
Waar is Po? Zoek haar/hem/het in deze editie!



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!

2



3

Colofon
Hermes - Kringblad Historia - Jaargang 18 - Academiejaar 2021-2022 - Nummer 1

Redactie:  Robbe Verbrugge - Fauve Horrie- Eliana Smits
Gratis uitgave - Niet op de openbare weg gooien

Kring Historia noch de redactie van Hermes zijn verantwoordelijk voor de meningen die in dit magazine geuit 
worden. Deze blijven eigen aan de auteurs. Heeft u vragen of opmerkingen over Hermes of publicaties in 

Hermes? Stuur deze dan zeker op naar hermes.historia@gmail.com of contacteer ons via onze Facebookpagina
Like ons op Facebook en bezoek onze nieuwe website: hermes.kringhistoria.be

4Voorwoord
van de praeses en redactie 
De uitslag van...
De Grote Hermesenquête 6

Waarom moet jij ook
naar Afterlife kijken? 13
Een aantal baggerfilms op Netflix... 
die je absoluut niet gezien moet hebben 14

Spelletjes
Jeeej 20

14 things to do when...
in Lissabon met kring Historia 17

Robbe’s
Veloren Hartenrubriek 23

Overpeinzingen 
van een cultuurbarbaar 10

Het Enige Echte
Karmaspel 26
Ik denk, dus ik ben
op HLN 28

12
Eén lesvrije week
is dat wel genoeg?

Pattenhoroscoop
van ons Fauve 30



Beste Historianen, sympathisanten en internationals

Voorwoord van de praeses

De lesvrije week ligt achter ons en het tweede semester staat ondertussen voor de deur.  Ik hoop dat jullie 
examenresultaten naar behoeven waren en dat jullie de lesvrije hebben kunnen gebruiken om de batterijen 
weer even op te laden. Er staat jullie immers veel te wachten: Traditiegetrouw is semester 2 een enorm drukke 
periode voor de student, zowel door de vele taken en deadlines als door de enorme hoeveelheid aan studentikoze 
activiteiten die in dit semester plaatsvinden. Klassiekers als het Galabal, de Beiaardcantus, Letteren Lichting en 
de vele kiesweken zullen in de komende maanden allemaal de revue passeren, en ook evenementen die in het 
eerste semester noodgedwongen moesten worden afgelast (Letteren Full House en de Kringenzuip) zullen nu 
georganiseerd worden. De overgang van code rood naar code oranje betekent ook dat de normale activiteiten van 
Historia weer grotendeels kunnen hervatten. Talloze feestjes, cantussen, sportevenementen, quizzes en andere zalige 
activiteiten staan op het programma, zodat de geschiedenisstudent weer even hard van het vrije studentenleven 
kan genieten als tevoren. Van 27 februari tot 3 maart organiseren wij tevens onze jaarlijkse feestweek. Voor 

de nieuwkomers onder ons: verwacht jullie aan tal van heerlijke eetverkopen, een sfeervolle 
cantus en de beste feestjes die Leuven te bieden heeft. Kortom: Afkomen is de boodschap!

Naast al het feestgedruis moet er natuurlijk ook nog geblokt worden. Onze cursusdienst 
staat dan ook zoals altijd weer klaar om jullie met een glimlach te voorzien van al 
jullie boeken en readers. Hiernaast zal ons onderwijsteam natuurlijk ook weer haar 
uiterste best doen om jullie studies zo vlot mogelijk te laten verlopen. Twijfel dus 
zeker niet om naar onze OnderwijsVergaderingen of  ExamenHearings te komen 
met al jullie eventuele klachten en problemen! Zin om na al dat blokken en lessen 
volgen ook eens de spieren los te gooien? Geen probleem! Met plezante activiteiten 

als muurklimmen en discoschaatsen zal team sport jullie ook dit semester weer helpen de 
nodige kilo’s kwijt te raken. Eerder op zoek naar een intellectuele uitdaging? Dan kan 

team cultuur je noden zeker vervullen met quizzes, lezingen en culturele uitstapjes!
Hier sluit ik mijn voorwoord stilletjes af. Geniet allemaal met volle teugen 

van onze nieuwe vrijheid, maar blijf  toch ook steeds voorzichtig om 
jezelf  en anderen te beschermen. Ik hoop jullie allemaal snel terug 
te zien op onze activiteiten en in onze geliefde Fakbar Letteren. 
Ik hoop dat jullie er weer even veel zin in hebben als ik. Tot dan!

Jullie praeses,

Cas



Voorwoord van de redactie
Gegroet dierbare lezers,

Het verheugt ons dat u deze Hermes in uw handen vast heeft. De tijd vliegt weer al eens voorbij en de vierde 
Hermes van dit academiejaar is weer een feit. Hopelijk stelt deze u weeral niet teleur. Er staan immers weer tal 
van leuke artikels in!!! Je kan ook deze keer lachen om onze vaste rubrieken, maar daar naast ook artikels lezen 
over films, opgroeien als niet-Vlaming of  over de gigantische Hermesenquête. Dat belooft! Onze redactie hoopt 
ook van harte dat u minstens even hard als wij gaat genieten van de discotheken en vooral de 
fakbars die terug open mogen gaan. Nieuwe herinneringen kunnen weer gemaakt worden 
en soa’s kunnen weer uitgewisseld worden. Geniet ervan, want voor je het weet is 
het over of  moet je plannen in de avond afzeggen omwille van thesisdeadlines of  
omdat je voelt dat je lichaam sneller is ouder geworden dan je frisse en jonge geest. 
Dansen, dansen en dansen maar dus! Nog een tip voor als je uitgaat in de Fakbar: zie 
je iemand van de redactie daar toevallig feesten? Trakteer eens een pintje. Een mooi 
gebaar wordt niet snel vergeten! Dat gezegd zijnde had mijn West-Vlaamse collega Fauve 
Horrie jullie ook nog graag even toegesproken: uuo moh ho u eehh hoha ua sue, ana 
akaka lalaoahuahauu uauauauaua oaoaoao Hermes oa muhheheheuhen enho hu zuznzz 
ods auauau. U ae u ao oaoaoueuoa uoaa patatten. Inderdaad Fauve! Welnu, na deze 
mooie woorden rest onze redactie niets meer buiten u een heel fijn tweede semester 
te wensen vol liefde, lust, plezier en mooie punten. (Ja jongens, feesten is ook niet 
alles). Maar bovenal wensen wij u vooral heel veel lesplezier toe met de Hermes. 

Jullie Hermesredactie,

Fauve Horrie, Eliana Smits en Robbe Verbrugge
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De uitslag van...De uitslag van...
de Grote Hermesenquêtede Grote Hermesenquête
Wederom stelde onze Hermesredactie een gigantische en omvangrijke enquête op voor 
haar lezers met maar liefst 15 vragen (ja amai, veel eh)! Dit jaar vulden 73 trouwe 
Hermesliefhebbers onze enquête in. Dat leverde enkele intrigerende resultaten op. Bij 

deze delen we de resultaten zeer graag met u mee.

Door Robbe Verbrugge

Dit jaar gaf  u onze redactie gemiddeld 8,1 sterren op 10. Dit cijfer ligt in lijn met de punten van de vorige jaren, waaruit 
wij kunnen concluderen dat wij tot nu toe nog altijd niet te afgrijselijk werk leveren. Maar liefst 42,5 procent gaf  ons een 
10/10. Terwijl ik dit neerschrijf  glijdt een traan van ontroering over mijn wang. Bedankt! Een paar enkelingen gaven ons 
echter ook een 1… Uit jaloezie? Uit rare hersenkronkels? Of  gewoon in een poging om grappig te zijn? Maakt niet uit, weet 
gewoon beste enkelingen dat deze enquête iets minder anoniem was dan gedacht en we al lang weten wie jullie zijn xoxo. 

Sterren voor onze redactie

Uw favoriete Hermesrubriek en voorwoord
Het is gebeurd!!! Na twee jaren op nummer 1 te zijn geëindigd is de rubriek ‘Ik denk dus ik ben op hln’ van zijn troon gestoten. Die 
rubriek strandde nu op de tweede plaats met 28 procent van de stemmen. ‘Robb’s Verloren Hartenrubriek’ werd ditmaal verkozen 
als favoriete rubriek door de Hermeslezertjes (kreeg 30, 1 procent van de stemmen). Op de derde plaats kwam de patattenhoroscoop 
met 21, 5 procent van de stemmen, gevolgd door het persoonlijkheidstestje met 17, 2 procent en de spelletjes met 3,2 procent.
Bovendien verkiezen jullie volgens de enquête ook ons voorwoord boven dat van de praeses. Dus bij deze Cas: hahaha lekker puh!

Maar liefst 41 fans klappen klaarblijkelijk vrolijk en komen direct de Hermes halen wanneer wij met loodzware dozen de aula 
binnenkomen. 19 spijbelaars gaven aan de Hermes in de Fak te lezen, aangezien zij tot op heden nauwelijks in aanraking zijn 
geweest met een aula (dat is voor de duidelijkheid zo’n leslokaal met stoelen en bankjes). 8 Hermessers met goede smaak 
fantaseren dan weer eerder over redactrice Fauve Horrie wanneer wij jullie de Hermes voorstellen! En wie kan het hun kwalijk 
nemen! Dat West-Vlaams accent en ravenzwart haar laat wel menig mannenhart sneller slaan! Slechts 5 crapuleuze studenten 
gaven aan dat ze de Hermes niet komen halen. Tegen zulke mensen kunnen wij enkel zeggen: uw moeder is een vent.

Uw reactie wanneer wij de Hermes komen uitdelen in de aula

Welke Hermesredacteur wilt u het liefst uit de kleren zien gaan?
In deze categorie wilde een meerderheid van 37 lezers vooral Robbe naakt op de volgende centerfold van de Hermes 
zien staan. Eliana belandde op de tweede plaats met 19 stemmen en Fauve op de derde met 17 stemmen. Hoewel ik 
vereerd ben door dit resultaat heb ik toch besloten de eer door te geven aan Eliana! Zij heeft bovendien beloofd om op dit 
verzoek in te gaan! Wij kijken al uit naar de volgende Hermes! Indien u toch nog expliciete beelden van Fauve of  mij zou 
willen bewonderen kunt u ons vinden op onze onlyfans-accounts. (Zoek dan naar Black_Hairy_Potato3000 & Hermesje69)
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De grootste ontgoocheling van 2021 was voor maar liefst 42,5 procent van jullie de prijsstijging van de pintjes 
in de Fak. Op de tweede plaats stonden de vaccins die minder goed werkten dan gedacht met slechts 15,1 
procent van de stemmen. Het is duidelijk wat de (terechte) prioriteiten van de Historianen zijn! Verder werd 13,7 
procent van de lezers het meest verdrietig van zowel de herverkiezing van Luc Sels als van Alec Verhaeren die 
in het praesidium bleef. Daarnaast stemde 12, 3 procent op Jelle Haemers die met kleren aan op de centerfold 
stond en ook 2,7 procent vond de overwinning van Julia in “K2 zoekt K3” het meest ergste gegeven van 2021.

De grootste ontgoocheling van 2021

Voor 2022 hopen jullie…
Vooral niks eigenlijk!!! 30,1 procent gaf  immers aan geen verwachtingen te hebben aangezien hun hoop inmiddels 
totaal verpulverd is! De mentale gezondheid van de geschiedenisstudent staat duidelijk niet echt op peil! Een dramatisch 
resultaat aangezien de fysieke gezondheid van de doorsnee Letterenstudent ook al aan de zielige kant is. 28,7 procent 
hoopte dan weer op de plundering van Jeruzalem… Dat belooft voor de Kringenzuip van dit semester! 21, 9 procent 
wilde 3 Hermessen dit semester ipv de beloofde twee. Helaas, ga ik daar echt geen tijd insteken… Jammer (voor jullie)! 
15, 1 procent hoopt ook dat Frank Vrandenbroucke ontslag zal nemen dit jaar (wie weet verbrandt hij weer eens wat 
geld) en 4,1 procent gaf  tenslotte aan dat ze vooral willen dat onze missionarissen hun bekeringswerk zullen hervatten!

24 lezers gaven aan absoluut geen seks te willen met Babyloniërs. Een keuze waar onze redactie enkel maar begrip voor kan 
opbrengen. Op de tweede en derde plaats strandden respectievelijk Eoos met 14 stemmen en Alfa met 13 stemmen. De kleine 
kring Musicologica mag trots zijn dat ze slechts eindigde op de vierde plaats met 9 stemmen. De babes en hunks van Mecenas 
bleken de op één na knapste kring aangezien ze op de vijfde plaats terecht kwamen. Uiteraard kreeg Historia het minste 
stemmen (slechts 5!). De Historiaan verkeert dus het liefst in eigen kringen! Niet moeilijk te begrijpen als je even naar de knappe 
leden van Team Animatie kijkt! Euh wacht, ah neen dat klopt niet… Ik bedoel Team PR, Animatie is niet om aan te zien.

Met welke kring zou u het minst graag geslachtsgemeenschap hebben?

De beste promotor voor een thesis is….
MAGALY RODRIGUEZ (kreeg 21 stemmen)!!! Zij werd gevolgd door Jelle Haemers (14 stemmen), Johan 
Verberckmoes (9 stemmen), Werner Thomas (8 stemmen), Kaat Wils (7 stemmen), Andreas Stynen (6 stemmen) 
en tenslotte nog Martin Kolrausch & Idesbald Godeeris (elk 4 stemmen). De redactie benadrukt wel dat die twee 
onterecht op de laatste plaats terecht kwamen. (Hopelijk levert die toevoeging een extra puntje op voor de thesis) 

Magaly Rodriguez: verkozen tot beste promotor.
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Een illustratie van hoe wij het huidig HP voor u zullen omver werpen

Dit bleek het frietje te zijn met 35, 6 procent! De kroket werd dus verslagen en kon zelf  maar 31, 5 procent van de stemmen 
bemachtigen. 20, 5 procent van jullie stemde ook op puree, 8,2 op de aardappel in zijn volle en pure glorie en 4,1 op chips. 

Uw favoriete aggregatietoestand van de Vlaemsche patat

De meest nutteloze functie van Historia…
… bleek Onderwijs te zijn!!! Niet alleen eindigde die functie met 28, 8 procent van de stemmen op de 
eerste plaats,  maar ook nog eens met 17, 8 procent op de derde plaats! Op de tweede plaats kon men – 
terecht- Internationaal vinden. (Wat doen die eigenlijk?) Op de vierde plaats strandde dan weer CuDi met 
16,4 procent van de stemmen en op de laatste plaats de praeses met 11 procent. Cas blijkt nuttig after all. 

In jullie ongecultiveerde ogen is Kasteel Rouge het beste bier blijkbaar het beste bier (21 stemmen)! De achteruitgang van 
Historia is bij deze bevestigd. Met pijn in het hard moet ik dan ook mededelen dat Chouffe slechts op een onterechte tweede 
plaats terecht kwam met 16 stemmen. Duvel kon de derde plaats bemachtigen met 13 stemmen. Verder kreeg kattenpis, 
euhm ik bedoel Cara, kreeg 11 stemmen, Westmalle 10 (ziet ge wel dat dit niet het beste bier is Stanne) en Sint-Bernardus 2.

Beste bier

Beste televisieserie
27,3 procent van de lezers gaf  aan ‘Flemish Sasha in hot pool with DILF part 1, 2 and 3’ het beste programma te vinden! Volgens 
onofficiële bronnen heeft Netflix bovendien de rechten van Pornhub overgekocht en werkt niet alleen aan een remake van de serie, 
maar bovendien ook aan een documentaire over het leven achter de schermen!!! Dat belooft! FC De Kampioenen belandde op 
de tweede plaats met 24,7 van de stemmen. Dit wijst erop dat die Vlaemsche klassieker toch van een hoger niveau blijkt te zijn dan 
het Amerikaanse en vaak bekroonde ‘Friends’ (23,3 procent van de stemmen). Game of  Thrones kreeg bovendien 19,2 procent 
van de stemmen (dit kan 50 zijn indien het laatste seizoen een beetje treffelijk was geweest) en The Walking Dead 5,5 procent. 



Het antwoord op deze vraag was overduidelijk JA!!!! Een GIGANTISCHE meerderheid van bijna 70 procent eiste een directe 
overname van het Hoog Praesidium! De geweldoptie bleek bovendien het meest populair! Sorry Cas, Ivan, Eva en Louis maar 
jullie moeten er helaas aan geloven… Jammer, maar niet heus!  Fauve zal onderwijs overnemen, allez eigenlijk afschaffen 
en vervangen door de functie Hermes. Eliana zal Financiën op zich nemen en het geld uitgeven aan onze plannen voor een 
Romeins badhuis op de eerste etage van MSI! De redactie zal er bovendien op toezien dat de functie praeses verboden wordt, 
de vice-praeses zal het roer overnemen. Die rol zal ik wel vervullen, dan word ik uiteindelijk toch nog vice-praeses. De huidige 
HP-leden zullen vrijdag tijdens de markt op het Ladeuze plein worden opgeknoopt. (Inkom: 2 euro, rotte tomaat: 0,5 euro).

Wenst u Hermes in de nabije toekomst het Hoog Praesidium te zien 
overnmeen? (met of zonder geweld)

Constructieve kritiek of werkpuntjes voor de redactie?
Bij deze een overzicht van een deel van jullie inzendingen:

Kus kus ge doet dat goed! Neen edelachtbare
Robbe is heet Puree zal zegevieren!

Hermes is overbodig
Robbe is en blijft hoofdredacteur en we love him

GODVERDOMME ROBBE DAS NU ALTIJD DA GIJ MIJ IN 

EEN OF ANDERE KUTANTWOORD VERWERKT BIJ DA 

GEDOE HIER - Alec

Cool, Veel beter zonder alec

enkele opmerkingen, (constructieve) commentaar 

of  complimentjes

Lovies xxx

Ik zie al teveel constructivisme in 

onze opleiding ;)

Sterk werk, doe zo voort ;)

Super goed bezig alle 3!!!!

Veel liefde voor jullie drie, maar patatten zijn superieur 

tegenover jullie

Meer seks in de hermes, xoxo een ander letterenredactielid

Sorry da ik de enquête bijna was vergeten in te vullen. Twas druk 
met de paper THK, blokken en wenen. Dank. Ah en de patatjes 
voorspellen een nog beter 2e semester. Let’s gooooo

Robbe moet leren zuipen (maar voor echt deze keer, ik blijf  die feedback niet geven) en Fauve moet Nederlands leren praten (voor de rest is ze perfect)
Robbe, ik weet dat het blok is maar 
stop met zoveel Porno te kijken!

Meer Fauve, minder Robbe xoxo nee mopje i love jullie alle drie en jullie 

prachtige baby aka de Hermes

GA UIT DE KLEREN FOEF, IK WIL ER ZELFS MAALTIJDCHEQUES VOOR GEVEN

Waarom één redacteur uit de kleren? Ik eis een Hermes-naaktkalender!

Smaken verschillen, twisten bestaan, de Hermes lezen? Gij kunt op uwen kop gaan staan!
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OVERPEINZINGEN VAN EEN 
CULTUURBARBAAR:

De Kampioenen, Koen Wauters, de Lola & Liza, Verloren Maandag enzovoorts. 
Voor vele Vlamingen roepen deze woorden wellicht geen extreem bittere 
gevoelens en/of rillingen over de rug op. Zij die echter geen Vlaemsche 
ouders hebben en hun volledige jeugd doorgebracht hebben in één of 
ander klein dorp waarvan de variatie aan achternamen sinds 1909 quasi-
onveranderd is gebleven, zouden daar wel eens anders over kunnen denken.

Door Eliana Smits

Opgroeien als niet-Vlaming in een ‘waar ligt dat ergens?’



Zelf  val ik onder die laatste categorie. De reden 
dat ik hier vandaag nog steeds over nadenk, is 
het feit dat ik zelfs nu ik verder studeer nog 

geregeld met grote ogen aangekeken wordt wanneer 
ik niet weet dat Jan Decleir Sinterklaas is of  zeg dat de 
Studio 100-reünie mij eigenlijk niet echt wakker houdt. 
Hoewel ik niet ga bespreken wat het begrip ‘Vlaamse 
Cultuur’ concreet inhoudt, is het mijn bedoeling een 
indruk te geven van het gevoel van vervreemding 
dat het kan veroorzaken. Uiteraard wil ik daarbij 
geenszins de indruk opwekken dat ik een ‘zware jeugd’ 
heb gehad en de ervaringen die ik bespreek zouden 
heel anders zijn geweest als ik niet was opgegroeid 
met witte, opgeleide ouders. Wél wil ik een poging 
wagen een schets te maken van een manier van 
opgroeien als Vlaming(-maar-eigenlijk-ook-weer-niet). 
Een eerste notie van vervreemding die ik me goed 
herinner en geregeld nog ervaar, is die van de 
klassieke opvatting dat ik een ‘cultuurbarbaar’ zou 
zijn. Uiteraard is dat steeds in goede wil en neem 
ik dat tegenwoordig niet zozeer als belediging of  
verwijt op, maar vroeger lag dat wel wat anders. De 
leefwereld van jongere kinderen is immers beperkter 
dan die van volwassenen. Het is natuurlijk logisch dat 
de nieuwste aflevering van Kaatje van Ketnet sneller 
besproken zal worden op de speelplaats in het vierde 
leerjaar dan de recent verworven onafhankelijkheid 
van Zuid-Soedan. Wanneer je dus Kaatje van Ketnet 
niet kent én geen idee hebt wie Frieda Kroket is én 
nog nooit naar Plopsaland bent geweest (en daar 
eigenlijk ook niet echt behoefte aan hebt), dan vormen 
de gefronste wenkbrauwen en spottende side-eyes 
al snel het ideale recept voor vraagtekens voor een 
negenjarige. Die vraagtekens en hun oorsprong zijn 
echter evenwel interessant om over na te denken, 
hoewel het even duurde voor die interesse effectief  
de plaats van het inferioriteitsgevoel kon innemen.
Bovendien gaat het verder dan enkel wat je op televisie 
kijkt of  wat voor soort muziek je luistert. Zelfs 
bepaalde ervaringen kunnen bepalen of  je al dan niet 
mee kan praten in de cafetaria tijdens de pauze. Eerder 
vermelde ik al Verloren Maandag. Daarnaast is het raar 
om Sinterklaas op 5 en niet op 6 december te vieren 
en moet een Nieuwsjaarbrief  voorgelezen worden, wat 

gevolgd wordt door een beloning. Het besef  dat het 
niet of  anders beleven van dergelijke zaken nog maar 
eens een bevestiging van jouw ‘anders zijn’ inhoudt, 
toont aan hoe belangrijk tradities en gewoontes wel 
niet zijn voor het vormen van de eigen identiteit (en 
de historici van de cultural turn zullen het wellicht 
daarmee eens zijn. Voor mij als ‘buitenstaander’ 
was het dan ook onbegrijpelijk wat er nu eigenlijk 
zo leuk was aan achter hekken toe te kijken hoe een 
stelletje wielrenners eenmalig voorbijfietst en ik 
weet eigenlijk nog steeds niet zo goed wat het nogal 
vage concept van ‘familiefeesten’ eigenlijk inhoudt. 
Het mag dus duidelijk zijn dat er best wat 
verschillende aspecten van het dagelijks leven zijn 
die het eerdergenoemde gevoel van vervreemding 
kunnen opwekken. Bovendien waren er verschillende 
meer specifieke zaken die dat gevoel nog eens 
extra in de schijnwerpers kunnen zetten. Ik heb de 
verontwaardigde blikken reeds genoemd. Verder 
behoeft het volgens mij geen uitleg dat ik aan het einde 
van mijn middelbare schooljaren de techniek van het 
hersenloos in de verte staren terwijl ik vaag woorden 
als ‘Jonas van Geel’ of  ‘Ghost rockers’ opvang, 
wel onder de knie had. Meer dan alles zette het mij 
echter aan het nadenken, zowel over mijn omgeving 
als over mijzelf. Bijgevolg is het ‘outsider’ standpunt 
dat ik hier naar voren heb gebracht niet noodzakelijk 
een obstakel. Uiteraard kon ik me aanvankelijk soms 
slecht voelen over het feit dat ik niet kon meepraten, 
maar eigenlijk is dat op langere termijn misschien wel 
iets waardevol geweest. Enerzijds ging ik na een tijd 
veel meer nadenken over mijzelf  en wat dan mijn 
‘plaatsvervangende’ ervaringen en interesses waren. 
Anderzijds kon ik na een tijd ook leren mijzelf  open te 
stellen voor die dingen die ik niet begreep, en kon de 
bitterheid plaats maken voor een notie van appreciatie. 
Misschien is dat dan ook de uiteindelijke conclusie 
van mijn overpeinzingen: het clichématige besef  van 
de schoonheid van verschillen. Daarbij moet ik echter 
eerlijk zeggen dat de bitterheid nooit echt volledig 
weg is gegaan, dat ik, een beetje zoals een bitter oud 
vrouwtje, het nog steeds soms niet kan laten om de 
metaforische vuist in de lucht zwaaien bij het horen van 
de woorden “Man man man, miserie miserie miserie”…

<< Conclusie  van  mijn  overpeizingen: 
het clichématig besef van de 
schoonheid van verschillen. >>
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Nu ja ‘periode’, het is maar één enkele week. 
‘Pe·ri·o·de (de; v; meervoud: perioden, 
periodes): bepaalde hoeveelheid tijd; = tijdvak, 

tijdperk’. Van mij mag de lesvrije gerust een periode zijn 
zoals de Van Dale hier beschrijft. Stel je voor, het lesvrije 
tijdperk. Alhoewel, met Corona en al die ambetante 
regels zie ik het toch niet zo erg zitten om een tijdperk 
lang weg te blijven van Leuven, vrienden en feestjes. De 
lesvrije week. Misschien mogen we al blij zijn dat we die 
krijgen, of  zou er toch ruimte zijn voor meer? Terwijl ik 
dit schrijf  is ze al bijna ten einde en komt het begin van 
het tweede semester wel heel dichtbij Ik heb er zeker 
en vast van genoten, het was ook dringend nodig, maar 
ik heb ook het geluk gehad van klaar te zijn met de 
examens op 1 februari. Mijn week 
werd met een halve week extra rust 
en niets doen verlengd. Daar wringt 
nu wel het schoentje. Is het echt 
100% niets doen? Mensen met een 
bachelorproef  of  thesis zitten toch 
al met dikke blokken aan hun benen. 
Tijd maken voor vrienden is ook wel een belangrijke 
factor, zeker voor mensen die buiten Leuven wonen en 
de vrienden van het thuisfront nog eens gaan opzoeken. 
Een week is snel opgevuld met activiteiten en iedereen 
weet dat de tijd vliegt als het leuk is. Ik beantwoord 
hier al vroegtijdig mijn initiële vraag voor dit artikel 
en ik zit nog niet aan de minimum van 450 woorden.
Zoals ik al zei heb ik geluk gehad met de timing van 
mijn examens waardoor ik toch nog anderhalve week 
had in totaal om de batterijen op te laden. Hoe krijg je 
alle dingen die je wil doen zelfs in 7 dagen gepropt? 6 
dagen is eigenlijk nog correcter, want zondag vertrekken 
de meeste al richting Leuven om maandag weer paraat 

te staan. Onze rustpauze na een krachttoer van een 
schone maand lang. Veel rust heb je door jaarvakken en 
andere verplichtingen ook weer niet. Een schande! Het 
ziet ernaar uit dat we onze extra rust maar gaan moeten 
halen uit de eerste week van het tweede semester. Die 
introductielessen stellen op zich niet echt veel voor, 
gelukkig maar. Best dat niet de hele bevolking van 
België dit hier zit te lezen eigenlijk. Ik kan mij de reacties 
al inbeelden van de ouderen, over hoe wij studentjes 
tegen geen stootje meer kunnen. Al die mensen met 
te veel tijd in de Facebook comments hun ongevraagd 
ongenoegen uiten, maar dat is een rabbithole voor 
een andere keer. Of  je kan ook bladeren naar onze 
‘Ik denk dus ik ben’ rubriek in deze lieflijke Hermes.

Zonder dat ik het goed en wel 
besefte is dit weer één van 
mijn klassieke klachtenartikels 
geworden. Kijk ja, de examens 
zijn gebeurd en anderhalve week 
is nu echt niet genoeg om mijn 
batterijen volledig op te laden. Ik 

schrijf  hier ook gewoon wat veel studenten de voorbije 
week vaak hebben zitten denken waarschijnlijk. 
Hopelijk hebben jullie toch ook uit die ene week 
alles proberen te halen wat je maar kon. Mijn lesvrije 
was pas echt geslaagd nadat ik eindelijk de nieuwe 
spiderman kon bekijken in de cinema. De sleutel tot en 
vervullende lesvrije week zou wel eens de kleine dingen 
kunnen zijn, gewoon goed plannen en plezier hebben. 
Na deze filosofische eindconclusie, soort van, laat ik 
jullie verder genieten van onze schone Hermes. Ik ga 
ondertussen eens nadenken over wanneer ik aan mijn 
bachelorproef  wil verder werken deze laatste dagen, 
enkel en alleen om dat plan toch weer opzij te schuiven. 

De lesvrije week, de periode waar menig student naar smacht tijdens de genadeloze 
examens. Daar zit je dan, voor de zoveelste keer te bladeren door je cursus en 
verschillende samenvattingen. Je hersenen zitten continu in een herhaling van 
de activiteiten. Elke dag dezelfde planning, hetzelfde ritme. Persoonlijk voel ik 
van ’s ochtends vroeg al dat mijn hersenen de beginnende dag al beu zijn. De 

voorspelbaarheid van alles, een mens zou door minder zich als een zombie gaan 
gedragen. Nu mijn frustratie over de examens eruit is, is het tijd om eens dichter te 

kijken naar onze lesvrije periode.

Eén lesvrije week, is dat wel 
genoeg?

Door Fauve Horrie

‘Zonder dat ik het goed 
en wel besefte is dit weer 
één van mijn klassieke 
klachtenartikels geworden..’

12



Toen ik uit het niets miss rona te pakken 
kreeg op het einde van de lesvrije week 

(op een prachtig, niet-goed uitkomend moment 
maar ja wanneer wel eigenlijk?) moest ik als enige 
van het gezin in quarantaine. En ik hoor je al 
denken: ‘Ja maar Friedel, ging dat hier niet over 
een serie?’ AWEL JA, INDERDAAD wacht een 
second. Na menig youtube-filmpjes te bekijken 
en te scrollen op Facebook en Instagram dacht 
ik even dat ik gewoon naar het plafond zou 
staren voor de rest van de week (naast werken 
voor mijn thesis natuurlijk, 
want je zou bijna denken dat 
ik niets te doen zou hebben). 
Maar toen herinnerde ik 
mij de serie ‘After life’ die 
eigenlijk al eventjes op 
mijn lijstje stond van series 
die ik gezien wou hebben. En nu, achteraf, 
vind ik dat ook jullie deze netflixparel zeker 
moeten bekijken. Waarom? Awel daarom.
Ten eerste is After Life de ideale pauze omdat 
de afleveringen relatief  kort zijn, maximum 30 
minuten. De ideale bib/papersesh-pauze of  
als je in quarantaine zit zoals ik dan vliegt een 
seizoen er in een wip door. Hoezo? Elk seizoen 
telt 6 afleveringen. Persoonlijk kan ik genieten 
van een serie met langere afleveringen, maar we 
gaan niet liegen die kunnen soms ook echt saai 

worden. Een tweede goede reden om te kijken is 
een van de grotere parels van Groot-Brittannië 
die de hoofdrol van Tony vertolkt: Ricky Gervais. 
Tony verwerkt doorheen de serie het verlies van 
zijn vrouw Lisa aan kanker. Het onderwerp is 
best zwaar maar er is ook een hele hoop humor 
in de serie verwerkt. Ik kan je wel al meegeven 
zonder te spoilen, als je een wener bent bij series 
en films is het best om een doos kleenex bij je te 
houden. Ik ben zelf  geen emotionele kijker en ik 
weet niet of  het de scenes met de hond waren 

of  de paar dagen alleen op de 
kamer maar mijn waterlanders 
kenden soms even geen 
stoppen. Daarnaast heb ik 
ook luidop gelachen, en dat is 
iets wat ik ook niet vaak doe. 
Dus dan denk ik: ‘Oké, deze 

serie kan echt veel want dit ben ik niet gewoon.’ 
Ten derde is het ook een mooi verhaal van een 
man die zijn vrouw die hij ontzettend graag 
ziet verliest. En na dat verlies niet meer goed 
weet wat hij nu met zijn leven moet en in die 
zoektocht mooie nieuwe vriendschappen maakt.
Voila, ik kan eigenlijk niet meer zeggen dan: 
‘Gooi nu uwen Netflix open en kijk After Life.’ 
Ah, ik kan wel nog iets zeggen: bedank me 
achteraf  maar! Ga en kijkt gij allen, omdat ik 
het u gezegd heb. Kusjes van je liefste Friedel

Waarom moet ook jij naar 
After Life kijken?

Dag liefste vrienden van de Hermes. Heb jij ook een gat in je planning, zoek je nog 
een serie om dat gat mee op te vullen? Dan heb ik het ideale tijdverdrijf voor jou! 

Kijk naar After Life op Netflix.

Door Friedel Ovaere

“Daarnaast heb ik 
ook luidop gelachen, 
en dat is iets wat ik 
ook niet vaak doe. “
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Een aantal bagger-films op Een aantal bagger-films op NetflixNetflix... ... 
die je absoluut niet gezien moet hebbendie je absoluut niet gezien moet hebben

Een film kijken is fijn, maar heel soms is dat niet het geval. Vandaar dat het mij 
een plicht leek om jullie beste lezers een lijstje voor te schotelen met vrij tot zeer 
slechte films, gaande van mediocre tot behorende tot de klasse van wangedrochten 
in het land der cinematografie, om zo jullie tijd beter te besteden aan het kijken van 
echte prachtstukken. Bij het opsommen en beschrijven hanteer ik de net in het leven 
geroepen schaal van Thomas, waarbij 10 staat voor “net nog kijkbaar” en 1 voor “zelfs 

een blinde zou hiervan walgen”.

Door Thomas Van Daele

Zelf  ben ik niet een al te grote fan van de wereldberoemde dino-franchise. De eerste film 
(Jurassic Park) is zonder enige tegenspraak iconisch, iets wat allesbehalve over deze film 
kan worden gezegd. Het grootste probleem met deze film omhelst voornamelijk twee 
aspecten: enerzijds is de film saai, anderzijds een CGI-clusterfuck. Verder zijn de personages 
oninteressant (iets wat wel vaker voorkomt in hedendaagse films) en soms zelfs vreselijk 
irritant, met name Franklin Webb, gespeeld door Justice Smith. Net zoals de mens nooit de 
dinosauriërs had moeten klonen, had men deze film nooit moeten maken. Deze film krijgt een 8.

1. Jurassic World: Fallen Kingdom 

2. The Craft 
The Craft is een film uit 1996 en gaat over Sarah Bailey die na de verhuis naar Las Vegas met de familie 
haar plaats in haar nieuwe school zoekt. Na een tijdje vindt ze aansluiting bij een groepje vrouwelijke 
outcasts die door medeleerlingen worden aanschouwd als heksen met magische krachten. Al snel 
blijkt dat Sarah over dergelijke krachten bezit en zo de plaats van de leider van het groepje stilaan 
inneemt. Wat is er mis met deze film? Deze film is fucked. Maar echt gewoon fucked. Niet het soort 
rare fucked up waarmee films die ietwat van de norm afwijken door hun vaak vreemde, subjectieve, 
onderlinge, voor een gros van de mensen ontoegankelijke beeldspraak en symboliek worden 
aangeduid. The Craft kan worden gedefinieerd als een grote brainfart. Wees dus gewaarschuwd, want 
wie The Craft kijkt zal hoogstwaarschijnlijk enkele of  meerdere hersencellen kwijtspelen. Een 4. 

Een Netlixfilm uit 2018 die kan worden geclassifiseerd onder het genre van apocalyptische 
doomfilms. Ik kan hier heel kort over zijn: How It Ends is de ironie op zichzelf, want de film 
verklaart helemaal niet how it ends. Een gepastere titel zou dan ook How It Doesn’t End zijn 
geweest. Visueel oninteressant, acteerprestaties zijn meh, soundtrack onnoemenswaardig. Een 3.

3. How It Ends
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Deze film zou een komedie moeten zijn, maar mijn kijkervaring was een absolute tragedie. Holy 
fuck, hoe walgelijk kan een film zijn?! Een van de twee hoofdpersonages, gespeeld door Lauren 
Lapkus, is zodanig afschuwelijk dat ik misselijk werd. In het anderhalf  uur dat ik aan Deze soort 
shit zou verboden moeten worden. Ik had in het anderhalf  uur dat ik aan dit gedrocht heb 
gespendeerd veel liever een les van Current Issues in opname op snelheid 0.25 willen kijken. Een 1. 

4. The Wrong Missy

5. Venom 
De ergste heb ik voor het laatste gehouden. Bekijk dit pure misbaksel absoluut niet, het is 
nog walgelijker dan het monster Venom (gespeeld door de fantastische Tom Hardy?!) zelf. 
Venom heeft geen samenhang, de jokes zijn zo unfunny als maar kan zijn, de cinematografie 
is grauw, personages hol vanbinnen, en het ergste van al is dat er ondertussen niet zo lang 
geleden een sequel (Venom: Let There Be Carnage) is verschenen. Een welverdiende, dikke 1. 



We onderbroken even deze Hermes voor een boodschap 
van algemeen nut van Jef Hoeyberghs:

Ik heb een klein pietje.
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Top 14 things to do...

when in Lissabon met kring Historia 

Een film kijken is fijn, maar heel soms is dat niet het geval. Vandaar dat het mij 
een plicht leek om jullie beste lezers een lijstje voor te schotelen met vrij tot zeer 
slechte films, gaande van mediocre tot behorende tot de klasse van wangedrochten 
in het land der cinematografie, om zo jullie tijd beter te besteden aan het kijken van 
echte prachtstukken. Bij het opsommen en beschrijven hanteer ik de net in het leven 
geroepen schaal van Thomas, waarbij 10 staat voor “net nog kijkbaar” en 1 voor “zelfs 

een blinde zou hiervan walgen”.

Door Eva Druyts
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1. Een pint van een liter bestellen 20 minuten voor 
het restaurant sluit en de uitbater je passief  agressief  
probeert weg te jagen.

Wat doe je op je eerste avond in het prachtige Portugal? 
De terrasjes even inspecteren natuurlijk! Na de luisterrijke 
introductie van de stad Lissabon bij het Lisboa story centre, 
moesten de straatjes natuurlijk ook hoogstpersoonlijk 
verkend worden. Dat was geen vanzelfsprekende opdracht 
voor het bonte gezelschap, dat na een hele hoop draaien 
en aangesproken worden door menige mondige Portugees, 
eindelijk een somewhat degelijk terrasje dacht gevonden 
te hebben. Helaas, het mocht niet zijn! Na het arriveren 
van iets wat op wijn moest lijken maar dat eigenlijk meer 
als een belediging aan de druif  mocht worden opgevat, 
begon de patron toch wel niet zijn terras op te doeken! 
“Ah nee he, niet met ons!” zeiden de reizigers eerst dapper, 
maar niet zo lang daarna begonnen de oordelende blikken 
van de oude Portugees toch wat benauwend hard in onze 
ruggen te branden. De drie dappersten onder ons, Menno, 
Steven en Ivan, flikten het dan toch maar om hun liter 
bier in zo weinig mogelijk teugen binnen te spelen. Als 
fooi voor het restaurant besloot Ivan een beetje van zijn 
bier terug te doneren aan de gastvrije restaurantuitbater, 
die dat met een vettig lachske beantwoordde. Aan 
Louis werd nooit meer gevraagd om wijn te keuren.

2. Poseren voor de instagram op de Plaça de Comercio

Zoals de afgelopen week wel meer dan één keer is gezegd 
geweest: bitches love the gram. Een historia reis komt niet 
zonder verrassingen, en een van de meest verbazingwekkende 
staaltjes pure kunst was toch wel het ongebreideld talent van 
Menno om zich van zijn mooiste kant te tonen. En waar 
ook anders dan op het meest fotogenieke plein van heel 
Lissabon? Een historisch moment werd vastgelegd op beeld, 
waar we nu nog altijd van kunnen genieten. Niet iedereen van 
ons heeft een back-up plan voor hun geschiedenisdiploma, 
maar als Menno ooit zijn carrière als toekomstig 
leerkracht beu is kan hij altijd nog voor model gaan. 

3. Habiba aanvragen bij de DJ en vervolgens in slaap vallen 
op een barkruk

Zoals het de simpelsten onder ons studenten betaamt, 
wanneer men niet in België kan uitgaan dient men dat dan 
maar op vakantie te doen. Onwetende wanneer men onze 
stijve benen eindelijk weer eens zouden mogen strekken 
op de Leuvense dansvloeren, probeerden sommigen onder 
ons natuurlijk het beste dat ze konden uit de reis te halen 
door elke avond eens goed de bloemetjes buiten te zetten. 
We maakten vele verre vrienden, zoals met studenten uit 
Antwerpen, en besloten het er op te wagen eens een goede 
authentieke schijf  van bij ons te laten spelen: Habiba. Rick 
daarentegen had slaaptekort want hij slaapt te kort, en 
besloot dan maar om zijn kaars uit te blazen right then and 
there. Voor hem zou de nacht als in een droom voorbijgaan.

3. Na een bezoekje aan de Mosteiro dos Jerónimos, je 
gezellig op een terrasje zetten en genieten van een heerlijke 
aperol ‘stritz’

Een van de mooiste kloosters die we op deze reis hebben 
bezocht werd al snel gevolgd door een van de meest iconische 
versprekingen/nieuwe uitvindingen. Van iemand met zoveel 
kennis over alcohol als Rick hadden we toch wel verwacht 
dat hij op zijn minst een aperol spritz deftig kon bestellen. 
Klaarblijkelijk hadden we de lat toch wat te hoog gelegd. 
Bovendien blijkt dat in het verre Limburg ‘strits’ nog een andere 
betekenis heeft… Onschuldige vergissing of  een ongepast 
verzoek? Je weet nooit wat je kan verwachten van Rick. 

4. U eens goed achter een kanon zetten in de Torre de Belém

De mediëvisten werden meermaals getrakteerd op 
historische hotspots tijdens deze reis, en een van de eerste 
highlights was toch wel de Torre de Belém. De Torre 
kende allerlei indrukwekkende kwaliteiten: een prachtig 
uitzicht, relatief  groot en stevig gebouwd. Terwijl menig 
historiaan dromerig over het water naar de horizon 
tuurde, verloren we Markus al snel tussen de kanonnen. 
Zelden kwam een man met zo’n brede glimlach terug 
van zo’n fascinerende verzameling langwerpig staal. 

5. Er de volle 3 minuten over doen vooraleer je in de 
perfecte YMCA formatie staat op de Palácio de Pena

Allemaal nog semi-begaaid van de avond voordien vertrokken 
we met de trein naar het feeërieke dorpje genaamd Sintra. Na 
een swingende busrit en een uitdagende bergbeklimming (het 
was niet zo erg maar ik heb in geen halfjaar meer aan sport 
gedaan dus het had evengoed de mount everest kunnen zijn 
voor mijn part) werden we begroet door het schilderachtige 
palacio de Pena. Deze koninklijke blokkendoos leende zich 
de perfecte plek om vanuit allerlei hoekjes en kantjes leuke 
groepsfoto’s te nemen. Nog nooit heb ik mij echter zo oud 
gevoeld als 2001-kind dan toen wanneer wij vier 2003’ers 
vroegen om in YMCA formatie te gaan staan en dit een 
bijna onmogelijke opdracht bleek te zijn. Zijn de Village 
People zo verouderd, zo niet meer van deze tijd? Ben ik 
officieel niet meer deel van ‘de jonge garde’? Begin ik nu 
al meer en meer op mijn vader te lijken? Gelukkig straalde 
de zon op mijn gezicht zodat ik toch nog een beetje kon 
bruinen tijdens deze verpletterende existentiële crisis. 

6. Je titanic moment hebben op de Castelo dos Mouros

De aanwezige mediëvisten sprongen bijna uit hun vel 
van blijdschap bij de aanblik op de grote hoop vakkundig 
opeengeplaatste stenen dat de Castelo dos Mouros was. 
Sommigen onder ons kenden duidelijk wat minder van 
kastelen en vroegen zich af  hoe het kwam dat de Chinese 
muur door Portugal liep. Het uitzicht inspireerde menig 
mens tot hun eigenste ‘king of  the world’ moment. 
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7. Het meest louche uitziende restaurant kiezen en 
vervolgens getrakteerd worden op een dragqueen show
 
Kaat zei “je krijgt pas een echt vakantiegevoel als je je op 
het eerste beste louche, goedkoop uitziende terras zet” en 
dat was dus exact wat wij deden. Niet zo ver van ons hostel 
verwijderd zochten we naar een authentieke Portugese plek. 
De vereisten waren: vies wit plastic aan het uithangbord, 
overgesatureerde foto’s op de menukaart, een bord met LED 
verlichting dat zo uit een nachtwinkel gestolen kon worden, 
en met een beetje toeval een aantal oude Portugezen op het 
terras die ons vanachter hun sigaret konden bestuderen 
terwijl ze onderling overlegden of we nu Duitsers waren 
of niet. Sommigen uitbaters herkenden ons meteen als 
Belgen en spraken ons zelfs aan in het nederlands, wat best 
wel een deuk was in ons uniciteitscomplex. Uiteindelijk 
vonden we een gezellig plaatsje waar we gratis sangria 
kregen en we eigenhandig de krabben die we wouden eten 
konden uitkiezen. De avond was dus al goed begonnen. 
Plots kwam er een straatartiest verkleed als Britney 
Spears op rolschaatsen voorbij gesjeest. Nadat we ons 
enthousiasme hiervoor geuit hadden, werden we spontaan 
getrakteerd op de meest iconische dragqueen show die 
een mens ooit zou kunnen zien. Als jij ooit een Britney 
Spears impersonator als een stripper rond een verkeerspaal 
wilt zien draaien, dan is Lissabon the place to be! 

8. Philadelphia kaas 4 dagen in u handbagage laten 
fermenteren vooraleer je ze opeet

It’s about drive, it’s about power, we stay hungry dacht 
Emma en ze nam lekker gezellig een potje Philadelphia 
kaas mee in haar rugzak. Als een echte getrouwe reisgenoot 
mocht het kaasje mee naar Belém, naar Sintra, en naar 
de verschillende palácios. Zo’n topkwaliteit kaas kan je 
namelijk niet zomaar ergens eten, dus werd er enige tijd 
lang gezocht naar het perfecte moment om de crackers 
en kaas boven te halen. Tegen het einde van de vakantie 
kwam dan toch de ingeving bij Emma, misschien 
wordt het toch wel eens tijd dat dat ranzig potje kaas 
verdwijnt. Een dappere poging werd ondernomen om 
te genieten van de philadelphia, maar men heeft geen 
Einstein nodig om vast te stellen dat die kaas dus echt 
niet meer deugde. Raar type mens hoor, die van Heist!

9. Katjes aaien 
Alsof er nog niet genoeg stijlpoezen mee waren, konden 
er op verschillende plaatsen in Lissabon en Sintra katjes 
gevonden worden, die met hun vragende oogjes en zachte 
buikjes ons smeekten om aaitjes. Reiziger na reiziger 
viel in zwijm voor de onbeschaamde charme van deze 
lieve kleine harige baby’tjes. Zelfs in de nabijheid van 
kastelen en palacios van historisch wereldbelang sloegen 
deze sweethearts er in om onze aandacht af te snoepen. 
Geschiedenisstudenten, het zijn toch simpele wezens!

10. Pas een kleedje aandoen op de dag 3 wanneer het 
koud en bewolkt is terwijl alle dagen daarvoor het 20° was 

en de zon scheen

Ik ga eindelijk terug op reis na eeuwig vast te hebben gezeten 
in ons grijze belgenlandje en ik neem mee: de instafits 
of course, want het internet moet natuurlijk ook kunnen 
meegenieten van het prachtige zonnetje hier in Portugal! 
Alles op voorhand uitgedacht en klaargelegd, maar oeps: na 
drie dagen volle zon blijkt dat je de meest frisse outfit eigenlijk 
hebt bewaard voor de enige dag die oprecht bewolkt is. Wat 
zou jij dan als intelligent en logisch denkend wezen doen? 
Iets anders aandoen met een broek en een pull natuurlijk. 
Tja, kijk, nee. Het fotomateriaal was het wel waard tho.

11. De Padrão dos Descobrimentos imiteren

Kijk ik zou hier ook weer een regel of tien over 
kunnen schrijven maar de foto is leuker dus bij deze.

12. Matthias zijn dood plotten na een heerlijke frisse 
nacht slaap

Werd menig reiziger wakker met zacht vogeltjesgefluit, 
uitzicht op de pittoreske rode daken van de stad, of een 
blik op de sappige citroenen van een nabijgelegen boom: 
van vrede was er weinig sprake in kamer 107. Matthias, de 
onschuld zelve, blakend van onwetendheid dat zijn roomies 
om een kot in de nacht nog in een poging van uiterste 
wanhoop hebben geprobeerd te wisselen van kamer, 
straalt bij het rijzen van de dag. Wat zou een passende 
consequentie zijn voor dit driedaagse snurkfestijn: 
hem traditiegewijs op de brandstapel op de plaça de 
comercio verbranden, of hem in Belem tot kanonnenvlees 
kogelen? Markus denkt er alvast het zijne over.

13. Met z’n allen corona krijgen

Weet je wat nu eens een coole teambuilding zou zijn zo aan 
de start van het tweede semester, wanneer de fak eindelijk 
terug open mag gaan om te dansen? Als je gokt op iedereen 
een week thuis in quarantaine zitten en alles terug tijdelijk 
over zoom en google meet moeten doen, dan gok je mis. 
Laat mij hieruit, ik ben het kotsbeu en ik verveel mij dood 
Gelukkig kon ik toch nog voor de Hermes schrijven. 
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Test je geschiedeniskennis! (extra puntje als je de spelfout vindt!)
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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, klopt dat porno een totaal onrealistisch beeld van seks creëert en 
daarbij ook nog eens valse verwachtingen schept?

Robbe’s antwoord:
Nonsens! Dat zijn weer zo’n verzinsels van de linkse leugenpers. 
Het is bijvoorbeeld wetenschappelijk bewezen dat klanten graag 
op andere manieren betalen wanneer ze geen geld hebben als je 
hen pizza bezorgt. 

Vraag nr. 2: 
Hey Robbe! Ik ben een masterstudent en heb gemerkt dat ik de laatste twee jaar 
echt heel weinig zin heb in seks. Hoe komt dit?

Robbe’s antwoord:

Jij hebt waarschijnlijk twee jaar geleden het vak “Historisch 
onderzoek van de nieuwe tijd” opgenomen. Een mens wordt voor 
minder seksloos en impotent.

Vraag nr. 3: 
Hoe bef  ik veilig?

Robbe’s antwoord:
Houd gewoon anderhalve meter afstand?
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Vraag nr. 4: 
Beste Robbe, wat is volgens jou de beste openingszin?

Robbe’s antwoord:

Zijt gij mijn thesis? Want u wil ook wel eens verneuken.

Vraag nr. 5: 
Robbe, ik denk ik verliefd ben op professor Verpoest. Die gevoelens houden 
me dag en nacht wakker omdat ik me afvraag of  ze hetzelfde voelt. Zou ik een 
mailtje sturen waarin ik mijn liefde verklaar? Groetjes een praktijkassistent.

Robbe’s antwoord:

Dat kun je zeker doen! Stuur vandaag nog een mailtje en dan krijg 
je in het beste geval over drie weken al een mailtje terug.

Vraag nr. 6: 
Hey Robbe, ik wil dit eigenlijk al heel lang zeggen… Maar ik ben dus stiekem super 
verliefd op jou! Ga alsjeblieft met mij op date!

Robbe’s antwoord:

Seg Alexander Hilkens, ge weet toch dat ik een lief  heb? Laat mij 
nu eindelijk eens met rust!
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In deze editie van de Hermes neemt het vertrouwde persoonlijkheidstestje een lichtjes andere vorm aan. Hier krijgen onze 
lezers namelijk de unieke kans om inzicht te krijgen in hoeveel geluk hen nog te wachten staat in de rest van hun leven. 
Deze test, gebaseerd op de puur wetenschappelijke principes van Karma, zal immers meten hoeveel #$@!%-ervaringen 
jij reeds in jouw leven hebt meegemaakt en zo bepalen waar de balans staat. Hoe minder pijnlijke ik-wil-dit-zo-snel-

mogelijk-vergeten momenten jij immers al hebt doorstaan, hoe meer je er nog te wachten staan. Je snapt hem wel. Laat het 
Grote Karma Spel™ beginnen!

Het enige echte
Grote Karmaspel

(cool eh?)
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Vink de jou bekende #$@!%-ervaringen aan:

0 Per ongeluk de leerkracht ‘mama’/‘papa’ noemen
0 Betrapt worden op spieken
0 Een luide scheet laten waardoor iedereen weet dat jij het was
0 Per ongeluk een hele oude foto liken terwijl je iemand op social media aan het stalken bent
0 De nieuwste editie van de Hermes niet kunnen bemachtigen
0 Erachter komen dat je Corona hebt terwijl je de afgelopen dagen de halve wereld gezien hebt
0 Doen alsof je ergens van af weet om vijf minuten later compleet door de mand te vallen
0 Een screenshot van een conversatie met iemand versturen naar de persoon zelf
0 Een boete voor zwartrijden krijgen voor een busrit van zeven minuten
0 Tijdens de middagpauze op school in je kont gestoken worden door een bij (nee? Niemand?)
0 Vergeten dat je je microfoon aan hebt staan en zo een les van achtergrondgeluid voorzien
0 Als laatste gekozen worden tijdens een les L.O.
0 JEUGDACNE
0 Een mondeling examen afleggen waarvan je kennis ophoudt bij de naam van het vak
0 Een ~spicy bericht~ naar de foute persoon sturen
0 Aan het einde van een avond uitgaan erachter komen dat je fiets gestolen is
0 Je tas op eender welke vorm van openbaar vervoer vergeten
0 Halverwege ergens naartoe erachter komen dat je je mondmasker vergeten bent
0 Een blauwtje lopen
0 Geboren worden als vrouw in het patriarchaat



Wauw, wat een luizenleven heb jij gehad! Het lot is verdacht voordelig voor jou geweest en je heb nog niet veel nachten 
wakker gelegen terwijl je verschillende manieren bedacht hoe dat ene pijnlijke moment vermeden had kunnen worden. 
Je zult het zelf aan zien aankomen… Zet jezelf maar alvast schrap, de balans moet toch ooit eens recht getrokken worden. 

1-5

Jij bent tot op zekere hoogte al wel vertrouwd met de zweepslagen van Lady Luck. Toch heb jij over het 
algemeen nog niet al te veel aan de grond genageld gestaan of jezelf voor je hoofd geslagen. De ervaring 
die je dus al wél reeds hebt opgedaan, ga je in de toekomst toch nog regelmatig moeten gebruiken…

5-10

Schaamte, spijt & teleurstelling zijn jou duidelijk niet vreemd. Je hebt meer dan een paar ervaringen waar je nooit aan herinnerd 
zou willen worden en liefst volledig uit je geheugen zou willen wissen. Hoewel je naar alle waarschijnlijk nog wel een extra 
stootje zal tegenkomen, heb je het ergste al achter de rug en ziet jouw toekomst er overwegend rooskleurig uit. Proficiat!

10-15

15-20

Jij hebt het niet gemakkelijk gehad en hebt wellicht meermaals gewenst nooit meer bepaalde pijnlijke 
momenten te hoeven herbeleven. Wees gerust, in de toekomst zullen deze zeer zeldzaam zijn. Jij 
hebt wel genoeg doorstaan, nu ligt enkel nog het plukken van de vruchten in jouw vooruitzicht. 

Resultaten:



Tenzij die Italiaanse toevallig Nederlands kan is deze opmerking totaal overbodig Sonja.

Ja Tom en Rusland heeft louter vreedzame bedoelingen

Skit in de bjitn é vint.
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Het is een Limburger. Onze redactie betwijfelt het.

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

Afgaande op uw naam betwijfel ik of  jij zelfs ergens werkt.
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Geen nood Michelleke als we het vrijheidskonvooi mogen geloven zijn we binnenkort allemaal dood door de 
vaccins!



-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: Het begin van een nieuw semester kan voor jou tot vele avonturen leiden. Aangezien 
dit bij liefde staat moet ik er waarschijnlijk geen tekeningetje bij maken, maar hou het 
degelijk jij frivole patat. Studies: Laat je niet vangen door het gemak van de eerste week, 
daar ben jij te berekend voor. Samenvattingen van ouderejaars zijn je target . Tip: Fix je fiets.

Kriel | 21/1 tot 18/2
Liefde: Je hebt een open blik aan de start van dit nieuwe semester. Vrienden maken is niet 
iets wat jij enkel aan het begin van het academiejaar doet. Studies: Zit niet te veel in met 
je punten van het eerste semester, augustus kan dat nog redden als het nodig is. Denk maar 
aan dit tweede semester en hoe je deze keer wel gaat knallen Tip: Start een vriendenboekje.

Zoete Aardappel | 19/2 tot 20/3

Opperdoezer Rond | 21/4 tot 21/5
Liefde: Ook in dit nieuwe semester zal je jou onder de medemens moeten begeven. Kom 
uit je kot en beleef  eens wat! De opperdoezer rond met een lief  doet dan weer beter 
aan  Netflix & chill. Studies: Kijk, dit kan 2 kanten uit. Nu nog tenminste. Kies eens 
de juiste strategie, het semester is nog jong. Tip: Zoom zoom zegt de elektrische step.

Lekkerlander | 21/3 tot 20/4
Liefde: De wereld probeert jou bij een partner te brengen. Geen stress, het is niet noodzakelijk 
romantisch bedoelt. Alles op je eentje doen is gewoon een beetje saai, niet? Studies: Jouw 
studies zijn als 1 groot avontuur. Niet echt in de richting van Indiana Jones, maar eerder Rick 
& Morty style. Hilarische zever. Tip: Het wordt toch eens tijd om een slaatje te proberen.

Door Fauve Horrie

Liefde: De patatjes zijn grote fan van een friends-to-lovers verhaal. In dit nieuwe semester al 
oude bekenden tegengekomen? Zie het als een signaal van de sterren patatjes. Studies: Een 
nieuw semester staat ook gelijk aan een nieuwe blik werpen op je ISP, altijd leuk. Wees blij dat 
je nu weer daarop kan zitten kijken, in plaats van het vernieuwde IER. Tip: IER aanklagen.
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Nicola | 22/5 tot 21/6
Liefde: Twijfels zijn niet onoverkomelijk en communicatie is cruciaal, zo is er maar weinig 
dat jullie niet kunnen overkomen. Als blijkt dat uwe maat dan toch aan je glazencollectie heeft 
gezeten is geweld echter de enige oplossing. Studies: Ook hier zijn twijfels heel normaal. Ging 
dat eerste semester niet zoals verwacht? Hou een plan B bij de hand. Tip: Muziek helpt altijd.

Frieslander | 22/6 tot 22/7

Franceline | 24/8 tot 23/9
Liefde: Franceline, de patatjes zeggen dat het tijd is om te kijken naar wat je hebt en niet naar 
wat je mist. Geen idee of  je hier iets mee bent, maar graag gedaan. Studies: Een rustige start 
om daarna voorzichtig versnellingen hoger te schakelen. Jij hebt dit 2e semester al helemaal 
uitgedokterd met goeie punten in het vooruitzicht. Tip: Investeer in een knus dekentje.

Bintje | 23/7 tot 23/8
Liefde: Een nieuw begin halverwege het academiejaar kan wonderen doen. Geniet van de 
herwonnen vrijheid en hou ze maar eventjes vast. Studies: Voor iemand die voorstander is 
van voorbereidend werken volg je verrassend weinig je eigen advies op. De start van dit nieuwe 
semester is het moment om daad bij woord te voegen. Tip: Rauwe frietjes zijn superieur.

Truffelaardappel | 24/10 tot 22/11
Liefde: No stress. Dat is jouw motto voor de komende weken. De rust van de lesvrije week 
zet zich duidelijk voort in jouw leven. Studies: Het is belangrijk om te weten wanneer je 
wel en niet te veel hooi op je vork kan nemen. Dit evenwicht kan je helpen naarmate het 
semester vordert. Tip: Schrijf  eens een artikel voor de Hermes, je hebt nu toch tijd.

Charlotte | 24/9 tot 23/10
Liefde: Geen baanbrekende gebeurtenissen de komende periode, we houden je op de 
hoogte via de aardappelhotline. Voor de Charlottes met een partner echter… exact hetzelfde.  
Studies: Blijven zwemmen, blijven zwemmen. Het academiejaar is nog niet gedaan! Voor de 
doorzetters is er een pot goud aan het einde van de regenboog. Tip: Tijd voor game night.

Liefde: Frieslanders met een partner kunnen deze eerste weken, tussen de lesintroducties door, 
gezellig nog wat tijd vrijmaken hiervoor. 1 week lesvrije is te weinig om samen te genieten 
van een lege planning. Studies: Je ambities zijn opmerkelijk, maar vergeet de wijsheid van 
de patatjes bij de liefde niet. Er is meer in het leven dan goede punten. Tip: Encanto kijken.

Bildtstar | 23/11 tot 21/12
Liefde: In een relatie is er altijd wel een goed moment om een cadeautje te geven. 
Wees creatief  en overdoe het ook niet. Studies: Als je gemotiveerd bent om een ramp 
te voorkomen zien de patatjes een rooskleurige toekomst voor jou. Niet hervallen in 
slechte gewoontes is een must. Tip: Afwassen met muziek gaat sneller dan zonder
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