa
B) Een stuk fruit
C) Dino-koeken
D) zelfgemaakte cupcakes
E) frituurhapjes

(8) Je komt in een leven-of-dood gevecht terecht… 
wapen naar keuze?

A) een mes
B) een strop
C) mijn blote vuisten
D) een pistool?
E) een stunt-double

(9) Je bent een seriemoordenaar in een horrorfilm, wat 
is jouw modus operandi?

A) Ik laat personen die naar mijn mening immoreel 
handelen samen in complexe arena’s vechten tot de 
dood
B) Ik laat elke persoon die mij ooit iets heeft 
aangedaan in mysterieuze ongelukken omkomen 
(supernatural-style)

Halloween is de ideale gelegenheid om er een bonte avond van te maken. Er zijn echter verschillende manieren om het 
concept ‘bonte avond’ concreet in te vullen, dus hoe pak je dat het beste aan? Geen zorgen, met deze 13 vragen krijg je 
een definitief  antwoord op welke invulling het beste bij jou past, en hoef  je je hoofd er verder niet meer over te breken. 

Get ready en enjoy een ~spooky evening~.

HOE
Spendeer

jij Halloween?
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C) Ik word gek en achtervolg iedereen die mijn pad 
kruist met allerhande wapens, om ze vervolgens op te 
smikkelen
D) Ik vergiftig elke persoon die nooit berecht is voor 
het plegen van een gruwelijke misdaad
E) Ik achtervolg als poltergeist zij die de plaats waarop 
ik gestorven ben betreden, voor de rest van hun leven

(10) Je hebt een hoofd uit een pompoen gesneden, hoe 
noem je de pompoen in kwestie?

A) Chucky
B) Wilhelmus Alfredus III
C) Exterminator-3000-Death-Is-Upon-Us
D) Dzjengis Khan Niet Enger
E) Spooky Henk

(11)  Je moet verkleed naar een feestje komen voor 
Halloween, outfit of  choice?

A) Het monster van Frankenstein
B) Dorothy van The Wizard of  Oz
C) Spiderman/Batman/iets-anders-man

D) iets klassiek – een skelet ofzo
E) iets s€xy

(12)  Je komt voor de eerste keer het huis van een 
vriend binnen en merkt dat er eigenaardige sloten 

hangen aan bepaalde deuren, wat nu?
A) Weg daar en nooit meer terugkeren!!!
B) Vragen waarom ze daar hangen
C) Wanneer je vriend naar de wc gaat stiekem de 
sleutels zoeken en binnen kijken
D) Negeren, dat zijn mijn zaken niet
E) Zolang er geen slot hangt op de kast met alcohol, 
boeit het mij niet 

(13)  Wat is je favoriete conspiracy-theory?
A) De wereld wordt beheerst door lizard-people
B) De aarde is plat
C) BUSH DID 9/11
D) De maanlanding was fake
E) De overheid heeft Corona verspreid voor controle 
op de samenleving

Een avondje angstaanjagende films kijken is voor jou de ideale optie voor 31 oktober. Popcorn, drankjes en 
vrienden erbij en de perfecte avond is gemaakt! Je hebt zo reeds je favorieten en zult bijgevolg ongetwijfeld 
de echte toppers eruit weten te kiezen. Bel je mede-filmliefhebbers maar op en zet die televisie aan!

Meeste A: goeie Halloweenmarathon

Halloween is duidelijk niet echt jouw kopje thee, en dat is helemaal oké! Je hoeft niet per sé iets extravagants te plannen, 
voor jou zal Halloween dan ook waarschijnlijk verlopen zoals eender welke andere avond doorheen het jaar. Toch is 
het niet verkeerd om er nog wat fijns van te maken, een warm bad of lekker stukje taart kunnen immers nooit kwaad. 

Meeste B: rustig nachtje @homeMeeste B: rustig nachtje @home

Voor jou is Halloween overduidelijk wél een avond om te vieren. Je zoekt graag het avontuur op en geniet ervan 
jezelf de stuipen op het lijf te jagen. Wat kan er dan beter zijn dan een volledige avond gevuld met jump-scares? 
Ga er zeker op uit en zoek de engste spookhuizen/-wandelingen uit! Vergeet die extra luier niet mee te nemen

Meeste C: spookhuizentour

Hoewel jij wel van Halloween geniet, hoeven er voor jou niet te veel toeters en bellen mee gepaard te 
gaan. Een avondje koken met vrienden, gevolgd door enkele spelletjes en eventueel wat spookverhalen 
vertellen is alles dat jij nodig hebt om 31 oktober geslaagd door te komen. Verwarm die oven al maar 

Meeste D: Halloween-treats en spelletjesavond

Of het nu Halloween is of eender welke andere gelegenheid, jij bent altijd klaar voor een feestje. Het 
verkleden is dan ook alleen maar spannende extra toevoeging. Voor jou zal de avond pas geslaagd 
zijn wanneer je omringd bent geweest door vrienden, veel te luide muziek en alcohol. Zoek dus 

Meeste E: verkleden & feesten
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Ah tiens Frank, ik dacht dat we onze ondergang al bereikt hadden met het nieuwe seizoen van ‘K2 zoekt K3’ 
(met Gordon).

Een zin die ook regelmatig in West-Vlaanderen valt.

Niko, ik hoop dat je doorhebt dat dit artikel over chlamydia ging? Single virologen zijn ook maar 
mensen eh. #knaldrang

28



Inderdaad Nicole, onze redactie heeft ondertussen ook bevestiging gekregen dat Guy 
D’Haeselaer ondertussen terug aangekomen is in Ninove na zijn vakantie in Tenerife.

Primeur: na heel lang zoeken heeft onze redactie toch een intelligente opmerking 
gevonden in de commentsectie van HLN.

Njam.
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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: Ja zeg, dat gaat goed. Relatie of  niet, je vele uitgaansavonden leveren jou de 
aandacht op van allerlei geïnteresseerden Eigenheimer. Zelf  op ingaan, of  wingmannen 
voor die ene vriend die het wel kan gebruiken? Studies: Het academiejaar is nog vrij vers. 
Laat die eerste weken toch niet te lang liggen door je uitgaansdrang. Tip: Kom Fak Letteren

Kriel | 21/1 tot 18/2
Liefde: Dag Krieltje, hoe is het met de liefde en de vrienden? Ah ja juist, daarom ben je hier… 
Wat hebben we voor jou in de aanbieding? Nog een aantal gezellige weekjes in Leuven tot 
het ONVERMIJDELIJKE. Studies: Je zal op de proef  gesteld worden. Komt het door het 
ONVERMIJDELIJKE? Dit wordt binnenkort duidelijk. Tip: Horoscopen zijn fake news.

Zoete Aardappel | 19/2 tot 20/3

Opperdoezer Rond | 21/4 tot 21/5
Liefde: Jij zwoele Opperdoezer… Rond. Ooit al gedacht aan een carrière in de seksuologie? 
Ah kijk, weer een voorspelling juist. Jouw bedkennis is een geschenk voor de mensheid, deel 
ze nu via Facebook confessions. Studies: Jij hebt eindelijk de richting van jouw dromen 
gevonden en deze eerste weken gaan beter dan ooit. Eindelijk! Tip: Word Youtube-famous.

Lekkerlander | 21/3 tot 20/4
Liefde: Liefde? Nee hoor, jij legt de focus op vriendschap. Jouw sociale contacten schieten 
de lucht in. Daar zal wel iemand met samenvattingen tussen zitten zeker? Studies: De 
tijd voor jouw leiderschap is gekomen Lekkerlander. Moedig je medestudenten aan na 
deze eerste weken, sommigen kunnen het gebruiken. Tip: Slapen met knuffels is ok.

Door Fauve Horrie

Liefde: De patatjes voelen jouw liefdesproblemen Zoete Aardappel. Er is 1 
iemand met alle antwoorden, blader snel naar Robbes Hartenrubriek! Studies: 
Die cursus kan niet ingewikkelder zijn dan de werking van jouw brein. Je kan dit! 
Vooruit met de geit. Tip: Sex Education op Netflix < Robbes Hartenrubriek.
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Nicola | 22/5 tot 21/6
Liefde: Hier heb jij geen tijd voor! Het idee dat je met die persoon tijd zou moeten spenderen 
terwijl je perfect een les zou kunnen herbekijken… Schandalig! Studies: Na een maand les heb 
jij van ieder vak een beginnende samenvatting en 100% aanwezigheid in elke les, zelfs degene 
die werden afgelast. Ik denk dat je wel weet wat zal volgen Nicola. Tip: Deel samenvatting x.

Frieslander | 22/6 tot 22/7

Franceline | 24/8 tot 23/9
Liefde: Naar het schijnt zit er schoon volk tussen de eerstejaars dit jaar. Franceline, jij wordt de komende 
weken veldreporter. Stuur ons zeker je verslag, dit is cruciale info die wij moeten publiceren. Studies: 
Van uitstel komt afstel en daar is het nu toch nog een beetje heel vroeg voor, niet?. Tip: Planning.

Bintje | 23/7 tot 23/8
Liefde: Ingewikkelde relaties zijn nooit leuk, maar pak ze aan voor je helemaal 
verstrengeld raakt. Studies: Laat uitgaan en vroeg opstaan zijn 2 activiteiten die 
niet voor iedereen even goed samen gaan en Bintje, jij bent hier geen uitzondering 
op. Feesten of  slapen, kies wijselijk. Tip: Platte fietsbanden moet je oppompen.

Truffelaardappel | 24/10 tot 22/11
Liefde: Passie is overrated, jij slaat het eens over een andere boeg beste truffel. Of  aardappel. 
Truffelaardappel. Schaken maakt een comeback, test op die date dus direct eens het IQ 
van degene tegenover jou. Studies: Jouw studies gaan vlot en met de juiste inzet blijft dat 
ook zo. Wees voorbereid op de taken die komen. Tip: Proper toilet = gelukkige mens.

Charlotte | 24/9 tot 23/10
Liefde: De patatjes waren heel onduidelijk hierover. Weet je zelf  nog een beetje hoe 
het in elkaar zit? Misschien toch maar even focussen op vrienden voor een eindje. 
Studies: Je frustratie met proffen die niets meer online zetten is terecht, maar je 
zal ermee moeten leven. Tip: Blijkbaar helpen onenightstands tegen frustraties.

Liefde: Niet veel nieuws. Extra advies over de toekomst kost €50, af  te leveren bij 
uw vertrouwde Hermesredacteurs. Studies: Hou vol, het einde is in zicht. Op 5 
februari 2022 zijn de examens gedaan! Of  toch die van het eerste semester. Zeg, is 
jouw ISP eigenlijk op tijd ingediend? Tip: Negeer het bestaan van het nieuwe IER.

Bildtstar | 23/11 tot 21/12
Liefde: Nieuwe en oude relaties, romantisch en vriendschappelijk. Jij streeft succesvol het 
evenwicht na. Geen complicaties in de toekomst voor jou Bildtstar. Studies: Nieuwe en oude 
vakken, ook deze zijn er weer dit jaar. Voor de eerste keer of  voor de derde, de patatjes zien 
jou slagen. Of  toch dit semester. Tip: Netflix kerstfilms bingen ver voor de kerstperiode.
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