


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

Kerst komt er aan, de dagen worden korter en het weer wordt kouder, dit betekent ook steevast dat het 
eerste semester stilaan op zijn einde loopt. Voor de meer ervaren Historiaan betekent dit maar één ding: 

De klassieke eindejaarsdeadlines komen er weer aan. Hoewel de verstrengde coronamaatregelen ervoor zorgen 
dat het einde van het semester misschien niet even uitbundig zal verlopen als velen van ons gehoopt zouden 
hebben staan we er de komende weken toch weer vol enthousiasme om jullie te voorzien van hulp, begeleiding 
en de nodige ontspanning. Ondanks de opgelegde beperkingen proberen we ook nog steeds om ons klassieke 
evenementen op een alternatieve wijze te laten doorgaan. Onze traditionele 90’s party ging eerder dit jaar al 
door in de vorm van een gezellige tapavond, en hoewel ons jaarlijkse Kerstetentje jammer genoeg geannuleerd 
moest worden werd er toch een enorm geslaagd alternatief  op poten gezet in ons geliefde Fakbar Letteren.
Het einde van het semester heeft ook het onvermijdelijke gevolg dat de gevreesde blok weer met rasse schreden 
nadert. Voor velen onder ons betekent dit dat het stilaan tijd wordt om dan toch maar eens de boeken open te slaan. 

De ouderejaars weten hierbij al wat te verwachten, maar voor onze eerstejaars betekent dit een 
eerste confrontatie met “dé examens”. Om deze barre periode zo goed  mogelijk door te 

komen heb ik persoonlijk één grote tip: Help elkaar. Of  het nu is in de vorm van advies, 
een verhelderende uitleg, een samenvatting of  gewoon een luisterend oor. Door elkaar te 
ondersteunen komen we er allemaal door. Wees dus ook zeker niet bang om iemand van ons 
om hulp te vragen. Jullie PAL-coaches, peter en meters en al onze praesidiumleden staan dag 
en nacht klaar om al jullie meest prangende vragen te beantwoorden, dus twijfel zeker niet!
Om dit voorwoord en dit semester gepast af  te sluiten wil ik jullie ten slotte allemaal vanuit 
de grond van mijn hart bedanken. Ik heb enorm hard genoten van dit semester, en dit was 

allemaal niet mogelijk geweest zonder jullie tomeloze enthousiasme en talrijke aanwezigheid 
op onze evenementen. Ik wens jullie graag allemaal enorm veel succes in de blok en met 

jullie examens. Ook wens ik jullie allemaal fijne feestdagen toe, vanuit mezelf  en vanuit 
ons fier Historia. Ik hoop oprecht dat ik jullie volgend semester allemaal weer 

even talrijk kan terugzien op al onze evenementen en in onze geliefde Fak.

Jullie praeses,

Cas



Voorwoord van de redactie
Gegroet dierbare lezers,

De derde Hermes van dit academiejaar is een feit!!! Kerst komt er aan en we zullen weldra allemaal ten onder 
gaan door de blok... Welnu, ik had dan ook weinig tijd om een voorwoord te schrijven dat toch niemand 

leest dus ik besloot dan gewoon om achter deze paar zinnen de lyrics van ‘Laat de zon in je hart’ van Willy 
Sommers te zetten. Lees jij dit voorwoord en heb je dit door? Stuur dan om ter snelst een berichtje naar de 
facebookpagina van de Hermes (niet naar de redacteurs persoonlijk) en wie weet win jij 
wel 5 pintjes in de Fak van uw Hermesredactie! Een lach, een groet, een blij gezicht
Een vogel zwevend naar het licht. Oh het lijkt zo gewoon maar het is toch een wonder. 
Een kind dat lacht en naar je zwaait, Een fietser die de hoek omdraait. Oh het lijkt zo 
gewoon maar het is toch een wonder. Het leven gaat zo snel voorbij, Dat geld voor 
jou maar ook voor mij... Oh laat de zon in je hart Ze schijnt toch voor iedereen Geniet 
van het leven Want het duurt toch maar even. Oh aat de zon in je hart Ze schijnt toch 
voor iedereen Geniet van het leven Want het duurt toch maar even. Het strand, de zee, de 
volle maan De hemel waar de sterren staan. Oh het lijkt zo gewoon maar het is toch een 
wonder. En ben je soms niet goed gezind Denk aan de glimlach van een kind. Ja dat maakt 
jeweer blij ja dat maakt je weer vrolijk. Het leven gaat zo snel voorbij, Dat geld voor jou 
maar ook voor mij... Oh laat de zon in je hart Ze schijnt toch voor iedereen Geniet van 
het leven Want het duurt toch maar even. Oh aat de zon in je hart Ze schijnt toch voor 
iedereen Geniet van het leven Want het duurt toch maar even. Ben je niet gelukkig heb 
je soms verdriet Denk dan aan de zon en zing dit lied. Oh laat de zon in je hart Ze schijnt 
toch voor iedereen Geniet van het leven Want het duurt toch maar even. Oh aat de zon in 
je hart Ze schijnt toch voor iedereen Geniet van het leven Want het duurt toch maar even.

Jullie Hermesredactie,

Fauve Horrie, Eliana Smits en Robbe Verbrugge
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Food Delivery: 
het hoogtepunt voorbij

Takeaway, Uber Eats, Deliveroo… Je kent ze wel. Maandenlang heb je in de 
quarantaine op hun diensten vertrouwd om je lekkere maaltijden snel en veilig te 
laten bezorgen. Wij waren gelukkig, want we hadden eten en zij waren gelukkig, 

want ze hadden ons geld. Nu zijn we al even terug naar een soort van normaler leven 
(alhoewel dat bepaalde overlegcomités dit de grond in proberen te stampen, ik noem 

geen namen…) en het ziet ernaar uit dat onze trouwe voedselbezorgers gepeaked 
hebben. Ik heb namelijk een aantal klachten en het is dan maar zo logisch dat ik ze 

professioneel in onze Hermes tot uiting breng.

Door Fauve Horrie



Waar moet ik beginnen? 
Misschien toch maar bij de 
meest recente van allemaal, 

namelijk Uber Eats. Een aantal weken 
geleden had mijn vriend een belachelijk 
goede kortingscode gekregen om te 
bestellen via hen. Het kwam erop neer 
dat je bij een bestelling van maximum 
€ 30 een korting van ongeveer 90% 
kregen. Onze portefeuilles hadden het 
licht gezien, dus je kan er maar zeker 
van zijn dat wij alles wat we konden uit 
deze korting zouden halen. Het plan is 
simpel: we bestellen bij Burger King die 
lekkere, maar veel de dure hamburgers 
en dan nog een heleboel snacks. Dat 
past natuurlijk niet allemaal in die € 30 
met ons tweetjes, dus maak ik mooi 
ook een account aan om die code zo 2 
keer te kunnen gebruiken. Domme ik 
had natuurlijk niet gedacht dat de code 
ongeldig zou zijn voor mijn kersverse 
account. Heel triest zag ik mijn 
meesterplan in het water vallen, maar 
we hadden ten minste 1 bestelling waar 
we schoon veel geld konden besparen. 
Ik had wel nog niet opgegeven en 
schuimde van die kortingssites af  
opzoek naar manieren om mijn centjes 
te redden. Lang verhaal kort, ik vind een 
code en kan hem gebruiken. Nu moest 
ik enkel nog betalen, maar boy wat 
een MISERIE! Blijkbaar kan je via de 
website geen bancontact gebruiken om 
een of  andere irrationele reden. Dus 
hup, ik de app installeren op m’n gsm, 
want daar bleek het wel een optie te zijn. 
Ik dacht dat dit mooi weer via Payconiq 
zou werken zoals ik gewend was. SIKE, 
NOT! Je mag mooi je kaartnummer 
enzovoort ingeven en met zo’n bakje je 
kaart laten verifiëren. DAT MISLUKT 
WEL NIET ZEKER? Alles ging 
vlotjes tot dit punt wanneer ik werd 
teruggestuurd naar “de pagina van de 
handelaar”. Ik zat er zo mee in dat deze, 

duidelijk mislukte, bestelling wel was 
doorgegaan naar de Burger King en ik 
zonder het te weten toch wel mooi had 
betaald. Dus ik check mijn rekening 
en staat er daar nu niet lollig dat er € 
0.01 vanaf  is gegaan. VOOR EEN 
MISLUKTE AUTHENTIFICATIE, 
EXCUSEER!? Dus ja lol, Burger 
King neemt mooi toch enkele centjes 
van jouw platzak rekening. Ja het is 
niet veel en een bijna onopmerkelijk 
bedrag, maar ik heb wel principes hé 
(surprise, surprise). Ik ben die avond uit 
pure irritatie zelf  naar de Burger King 
gereden, met mijn trouwe Ludo fiets. 
Alleen maar om dat hele eind schoon 
te voet terug te mogen wandelen, want 
die pipo’s gaven mij een zelf  te vullen 
beker mee die niet af  te sluiten was 
en ik dus ook op geen manier veilig 
kon vervoeren in mijn rugzak. Enige 
positieve punt was dat de hamburger 
gesmaakt heeft. Ik heb ondertussen 
nog al een tweetal keer geprobeerd om 
mijn bankkaart te laten werken met die 
app, maar ik ben nu mooi een totaal 
van € 0.02 kwijt bovenop de € 0.01 van 
de eerste keer. Zuurverdiende centjes, 
WEG!  Fast forward naar vandaag en 
die Uber Eats app is tragischer wijze 
verwijderd van mijn gsm. Wat jammer.
Het volgende slachtoffer is Takeaway, 
of  ja ik ben hier voornamelijk iedere 
keer het slachtoffer. Nu, Takeaway is 
mijn maatje want ik kan altijd mooi 
met Payconiq betalen en ik heb er 
oprecht nog nooit problemen mee 
gehad. Behalve dan het feit dat ze bij 
Mc Donalds altijd hun timer laten 
aftellen om dan weer hoger te zetten. 
Kinderachtig, maar bon niet mijn 
grootste probleem. Wat mij nu WEL 
enorm tegensteekt zijn die rare uren 
van sommige restaurants daarop. 
Voornamelijk McDo en Burger King 
natuurlijk, wat had je gedacht. Op 

kot eten we normaal ergens rond 
19u30/20u, vrij standaard als je het 
mij vraagt. Toch verdwijnen de meeste 
restaurants op dat moment van de 
Takeaway app en zijn ze zogezegd 
“gesloten” terwijl hun uren duidelijk 
zeggen dat die tot een gat in de nacht 
beschikbaar zouden moeten zijn. Dat 
gebeurt nu echt al een tijdje en het is 
gewoon heel ambetant als je zin hebt 
in een goeie hamburger of  zelfs lekkere 
pita van Ali Baba (het zijn dus niet enkel 
de grote fastfoodketens). Ofwel nemen 
zij altijd pauze op deze momenten en 
moet ik misschien eens gezonder eten, 
maar gelukkig kan je ze nog te pakken 
krijgen als je niet veel later dan 19u 
begint te kijken voor je eten. Onhandig, 
maar gelukkig ben ik geen centen kwijt 
daaraan. Wat ben je dan wel kwijt bij 
Takeaway? Soms gewoon regelrecht 
hamburgers van het menu, terwijl 
ik weet dat die op locatie zelf  wel te 
krijgen zijn. Even terug naar de avond 
vol fastfooddrama met de Burger King, 
want toen liet zelfs Takeaway mij in de 
steek wanneer ze mijn dure hamburger 
niet beschikbaar hadden online. 
Vandaar dat mijn laatste optie toen 
was om er zelf  achter te rijden. Mijn 
verwende zelf  was getraumatiseerd en 
uiteindelijk ook weer veel geld kwijt.

Conclusie, mijn frustraties zijn er 
nu weer eens deftig uitgetypt en ik 
voel mij opnieuw stukken beter. 
Hebben deze food delivery bedrijven 
maanden geleden gepeaked voor 
mij? Duidelijk wel ja. Ik ben eerlijk 
gezegd een noob als het aankomt op 
technologie, maar zo een simpele app 
zou mij niet zo voor schut mogen 
zetten. Wees allemaal gewaarschuwd 
voor de trucjes van Uber Eats en als 
iemand van Takeaway dit leest, ik 
wacht op een sponsorship. Dankjewel.

<<
Conclusie, mijn frustraties zijn er nu weer eens deftig 
uitgetypt en ik voel mij opnieuw stukken beter. 

<<
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De Actiekraak in Gent: 

Het Patershol in Gent is een oude wijk in het historische centrum van Gent dat in de 
middeleeuwen eerst dienst deed als een administratieve patriciërwijk. Het is gelegen 
vlakbij het Gravensteen en Paters vestigden zich er in de 13de eeuw wat de opvallende 
naam verklaart. Met de Industriële revolutie in de 19de eeuw gingen zich er meer en 
meer arbeiders vestigen maar vanaf die industrie zich naar de buitenwijken verplaatste, 
werd het Patershol door gegoede burgers gezien als een eerder achtergestelde buurt. 
In jaren ’1960 trokken het gemeenschappelijke binnenhof, goedkope huurprijzen en 
de volkse sfeer vele kunstenaars en studenten aan. Eind jaren 1970 zou die buurt 
het strijdtoneel worden voor sociale stadsvernieuwing. Dat gebeurde in het binnenhof 
van het Caermersklooster maar in de volksmond wordt dit vaak het “Pand’ genoemd. 
Neen, dit artikel wordt zeker geen toeristische brochure liefste Hermeslezertjes! 
Maar Huh een Actiekraak?! WACHT nu toch efkes vijf minuten, een goed 
verhaal heeft een kaderende inleiding nodig en dat was die net. Graag gedaan.

Door Niels Van de Ven

Het Pand



Het woonverzet van eind jaren 1970 was een 
reactie op de autoritaire stadsplanning die 
van bovenaf  gebeurde waarbij de “zwakste 

burger” uit de het stadscentrum werd verdreven.  De 
activisten, beter bekend als de Pandinisten streden tegen 
leegstand, de uitzetting van de bewoners en wilden het 
Patershol als kleine gemeenschap in het stadscentrum 
verdedigen. Er gingen dus stemmen op die het recht 
op wonen lieten primeren op het recht op bezit. Met 
slogans zoals “Wij blijven hier 
omdat mensen belangrijk zijn” 
maakten de activisten zich sterk 
dat betaalbaar wonen hun goed 
recht was. Er kwam zelfs steun 
vanuit politieke partijen en 
Gentse organisaties. Kunstenaars 
schreven liedjes en gedichten die de strijdpunten 
van de Pandinisten ludiek in de verf  zetten. 

Zo’n veertig jaar na het eerste woonverzet bezette 
een groep jonge activisten eind april 2021 in Gent het 
binnenhof  van het Caermersklooster AKA het Pand. 
Dit was tot het moment van de bezetting een sociaal 
wooncomplex met zo’n zestig huisjes waar de bewoners 
hun huis moesten verlaten omdat de restauratie te duur 
zou zijn volgens de verhurende organisatie. Ondanks 
enkele constructieve gesprekken met de organisatie 
lagen de belangen toch te ver uit elkaar waardoor de 
Pandemisten doorzetten met de actie- kraak. Een 
Actiekraak is een manier van actievoeren waarbij een 
woning zonder toestemming wordt bezet of  bewoond 
met als doel om een statement te maken. In dit geval 

verzetten de activisten zich tegen de uitzetting van 
de sociale huurders en stellen zij de privatisering van 
het Pand aan de kaak. In het Pand organiseerden ze 
protestacties, volkskeukens (een goedkope, gekookte 
maaltijd), muziekevenementen, etc. Enkele sociale 
huurders leefden samen met de Pandemisten met een 
gemeenschappelijk doel: HET PAND IN ONZE 
HAND! De geschiedenis rijmde en de nieuwe generatie 
eist dat betaalbaar wonen en burgerparticipatie bij een 

sociale invulling van het Pand telt. 

Mijn eigen ontmoeting met de 
Pandemisten gebeurde in september 
dit jaar bij het inlezen van de 
geschiedenis van woningverzet voor 

mijn masterthesis. Na een bezoek aan het Anarchistisch 
Centrum vertelden de mensen daar dat het Pand een 
open kraak was, wat wilt zeggen dat de deur open staat 
voor bezoekers. Nu wil het toeval dat ik alles letterlijk 
neem en nieuwsgierig ben, dus ik wandelde binnen. 
Al snel kreeg ik een rondleiding en leerde ik enkele 
activisten achter de actiekraak kennen. Niet veel later 
kookte we samen de pompoensoep voor de volkskeuken 
en hielp ik een handje bij de voorbereidingen van de 
open Jam-sessie die avond. Die openheid naar buren 
en sympathisanten was voelbaar aangezien deelnemen 
aan protestacties en evenementen steeds laagdrempelig 
was. De protestactie in het Pand anno 2021 zal 
in de toekomst misschien een onderzoeksthema 
zijn voor een nieuwe generatie historici. Voor mij 
persoonlijk was het een voorrecht om zulke fijne en 
sociaal geëngageerde mensen in het nu te ontmoeten. 

“HET PAND IN 
ONZE HAND!”
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Bands die je zeker gezien moet 
hebben op Rock Werchter 2022

We beginnen met een band die je niet mag 
missen, maar dan als in NIET MAG MISSEN. 
Tromgeroffeeeel: Metallica. Metallica is een band 

die bij iedereen tot de verbeelding spreekt. IE-DE-REEN 
kent hen en hun fantastische schijven zoals Nothing Else 
Matters (misschien zelfs de openingsdans van je ouders), 
Enter Sandman, The Unforgiven. Deze mannen zijn letterlijk 
rockgoden en jij kan die dus zien hé. Al moet ik daar wel 
bij vermelden dat je een combi-ticket moet kopen omdat 
zodanig veel mensen hetzelfde over Metallica dachten dat de 
dagtickets voor vrijdag zijn op. We gaan niet liegen dat is wel 
een beetje stom voor de fans van bands die nog aangekondigd 
moeten worden. Maar het is dus wel Metallica he!

Nog een band die je zeker één maal in je leven moet gezien 
hebben is Pearl Jam. De groep 
rond Eddy Vedder kwam in 2018 
al eens de weide vereren met 
hun aanwezigheid en dat was 
zeker de moeite. Voor iedereen 
die wat van rockmuziek houdt is dit een aanrader. Het gevoel 
van Alive, Jeremy of  Black mee te schreeuwen met een hele 
groep mensen is de max en kan ik iedereen aanraden. 

Één van de beste optredens die ik al meemaakte op de Heilige 
Weide is het optreden van The Killers. De band is de perfect 
mix van gitaar, pop, meebrullers, nostalgische liedjes, dikke 
vette sfeer dus. En voor de mensen die erbij waren in 2018, 
we willen toch een herkansing voor het drumfiasco? Voor 
wie niet mee is, zoek het eens op op youtube en begin dan 
met oefenen op een instrument naar keuze om dit jaar een 
epic moment te creëren op het podium.  Naast deze 
knallers van formaat komen er ook jongere artiesten hun 

kunnen tonen. Voor de beste stem van de weide moet je bij 
Nothing but Thieves zijn. Deze Britse band brengt gitaren, 
goede lyrics en een prachtige stem. Fantastische momentjes 
verzekerd. Een andere geniale Britse band is Royal Blood. Ze 
komen ons al eens opwarmen op 22 maart in de Lotto Arena 
en brengen dan het echte geweld naar Werchter. Goede raad 
van tante Frieda: kom mee zingen want Royal Blood is de max.

Ben je geen fan van al die gitaren en hardere muziek dan heb 
ik ook wat goede artiesten om uit m’n mouw te schudden. 
Breng eens een bezoekje aan The War on Drugs, Haim en 
Phoebe Bridgers. Ze zijn alle drie fantastisch, ze geven een 
warm gevoel, ze zijn pure sfeer. Ga gaan luisteren naar Phoebe 
met haar engelenstem en laat een traantje bij Motion Sickness. 
Of  ga ‘hard’ op de zachte tonen van Thinking of  a Place 

voor de volle 11 minuten en 10 
seconden. Channel je innerlijke 
coolgirl bij Haim bij The Wire.

Last but not least voor al de 
basic white bitches onder ons: ga naar Maneskin. Italiaans 
is geniaal en laat het nu toevallig zijn dat Maneskin Italiaans 
combineert met gitaren, een niet onknappe leadzanger en een 
coole bassiste. We gaan niet liegen, niemand weet waarover 
ze zingen maar het is gewoon een pure vibe. Volgens mij 
worden ze zwaar onderschat door Eurosonghaters. Geef  
ze een kans en wie weet veroveren ze ook jouw hart. 

Voor mensen denken dat ik hier enkele bands mis: ik weet 
dat Queens of  the Stone Age en Red Hot Chili Peppers 
langskomen. Tuurlijk vind ik hen fantastisch en ben ik grote 
fan. Maar laten we niet liegen ze komen best wel vaak langs, 
dus je krijgt nog genoeg momenten om hen te ontdekken.

Verlang jij ook al zo naar de zomer? Mooi weer, drankjes (je kiest zelf hoe je dit 
invult), reizen MAAAAR hét hoogtepunt van de zomer: Rock Werchter. Voor mij een 
van dé hoogtepunten van de zomer. Ben jij nog nooit naar een optreden of een concert 
geweest? Wel dan ben je hier aan het juiste adres voor enkele tips en tricks over welke 
bands je zeker niet mag missen en andere die je wel eens mag overslaan. Disclaimer: 
deze lijst is gebaseerd op mijn persoonlijke ervaringen, dus don’t come after me.   

 “De band is de perfect mix van 
gitaar, pop, meebrullers, nostalgische 
liedjes, dikke vette sfeer dus.”

Door Friedel Ovaere
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En dan nu een korte mededeling van de kerstman...

En vergeet ook zeker niet om eens een kijkje te 
nemen op de gigantisch coole Hermes-website via 

hermes.kringhistoria.be !!!

PLOPPERDEPLOP!



Waarom happy-endings 
een ongeloofwaardige 

constructie zijn...

“En ze leefden nog lang en gelukkig”: het typische 
cliché uit sprookjes. Ook veel films en boeken uit 
verscheidene genres bevatten vaak een typisch happy 

ending: alles komt goed en iedereen is gelukkig. De aantocht 
van de donkere wintermaanden en verstrenging van de 
corona-maatregelen doen een mens echter nadenken in 
een eerder pessimistische sfeer. Het vooruitzicht op een 
rozengeur-en-maneschijn eindpunt lijkt steeds troebeler te 
worden, en het wordt moeilijker de motivatie te vinden om 
de dagen door te komen. Bestaat er wel effectief  zoiets als 
een happy ending? En is deze wel voor iedereen weggelegd? 
Geen zorgen, dit artikel heeft niet het doel om de hoop 
nog meer uit je te zuigen, noch is het een aansporing om 
het gewoon volledig op te geven. Wél is het een poging 
het concept van de happy ending enigszins te nuanceren, 
en te benadrukken dat het einde er misschien niet zoveel 
toe doet als wij onszelf  vaak voorhouden. Soms is een 
welgemeende rationalisatie immers meer waard dan een 
nietszeggend hart onder de riem (ik beloof  mijn best te 

doen dit artikel niet een opsomming van cliché’s te maken). 

Ik zou graag willen beginnen met de nadruk te leggen op 
het verschil tussen verlangens en benodigdheden. Het 
ideale einde wordt immers vaak gezien als het vervullen 
van al onze wensen. Misschien moet er echter eens stil 
worden gestaan bij de vraag of  dit wel effectief  zo ideaal 
is. Vaak weten we immers niet wat we echt nodig hebben, 
waardoor de uitkomst die wij ons voorstellen in de meeste 
gevallen niet hetgeen is dat ons echt zo gelukkig mogelijk 
zal maken. Het lot heeft een eigenaarde manier om ons 
de juiste richting op te leiden, en continu focussen op één 
ideaalbeeld gaat haar cours niet veranderen, hoe graag wij 
dat ook zouden willen. Deze vervanging van verlangens door 
benodigdheden lijkt op het eerste zich vaak teleurstellend, 
maar via het hierboven uitgezette gedachtegoed is die 
zogenaamde teleurstelling gemakkelijk te nuanceren.

Daarnaast moeten we misschien ook onze visie 

Door Eliana Smits

12



op teleurstelling op zich enigszins bijstellen. Teleurstelling 
kan immers op zijn eigen manier eveneens ontzettend 
waardevol zijn. In zekere zin is het de leerschool van het 
leven. Het motiveert, inspireert en in veel gevallen doet 
het ons des te meer genieten van succes. Aangezien het 
bovendien onlosmakelijk verbonden is met ons bestaan, is 
het misschien beter teleurstellingen te zien als een duwtje 
in de rug, in plaats van een obstakel. Een minder resultaat, 
een onvoldane verwachting, 
ontgoocheling over een 
persoon,… Met de juiste mindset 
is alles terug te brengen naar een 
les, en leren is het enige waar we 
als mens controle over hebben. 
Verder is het ook belangrijk in te zien dat het leven geen 
lineair verhaal is, met een afgebakend begin en einde. Dat 
brengt mij bij de stelling dat happy endings niet meer dan een 
constructie zijn. Een einde betekent in de meeste gevallen 
een nieuw begin, en niets is mooier dan een begin. Het 
feit dat deze constructie ook nog eens ongeloofwaardig is, 
heeft te maken met hoe relatief  elk einde is. Dat heeft in 
principe geen uitleg nodig: alles valt te relativeren naar voor- 
en nadelen. Met andere woorden bestaat er niet zoiets als 
een volledig “happy” of  een volledig “unhappy” einde, en 
zelfs het bestaan van een absoluut “einde” valt te betwisten. 

Ten slotte kan ik het niet helpen om de fameuze woorden van 
één van de meest inspirerende artiesten van onze generatie 
(xd) te citeren: Miley Cyrus, “it’s the climb”. Het verband met 
happy endings is duidelijk: we focussen ons zo gemakkelijk 
op de uitkomst, dat we vaak vergeten in het hier en nu te 
leven. Zeg nu eerlijk, de rit is een periode, de bestemming 
een moment. Is het dan niet veel meer waard om die rit zo 
mooi mogelijk te maken? Betekent dat niet langer genieten? 

Deze analogie leert ons dan 
ook meer bewust te leven in 
het moment. Aan de andere 
kant is ook even stilstaan op 
de top van de berg en genieten 
van het uitzicht, zonder al op 

zoek te gaan naar de volgende bergtop, niet onbelangrijk. 
Ik wil dus graag meegeven dat het belangrijk is een 
nuchtere kijk op het leven te behouden in drukkende 
omstandigheden. Zoals reeds aangegeven maken de steeds 
koudere weersomstandigheden, corona-maatregelen 
en naderende blok het verleidelijk om weg te zakken in 
een negatieve spiraal. Bij deze dus een laatste keer een 
oproep om alles binnen een groter perspectief  te zien, 
bewust te leven in het hier en nu en niet je nek uit te 
steken in de zoektocht naar die twijfelachtige “uitkomst”.

“Bij deze dus een laatste keer 
een oproep om alles binnen 
een groter perspectief  te zien”



En omdat Jelle Haemers de Pop Poll heeft gewonnen van beste 
professor, presenteert de Hermes u een centerfold van de 
winnaar! Te nuttigen boven uw bed,  bureau of in uw hart.





Hermes presenteert...Hermes presenteert...
De Historia Pop-PollsDe Historia Pop-Polls

Naar jaarlijkse traditie vond ook dit jaar het kerstetentje van Historia plaats. Door ons 
allen bekende omstandigheden moest dit echter in onze eigenste Fakbar gebeuren. En 
wie kerstetentje zegt, zegt natuurlijk ook de Pop Polls. Geschiedenisstudenten konden 
immers verschillende vragen invullen en hun medestudenten nomineren voor één of 
meer van de diverse categorieën. Wij zetten, voor zij die er niet bij konden zijn, de 

resultaten nog even op een rijtje. 

Door Robbe Verbrugge

Als favoriete prof  verkozen jullie massaal de geliefde Jelle Haemers. Bekend van vakken zoals ‘Paleografie’ of  
‘Historisch Onderzoek van de Middeleeuwen’. Hij werd op de tweede plaatst gevolgd door de adembenemende 
Magaly Rodriguez. Professor Johan Verberckmoes mocht het lijstje afsluiten. ‘Geschiedenis van de Middeleeuwen’ 
werd dan weer verkozen tot het beste vak. ‘Geschiedenis van Rusland’ en ‘Geschiedenis van de Nieuwe 
Tijd’ konden samen de tweede plaats bemachtigen. ‘Geschiedenis van de Nieuwste Tijd’ sluit het rijtje af.

Beste prof en vak

Meest enthousiaste eerstejaar
Ook de vaste Pop Poll voor de eerstejaars werd dit jaar opnieuw uitgeraakt. Gilles Van Hoeylandt en Angie Lehouck grepen 
nipt naast de overwinning met respectievelijk de derde en tweede plaats. Quinten Vos wist deze immers te veroveren.

Onze kring wordt vanzelfsprekend gekenmerkt door sympathieke en beloftevolle Historianen. Zo won Karel 
Vranken de categorie van de sympathiekste Historiaan gevolgd door Cédric Duchenne, Senne Martens en 
Bente Ooms. De bebaarde Karel Vranken won echter ook nog  ‘Meest Beloftevolle Historiaan’, wederom 
gevolgd door Martens en Ooms, maar evenzeer door Eva Druyts, Thieu Vanbeersel en Cédric Duchenne.

Sympathieke en beloftevolle Historianen

Allerlei soorten schimmels
De Pop Poll voor Bibschimmel ging dit jaar naar de enige echte authentieke West-Vlaamse Friedel Ovaere. 
Gert Van Den Berghe wist de tweede plaats te bemachtigen. Eva Druyts en Robin Groesenken sloten 
gezamenlijk het rijtje af  op de derde plaats. Er zijn echter ook heel wat schimmels in de Fak terug te 
vinden. Bij uitstek bleek dit Wout Cordier te zijn gevolgd door Thieu Vanbeersel en Cédric Duchenne.

Verschillende Pop Polls hadden op deze categorie betrekking. In eerste instantie werd ‘Meest Begeerde 
Vrijgezel’ uitgereikt. Die wist Kaat Engelen te bemachtigen. Onze sportman Cédric Duchenne wist de tweede 
plaats te veroveren en Menno Toni, maar ook Thieu Vanbeersel konden zich baas maken van de derde plaats.
Ook geen gebrek aan babes bij Historia. Kaat Engelen werd immers ook verkozen als dè babe van Historia. Hannelore 
Braeken en Klara Van Gorop mogen er echter ook zijn! Zij sloten het rijtje aan met de tweede en derde plaats. 
Naast babes zijn er echter ook heel wat hunks. Cas Vanbergen (ook bekend als het ‘Boormachine’) werd verkozen als nummer 
1. Cédric Duchenne eindigde op de tweede plaats. Redacteur Robbe Verbrugge strandde dan weer op de derde plaats.
Niet alleen de snoetjes van onze Historianen zijn overigens knap! Heel wat kontjes vielen ook in de smaak. Vooral 
het kontje van oud-vice-praeses Michael Owusu Ansah. Op de tweede plaats eindigde de omvangrijke poep 
van Wout Cordier en de achterwerken van Britt Mondelaers en Hannelore Braeken mochten dit ruitje afsluiten.

Knappe snoetjes
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Historia koppeltje
Als schattigste koppeltje werden Robbe Verbrugge en Lea Schiettecatte verkozen. Op de tweede plaats 
kunnen we Yasmine Mezgouti en Eline Van Rompaey, maar ook Sigrid Justens en Mats Verweerden  
terugvinden. Last but not least konden Jarne Mombaerts en Sofie Servaes een plekje bemachtigen.

Moppentappers en rodelaars
De grappigste Historiaan was dit jaar wederom Menno Toni (schijnt zijn moppen van de Hermes te pikken ma bon.) 
Senne Martens en Wout Cordier bleken ook een portie gezonde humor te hebben. Verder werd – zoals verwacht-  (ook 
wederom) Noa Wijns uitgeroepen tot grootste roddelaar. Alec Verhaeren en Hannelore Braeken mochten het rijtje afsluiten

Misschien is de praeses Pop Poll waarnaar jullie het meeste uitkeken! Zowel Hannelore Braeken als Eva Druyts eindigden op de 
tweede plaats. Onze Hermesredacteur Robbe Verbrugge strandde tevreden op de tweede plaats en Senne Martens op de derde. 
De enige echte daddy van Historia bleek bovendien wederom Karel Vranken te zijn. Friedel Ovaere en de bejaarde 
Ivan Kinsabil, hoewel ze evenzeer de titel verdienen, moesten zich tevreden stellen met een tweede en derde plaats. 

Toekomstige praeses en Historia’s daddy or mommy

Sportievelingen en trendsetters
Cédric Duchenne wist de titel van meest sportieve Historiaan te bemachtigen. Zijn medesportverantwoordelijke 
Markus moest zich tevreden stellen met de tweede plaats. Op de derde plaats eindige David Moons.
Daarnaast werd Eva Druyts als meest modieuze Historiaan aangewezen, gevolgd door
drie andere modieuze Historiane; namelijk Jitske Quanten, Klara Van Gorp en Kaat Engelen.

Ondanks onze reputatie kunnen sommigen van ons niet goed tegen de drank. Robin Groeseneken 
kon zichzelf  op het kersetentje met het meeste aantal stemmen als ‘Slechtse Drinker’ kronen. 
Jitske Quanten en onze  Karel Vranken behaalden  respectievelijk de tweede en derde plaats.
Diegene die dan weer het meeste van het padje afwijken en soms al eens wat zatjes zijn bleken vooral Wout Cordier en Thieu Vanbeersel. 
Zij behaalden respectievelijk de eerste en tweede plaats. Victor Philips en Cas Vanbergen eindigden samen op de derde plaats.

Goede en slechte drinkers

De grootste lesskipper
Raar maar waar. Onze praeses Cas Vanbergen werd verkozen tot grootste lessen skipper. Stanne Meulemans 
en Eva Druyts & Ivan Kinsabil & Margaux Braeckevelt & Rik Vloeberghs kregen de tweede en derde plaats.



De eerste duo-Pop Poll was beste peter / meter – petekindje/metekindje-duo. Deze titel ging 
massaal naar Anna Durnez en Bente Ooms. Op de tweede plaats stond Hannelore Braeken met 
haar metekindjes Joney en Margo. Kasper Nollet en Heike sloten het rijte af  met de derde plaats.
Maar er was ook nog een Pop Poll voor leukste duo! Op de derde plaats kon je Thieu Vanbeersel en Wout 
Cordier terugvinden! Noa Wijns & Hannelore Braeken, maar ook Thieu Vanbeersel & Stanne Meulemans 
wisten de tweede plaats te bemachtigen. En wie was er eerste? Jawel! Wederom Robbe Verbrugge en Alec 
Verhaeren werden uitgeroepen tot leukste duo. Wij zouden in eerste instantie graag onze mama en papa, 
vrienden en Historia willen bedanken voor deze eer. Allez eigenlijk kon ons dat niet heel  veel schelen. Maar bon.

Leukste duo’s!

Meest onhandige historiaan
Menno Toni bleek de meest onhandige Historiaan. Robbe Verbrugge & Friedel Ovaere en Louis 
Dewez & Klara Van Gorp bleken deze kwaliteit ook te hebben en kregen de tweede en derde plaats.

Alec’s categorieën
Alec Verhaeren bleek zowel het grootste bakkes te hebben als de grootste zaag te zijn van de kring. 
Thieu Vanbeersel en Robin Groeseneken waren de eervolle vermeldingen voor de categorie van 
‘Grootste Bakkes’, terwijl Karel Vranken en Robin Groeseneken die waren voor ‘Grootste Zaag’.

Stille kracht
Zowel Bauke Vancoille als Fauve Horrie als Eline Vranken als Emma Wouters wonnen deze categorie. 
Zij werden gevolgd door Louis Dewez en sportverantwoordelijke Markus Breugelmans. Proficiat!

Functies
De eerste, tweede EN derde plaats in de categorie ‘nuttigste functie’ gingen naar Animatie. (Er is 
gesjoemeld peis ik).  Onthaal (en niet Hermes zoals alternatieve en onjuiste bronnen zeggen) kreeg 
de derde plaats bij saaiste functie. Onderwijs behaalde de tweede plaats en CuDI terecht de eerste.
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De Hermes presenteert...

De hatelijkste uitspraak 
van de maand

Met deze maand:

“Noa Wijns is de Historia babe! Ah neen, ik bedoel Kaat 
Engelen!”

- Alec Verhaeren als presentator bij de Historia Pop Polls
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Hoe hard relate jij met Team Onderwijs? Duid alles aan wat bij jou past. Wie het 
meeste vakjes heeft aangeduid wint een fist bump van Jelle Haemers. xo Team 

Onderwijs

1. Je bent heel luid 2. Je praat te lang en te 
veel

3. Je bent een slechte 
drinker maar erkent dit 
niet

4. Je struggled stiekem 
nog met dt

5. Je maakt graag colorful 
notities en samenvattin-
gen maar kijkt er achteraf 
nooit meer naar

6. Croques all day every-
day

7. Je bent een big ass 
crybaby

8. Pastel markeerstiften > 
fluostiften

9. Je maakt memes om te 
copen met reality

10. Je stuurt wanhopige 
mails naar proffen om 2 
uur in de nacht

11. Je kan geen pint 
tappen

12. Je kan niet zingen 
maar erkent dit niet

13. Je gebruikt afkortin-
gen waarvan je zelf niet 
weet wat ze betekenen 
maar gewoon hoopt dat 
niemand erachter vraagt 

14. Je hebt ooit oniro-
nisch naar Vlaams Parle-
ment-TV gekeken

15. Je neemt board games 
veel te persoonlijk

16. Je struggled voor 
dood met je rijbewijs

17. Je dineert vaker in 
een vergadering dan met 
familie

18. Je forceert andere om 
presentaties te maken 
met shady creative apps 

19. je vindt jezelf heel 
grappig

20. Je hebt ooit oniro-
nisch nagedacht om deel 
te nemen aan de politiek/
een partijkaart aan te 
vragen

21. Je bent heel vatbaar 
voor impulsaankopen

22. Je hebt bedenkelijke 
celebrity crushes

23. Je bent insufferable 
op familiefeesten

24. Je bent niet 100% 
hetero

25. Je houdt 3 am dance-
parties alleen op je kamer

26. Je hebt 2000+ foto’s in 
je cameraroll (waarvan 
de helft screenshots zijn 
die je vergeet de verwij-
deren)

27. Je hebt traumati-
serende ervaringen in 
retail/horeca

28. Je bent de meest 
clumsy, chaotische per-
soon die je kent

29. Een solid aandeel van 
de berichten die je stuurt 
zijn in full-on caps lock

30. Een solid aandeel 
van je gesproken taal zijn 
engelse termen
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KLEURPLAAT (woehoe!!!!)
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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, ik heb zonet ontdekt dat mijn vriend supporterde voor Celester in 
de finale van ‘K2 zoekt K3’… Wat moet ik doen?

Robbe’s antwoord:

Dump hem snel voordat het te laat is en verwijder hem op al je 
sociale media!

Vraag nr. 2: 
Lieve Robbe, toen Alec nog Hermesredacteur was, was ik super verliefd op 
hem. Sinds hij Animatie doet vind ik hem echter veel minder sympathiek en is 
zijn ego nog groter geworden. Ben ik de enige?

Robbe’s antwoord:

Jij bent niet de enige die dat vindt hoor.

Vraag nr. 3: 
Mijn vriendje is bijna jarig, maar ik heb geen idee wat ik hem moet kopen? Jij enig 
idee Robbe?

Robbe’s antwoord:
Maar natuurlijk! Koop hem de gloednieuwe, kei coole Historia-
merchandise. Check it out op cudi.kringhistoria.be! (Disclaimer: 
verkochte goederen worden nooit terugbetaald.)
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Vraag nr. 4: 
WADT EEN GOTVERDOMZE KUTRUBRIK IS DIT TOG! WAT EEN 
FLOUWEKUL! Grts, Thierry.

Robbe’s antwoord:

Dat weten we Thierry, maar ja de Hermes heeft ook wat 
bladvulling nodig.

Vraag nr. 5: 
Amai, Robbe ben ik nu de enige die PR-lid Menno Toni super aantrekkelijk 
vind met zijn kort haar? Hij ziet er goed uit amai.

Robbe’s antwoord:

Tegen wie zeg je het… Mij heeft hij al afgewezen.

Vraag nr. 6: 
Is het normaal dat je penis blauw ziet als je chlamydia hebt?

Robbe’s antwoord:

Ja das normaal hoor! Allez, ik weet dat van een vriend eh…
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 1) Wat omschrijft jou het best?
A. Enthousiast

B. Life of  the party
C. Huismus
D. Impulsief

E. Empathisch 

2) Wat is jouw droombestemming?
A. Ik wil de hele wereld zien!

B. Las Vegas
C. Belgische kust

D. Dubai
E. Zolang het gezelschap goed is maakt 

het mij niet uit

3) Als je een superkracht zou kunnen 
hebben, welke zou je dan kiezen?

A. Gedachten lezen
B. Teleporteren

C. Vliegen
D. Oneindig veel geld bezitten
E. Onzichtbaar kunnen worden

4) Favoriete leesvoer?
A. Cursussen

B. Strips/graphic novels
C. …tweets ?
D. Romans

E. Alles, zolang het goed geschreven is

5) Favoriete weersomstandigheden?
A. Zonnig met een windje
B. ik-verbrand-bijna-maar-net-niet-warm

C. Kamertemperatuur?
D. Allesbehalve regen

E. ik-bevries-bijna-maar-net-niet-koud

6) Favoriete app?
A. TikTok/Pinterest

B. Instagram
C. Is MySpace nog een ding?

D. Zalando
E. Messenger/WhatsApp/berichten

7) Wat zou jij het liefst voor kerstmis willen 
krijgen?

A. Een citytripje
B. concerttickets

C. Geld
D. een nieuwe laptop
E. iets zelfgemaakt

8) Welke bezigheid is voor jou 
onlosmakelijk verbonden met kerstmis?

A. De kerstboom versieren
B. Jeneverkes op de kerstmarkt

C. Smullen van koekjes & warme 
chocolademelk 

Het jaar 2021 nadert stilaan (gelukkig) zijn einde. Met het nieuwe jaar in zicht, is er volgens het cliché 
eveneens een nieuwe jij in aankomst. Om deze nieuwe jij meer vorm te geven, zijn nieuwjaar resoluties 

uiteraard onmisbaar. De overvloed aan mogelijkheden maakt het echter vaak moeilijk om prioriteiten te 
stellen, een jaar is immers niet genoeg tijd om ineens de perfecte persoon te woorden. Daarom snellen wij jou te 

hulp. Met deze 11 simpele vragen kom jij meteen te weten wat jij best als eerste prioriteit stelt voor 2022! 

Wat wordt jouw
Nieuwjaarsresolutie

voor 2022?
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D. Cadeautjes openen
E. Tijd spenderen met vrienden & familie

9) Relationship status?
A. talking-stage

B. hier en daar wat snoepen (;
C. sociale isolatie

D. it’s complicated
E. liefdevolle relatie

10) Favoriete herinnering aan de 
middelbare school?

A. ik wil er niet over praten

B. uitgaan
C. thuiskomen

D. galabal
E. de uitstapjes/reisjes

11) Wat merk jij het eerst wanneer je 
nieuwe mensen ontmoet?

A. hun persoonlijkheid
B. hun uiterlijk over het algemeen
C. ik merk mensen niet zo snel op

D. hun kledingstijl
E. hun ogen

Als jij voornamelijk A geantwoord hebt, dan is het wellicht aangewezen voor jou om het heel concreet te houden. Jij 
denkt naar alle waarschijnlijkheid heel veel na, waardoor je weinig gedaan krijgt. Als voornemen is het dan ook goed 
voor jou om iets haalbaar voor ogen te stellen en hier doelgericht mee aan de slag te gaan. Het opnemen van een nieuwe 
hobby is daarvoor ideaal. Of het nu breien is, zwemmen of zelfs een studentenjob. Hak de knoop door, en ga ervoor!

Meeste A: een nieuwe hobby opnemen

Als jij voornamelijk B geantwoord hebt, dan ben jij op het moment bezig met van alles en nog wat. Zolang je ervan 
geniet, is dat natuurlijk allemaal oké. Toch kan het ook niet verkeerd zijn in 2022 iets meer routine te introduceren 
in je leven, zodat de balans tussen werken en plezier aanwezig blijft. Door wat meer controle te creëren, zal 
je waarschijnlijk gemakkelijker het overzicht bewaren en daardoor zelfs meer tijd hebben voor leuke dingen!

Meeste B: routine, routine, routine

Als jij voornamelijk C geantwoord hebt, ben jij iemand die het graag rustig houdt. Daar is niks mis mee, maar 
toch kan het zijn dat je bepaalde mooie ervaringen mist op die manier. Bijgevolg zou het voor jou een goed 
voornemen zijn om in het nieuwe jaar je deur wat vaker te verlaten. Probeer wat meer enthousiasme en energie 
op te brengen voor dingen die buiten jouw comfort zone liggen, opdat je nieuwe ervaringen kan opdoen!

Meeste C: de versnelling verhogen

Meeste D: zuinigheid en zelfbeheersing

Als jij voornamelijk E geantwoord hebt, zijn er eigenlijk niet zoveel zaken waar jij nog aan te werken hebt. Jij hebt duidelijk 
de controle in jouw leven en bent een erg gebalanceerd en aangenaam persoon om bij in de buurt zijn. 2022 mag voor jou 
dan ook een jaar van loslaten zijn. Neem de tijd om te genieten van de resultaten van je harde werk en ga vooral zo door!

Meeste E: genieten

Als jij voornamelijk D geantwoord hebt, ben jij waarschijnlijk iemand die van tijd tot tijd nogal los omspringt met 
jouw geld. Jezelf wat verwennen van tijd tot tijd is uiteraard belangrijk, maar helaas zijn bankrekeningen geen vat 
zonder bodem. Probeer in 2022 dus minder een slaaf van het kapitalisme te zijn, en pluk daar later de vruchten van!

27



Djuh, als ik dat had geweten Dorena dan had ik vorige blok met wat minder traantjes 
kunnen doorbrengen. 

Arm Vlaanderen....

En toch moest Amy het worden.
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Groot gelijk Inge! Ze kunnen ons verplichten een mondmasker te dragen, een avondklok invoeren en 
zelfs naar de zever van Luc Sels te luisteren.. MAAR VAN ONS BIER BLIJVEN ZE AF!

Geen zorgen Danny, bij jou zullen we zonder de vermelding van je geslacht wel 
kunnen afleiden dat je een lul bent.

Onze redactie is al veel tegengekomen op HLN, maar iemand die zich ‘Afghaanse EU plunderingen’ noemt en 
uw-moedermopjes maakt slaat alles.
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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: Jij bent berekend op zoek naar de perfecte persoon om de feestdagen mee door te 
komen. Of  het daarna ook echt iets wordt is voor de patatjes ook een mysterie. Studies: 
Perfectly balanced, as all things should be. Misschien had Thanos toch gelijk? Niets of  
niemand haalt jou van je strikte studieplanning. Tip: Eet een mandarijntje, ze zijn in korting.

Kriel | 21/1 tot 18/2
Liefde: Dé koppelsactiviteit voor jou in december is gezellig met z’n 2 je kot of  huis 
versieren, om daarna met een warme choco onder een dekentje naar een cheesy kerstfilm 
te kijken. Geloof  je ons niet? Dat is nu jammer zeg. Studies: Vergeet niet om je boeken 
eens open te doen in de heisa van de komende feestdagen. Tip: Studeren jij snoodaard.

Zoete Aardappel | 19/2 tot 20/3

Opperdoezer Rond | 21/4 tot 21/5
Liefde: De patatjes zien voor jou de match van je leven. Volg gewoon de geur 
van koekjes en haal je persoonlijke chef  in huis. Of  in bed... Studies: Uit je bed 
komen voor een les die gestreamd of  opgenomen wordt is inderdaad lastig, maar 
iets zegt ons dat je het wel eens kan gebruiken.  Tip: Eerst cornflakes en dan melk.

Lekkerlander | 21/3 tot 20/4
Liefde: Dit moet momenteel niet je hoogste prioriteit zijn. Kijk maar bij ‘Studies’ 
voor wat echt telt in jouw leven. Studies: Hallo, leuk dat je doet wat wij zeggen. Als 
er iemand zijn 1e semester gaat eindigen in stijl ben jij het wel, dus hang je planning 
boven je bed en begin al maar te werken voor die 20/20’s. Tip: Uitslapen is overrated.

Door Fauve Horrie

Liefde: Liefde gaat door de maag en jouw bakkunsten (die je speciaal voor de feestdagen 
hebt geleerd) komen hier handig van pas. Jij bent als een soort sirene, maar dan met 
koekjesgeur ofzo. Studies: Na die bakkerscursus is het tijd om je weer te focussen op den 
unief. Je zit misschien 3 weken achter, maar laat je niet ontmoedigen! Tip: Koekjes delen a.u.b..
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Nicola | 22/5 tot 21/6
Liefde: Het is te koud aan het worden voor al jouw vlinderen. Ga even settelen of  vier met 
je vrienden “the most wonderful time of  the year”. Studies: Je aartsvijand is zich opnieuw 
richting jouw leven aan het verplaatsen en het is tijd om je mentaal te beschermen. Een 
goede voorbereiding van de examens is je beste strategie. Tip: Karaoke, gewoon doen.

Frieslander | 22/6 tot 22/7

Franceline | 24/8 tot 23/9
Liefde: De romantiek van de decembermaand raakt jou niet, jij zal het gelukkigst zijn als je 
op je gemak jouw ding kan doen in de kerstvakantie. ALLEEN. Studies: Geef  toe, je bent 
deze examens al aan het plannen sinds september. Falen staat niet in jouw woordenboek, 
maar wel in dat van de studenten rondom jou. Help ons! Tip: Stuur samenvattingen xx.

Bintje | 23/7 tot 23/8
Liefde: De patatjes vergelijken het met een Black Friday verkoop. Veel aanbiedingen, maar 
je moet ze daarom niet allemaal binnenhalen natuurlijk. Kies de beste investering. Studies: 
Planning, planning en nog eens planning. Dit zijn de 3 zaken die jouw examens gaan redden. 
Het is tijd om dat aantal herexamens naar beneden te halen. Tip: Meer “nee” zeggen.

Truffelaardappel | 24/10 tot 22/11
Liefde: Voor jou is de kerstman gelijk aan Cupido blijkbaar. Geniet van de 
mooie kerstperiode en laat niets of  niemand je kerstsfeer in de weg zitten. Jij 
verdient dit. Studies: Er zijn mensen met minder voorbereiding geslaagd op hun 
examens, maar test die theorie toch maar niet uit. Tip: Die Hard = kerstfilm.

Charlotte | 24/9 tot 23/10
Liefde: Het is tijd om je relatie(s) op orde te zetten. De feestdagen komen er aan en een 
goeie start van het nieuwe jaar is altijd welkom. Of  negeer ons advies en kijk eens wat er 
gebeurt. Spannend! Studies: Examens zijn voor jou weer een kans om je overal uit te zeveren. 
Klinkt onprofessioneel, maar stiekem is iedereen jaloers op jouw talent. Tip: Ruim je kot op.

Liefde: Pff  romantische liefde, dat is het toch even niet voor jou. Je familie is in deze 
feestelijke tijden nummer 1. Dat is echt enorm schattig, geniet er van. Studies: Met je mama 
als beschermengel terwijl je thuis studeert ben je goed op weg voor de examens. Ze moet 
“Stil onze student is bezig!” wel niet voor het hele huis roepen. Tip: Shotjes met de familie.

Bildtstar | 23/11 tot 21/12
Liefde: Er zijn veel visjes in Leuven en die heb jij goed bekeken. Enkel jammer dat de vijvers 
bevriezen tijdens de winter. Een ijshouweel zou hier kunnen helpen zeggen experts. Studies: 
Blijf  sterk als de zoveelste kersthapjes op tafel komen, je boeken hebben je nodig. Die hapjes 
zullen er wel nog zijn als je pauze neemt, fretzakske. Tip: Kruimels uit je boeken houden.
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