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Een voorwoord van uw redactie

Gegroet Historianen en Historianinnen!

De paasvakantie staat weer voor de deur, 
wat betekent: deadlines en misschien 
al een paar lichte angstaanvallen voor 
de examens die dichterbij komen. 

Gelukkig heeft de Hermesredactie weer aan u 
gedacht en ligt er weer een, nieuwe Hermes voor 
u klaar, vers van de pers. Dus, zet u neer en kom 
onder meer meer te weten over professor Martin 
Kohlrausch en het achterwerk van Willem Filips, 
de zoon van Willem van Oranje. Na een drukke 
feestweek en iets te veel Bieryoncé gedronken te 
hebben, werd er ook nog de tijd gevonden om de 
lelijke eendjes van de filmindustrie voor jullie op te 
lijsten. Speciaal voor jullie werd er verder voor deze 
editie een onderzoek gevoerd. Deze keer niet in 
donkere archieven of muffe bibliotheken, maar in een 
ondergrondse bioscoopzaal te Leuven: Cinéma Zed. 

‘Is dat wat jullie doen: koffietjes drinken op 
bureau’s van professoren eigentijdse tijd en films 
kijken?’, horen wij jullie zich al afvragen. Wel nee: 
er werd ook koffie gedronken op het bureau van 

Idesbald Goddeeris! Met hem hadden wij het over 
de masterhervormingen. Blader dus snel door 
als je je afvraagt wat dit juist inhoudt. Alsook was 
de Hermesredactie mee op Historiareis naar het 
koude Stockholm. Hier deden we een schokkende 
ontdekking, waarvan het relaas evenzo in deze 
Hermes is terug te vinden. Tot slot zorgde de Ijslandse 
premier onlangs voor spanningen met zijn uitspraak 
dat ananas op pizza verboden zou moeten worden. 
Het debat bereikte meteen de redactie. Zullen een 
van de twee opiniestukken jou kunnen overtuigen? 

De Hermesredactie wenst u een toffe 
paas’vakantie’! Vergeet tussen het paperen 
en de pogingen om uw chronisch slaaptekort 
in te halen zeker niet om te genieten van 
onproductief tijdverdrijf (lees: Hermes lezen).

Uw liefste redactie x

p.s:   Hang de poster die terug te vinden is in dit nummer 
zeker boven je bed, anders ben je geen echte historiaan x
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Liefste Historianen,

Het tweede semester gaat weer als een 
TGV vooruit en de paasvakantie/
blokvakantie staat weer voor de 
deur! Gelukkig heeft het semester 

ook al memorabele momenten gekend waar 
we met een glimlach naar kunnen terugkijken. 
Ten eerste heeft Historia haar studenten verwend 
met een feestweek om ‘U’ tegen te zeggen! De 
Single Ladies-TD was een ongelofelijk succes en 
zindert nog steeds na in onze dansbenen, maar ook 
de andere evenementen van de Queen B en Jay Z 
feestweek zullen de Historianen niet snel vergeten. 
De jobdagen liggen nog vers in ons geheugen en 
de masters zagen verschillende clichés ontkracht 
worden en een rooskleurige toekomst! In de lesvrije 
week gingen we op cultuurreis naar Stockholm. 
Ondanks de bijtende kou was er toch een warme 
sfeer en zorgde de reis voor geweldige momenten! 
Ook de game of Era’s competitie ging verder met 
een memorabele tijdvakkenzuip die professor De 
Pauw en Trio van pintjes voorzagen. Oudheid 
dronk zich ditmaal naar een nieuwe overwinning, 
een trend begint te verschijnen, lijkt mij. Ook de 
Erasmusbestemmingen kwamen online voor een 
ongetwijfeld geweldige ervaring volgend jaar! 
Wat staat er dan nog op de agenda het komende jaar, 
hoor ik jullie al afvragen? Wel, meer dan genoeg! Dit 
academiejaar kent twee evenementen die niet jaarlijks 
gebeuren. Ten eerste de beiaardcantus op 29 maart, 
met begeleiding van de beiaard zullen 4000 studenten 
zingen met een pintje in de hand, een unieke ervaring! 
Ten tweede liggen de rectorsverkiezingen ook nog 
voor de deur. Torfs ambieert een nieuw mandaat, 
maar ondertussen heeft hij een tegenkandidaat 
gekregen. Dat belooft nog een spannende strijd te 
worden. Op het congres van Letteren op woensdag 
3 mei zal de stem van elke aanwezige studenten 
tellen en mee het eindresultaat bepalen. Kom dus 

zeker jouw stem daar uitbrengen! Uiteraard staat er 
nog meer voor de deur: de traditionale marginale 
avond, een reisreünie, het galabal en uiteraard 
het jaarlijkse Historia toneel ‘De Kersentuin’! 
Tot slot maak ik ook nog een speciale vermelding voor 
de kiesweek die voor de deur staat van 23-28 april. 
De opkomende ploegen zullen het beste van zichzelf 
geven om de geschiedenisstudent te overtuigen van 
hun kunnen en volgend jaar het praesidium uit te 
maken. Hoewel jullie zeker nog overspoeld zullen 
worden door hun gespam, raad ik jullie aan zeker een 
kijkje te komen nemen. Indien jullie pikante vragen 
hebben voor de opkomende ploegen zijn jullie zeker 
welkom op het kiesdebat op maandag 24 april! Jullie 
stem kunnen jullie op 26 en 27 april uitbrengen. 
Met het einde van ons 82e werkingsjaar voor de deur 
gaan we er nog een laatste keer een lap op geven 
en er een geweldig einde van het jaar van maken!
Tot op een van de volgende evenementen!

Jullie praeses,
Koen xxx

Een voorwoord van uw praeses



Hermes   

  6

Tussen de gitzwarte korrels van het veld der titanen en de felle lichten die daarop 
neerstreken werd op maandag 20 februari een voor onmogelijk gehouden resultaat behaald 
door niet minder dan 15 Historianen. Na enkele gemoedelijke taferelen in de kleedkamer, 
de noodzakelijke warming-up en het doelbewust overschieten van de bal was Historia 
klaar voor de strijd. De bijeengesprokkelde 11 op de andere veldzijde vormden het 
studententeam van psychologie. Althans op papier, want de mannen van het middenveld 
moesten na de match direct vertrekken om hun kids in bed te stoppen. De rest stond, gelijk 
de hongerige duiven van Skinner, ongecontroleerde bewegingen te maken op het veld.

TOM BOUWMANS

Het was zover: de sterke elf namen hun 
posities in, terwijl de vier wisselspelers 
(waaronder ikzelf) kozen voor het 
discreet wegkwijnen langs de zijlijn. 

Wat dreef onze mannen? De liefkozende woorden 
van BJ (Bart Jongbloet)? de gedeelde liefde voor 
Cara pils? Geschiedenis zonder Inleiding tot 
de Historische Kritiek? Misschien was het een 
combinatie van deze drie zeer begeerlijke zaken (Bart 
is nog single ladies). De jarenlange ervaring met 
de Fifa-reeks had coach Viktor Janssen het gouden 
inzicht gegeven. Het resultaat: een voorbeeldige 
selectie, die omwille van tactische redenen, 
slechts zeven keer werd gewijzigd tijdens het spel. 

De machtige eerste 
helft werd helaas 
beantwoord met een 
ongelukkige tegengoal. 
Het middenveld 
was doorbroken, de verdediging verzwakt. Een 
tweede doelpunt van de fanatiekelingen bleef uit. 
Plots ontstond er een actie op het middenveld, 
enkele seconden later een goal die ons niet 
werd gegund (ongegrond ongeldig verklaard).

De rust was even onbevredigend als de eerste 30 
minuten speeltijd. De flessen waren niet gevuld 
met het bitterzoete goud van de fak, maar met 
ontnuchterend water. Daar stonden we dan, 
gehavend bezweet en verward in een kring. Het 
tafereel deed me denken aan One Flew Over the 
Cuckoo’s Nest. Waar zijn Pieter Umans en Jens 
Deferm? We missen deze ongeleide projectielen. 
Coach Janssen instrueerde ons feller het duel aan 
te gaan (eigenlijke woordkeuze: “verdoemme, 
nou trap ze ’s naar Fouland”). En zo gebeurde het.

Na wat zijdelings geschreeuw in het verbeten begin 
van de tweede helft keerde het tij. De verdediging was 

opgekomen tot over het 
niemandsland en voerde 
de druk op. De eerste 
verdwaalde bal die het 
strafschopgebied verliet 
werd begroet met de voet 

van een Historiaan. Het doelnet schokte licht over de 
achterlijn, de groene strepen trokken terug naar de 
linkerhelft en de psychologen waren verward: 1-1. 

Niet veel later raakte een lange bal van achter, na een 
krombaan gelijk die van een houwitser, het voorhoofd 

“Wat dreef onze mannen? De liefkozende 
woorden van BJ (Bart Jongbloet)? de gedeelde 
liefde voor Cara pils? Geschiedenis zonder 

Inleiding tot de Historische Kritiek?”

Sport spreekt u toe: 
Ode aan een   honingzoete 2-2 overwinning 
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van een ongelukkige Freudiaan. Languitgestrekt 
lag hij daar op de groene sofa van het sportkot. 
Onze aanvallers voorzagen een tweede lange bal en 
trokken over het veld als ware de vier ruiters der 
apocalypse. One flew indeed over the cuckoos nest, 
het werd 2-1 in het voordeel van Historia. De irritatie 
groeide bij de duifkes en dat moesten onze schenen 
ontgelden in de minuten die volgden. De spanning 
werd, gelijk het experiment van Stanley Milgram, 
geleidelijk opgevoerd. We stonden voor tegen een 
ploeg die anderen had vernederd. Helaas was het 
heuglijke gevoel van korte duur, want tegen het 
einde van de strijd scoorden ze een tweede doelpunt. 
De tegenstanders verlieten het veld direct na het 
laatste fluitsignaal (lees: “Jow boys t is gedaan”) en 
de nodige handrukken. De Historianen keken met 
samengeknepen oogleden voor het eerst in vele 

weken weer op naar de met licht omkaderde lucht. De 
wedstrijd was gespeeld, de mooiste van ons seizoen.
 
PS: Onze morele overwinning op de psychologen 
wierp zijn vruchten af op maandag 6 maart. De 
monsterzege van 4-0 op Mercator deed nauwelijks 
onder voor de miraculeuze wedstrijd van Barca (6-
1). Man van de match, Thibau R. Deputter, scoorde 2 
goals waarvan 1 met het “koppeke”. De achterhoede 
onder bevel van BJ speelde overigens ook ijzersterk, 
het maagdenvlies der onze verdediging bleef 
ongeroerd. De kers op de taart werd uiteindelijk 
het doelpunt van coach Viktor die met ongekende 
snelheden de rechterflank van Mercator penetreerde 
om vervolgens de bal vanuit een evenzeer 
onvoorstelbare hoek achter de palen te knallen. 

Sport spreekt u toe: 
Ode aan een   honingzoete 2-2 overwinning 
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Dit jaar speelt Historia Toneel een Russische klassieker van proportie, De 
Kersentuin van Anton Tsjechov. Een stuk dat aan het begin staat van het modern 
theater. Regisseur Maarten Vrenken deelt daarom zijn visie op het stuk, en 

waarom haar vertelling nog even belangrijk blijft honderd jaar na haar eerste opvoering.

“Stel je eens voor, het huis waar jij geboren en 
opgegroeid bent, zal over twee maanden tegen de 
vlakte gaan. Wat zou zo’n gebeurtenis met jou doen? 
Kijk je naar de toekomst en breek je met het verleden? 
Of haal je juist de banden aan en probeer je het 
noodlot te doen keren?” Dat is de centrale thematiek 
waarin wij de karakters uit De Kersentuin ontmoeten. 
Een stuk dat draait rond identiteitsvorming 
op zowel een persoonlijk als nationaal 
niveau.      

In het stuk worden beide 
narratieven met elkaar 
verweven en ontstaat zo 
een gezamenlijk verhaal. 
De karakters dienen als een 
representatie van de nog jonge 
kapitalistische samenleving 
van Rusland aan het begin van 
de twintigste eeuw. In 1861 stierf de economische 
macht van de Russische aristocratie nagenoeg 
door de emancipatie van de lijfeigenen. Geld werd 
belangrijker dan land en de inkomsten van de grote 
aristocratische landerijen verdampten. Velen onder 
hen staken zich daardoor diep in de schulden en 
verloren uiteindelijk zelfs het eigenaarschap van 
de gronden.  Dat is de achtergrond waartegen 
het stuk zich afspeelt: een aristocratische familie 
met geldproblemen levend onder de angst van 
een aankomende veiling van het familielandgoed, 
met daarop de titulaire kersentuin. Een gigantisch 
maar symbolisch aandenken aan de slavernij uit de 
nationale geschiedenis, haar symbolische waarde 

staat voor zowel de natie an sich als haar verleden. 
Groots, prachtig maar ook droevig en uitgebuit. Zo 
speelt de kersentuin met de vragen rond nationale 
identiteitsvorming op een microniveau. 
De aankomende veiling zet een debat in gang 
dat zal bepalen wie de geschiedenis van deze 
boomgaard en bijgevolg het Russische verleden zal 
gaan schrijven en daarmee haar rol zal bepalen naar 
de toekomst toe. Wordt het de oude aristocratie met 
haar visies van nationaal erfgoed en een groot glorieus 
verleden. Of worden het de nieuwe bourgeoisie 

en de vrije klassen die het 
zien als een monument ter 
ere van de onderdrukking 
en een overblijfsel van de 
gruwelijkheden van de 
lijfeigenheid. De waarde 
van de kersentuin wordt 
op deze manier geschat 

naargelang het persoonlijk verleden, sociale klasse, 
leeftijd of ideologische scheidingslijnen die ervoor 
zorgen dat de partijen zich niet kunnen verzoenen. 

De belangrijkste vertegenwoordigers van deze 
stromingen zijn de drie hoofdkarakters zelf. 
Ranevskaya, een edelvrouw in schulden die probeert 
te vluchten in de nostalgie van haar familiaal landgoed 
maar niet in staat is om het van de ondergang te 
redden; Lopákhin, een rijke miljonair met boerenbloed 
die enkel probeert zijn machtspositie in deze 
samenleving te veroveren; en Trofimov, een student 
die de nieuwe generatie symboliseert die steeds 
radicaler en socialistischer van aard is.    

Zoete of zure vruchten? 
Identiteitsvorming in Tsjechov’s Kersentuin 

Groots, prachtig maar ook 
droevig en uitgebuit. Zo speelt 

de kersentuin met de vragen rond 
nationale identiteitsvorming 

op een microniveau

MAARTEN VRENCKEN, REGISSEUR
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Dit maakt Tsjechov ook zo interessant, zijn werk 
weet zeer goed de tijdsgeest te vatten.  Het maakt 
het mogelijk om dezelfde problematiek in een 
andere historische context te bekijken. Wat als het 
stuk zou plaatsvinden op een bananenplantage 
in Belgisch Congo. Of op een katoenplantage 
in het zuiden van de VS aan het begin van de 
twintigste eeuw. Dezelfde moeizame omgang 
met de nationale identiteit en het verleden hebben 
daar de kop op gestoken.    
Zelfs recentelijk hebben we dit principe nog 
toegepast op beelden van Leopold II. En of je het nu 
eens of oneens bent met die beslissingen bewijst, 
het bewijst dat de thematiek van de kersentuin 
nog steeds een deel is van onze samenleving. 
Identiteit is ten slotte nooit af, en vele positieve 
en negatieve elementen hebben daar invloed op.
Wiens perspectief, wiens herinneringen zullen 
uiteindelijk door de samenleving geaccepteerd 

worden als zijnde de collectieve waarheid? 
Dat is de vraag voor de toekomst. Wij spelen 
vandaag de dag vals en weten al dat de Russische 
revolutie de discussie tussen de bourgeoisie en 
de aristocratie uit het stuk volledig zal wegvagen.

Maar het brengt voor ons historici wel een 
van de essentiële stellingen van ons vak aan 
het licht. Als de bourgeoisie erin slaagt de 
kersentuin te vernietigen en dus de bronnen 
die aan de basis liggen van dit probleem uit 
te wissen. Geeft men dan nog de volgende 
generaties de kans om een eigen kritisch beeld 
te vormen van het verleden, van deze identiteit? 
Voor wie dit allemaal te diepzinnig klinkt hoeft 
niet te vrezen. De Kersentuin biedt genoeg 
amusement in de vorm van een prachtige Russische 
tragikomedie, waar men van kan genieten zelfs 
zonder de grotere symboliek te overdenken. 

Historia toneel speelt: De Kersentuin - Van Anton Tsjechov
Een Tsjekoviaanse Komedie in een Historiaans jasje.

Rusland, Mei 1904. Ranevskaya keert min of meer bankroet terug na tien jaar afwezigheid in het buitenland. Ze 
waant zich veilig in de luxe van haar verarmde wereldje, ongeacht de boze realiteit die langzaam binnen sijpelt. 
Samen met haar broer Gájev wijst ze de lucratieve plannen van Lopákhin af, een rijke ondernemer met boerenbloed. 
Die probeert enkel hun familiaal landgoed van de ondergang te redden. Met hun daad verpanden ze hun jeugd 
en verzegelen het lot van hun geliefde kersentuin. Aan het begin van de twintigste eeuw toont De Kersentuin 
een schrijnend moment in de Russische geschiedenis, terwijl het land onverbiddelijk voortschrijdt naar 1917. 

Kaarten: 4 euro/ 5 euro (met/zonder cultuurkaart)
Verkrijgbaar via: IFTf.be

Of via onze website: historiatoneelspeelt.weebly.com

Een totaal andere aanpak zien we bij Historia, dat een even eenvoudig als betoverend 
schouwspel presenteert met een papieren mannetje – meeslepend en mysterieus, zoals 

het hoort bij een teaser. 
- veto
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De temperaturen in de zaal stegen 
naar ongekende hoogten, letterlijk en 
figuurlijk, maar geen enkele single 

griet of knappe stoot liet zich hierdoor 
kennen.

Wat was dat weer een knaller van een 
feestweek zeg! Vijf dagen lang kwam 
de geschiedenisstudent niets tekort 

op vlak van feesten en eten. Aan al degenen die 
aanwezig waren, proficiat en bedankt! Aan al 
degenen die niet aanwezig waren, je hebt toch 
wel wat gemist. Om dit te bewijzen, even een 
flashback naar de leukste week van het jaar.

 Het feesten begon op zondag met een receptie 
in de praatkamer. In ware 
Grammy-stijl, met rode loper 
en fotomuur, kon iedereen 
genieten van een lekkere hugo. 
Zo kon men zich wanen in de 
wereld van Queen B en Jay-Z, 
die het thema van onze feestweek waren. Who run the 
world? Boys or girls? Die vraag moest beantwoord 
worden op onze cantus op maandagavond. Het werd 
een legendarische clash die uiteindelijk eindigde op 
een overwinning voor de meisjes, maar de prestatie 
van de jongens was zeker niet minderwaardig. Of 
de overwinning van de meisjes te danken was aan 
het sloefgehalte van Koen werd na de cantus nog 
uitgebreid besproken in de fak. Tijdens al dat feesten 
krijgt de student ook een enorme honger. Met lekkere 
pastasalades, wraps, kaaskroketten, chickennuggets 
en croques probeerden we aan die behoefte te 
voorzien tijdens onze eetverkopen, die we iedere 

middag organiseerden. Dinsdag kon je je beste 
dansmoves tonen tijdens de ‘Just Dance’-avond op 
onze perma en degenen die liever dronken, konden 
hun hart ophalen in de praatkamer met een spelletje 
beerpong. Wat een rustige avond moest worden, werd 
voor velen alweer een dronken avond met veel scheve 
danspasjes. Wie Beyoncé zegt, zegt Single Ladies en 
daarom organiseerden we op wereldvrouwendag 
de Single Ladies-TD. Naar oude gewoonte was de 
Albatros de zaal voor dit studentikoos gebeuren. 

Cava en zelfs Blue Ivy aan 
amper 2 euro lokten massaal 
veel volk naar wat nu al 
hét Historia-feestje van de 
eeuw wordt genoemd! De 
temperaturen in de zaal stegen 

naar ongekende hoogten, letterlijk en figuurlijk, 
maar geen enkele single griet of knappe stoot liet 
zich hierdoor kennen. Ten slotte kon iedereen op 
donderdag nog nagenieten van de TD met een lekker 
bordje kaas en een glaasje wijn op de perma. De avond 
was een gezellige afsluiter van een geweldige week.
Moe maar voldaan kunnen wij terugkijken op het 
hoogtepunt van ons Historia-jaar. Bedankt voor jullie 
massale aanwezigheid en jullie enthousiasme. We 
hopen jullie zeker weer te zien op onze volgende feestjes!

Kusjes en knuffels,
Team Animatie

Animatie blikt terug: “Crazy In 
Love” met de feestweek
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 Een bezoek aan de Scandinavische  
sneeuwmensen

Historia reis 2017 

Wij kijken alvast vreugdevol terug naar deze 
reis en hopen dat jullie ook een beetje van 
het Stockholmsyndroom konden ervaren

En dat het leuk was!

Na een vermoeiende blok en een lange 
examenperiode trokken we een kleine week 
naar Stockholm om te bekomen en het werd 
een topervaring. We hebben kilometers 
afgelegd, onze ledematen vroren eraf, maar 
bovenal hebben we ons goed geamuseerd.   

Vanaf dag één was te merken dat een leuke 
groep ons vergezelde om de lesvrije 
week op een toplocatie door te brengen, 
zo klonken de liedjes van ABBA al snel 

door de straten. Ondanks de dure prijzen voor de 
drank (en de onmogelijkheid om dit in winkels 
te verschaffen) 
wisten we er 
toch keer op keer 
een leuke avond 
van te maken, 
zo speelde we ‘Guess who’ met meer dan de helft 
van de groep in een kleine kamer, gezellig kon 
je dat wel noemen. Ondanks de leuke avonden 
moesten we ook zorgen voor goede nachtrust 
want overdag moesten we redelijk wat stappen 
(Stockhollen) maar in een prachtige stad als 
Stockholm was dit absoluut geen probleem. 

Beginnen deden we met een avondwandeling 
waarmee we het centrum van de stad reeds een 
beetje leerde kennen. Dinsdag bezochten we de 
wapen- en schatkamer van het koninklijk paleis 
met de beste gids ooit (als je in de groep van Kato 
zat), iedereen werd er stil van. Woensdag bezochten 
we Skansen, een niet te missen trekpleister voor 
historici. Dit was natuurlijk berekoud (ze hadden 
dezelfde opinie en besloten zich niet te vertonen –
rotbeesten-), maar ondanks de koud was dit zeker 
wel de moeite. Hierna gingen we door naar het 
VASA-museum. deze plek is de nieuwe thuishaven 
van een imposante zeventiende eeuwse driemaster 

die enkele seconden na vertrek in de haven voor haar 
eerste vaart, kapseizde en zonk. Vanaf de eerste stap 
dat we hier binnenzetten was iedereen enorm onder 
de indruk van het grote schip dat dat in het midden 
van het museum stond. Stuk voor stuk waren we 
geïntrigeerd door de incompetentie van de makers 
van dit meesterzerk. De dag sloten we zoals anders af 
met een vrij moment en samen eindigen in het hostel. 

Donderdag was het al de laatste dag en stond enkel 
het ABBA-museum op het programma. Nog nooit 
is er zoveel gezongen, gedanst en gelachen! Van 
meebrullen op ABBA tot meedansen in hun clips, 
het kon allemaal. Ook dit museum was dus zeer 

de moeite. Omdat 
het de laatste 
dag was, kreeg 
iedereen de rest 
van de namiddag 

vrij. Dit benutte iedereen anders, de meisjes 
gingen wat shoppen en souvenirtjes kopen, 
anderen bezochten een oorlogsmuseum of 
trokken nog eens door Gamla Stan om te 
genieten van de gastvrijheid en het lekkere eten.
Wij kijken alvast vreugdevol terug naar deze 
reis en hopen dat jullie ook een beetje van 
het Stockholmsyndroom konden ervaren 
(we weten allemaal wie dit mopje schreef). 
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Wie kent hem niet. Zowat elke 
geschiedenisstudent krijgt vroeg of laat te 
maken met het fenomeen, Martin Kohlrausch 
als prof. Eigentijdse Geschiedenis of 
promotor. Wiens belletje niet rinkelt bij het 
horen van zijn naam, geen nood. De man 
beschikt namelijk over zijn eigen Wikipedia-
pagina. Vooraleer u zich bezondigt aan het 
surfen naar die voor geschiedenisstudenten 
verbannen website, halt! Uw vertrouwde 
kringblad ging op de koffie bij de bron van 

het verhaal: Martin Kohlrausch zelf. 

interview afgenomen door de Hermesredactie

“Je moet  meer tijd vrijmaken 
om durven te denken”

Hermes hoort uit: Martin Kohlrausch

The Man Behind The Myth

Professor Kohlrausch 
ontvangt ons in zijn 
knusse kantoor in 

het Erasmushuis. Na enkele 
vriendelijke woordjes ter 
begroeting en de zoektocht 
naar een derde stoel, 
barstte uw Hermesredactie 
van verlangen om haar 
journalistieke kunstjes 
boven te halen. Zo 
geschiedde.

HERMES: U heeft op veel 
plaatsen gestudeerd en veel 
universiteiten gezien. Welke 
periode heeft de mooiste 
herinneringen nagelaten op 
u?
MK: De mooiste herinneringen? 
Ik denk dat dat heel makkelijk 
is: de mooiste herinneringen 
heb ik zeker aan mijn tijd 
in Italië, in Firenze.  Ik heb 
daar mijn doctoraat gedaan. 
Dat was aan een instituut, 
The European Institute, die 
om verschillende redenen 
dichtbij Firenze gevestigd 
is. Dat was zeker om twee 
redenen een fantastische tijd. 

Ten eerste omdat het een 
internationale plek is met 
studenten en doctorandi 
uit alle Europese landen 
en ten tweede omdat 
het gewoon in Firenze 
gevestigd is. Dat is een 
fantastische plaats om te 
studeren, het is een beetje 
een eiland, het is moeilijk 
je er te integreren in 
Italië of in Firenze zelf, 
maar op zich was het een 
fantastische tijd.
HERMES: Waarom 

ging u geschiedenis 
studeren? Was dit een 
keuze uit interesse 
of had de specifieke 
situatie van Duitsland 
op dat moment er iets 
mee te maken?
MK: Het is natuurlijk 
altijd moeilijk om zelf als 
historicus terug te kijken 
en zelf eerlijk te zeggen 
welke, hoe moet ik het 
zeggen… redenen toen 
een rol speelden en zich 
dan niet aan een soort 

geschiedenispolitiek schuldig 
te maken. Ik denk dat ik toen wel 
twijfelde tussen geschiedenis 
en meer praktische dingen, 
zeker voor voor mijn ouders. 
Die hadden het graag gezien 
moest ik iets anders hebben 
gedaan (lacht). Ik las altijd 
ontzettend graag historische 
boeken gelezen, al heel vroeg, 
en op school (middelbare school 
nvdr) heb ik mij al kunnen 
specialiseren. Er bestond toen 
de mogelijkheid om voor 
geschiedenis of ook andere 
vakken meer lessen per week te 
volgen de laatste drie jaar van 
het middelbaar onderwijs. Ik 
had ook een heel goede lerares 
geschiedenis, wij hebben daar 
op een bijna wetenschappelijke 
wijze de geschiedenis 
bestudeerd. Zij heeft mij ook 
heel sterk aangemoedigd om 
geschiedenis te gaan studeren.
Heeft de politieke situatie een 
rol gespeeld? Dat is moeilijk 
te zeggen. Het was natuurlijk 
wel een belangrijk moment in 
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de Duitse geschiedenis. Ik heb in 
1993 mijn abitur gedaan, dus kort na 
de hereniging, de Duitse eenmaking, 
en uiteraard speelde die eenmaking 
tijdens de laatste jaren van mijn 
middelbaar onderwijs 
een rol. Het vraagstuk 
nationalisme zal opnieuw 
belangrijk worden in 
Duitsland bijvoorbeeld. 
Indirect heeft dat zeker 
een rol gespeeld, ja.
HERMES: Wat waren uw 
interesses naast het studeren? 
Was u bijvoorbeeld zelf actief 
in een kring?
Nja, dat is een beetje te 
verklaren door de toch wel 
andere situatie in Duitsland. 
Kringen zoals die hier bestaan, 
bestaan in Duitsland niet; 
je hebt de ouderen wat men 
de ‘verbindingen’ noemt, 
maar die staan toch (twijfelt 
even) politiek gezien heel ver 
rechts. Dat is dan toch een 
veel verderrijkende beslissing 
dan hier in een kring gaan 
werken. Ik heb daar zelf 
eigenlijk nooit aan gedacht. 
Dan zijn er natuurlijk wel 
kringen of associaties, groepen 
van studenten die binnen 
de opleiding de stem van de 
studenten te laten horen. Dat 
heb ik in Firenze wel gedaan, daarvoor 
in Duitsland niet. Ik vond het altijd en 
ik denk dat dat voor veel studenten 
geldt, heel sterk gepolitiseerd. Het 
was meestal een soort uiteenzetting 
tussen twee radicale politieke 
posities. In die zin was dat ook wat 
vermoeiend. Maar in Firenze heb ik 
wel als studentenvertegenwoordiger 
dienstgedaan.

HERMES : Leuven staat natuurlijk 
niet enkel bekend om haar 
prestigieuze universiteit, maar ook 
voor haar feestcultuur? Heeft u dat 
anders ervaren in Duitsland?

Ja ik vraag mij dat soms ook af als ik 
hier naar de studenten luister als ik 
’s avonds nog op kantoor zit (lacht). 
Zingende studenten kan ik mij veel 
minder herinneren, ik denk dat dat 
daar (in Duitsland, nvdr) een minder 
grote rol speelt. Mijn indruk was, wel je 
legt (in Duitsland nvdr.) natuurlijk een 
heel ander traject af. Je bent normaal 
op 19 klaar met middelbaar (volgens 

een voorbeeldtraject in Duitsland).  Ik 
denk dat veel ervaringen die de 
studenten hier hebben op school 
gebeurden toen ik mijn abitur deed. 
Feesten dat hebben wij eigenlijk 

meer in het 12de en 
13de leerjaar gedaan, 
op universitair niveau 
speelde dat natuurlijk ook 
nog een grote rol, maar 
toch wat minder omdat 

men gewoon iets ouder was. 
Wat natuurlijk ook nog een 
rol speelde, mijn indruk is dat 
jullie veel meer als een soort 
groep functioneren als eerste 
of tweedejaars en zo verder, 
en dat was daar veel minder 
het geval zeker in die tijd. Nu 
is dat natuurlijk allemaal wat 
veranderd, maar in de jaren 
90 was het natuurlijk zo dat 
je enkele cursussen opnam 
en in die cursussen zaten dan 
studenten die misschien al 
drie, vier, vijf jaar bezig waren 
en je had minder met die 
studenten te maken. Je sloot 
misschien wel vriendschap 
met enkele studenten, maar er 
was niet zo die ene groep die 
je kende en met wie je dan je 
sociaal leven ging organiseren.

HERMES: Hoe belandt u nu 
vanuit Duitsland in leuven?
MK: Ja, dat is een goede vraag. Je kan 
het eigenlijk een beetje vergelijken 
met (denkt even na) sport. Je hebt 
eigenlijk in de academische wereld 
een soort Europese arbeidsmarkt, en 
als je dan zegt “ik wil enkel in mijn 
stad waar ik vandaan kom werken”, 
dan zijn de kansen heel klein. het 
is sowieso zeldzaam dat je de kans 

“ik werd een beetje gewaarschuwd dat 
als er geen Nederlanders in de klas 

zitten, zullen er geen opmerkingen van 
studenten komen”
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Een sticker van Historia pronkt fier op het 
kantoon van professor Kohlrausch. Dat 
zijn dikke pluspunten (en drie kritische 
vragen minder).

krijgt om jouw onderzoek te kunnen 
doen. Leuven is natuurlijk een van de 
meest prestigieuze universiteiten van 
Europa, een onderzoeksuniversiteit. 
Voor mij was dat een unieke kans. Het 
profiel van de vacature kwam heel 
goed overeen met wat ik reeds gedaan 

had, dus in die zin was Leuven… ik 
ga niet zeggen dat ik al tien jaar eraan 
gedacht had naar Leuven te komen, 
maar op dat moment was het eigenlijk 
een heel evidente keuze voor mij. Ik 
was hier ook al een keer geweest dus 
ik had, los van wat je sowieso over 
Leuven weet, een redelijk concreet 

idee van wat ik me erbij moest 
voorstellen.

HERMES: Zoals eerder gezegd 
heeft u al op veel universiteiten 
gezeten, maar hoe vergelijkt u 
nu de Ku Leuven met die andere 
universteiten?
MK: Ik denk dat de KU Leuven het 
enorm goed doet als een democratische 
universiteit waartoe idereen toegang 
heeft, en anderzijds een heel 
uitdagende universiteit, een die het 
qua onderzoek en voor onderwijs in 
internationale vergelijking ook enorm 
goed doet. In zekere zin is dat bijna 
een soort mirakel als je vergelijkt 
onder welke omstandigheden wij hier 
werken en dan kijkt naar enkele veel 
kleinere groepen aan Angelsaksische 
universiteiten. Dat vind ik heel 
indrukwekkend en zeker als je KU 
Leuven vergelijkt met mijn ervaringen  
in Duitsland. De situatie is nu ook 
wat anders door het bachelor/master 
curricula, wat mij nog altijd opvalt 
je hebt natuurlijk een meer schoolse 
manier van studeren, op examens 
gebaseerd. In mijn studies speelden 
examens amper een rol, ik heb 

enkel papers geschreven, maar geen 
schriftelijke, mondelinge examens. Ik 
vind dat (het systeem zoals in Leuevn, 
nvdr) enerzijds heel verstandig omdat 
het waarborgt dat iedereen op een 
heel hoog niveau verder gaat, maar 
soms vind ik het ook een beetje 
jammer dat wij ons zo sterk op de 

examens moeten focussen. Daarom 
hebben wij misschien wat minder 
mogelijkheden om meer teksten te 
bestuderen, te discussiëren, minder 
vrijheden om keuzes te veranderen. 
Ik vind het soms een beetje jammer 
dat die keuzes gewoon vaststaan, 
soms sinds decennia, en je moeilijk 
kan reageren op veranderingen die 
misschien ook voor de studenten 
interessant kunnen zijn.

HERMES: Een veelgehoorde 
klacht van de proffen hier is dat de 
studenten te stil zijn in de les. Hoe 
ervaart u dat? 
MK: Ik heb dat ook vaak gehoord 
toen ik hier naartoe kwam, ik werd 
een beetje gewaarschuwd dat als 
er geen Nederlanders in de klas 
zitten zullen er geen opmerkingen 
van studenten komen (lacht). Ik heb 
dat niet als zo erg ervaren, er zijn 
natuurlijk thema’s die studenten meer 
interesseren en minder. Ik vind dat 
ook een beetje vanzelfsprekend als 
je in een groep zit als bij Eigentijdse 
Geschiedenis met meer dan 100 
studenten in een auditorium, dat het 
niet zo vanzelfsprekend is om het 

woord te nemen. Ik kan 
me wel inbeelden dat er 
grote verschillen tussen 
Vlaanderen en Nederland 
zijn en in Duitsland 
zouden studenten 
misschien ook meer 
bereid zijn het woord te 

nemen. Ik heb het wel niet als radicaal 
verschillend ervaren, helemaal niet. 

HERMES: Hoe zit het met de 
collegialiteit tussen de proffen in 
Leuven? Ligt daar een groot verschil 
met andere universiteiten?
Dat is eigenlijk een beetje dubbel: 

“Ik denk dat de KU Leuven het enorm goed doet als een 
democratische universiteit,  waartoe idereen toegang 

heeft, en anderzijds een heel uitdagende universiteit, één 
die het qua onderzoek en voor onderwijs in internationale 

vergelijking ook enorm goed doet. In zekere zin is dat 
bijna een soort mirakel”
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enerzijds bestaat er aan de KU Leuven 
veel minder hiërarchie dan wat in 
Duitsland het geval zou zijn. Daar heb 
je een soort van piramidestructuur 
waar de prof boven staat, en er is heel 
weinig contact tussen de leerstoelen. 
Dat is hier veel beter. In het kader van 
de onderzoekseenheid geschiedenis 
is er veel collegialiteit en hiërarchie 
speelt een kleine rol. Anderzijds 
heb je wel een grotere kloof tussen 
studenten en proffen, lijkt mij. Dat 
was, tenminste toen ik studeerde in de 
jaren 90, een veel kleinere kloof. Men 
was van mening “We zitten in dezelfde 
boot, wij zitten hier in één seminarie, 
we willen één thema bestuderen, 
de prof weet misschien (hopelijk) 
iets meer, maar eigenlijk doen wij 
hetzelfde. Hier is het natuurlijk wel 
nog een hele grote kloof tussen soms 
een beetje de verwachting “de prof 
weet alles en de studenten weten niets 
(lacht) of weinig”. Dat is natuurlijk 
een beetje een karikatuur, maar dit 
verschil speelt wel. Dus enerzijds is 
er meer hiërarchie, maar anderzijds 
onder de collega’s minder.

HERMES: Hoe zijn de banden met 
Duitsland nu dan?
MK: Ik ben wel nog vaak in Duitsland, 
maar sinds ik klaar ben met school, 
zelfs voor ik naar Leuven kwam, heb 
ik er wel zeker de helft van de tijd niet 
gewoond. De banden zijn dus toch 
wat losser. Ik probeer soms nog als 
er de mogelijkheid is om naar Berlijn 
te gaan, omdat ik daar nog de meeste 
contacten heb en dan is dat sowieso 
het meest interessant. 

HERMES: Als wij ons niet vergissen 
schreef u vorig jaar in de Bagatel 
dat uw hobbies zijn: voetbal kijken,  
over voetbal lezen en helaas zelf te 
weinig voetbal spelen, speelde u 
vroeger voetbal dan?
MK: Ja, euh… (lacht) Ik heb tot ik 
veertien was in een club gespeeld, 
maar sindsdien eigenlijk enkel met 
vrienden. Ik heb ook enkele jaren in 
Warschau gewerkt, aan een Duits 
onderzoeksinstituut, en toen ook met 
een Duitse ploeg tegen een Poolse 
gespeeld. Ik vond dat altijd een heel 
leuke manier om enerzijds te sporten, 
en anderzijds ook contacten te 

leggen. Het is zoals ik hier al twee keer 
gespeeld heb met de proffenploeg 
tegen de studentenploeg. Actief 
speel ik soms met mijn kinderen 
nog een beetje, maar niet meer veel. 
Ik vind voetbal op zich een heel 
interessant onderwerp, gewoon om 
ernaar te kijken, maar ook als gewoon 
maatschappelijk onderwerp. Het doet 
mij altijd meer fascineren omdat het 
bij zoveel verschillende domeinen 
aansluit. 

HERMES: U vertelt over het 
proffenteam: is dat Is het een serieuze 
zaak of is het eerder een excuus om 
een pintje te kunnen drinken?
MK: (Lacht) Nee, voor mij is echt 
de enige prioriteit dat ik daar 
zonder blessures van af kom (lacht), 
maar de studenten zijn altijd heel 
voorzichtig. Wij zijn natuurlijk altijd 
heel beschaafd. Nee, dat is gewoon 
een leuk evenement samen met de 
studenten. Dat is dan weer iets waar 
de hiërarchie geen rol speelt, en dat 
vind ik ook heel aangenaam. Ik vind 
het gewoon een leuke manier om 
samen iets te doen, zoals bijvoorbeeld 

Een selfie nemen kan tegenwoordig ook met proffen. Hermes poseert met Prof. Kohlrausch voor zijn imposante boekenkast.   
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Wie is
 Martin Kohlrausch?

Favoriete muziek?
Ik luister heel graag naar Lou Reed. ik 
vind het als historicus ook fascinerend 
om naar The Rolling Stones te kijken 
hoe zij eigenlijk altijd op hetzelfde 
niveau blijven. Verder vind ik The 
Pet Shop Boys een heel fascinerende 
band, heel intelligent. De analyse van 
een tijdsgeest zoals je dat kan noemen.

Favoriete Boek?
Ik lees graag de boeken van Jonathan 
Franzen, ‘Correction’ bijvoorbeeld. 
Ik denk ook nog vaak terug aan 
‘Gattopardo’ van Lampedusa, een 
Italiaanse roman uit de jaren 50.
Favoriete historisch personage?

Het is een controversieel figuur, 
maar heel interessant: Frederik II van 
Pruisen. Het was zo een complexe 
persoonlijkheid: modern, reflexief 
maar met zeker ook veel donkere 
kanten. 

Favoriete eten?
Grünkohl met Bregenwurst. Dat heeft 
natuurlijk te maken met de regio waar 
ik ben opgegroeid (Bremen).

Favoriete Belgische bier?
Ik drink heel graag Hoegarden omdat 
ik het heel verfrissend vind. Het is 
natuurlijk een ander soort bier dan ik 
gewoon ben. Als je hier bier drinkt als 
in Duitsland, waar je ervan uit gaat 
dat het 4-5 procent alcohol is, ja… dat 
is een beetje moeilijk (lacht)

Trump of Clinton?
Dat is geen verrassing: ik zou zeker 
voor Clinton hebben gekozen. Ik kan 
mij wel inbeelden waarom mensen 
voor Trump hebben gekozen. Er 
waren veel problemen en als je 
terugkijkt vraag je je af waarom de 
democratische partij die problemen 
niet heeft aangepakt

Welk dier zou je willen zijn?
We hebben thuis een hond en volgens 
mij heeft die wel een goed leven. Maar 
ik zelf? Iets vogelachtigs: dan beschik 
je over de meeste vaardigheden waar 
je als mens niet over beschikt.

ook quizzen en andere dingen. Ik 
heb eerder de indruk… voor de 
assistenten speelt het wel nog een rol 
(lacht), zij willen echt winnen. Die 
zijn nog iets jonger, heel ambitieus. 

HERMES: Welke is uw favoriete 
voetbalploeg?

MK: Ik ben zelf van Bremen 
afkomstig, voor mensen van jullie 
leeftijd is dat niet meer evident, maar 
Bremen was heel lang erg succesvol. 
Toen ik op school zat in de jaren 80 
was die club heel goed. Het is heel 
specifiek Duits om nauwe banden te 
hebben tussen stad en club, moest 
je iemand van Bremen tegenkomen 
zal je merken dat die zich heel sterk 
identificeert met de club. Raar genoeg 
hoe langer ik weg ben, hoe sterker 
dat speelt (lacht). Het is een stukje 
van thuis dat je altijd meebrengt 
natuurlijk. Ik probeer toch nog altijd 
op de hoogte te blijven van de club, 
maar helaas is dat de laatste jaren 
niet meer zo… plezierig (lacht).

HERMES: Gaat u ook dichterbij 
naar het voetbal kijken?
MK: Heel zelden, de laatste keer is al 
3 a 4 jaar geleden. Soms al eens naar 
Keulen, maar dat is ook niet dichtbij 
zeker? (lacht). Er is gewoon weinig 
tijd voor dergelijke dingen, helaas.

HERMES: Heeft u ook een 
favoriete Belgische club?
MK: Toch meer en meer, ik probeer 
toch de Jupiler Pro League te volgen. Ik 
vind het enorm, enorm ingewikkeld, 
nog steeds, om te begrijpen hoe dat 
met de play-offs en die dingen zit 
(lacht). Ik zou het leuk vinden moest 
Leuven snel opnieuw naar de eerste 
klasse komen, en anders volg ik meer 
vanuit een neutraal gezichtspunt. 

Ik denk dat ik al een redelijk goed 
idee heb waarvoor de verschillende 
ploegen staan en welke groepen zij 
aanspreken. Ik denk ook dat er een 
aantal heel boeiende onderwerpen, 
ook historisch, rond het voetbal 
bestaan. Moesten jullie nog geen 
masterthema hebben…(lacht). 

HERMES: Stel: WK 2018, 
de finale, België staat tegen 
Duitsland. Voor wie supportert u?
MK: Dat is een echte moeilijke 
vraag. Ik ben meer en meer een 
soort “clubmens”, ik kijk daar 
meer naar dan naar het nationale 
voetbal. Ik vind dat in Duitsland 
nog heel raar, heel artificieel, dus 
ik zou zeker niet heel sterk voor 
de ene of andere kant kiezen. Ik 
vind de Rode Duivels fascinerend, 
wat er de laatste jaren gebeurd is. 
Mijn zoon is een grote fan (lacht), 
ikzelf laat het toch wat open (lacht). 

HERMES: Het is uitzonderlijk 
dat een prof een tijdvak doceert 
dat hij grotendeels zelf heeft 
meegemaakt. Gaat u anders om 
met de leerstof over de periodes 
die u meemaakte dan met die over 
de periode die u niet meemaakte?
MK: Dat is een goede, moeilijke 
vraag. Ik zekere zin kijk ik ook 
anders naar de jaren 60-70, die ik niet 
heb meegemaakt, toch niet bewust 
(Professor Kohlrausch is geboren in 1973 
, nvdr). Er zijn dingen die gewoon 
een grotere betrekking op jezelf 
hebben. Ik denk het tenminste zo is 
dat je de tijd misschien niet per se 
beter begrijpt, maar het doet je eerder  
sterker nadenken en je moet zelf 
misschien een grotere inspanning 
leveren om je de vraag te stellen “waar 
sta ik zelf?”. Ik heb dat als uitdaging 
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ervaren, maar ook als kans. Je denkt 
ook meteen aan bepaalde dingen uit 
de eigentijdse geschiedenis, voor 
mij dingen die in Duitsland een rol 
speelden maar minder in België, maar 
soms zelfs ontwikkelingen die zich 
min of meer gelijktijdig afspeelden. 
Je dan afvragen waar je zelf staat 
in dat verhaal, is er bijvoorbeeld 
een soort Duitse gezichtspunt of 
niet, dus ik zie het vooral als een 
aanleiding om over je eigen positie 
als historicus na te denken. Dat geldt 
natuurlijk voor iedereen, nadenken 
over waar wij staan als historici.

HERMES: De Duitse eenmaking, 
kijkt u anders naar die periode/
gebeurtenissen vanuit uw positie 
als historicus dan uw omgeving?
MK: Ik denk dat het 
historicus zijn wel een rol 
speelt, zoals de dingen in 
een bredere context kaderen. 
Ik ben zelf van West-
Duitsland afkomstig, en er waren in 
West-Duitsland twee verschillende 
groepen. Ik denk dat voor het grootste 
deel van West-Duitsland, Oost-
Duitsland geen rol meer speelde, dat 
het een soort exotisch land was. Wij 
hadden wel familie in Oost-Duitsland, 
we zijn er ook elk jaar geweest. Ik heb 
nog heel intense herinneringen aan 
het passeren van de Berlijnse Muur. 
Ik vond het altijd heel… ja, een beetje 
tijdreizen. Het was een maatschappij 
die heel anders functioneerde dan 
hoe jij het gewoon was. Die ervaring 
speelde wel altijd een grote rol, het 
is ook iets dat ik later nooit meer heb 
meegemaakt. Later, als historicus, kijk 
je natuurlijk meer naar de grote lijnen, 
een Europese context, we weten 
ook meer over onderhandelingen 

en dergelijke. Dat wisten we toen 
uiteraard allemaal niet. Op 4, 5, 6, 
november wisten we helemaal niet 
waar de geschiedenis naartoe ging, 
dat kan je nu makkelijk zeggen, 
maar wat betekende dat eigenlijk? 
Het is geen evidente oefening je 
terug in die positie te plaatsen.

HERMES: Vindt u het vanuit uw 
beroep als historicus belangrijk 
om u te mengen in het debat 
over andere maatschappelijke 
of politieke kwestie of zegeviert 
de strikte objectiviteit voor u?
MK: Ik denk dat 100% objectief of 
neutraal niet bestaat, je hebt altijd je 
overtuiging. Dat neemt niet weg dat 
je probeert zo degelijk mogelijk je 
onderzoek te doen, afstand te nemen, 

te verantwoorden. Ik vind het wel 
belangrijk dat je je stem kan laten 
horen als historicus. Je moet natuurlijk 
opletten, ik heb dat niet zo vaak 
gedaan, maar als je interviews geeft 
voor de media, dan is het heel moeilijk 
een genuanceerd antwoord mee te 
geven. Ze werken daar gewoon heel 
anders. Je moet je gewoon afvragen 
wat kan ik nog verantwoorden, wat 
kan ik niet meer verantwoorden. 
Soms is het zo zwart-wit dat je je naam 
er gewoon niet aan wilt geven. Het is 
een soort afweging tussen onderzoek 
in de nauwere zin en deelnemen aan 
het bredere discours. Als historicus 
van de hedendaagse tijd vind ik het 
ook vanzelfsprekend dat je bijdraagt 
tot de discussies van vandaag. 

HERMES: In uw lessen vorig jaar 
was er aandacht voor ecologische 
geschiedenis. Is dat iets dat 
u zelf nauw aan het hart ligt 
of is dat een verplicht thema?
MK: Het is sowieso belangrijk. Ik 
vind het ook heel boeiend omdat 
het natuurlijk ook zo is dat de 
geschiedschrijving over en de 
milieubeweging zelf tegelijkertijd 
zijn opgekomen. In die zin is dat 
interessant om te tonen hoe eigentijdse 
geschiedschrijving functioneert. Het 
is een heel dynamisch veld waarin elk 
jaar tientallen studies verschijnen, en 
we hebben maar een aantal uurtjes. 
Het is altijd afwegen, je kan er steeds 
meer tijd aan besteden. Mijn bedoeling 
is de studenten er vertrouwd aan 
maken en zeggen kijk dit bestaat, het is 

de moeite je er verder in te 
verdiepen. Ik kan enkel de 
oppervlakte bekijken. Je 
zou er natuurlijk een heel 
vak over kunnen geven. 

HERMES: We hebben nu een 
president in de VS die niet 
gelooft in de opwarming. Gaat 
u er dan anders mee omgaan?
MK: Ik denk dat je dat sowieso 
doet, aanstippen dat het een actueel 
thema is en dan kun je misschien 
dat als aanleiding gebruiken om 
de belangstelling voor het thema 
aan te tonen. Het kan dus zeker een 
goede aanleiding zijn om hierover te 
beginnen. We kunnen in het college 
niet spreken over klimaatverandering, 
wat zijn de redenen etc, dat zijn andere 
disciplines. Maar je kan natuurlijk wel 
sterker erop ingaan waarom het zo 
een politiek onderwerp is. Wanneer 
de Amerikaanse president stelt dat 
hij er niet in gelooft dan gaat het er 

“Ik heb nog heel intense 
herinneringen aan het passeren 

van de Berlijnse Muur”



Hermes   

  18

natuurlijk minder over dat hij bepaalde 
resultaten niet gelooft, maar omdat 
hij dat als een soort symbool gebruikt 
in een bepaalde maatschappelijke 
discussie. Dat is voor het college 
interessant. Opnieuw is het afwegen, 
je mag niet te snel naar de actualiteit 
verwijzen en dan zeggen dat het enkel 
om actuele thema’s gaat. Je moet 
steeds het historische erin verwerken.

HERMES: U bent prof, u doceert, 
maar u onderzoekt ook zelf. 
Waarover gaat uw eigen onderzoek?
MK: Ik heb eigenlijk twee grote 
thema’s. Een is afkomstig van mijn 
doctoraat, dat ging over de monarchie 
in Duitsland en hoe die door de 
opkomst van de massamedia, in het 
bijzonder de pers, veranderde. Ik 
heb de schandalen bekeken en vanuit 
mijn doctoraat dan naar verschillende 
uitingen van de massamedia gekeken. 
Ik heb een doctoraat lopend over het 
thema hoe politici zich eind 19de 
eeuw probeerden aan te passen aan 
de massamedia. Dat is het eerste 
grote thema. Het tweede, sinds enkele 
jaren al, is een onderzoek waarin 
ik kijk naar opkomst van moderne, 
modernistische architectuur om van 
daaruit te vragen hoe het komt dat 
in de jaren 20-30 een bepaalde groep 
van architecten maatschappelijke, 
politieke en culturele spelers werden. 
Wat vertelt dat over de opkomst 
van planning, nationalisering, social 
engineering en meer algemeen de 
rol van experten in de Europese 
geschiedenis eigenlijk. Daarin denk 
ik dat de architecten een bijzonder 
interessante groep vormen. Dat is 
een studie die ik hopelijk snel zal 
afsluiten. Dat krijgen jullie vaker te 
horen van proffen natuurlijk (lacht).

HERMES: Hoe kijkt u dan naar 
het Belgische koningshuis? Er is  
toch veel rond te doen in België.
MK: Het is een interessant geval 
omdat de integratie van België, als 
toch redelijk artificiële, nieuwe staat, 
in grote mate door het koningshuis 
is gebeurd, in zekere zin ook heel 
succesvol. Het lijkt alsof dat proces tot 
een einde komt en dat het koningshuis 
die rol niet meer kan spelen. De 
transformatie die in andere landen,  
zoals de Scandinavische landen en 
Nederland, wel gelukt is, is in België 
minder succesvol. Dan kan je je afvragen 
of dat ligt aan het koningshuis zelf, 
de schandalen, gebrek aan charisma, 
of ligt dat aan 
de ingewikkelde 
situatie van België, 
het communautaire, 
bepaalde structuren 
die het moeilijker 
maken voor het koningshuis. Ik 
vind het een interessant geval. 

HERMES: Welk doel zou je 
graag nog bereiken in je leven. 
Academisch en/of persoonlijk?
MK: Oei oei (lacht). Dat is een goede 
vraag. We zijn zo sterk bezig met 
de dagelijkse taken dat er weinig 
tijd is om over de grote vragen na 
te denken. Academische gezien kan 
ik aan een twee à drie interessante 
boeken denken die ik graag zou 
schrijven. Ik denk dat wij hier 
binnen MoSa (onderzoekseenheid 
moderniteit en samenleving, nvdr) nog 
veel interessante projecten kunnen 
ontwikkelen. Dat is zeker een 
uitdaging om de tijd vrij te maken. 
Zeker om durven te denken, dat is 
iets wat wij vaak te weinig doen. Het 
is een algemeen doel, maar afstand 

nemen en from scratch iets bedenken.

HERMES: Twee a drie interessante 
boeken, stel u krijgt vijf volle  
jaren de tijd, geld zoveel u 
wilt. Welk boek schrijft u?
MK: Je kan als historicus heel weinig 
doen met geld heb ik gemerkt. Je 
moet het echt zelf doen. Als je naar 
de politieke geschiedenis van de 20ste 
eeuw kijkt, en hoe politiek leiderschap 
in die periode veranderde, dat je 
daarover wel een of twee interessante 
boeken kan schrijven. Ik denk ook, 
maar dat is misschien eerder iets 
voor mijn emeritaat, dat je met 
sportgeschiedenis, voetbal, dat je 

daaromtrent ook interessante dingen 
kan doen. Niet per se met voetbal 
zelf, maar voetbal als aanleiding voor 
maatschappelijk veranderingen. De 
geschiedenis van een club kan ook 
een enorm complex verhaal vertellen. 
Jullie zien het, dat zijn vragen waarover 
we weinig nadenken (lacht). Ik denk 
dat dat voor de meeste collega’s wel 
geldt. Ik heb dat zeker de voorbije 4 
jaar gemerkt. De eerste 2 jaren waren 
enorm intens, een nieuwe taal leren, 
een nieuw onderwijsstelsel begrijpen. 
Het is eigenlijk pas nu, sinds enkele 
maanden, dat ik de mogelijkheid 
heb om iets breder te kijken. 

© de Hermesredactie
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“De eerste 2 jaren waren 
enorm intens, een nieuwe 

taal leren, een nieuw 
onderwijsstelsel begrijpen”
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Na  veel vergaderen, onderhandelen, diplomatie, allianties en denkwerk is de nieuwe masteropleiding voor 
onze geliefde studierichting, geschiedenis, een fiet. Verandering van spijs doet eten, aldus de volksmond. 
Echter, velen van jullie weten voorafgaand aan de consumptie graag welke ingrediënten er in je spijs zitten. 
Om dit mysterie op te klaren,  trokken wij van Hermes naar het kantoor van de immer sympathieke Idesbald 
Goddeeris. We maakten er een gezellige namiddag van, en professor Goddeeris stond ons graag te woord. 
Onderstaand interview moet u meer duidelijkheid verschaffen in wat u volgend jaar (of later) te wachten staat.

Interview afgenomen door de Hermesredactie

 
HERMES: Op de ‘service-learning’ 
is heel veel reactie gekomen 
omdat het er wel interessant 
uitziet. Kan u kort uitleggen wat 
we ervan kunnen verwachten? 
IG: Service-learning is een soort 
stage: je stapt in het dagelijkse 
leven. Maar het is ook een vorm 
van maatschappelijk engagement: 
je zet je in voor minderbedeelde 
groepen zoals migranten, 
kansarmen, etc. En er is uiteraard 
een historische component aan 

verbonden: je oefent bepaalde 
vaardigheden in die je tijdens 
je opleiding geschiedenis hebt 
aangeleerd. De inhoud van die 
service-learning wordt besproken 
met de organisaties waarmee 
we samenwerken, want zij 
moeten er ook iets aan hebben. 
Over concrete voorbeelden kan 
ik nog niets zeggen, want die 
worden momenteel uitgewerkt, 
overigens samen met de 
studentenvertegenwoordigers. 

HERMES: Daar komt ook 
nog een infomoment voor?
IG: Er is een infomoment in 
de laatste lesweek van het 
academiejaar. Die datum is net 
vastgelegd op 23 mei om 19 uur. 

HERMES: Bij oudheid is de 
gewone stage ook anders dan 
bij de andere tijdsvakken. Zal 
service-learning voor oudheid 
ook een mogelijkheid zijn? 

  Cha Cha  Cha   Cha Cha Changes!
 de nieuwe master   geschiedenis komt er! 
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“Het grootste pijnpunt, om 
die term te blijven gebruiken, 

van Erasmusstudenten is 
dat ze moeten terugkeren”

IG: Studenten die de 
master Geschiedenis van 
de oudheid volgen, kunnen  
ook  een      stage  lopen. 

HERMES: Ja, maar die 
service-learning is toch iets 
anders dan een gewone 
stage zoals bij VTM? 
IG: Service-learning 
wordt inderdaad niet 
aangeboden in de 
Master geschiedenis 
van de oudheid, omdat 
er maar een beperkt aantal 
studenten het vak zal kunnen 
volgen. We vermoeden dat er 
meer kandidaten zullen zijn dan 
plaatsen en stellen het daarom 
alleen open in de gewone master. 

HERMES: We hebben het 
nu wel over service-learning 
gehad, maar andere stages 
die daar niet onder zouden 
vallen, wat zouden die dan 
juist inhouden? IG: Dat zijn 
dan normaal gezien ook 
de stages die de studenten 
oudheid kunnen volgen. 

Nog even voor alle duidelijkheid: 
voor oudheid zijn geen speciale 
stages voorzien. Er komt één vak, 
Stage, en dat wordt aangeboden 
in de masters Geschiedenis en 
Geschiedenis van de oudheid. 

Maar uiteraard kunnen de 
studenten Geschiedenis van 
de oudheid een stageplaats 
kiezen die nauwer aansluit bij 
hun expertises en interesses. 
Een belangrijk punt van die 
stage is de zelfredzaamheid 
van de student. Iedereen mag 
zelf met een voorstel komen, 

en dat voorstel kan 
meer verband houden 
met bv. geschiedenis 
van de oudheid. Er zijn 
nu al studenten die 
een extracurriculaire 

stage doen in het museum 
van Tongeren, en er zijn nog 
andere musea en stageplaatsen 
die specifiek met oudheid te 
maken hebben. Overigens zijn 
wij zijn ook een databank aan

  Cha Cha  Cha   Cha Cha Changes!
 de nieuwe master   geschiedenis komt er! 

Lees verder op pagina 24!
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 het opstellen waaruit jullie dan 
kunnen putten. De precieze 
voorwaarden en vereisten zullen 
vastgelegd worden op de POC-
vergaderingen van 17 maart en 
12 mei. Het moet niet alleen in 
een museum of een archief zijn, je 
kan bijvoorbeeld ook stage lopen 
bij de media of bij de overheid.

HERMES: Dus dan 
hebben wij zogezegd daar 
zelf heel veel ruimte in? 
IG: Er zijn uiteraard een aantal 
voorwaarden – inhoudelijke, 
praktische… – waar je aan 
zal moeten voldoen. Dat is 
een verschil met de huidige 
extracurriculaire stage. Die is 
vrijblijvend, en het maakt bij 
wijze van spreken niet uit of je 
tien uur dan wel tweehonderd 
uur werkt. De nieuwe stage is 
een vak van zes studiepunten 
en dat vullen we in met min of 
meer honderdveertig werkuur. 
Ik geef nog niet graag details, 
want we moeten alle ideeën en 
voorstellen nog goedkeuren 
op de POC. Maar tegen 
de infodag van mei zullen 
jullie alles online vinden. 

HERMES: In hoeverre moet 
het historisch aspect in die 
stage zitten? Als bijvoorbeeld 
iemand bij de overheid gaat 
werken of bij een nieuwsdienst, 
dan zal er niet zozeer een 
historisch aspect bijzitten. 
IG: Opnieuw, die discussie zal 
nog gevoerd moeten worden. 
Maar je kan natuurlijk zeggen 

dat je vaardigheden zal moeten 
inoefenen die je tijdens je 
opleiding hebt geleerd. We 
hebben daar al over overlegd. 
Sommige collega’s vroegen 
zich bv. af of studenten die elke 
zondagmiddag naar de scouts 
gaan, dan ook aan service-
learning doen. Uiteraard niet: dat 
is misschien wel maatschappelijk 
engagement, maar heeft niets 
met geschiedenis te maken. 
Maar tijdens een stage bij de 
media redigeer je teksten en 
schrijf je nota’s. Dat zijn wel 
al zaken die met geschiedenis 
te maken kunnen hebben. 

HERMES: De master is helemaal 
hervormd nu en u heeft daar sterk 
aan bijgedragen denk ik dan. 
Maar in hoeverre is de student 
daar zelf in betrokken geweest?
IG: Volgens mij, maar spreek 
mij tegen als dat niet zo is, 

heel veel. Het is wel zo dat 
dat niet permanent gebeurd 
is. In 2015, het jaar waarin 
ik programmadirecteur 
werd, zijn er verschillende 
studentenbevragingen geweest: 
in het voorjaar Kondor en in het 
najaar Cobra. Ik ben van al jullie 
bevindingen vertrokken en heb 
geprobeerd om zoveel mogelijk 
pijnpunten weg te werken die 

jullie hadden gesignaleerd. 
In feite hebben jullie dus de 
eerste aanzet gegeven. Ik heb 
dat een halfjaar lang zonder de 
studenten gedaan, niet alleen 
omdat ik al wist wat jullie 
wilden, maar vooral omdat het 
veel werk was om hervormingen 
uit te tekenen waar alle collega’s 
zich in konden vinden. Van 
zodra dat gebeurd was, en dan 
waren we al september 2016, 
heb ik de studenten (met name 
de POC) er terug bij betrokken. 
Dan zijn er nog suggesties 
gekomen. Eigenlijk waren die 
beperkt, omdat alles wat de 
studenten hadden voorgesteld 
en min of meer mogelijk is, was 
meegenomen. Het lijkt misschien 
dat een groot deel van het werk 
zonder de studenten is gebeurd, 
maar eigenlijk hebben jullie de 
hervormingen mee geconcipieerd 
en dan ook mee bijgeschaafd.

HERMES: Onze pijnpunten 
zijn zogezegd aangepakt?
IG: Als dat niet het geval 
is, laat het mij weten! Maar 
anderhalf jaar geleden klaagden 
jullie over de tweejaarlijkse 
vakken, overbevolkte 
masterproefseminaries, de zware 
masterproef, het gebrek aan 
aansluiting met de arbeidsmarkt, 
…Met al die dingen hebben 

“Sommige collega’s vroegen zich bv. af of studenten 
die elke zondagmiddag naar de scouts gaan, dan 

ook aan service-learning doen. Uiteraard niet: dat 
is misschien wel maatschappelijk engagement, 

maar heeft niets met geschiedenis te maken”
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we rekening gehouden. 

HERMES: Wat mij opviel 
tijdens de presentaties vorige 
week: U was de vakken aan 
het overlopen en terwijl aan 
het zeggen welke prof het 
gaf. Het viel mij op dat het 
heel erg toegespitst was op 
de specialisatie van die prof. 
Proffen kunnen zo hun eigen 
profilering naar buiten dragen 
in hun nieuwe vakken. Als u 
nu student was, welk vak zou u 
het sterkst aanspreken?
IG: Wij hebben daar heel 
lang over nagedacht. 
En uiteindelijk houden 
we het midden tussen 
algemene vakken en wat 
we in de wandelgangen 
‘speelplaatsvakken’ zijn 
beginnen noemen. Dat zijn 
vakken waarin je als docent 
echt je ding kan doen. 
Ikzelf zou dan bijvoorbeeld 
lesgeven rond postkoloniale 
herinneringsculturen of rond 
missionarissen in India omdat 
ik daar specifiek mee bezig ben. 
Maar zover gaan we niet. We 
vullen onze verdiepingsvakken 
breder in. Wel niet zo breed 
als nu bv. Cultuurgeschiedenis 
van de nieuwe tijd: we willen 
vooral verdiepen, en niet de 
indruk wekken dat zo’n vak 
een overzicht zou geven van 
de hele cultuurgeschiedenis 
van de nieuwe tijd. Op dat 
vlak zijn we wel eerlijk. 
Welk vak ik zou kiezen? 
Moeilijk… Laat ons zeggen: 

Geschiedenis van de seksualiteit 
na 1750. Dat is een vak dat onze 
huidige omgang met bepaalde 
zaken in historisch perspectief 
plaatst, dat nieuwe inzichten 
brengt uit het recente onderzoek, 
dat thema’s bespreekt die niet 
aan bod zijn gekomen in de 
vakken van de bachelor en die je 
ook niet tegenkomt in courante 
geschiedenisboeken. Dat zijn 
de eigenschappen die mij in 
de eerste plaats aanspreken 
in een verdiepingsvak. 

HERMES: Hoe zou uw perfecte 
masterprogramma eruitzien?
IG: Dat hangt af van persoon 
tot persoon. Eigenlijk biedt het 
programma de mogelijkheid 
om heel eigen profielen te 
creëren. Je kan bijvoorbeeld 
verschillende vakken over 
religiegeschiedenis volgen, 
verschillende vakken over 
politiek in de twintigste eeuw, 
je kan je in de middeleeuwen 
gaan specialiseren, … Je 
kan de geschiedenis van 
Noordwest-Europa bestuderen, 
of je kan door verschillende 
continenten reizen.

HERMES: Het is dus eigenlijk 
echt belangrijk dat iedereen 
voor zichzelf uitmaakt welke 
richting hij of zij uit wil?  
IG: Je verdieping moet 

natuurlijk wel ook aansluiten 
bij je masterproef. Dat is het 
belangrijkste onderdeel van je 
masteropleiding. De masterproef 
telt 22 studiepunten, en dan zijn 
er ook nog 4 studiepunten voor 
je masterproefseminarie, samen 
dus bijna de helft van de opleiding. 

HERMES: Wat is het 
sterkste punt in het 
nieuwe masterprogramma? 
IG: Ik denk dat het sterkste punt 
de aparte verdiepingsvakken 

zijn, en dan vooral 
ook het grote aanbod 
daarin, ondanks het 
facultaire herstelplan. 
Ik heb al opgevangen 

dat collega’s van buiten de 
opleiding vinden dat we heel 
veel vakken aanbieden. Dat 
is echter een bewuste keuze: 
we willen studenten in de 
master laten verdiepen in de 
zaken waarmee wij zelf bezig 
zijn. Er is ruimte gecreëerd 
om dat mogelijk te maken: we 
hebben ook gerationaliseerd 
in het bachelorprogramma en 
zullen dat nog verder doen, 
onder meer in het kader van 
de faculteitsbrede L-vakken. 

HERMES: Ziet u nog ruimte voor 
verandering in de toekomst?
IG: Ik heb een paar weken 
gedacht: ‘oef, het is nu gedaan’, 
maar op de voorstelling van 
het nieuwe masterprogramma 
tijdens de masterinfoavond 
kwam meteen de vraag of je 
stage en service-learning tegelijk 

Eigenlijk biedt het programma 
de mogelijkheid om heel 
eigen profielen te creëren
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mag doen. De eerste jaren niet, 
maar ik heb nu wel begrepen dat 
een programma nooit definitief 
is. Er zullen nieuwe pijnpunten 
opduiken, nieuwe suggesties 
geformuleerd worden, en zo 
gaat het opnieuw verder. Maar 
we gaan eerst leren stappen 
vooraleer we beginnen lopen. Het 
heeft geen zin om de stage en de 
service-learning al meteen verder 
uit te breiden. Ik weet niet of dat 
ook inhoudelijk te verantwoorden 
is: we willen in de master 
vooral ook verdieping geven. 
Maar daar zal in de toekomst 
zeker nog over gepraat worden.

HERMES: De masterproef bij 
de gewone master zal verhoogd 
worden in studiepunten. 
Ik denk niet dat dit niet het 
geval is bij oudheid. Deze zal 
bijgevolg minder zwaar zijn dan 
de gewone masterproef, of…? 
IG: De masterproef bij oudheid 
was niet zo problematisch als die 
bij de master in de Geschiedenis. 
Eigenlijk waren de resultaten van 
de Cobrabevraging bij oudheid 
heel positief. De algemene 
conclusie was dat alles er goed 
draait. Er was dan ook geen echte 
nood om dat 
programma 
grondig te 
hervormen. 
Buiten die 
stage dan: die spreekt studenten 
in de oudheid natuurlijk ook aan, 
en daarom hebben de collega’s 
van oudheid besloten om die 
ook aan te bieden in hun master.

HERMES: In de lijn van de 

stage en de service-learning: 
de extended master. Dat is 
ook nieuw vanaf dit jaar. De 
60+ lijkt heel populair bij de 
studenten. Ziet u dat evolueren 
naar een soort van vervanging 
van de ‘echte’ Erasmus. 
IG: Dat zou jammer zijn. Je mag 
twee keer op uitwisseling gaan, 
dus bachelorstudenten moeten 
een uitwisseling niet uitstellen 
tot de master. Elk buitenlands 
verblijf is meegenomen, de tijd 
gaat enorm snel, en als je 
in je bachelor aarzelt, kan 
je om dezelfde redenen 
ook aarzelen tijdens je 
master. Misschien is 
het twee jaar later zelfs 
minder evident om op Erasmus te 
gaan. De kans is groter dat je een 
vaste(re) relatie hebt. Of je kan al 
dichter bij de arbeidsmarkt staan 
en tijdens een stage contacten 
uitgebouwd hebben, zodat het 
niet het moment is om naar het 
buitenland te gaan. En als dat niet 
zo is, kan je altijd nog eens gaan. 
Het grootste pijnpunt, om die 
term te blijven gebruiken, van 
Erasmusstudenten is dat ze 
moeten terugkeren. Echt waar, dat 
is de meest gehoorde kritiek op een 

uitwisseling. 
Bijna iedereen 
vindt dat hun 
b u i t e n l a n d s 
verblijf niet 

lang genoeg heeft geduurd en 
dat het spijtig is dat het gedaan 
is. Sommigen vragen tijdens hun 
uitwisseling of ze geen semester 
langer mogen blijven, en we 
proberen dat ook mogelijk te 
maken. Desondanks blijven veel 

geschiedenisstudenten thuis, te 
veel eigenlijk. Ik ga dus zeker niet 
zeggen dat je alleen tijdens een 
extended master op Erasmus moet 
gaan. Nee, ga in uw derde jaar en 
ga dan nog eens in uw master. 

HERMES: Dan lijkt de kans 
misschien groot dat veel 
mensen die op Erasmus gegaan 
zijn die 60+ ook effectief gaan 
doen om misschien terug te 
keren naar hetzelfde land? 

IG: Het zou slimmer zijn om naar 
een andere bestemming te gaan, 
omdat de ervaring die ze tijdens 
hun eerste verblijf hebben gehad 
nooit terugkeert. Al is het omdat 
daar andere mensen gaan zijn die 
misschien zelfs al wat jonger zijn. 
Dat is dan automatisch anders. 
Maar als je naar een andere 
bestemming gaat, leer je daar 
weer nieuwe mensen kennen, 
steek je andere dingen op en leer 
je misschien zelfs een bijkomende 
taal. Het kan echt geen kwaad om 
meerdere landen beter te leren 
kennen. Ik ben zelf met Polen en 
India bezig en ik beklaag mij dat 
niet, integendeel. Ik ga ook effectief 
elk jaar naar die twee landen. 
Het moet voor mijn werk (lacht). 

HERMES: Door de 
masterhervormingen zullen 
wij vakken van andere 
richtingen krijgen. Wat 
vindt u van de L-vakken?

“Je mag twee keer op 
uitwisseling gaan, dus 

bachelorstudenten moeten 
een uitwisseling niet 

uitstellen tot de master” 

“Of de pijnpunten van 
de studenten aangepakt 

zijn?Als dat niet het geval 
is, laat het mij weten!”
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IG: Dat is iets helemaal anders: 
dat zijn bachelorvakken. Ik ben 
heel benieuwd. Bepaalde vakken 
en lessen zijn zeker zinvol. Het 
vak waar de POC Geschiedenis 
het meest naar uitkijkt is 
L-Informatievaardigheden. In 
december hadden 
we veel kritiek op 
het voorstel dat er 
toen lag, omdat we 
er de voordelen 
niet van zagen. Het 
overlapte zeer sterk 
met Zoekstrategieën, 
maar had veel 
minder aandacht 
voor domeinspecifieke 
aspecten. Ondertussen 
is er verder over 
vergaderd, komt die 
werkgroep nog eens 
samen en is er op 17 
maart ook een verslag 
op de POC en op de 
subfaculteitsraad. Die 
gesprekken lopen 
verder, ik ben zelf 
benieuwd. Maar ik 
denk dat die vakken 
zeer zinvol kunnen 
zijn, niet alleen om 
financiële redenen, maar ook 
puur didactisch. Ik heb zelf 
eerst slavistiek gestudeerd 
en vervolgens geschiedenis. 
Eigenlijk zijn er een aantal 
vakken die je bij geschiedenis 
krijgt, die ook interessant 
zouden zijn voor slavisten. 
Bijvoorbeeld zoekstrategieën: 
zolang dat niet te historisch 
is, is dat iets waarvoor de hele 
faculteit zich kan interesseren. 

Idem voor digitale vaardigheden. 
Het zal natuurlijk een enorme 
operatie zijn om dat allemaal 
uit te werken en te organiseren 
en goed te doceren, maar de 
faculteit heeft veel expertise.

HERMES: Kunnen de 
studenten nu meer tijd 
spenderen in de Fak of niet?
IG: Als ze zich gaan verdiepen 
in de Fak, dan zeker (lacht). 
Ze blijven wel best nuchter!

HERMES: Dat is een diplomatisch 
antwoord. Zijn er nog zaken 
die de studenten zeker moeten 
weten over de hervormingen?
IG: De vrijstellingen naar de 

ManaMa’s. In vaktermen heet 
dat dubbele oormerking: je volgt 
één vak voor twee opleidingen. 
Toen dat werd besproken in 
verband met de SLO, vonden 
wij dat op de POC een beetje 
‘boerenbedrog’. Het is eigenlijk 

niet helemaal eerlijk, 
want je kan een diploma 
halen voor minder dan 
60 studiepunten. Maar 
nu stappen we mee in 
die filosofie en kan je dus 
voor bepaalde vakken die 
je tijdens je initiële master 
geschiedenis volgt, 
vrijstellingen vragen in 
bijkomende masters, bv. 
in de Culturele Studies of 
in de Europese Studies. 
Ik denk dat dat nog een 
bijkomend voordeel is. 

HERMES: Zoals voor 
dat vak Seksuologie 
na 1750, daar is ook 
een vrijstelling voor. 
IG: Ja, maar dat is 
minder iets voor 
historici omdat dat een 
vrijstelling is voor een 
opleiding aan de master 

seksuologie. Je kan die als 
bachelor in de geschiedenis 
niet volgen. Je moet dan eerst 
rechten of pedagogie studeren. 

Volg zeker de facebookpagina 
van Historia (onderwijs) om 
op de hoogte te blijven van 
opkomende infomomenten!
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  De verborgen geschiedenis van
Willem Filips: een vurig pleidooi

voorouder Jan V van 
Nassau-Billenburg had 
tevens problemen met 

zijn, aan zijn naam 
verwante, lichaamsdelen. 

Of lag het aan zijn 
katholieke opvoeding? 

Willem bezocht met een 
zekere regelmaat, onder 

begeleiding, de kerk. Dat 
laat weinig meer aan de 

verbeelding over. 

De oudste zoon van Willem van Oranje, wiens verleden ons meer dan bekend is, 
leek bijna door de mazen der tijd in vergetelheid te zijn geraakt. Om hem dit lot 
te besparen voelde ik mij geroepen het treurige verloop van zijn leven te delen. 
Hierbij zal het achterwerk van Willem de leidraad vormen voor mijn gehele vertoog.

TOM BOUWMANS
 

W        illem was student aan de KU 
Leuven en ondervond dus wat wij 
dagdagelijks moeten doorstaan: 
vele uren ‘doorzitten’ op de harde 

klapstoeltjes van onder andere college de Valk. 
Hij werd van dit ondraaglijk 
lijden verlost in 1568 toen 
zijn vader de wapens opnam 
tegen Filips II (de landsheer 
van de Nederlanden). Willem 
werd, niet geheel onvrijwillig, 
ontvoerd naar Spanje waar hij 
diende als gijzelaar. Dit lijkt 
een sneu bestaan, toch moet 
ook dit genuanceerd worden: 
hij mocht doorstuderen aan de 
universiteit Alcalá de Henares. 
Naar het schijnt werd het 
zitvlak van Willem hier met meer respect behandeld 
(het contact met de Zuiderlingen van het Iberische 
schiereiland had immers geleid tot een betere 
doorvoer van stoffen zoals zijde en linnen). Hij 
kon zijn studies afronden en werd in 1578, na de 
ontdekking van zijn (verboden) correspondentie 
met zijn vader, overgebracht naar het minder 
luxueuze kasteel van Arévalo. Over de condities 
waarin Willem hier mocht zitten tot zijn terugkeer 
naar de Nederlanden is weinig geweten, toch is uit 
recent onderzoek (Willem Filips: dé langstzittende 

regent) gebleken dat hij met zekere regelmaat 
pepers en stevige specerijen moest verorberen. 

Waarom ligt de nadruk toch zo op het achterste van 
Willem? Zie ik mijn beste lezers al bedenken. Welja 

dat heeft allemaal te maken 
met de laatste fase van zijn 
leven. Willem kwam op een 
koude dag in februari binnen 
bij een verpleegpost te Brussel 
waar hij werd behandeld door 
een chirurgijn voor vurige pijn 
afkomstig van zijn onderste. De 
klysmabehandeling, de term 
voor een operatie waarbij de 
chirurgijn een trechter plaatst 
in het rectum van de patiënt, 
werd onjuist uitgevoerd. Het 

lijkt een onnozele handeling in een niet zozeer 
ernstig ogende situatie, helaas is niets minder 
waar en stierf Willem op 20 februari 1618 op 
63-jarige leeftijd. Shit happens… Ons rest dan nog 
enkel de brandende vraag: welke oorzaken lagen 
ten grondslag aan dit weliswaar markante einde 
van zijn leven? Had Willem zijn dood kunnen 
voorzien door zijn levensstijl aan te passen of was 
zijn aandoening genetisch bepaald? Geen vreemde 
conclusie gezien zijn directe bloedlijn: voorouder 
Jan V van Nassau-Billenburg had tevens problemen 
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  De verborgen geschiedenis van
Willem Filips: een vurig pleidooi

met zijn, aan zijn naam verwante, lichaamsdelen. 
Of lag het aan zijn katholieke opvoeding? Willem 
bezocht met een zekere regelmaat, onder begeleiding, 
de kerk. Dat laat weinig meer aan de verbeelding 
over. Anderzijds kan ook gesteld worden dat tijdens 
zijn gepeperde verblijf in Spanje de kiem is gelegd 
voor het vreemde einde dat hem zo kenmerkt. De 
pepers zullen ongetwijfeld rete pijn gedaan hebben. 
Dat kunnen de meeste van ons wel beamen door de 
vrijdagochtenden die onherroepelijk volgen op de 
met alcohol en kebab gevulde donderdagnachten. 
“Sesam, open U!”  Waarna de schuifdeuren van 
Ali Baba aan de oude markt geruisloos uit elkaar 
bewegen.  In de morgen bivakeer je noodgedwongen 
in het toilet om 6 etmalen later dezelfde fout te begaan. 

Goed en wel, ik wil graag nog enkele 
interessante titels poneren, opdat het jullie mag 
inspireren diepgaand (en wél betrouwbaar) 
onderzoek uit te voeren naar onze beste Willem:

-Willem Filips: een casestudy naar het zitcomfort en 
welzijn in de Nederlanden in de 16e en 17e eeuw

-De trechter op z’n kop: chirurgie en autopsie in de 
nieuwe tijd

-Willem Filips de man die niet zitten kan: 
meubelmakerij in de Zuidelijke Nederlanden en het 

Spanje van Filips II

-Tussen aambeien en aardbeien: landbouw en 
veldbewerking ten tijde van Willem Filips 

-Gijzelneming en gevangenschap in de 
Nederlanden: op de blaren zitten

-Royaal genieten, sanitaire voorzieningen en 
luxeproducten in het koningshuis medio Nieuwe 

Tijd

-De Nederlandse Opstand in vuur en vlam

Overigens wil ik dit weliswaar lachwekkende 
in memoriam aan een evenzeer ridicuul leven 
eindigen met de laatste rustplaats van Willem: de 
Sint-Sulpitiuskerk te Diest. Daar wordt jaarlijks 
een plechtig requiem voor hem opgedragen en is 
het mogelijk een bloemetje te leggen (laat het geen 
blaartrekkende boterbloem, ook wel Ranunclus 
Sceleratus, zijn want dan draait hij zich om in z’n graf). 
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Het is de IJslandse “president” zoals hij zichzelf 
durft noemen, allemaal wat naar zijn kop gestegen. 
Het land leeft al zó lang in afzondering dat het 
haast wereldvreemd begint te lijken. Guoni 
Thorlacius Johannesson, Johan voor de vrienden 
denkt de goddelijke macht om te bepalen wat 
de wereldbevolking eet, te kunnen usurperen 
en zou ananas op pizza willen verbieden. 

ARNAUT VAN VLIERDEN

Ik moet bijna huilen terwijl ik die woorden op 
mijn klavier tokkel. In een tijd waarin we om de 
oren worden geslagen met hongersnoden hier en 
alternatief voedsel voor de toekomst daar, horen 
we een kalende zot 
als Johan dergelijk 
vuil propageren. 
Heeft hij eigenlijk 
al eens nagedacht 
over de repercussies van zijn conservatieve, haast 
fascistische idee. Want, iedereen weet dat ananas 
op pizza een beginsel is van de Joodse cultuur. Dus 
ligt hier, op het afgezonderde IJsland, ver buiten het 
zicht van de Westerse mogendheden, de kiem voor 
een nieuwe golf Nazisme? Het lijkt er in ieder geval 
wel op. Net zoals het gedemilitariseerde Duitsland 
van de jaren 30, kan Johan, president van een land 
dat zogezegd geen leger heeft, in alle geheim en 
onder de dekmantel van het wanderlusttoerisme een 
hypermodern leger uit de grond gestampt hebben. 
GEEN ANANAS OP PIZZA?! Kom op zeg. Is hij 
nog nooit in de Munststraat in Leuven geweest? 
Daar zijn potverdriedubbeltjes pizza’s met appel en 
banaan te vinden! Thorlacius weigert duidelijk het 
échte probleem in te zien, namelijk dat de mensheid 
net zoals dokter Frankenstein een monster tot leven 
wekte, een Frankenstein pizza aan het maken is. De 

oneindige zoektocht naar meer en beter drijft het volk 
nu eenmaal tot uitersten en dan loopt het mis. Want 
daar is de befaamde pizza Hawaï nu eenmaal goed 
voor: ze betekent het einde van de exotisering van 
pizza, ze bakent als het ware de oneindige zotheid van 
de steeds ziekere geesten onder de mensheid af door 
een nog net acceptabele en smakelijke combo neer te 
zetten in volle glorie en tegen de publieke opinie in. 

En daarom heeft Johan Thorlacius, de Hitler van de 
21e eeuw ongelijk. Ananas op pizza is zoals melk in 
thee, pindasaus op frieten of o ja, het concept van 
een kapsalon bij de kebabzaak; Allemaal wel ergens 
een vorm van nationale trots en een heel publiek dat 

zich erachter 
schaart, moest 
iemand het 
bekritiseren. 
Maar ananas 

op pizza mensen, dat is werelderfgoed. O-ve-ral 
op aarde waar een pizzaboer valt te vinden, is ook 
deze pizza, die door engelengezang vergezeld wordt 
wanneer ze uit de oven komt, te vinden. Heeft 
deze arme pizza net de pech beledigd te worden 
door de mensen met de grootste mond op onze 
aardbol, terwijl de stille genieters verder smikkelen 
zonder zich te beseffen dat er monsters rondlopen 
die hun lekkernij bij wet willen verbieden. Hebben 
we al die eeuwen voor vrijheid gevochten om ons 
nu een pizza te laten afnemen? Ik dacht het niet! 
En daarom wil ik bij deze officieel voorstellen 
om de IJslandse president en al zijn pizza 
Hawaï hatende vrienden bij wet te verbieden. 
Voor de vrijheid van meningsuiting, voor alles 
wat goed is op aarde, voor ananas op pizza. 

Johan, president van een land dat zogezegd geen leger 
heeft, stampt in alle geheim en onder de dekmantel van het 

wanderlusttoerisme een hypermodern leger uit de grond

De Ijslandse premier, die niemand tot enekele weken geleden kende, klapte uit de biecht: naar zijn mening 
zou ananas op pizza, in de volksmond Pizza Hawaï, verboden moeten worden. Dit ontketende een 
debat van jewelste, dat zoals je al kan raden de grenzen van de natiestaat overschreed  en al snel terecht 
kwam bij de redactie van uw favoritete blad, Hermes. Hieronder twee opinies. Met graagte gedaan!

Pizzapamflet

Een kwestie van smaak  of  van      nationaal belang? ananas op pizza



Hermes   

  31

Ik ben niet de persoon die zegt dat nuance een 
overbodige luxe is, noch ben ik de grote agressor 
die Gestapogewijs overal binnenvalt om mezelf op 
te dringen (want laat ons eerlijk zijn, dat is wat de 
nazi’s deden, zichzelf opdringen).   Ik hecht met 
andere woorden veel belang aan context, andere 
invalshoeken en logisch denkvermogen in het 
algemeen. Zo wil ik niet alle moslims over dezelfde 
kam scheren, zo noem ik de katholieke clerus niet 
exclusief pedofiel, zo is niet iedereen die witte boven 
rode wijn verkiest tot het diepst van zijn of haar ziel 
gecorrumpeerd en zo ben ik ervan overtuigd dat er 
ook intelligente Kevins bestaan (al heb ik voor die 
laatste stellinginname nog empirisch bewijs nodig). 

MILAN VANDERMEULEN 

Echter alles heeft zijn grenzen, en tenzij je naam Israël 
is, kan je die maar best respecteren. Enkele weken 
geleden stond ’s werelds belangrijkste discussie 
weer in het middelpunt van het openbare leven: is 
het ethisch verantwoord ananas op pizza te leggen? 
En daar ligt mijn grens dus, beste mensen. We 
hebben als mensheid een lange weg afgelegd en - 
zonder in existentiële discussies te willen hervallen 
- globaal genomen gaan we erop vooruit. Waar de 
mens zeventig jaar geleden nog dankbaar was als er 

’s nachts geen bom op het huis gevallen was en er niet 
te veel van zijn acht kinderen genekt werden door 
kinkhoest, springen we vandaag iets losbandiger om 
met het concept geluk. Zo moet wc-papier aangenaam 
ruiken, bij de tegels in de badkamer passen en 
minstens 576 lagen tellen. Een bepaald soort niet nader 
genoemde mensen, die naar alle waarschijnlijkheid 

de missing link vormen in Darwins evolutietheorie, 
drijft onze moderne consumptiesamenleving 
compleet op de spits. Er bestaat namelijk een stam 
primaten die zich van de rest onderscheidt door 
hun eetpatroon: zij vinden het immers verantwoord 
ananas te gebruiken als pizzatopping. De stam 
leeft in diaspora over heel de wereld en verdere 
kenmerken zijn een leugenachtig karakter en 
het onvermogen een deugdzaam leven te leiden. 

Je moet al ver staan in je mentale aftakelingsproces 
als het ooit een goed idee leek om een stuk fruit – en 
dan nog een vreselijk slecht stuk fruit- in een warme 
maaltijd te verwerken. Hetzelfde soort mensen 
beschouwt een taart gemaakt van groenten ook echt 
als legitieme taart. Dit hebben ze “quiche” genoemd. 
In mijn woordenboek vertaalt die naam moeiteloos 
naar “totale onzin jullie moesten beschaamd zijn je 
bent van geen enkel maatschappelijk nut”.  Een enorm 
simpele flow chart volstaat om deze mensen terug op 
het juiste pad te brengen: gebak = fruit, warme maaltijd 
= geen fruit. Ik dien nog te vermelden dat een kleine 
uitzondering op die regel gemaakt mag worden, 
met name in het restaurant van Ikea. De vreemde 
bessensaus die de vreemde Zweedse sneeuwmensen 
daar op je Köttbuller smeren, is ronduit heerlijk. 

Ik kom heel hard over, en dat is de bedoeling. 
Ik moet toegeven dat ik weinig heb met 
gezond eten en gezondheid in het algemeen, 

maar dat doet niet ter zake. Wie oprecht gelooft 
gezonder te zijn door zes stukjes mottig fruit op een 
pizza te gooien, wel ja, succes in je verdere leven. Laat 
fruit waar het thuishoort: op taart of in de bomen/
struiken waar het aan groeit. Als je per se gezond 
wil doen, eet een appel. Dwing je Sonja Kimpen 
ideologie niet op aan de weldenkenden onder ons.   

Een stam primaten die in diaspora leeft 
over heel de wereld

Hetzelfde soort mensen beschouwt een taart 
gemaakt van groenten ook echt als legitieme 

taart.

Een kwestie van smaak  of  van      nationaal belang? ananas op pizza
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1) Birdemic: Shock 
and Terror (2010)

Een film uit 2010, gemaakt met 
apparatuur en special effects uit 
de jaren tachtig. Een korte schets 
van het verhaal: een man die een 
carrière wil uitbouwen in Silicon 
Valley slaagt erin om zijn droomjob 
te bemachtigen. Het geluk zit hem 
nog meer mee wanneer hij zijn 
crush kan versieren waarmee hij 
nog ooit in klas zat. Alles mooi en 
wel dus: het ideaal Californische 
weertje, een mooie job en het 
vrouwtje van zijn dromen. Dit 
alles verandert echter wanneer 
Californië aangevallen wordt door 
vogels. Een remake van Hitchcock 
klassieker The birds denken 
velen. Niets is minder waar. Het 
amateurisme en de inhoud van 
de film is zo beschamend, dat 
je bijna zou denken dat er meer 
verhaal en samenhang zit in de 
reclameblokken van VTM. De 
vogels zijn bovendien geen echte 
vogels: het zijn geanimeerde 

2D-vogels die in vooraanzicht op 
iemand zijn gezicht gaan “zitten” 
om mensen te doden. Hoe de 
mensen aan hun einde komen 
en wat de vogels doen, nobody 
knows. Als overmaat van ramp is 
de kwaliteit van de Engelse taal 
een catastrofe. De zinsbouw van 
een achtjarige kleuter klinkt na het 
zien van deze film als muziek in 
mijn oren: “I like you and because 
you are pretty to me", "I thank you 
this words they make me happy". 
Al bij al moet ik wel toegeven dat 
de combo van deze elementen 
de film extreem hilarisch maakt.

2) Jurassic Shark 
(2012)

Jaws + jurassic park + Paint = 
Jurassic Shark. Beter kan ik het 
niet verwoorden. Als Steven 
Spielberg dit ooit te zien krijgt, 
stort hij zichzelf binnen het uur in 
een instant-depressie. Het verhaal 
speelt zich af aan de oevers 
van een Amerikaans toeristisch 
meer. Niets is minder waar: 

in het toeristische meer zijn ze 
bovendien ook naar olie aan het 
boren. Iets wat in Trumpiaanse 
tijdperken misschien wel mogelijk 
is, maar toch. Helaas loopt het mis 
terwijl ze naar olie boren. “They 
trilled to deep”, is de catchphrase 
die 20 maal herhaald wordt 
doorheen het verhaal. Door het 
boren is om onverklaarbare reden 
een megalodon haai ontwaakt die 
sinds het Pleistoceen een gezapig 
leventje heeft geleid onder het 
meer. Ja, inderdaad de combinatie 
van LSD en een regisseurscarrière 
is nooit een goed idee, maar 
deze regisseur is er wel degelijk 
in geslaagd om het in een film 
te vertalen. De filmacteurs zijn 
ook speciaal te noemen. De 
meeste acteurs zijn waarschijnlijk 
gecast uit Temptation Island of 
werden via een kruimelspoor van 
steroïden uit de dichtstbijzijnde 
Basic Fit gelokt. Het acteertalent 
zoals dat van een wandelende 
tak, gecombineerd met 
Amerikaans slang woordenschat 

 
SANDER VAN ISAKER

The Razzie Awards: de “Oscars” voor               de lelijke eendjes van de filmindustrie

26 februari was het terug zo ver: The Oscars! 
Het evenement waarop de beste regisseurs, 
acteurs en actrices van 2016, hopen om het 

fel begeerde oscarbeeldje mee naar huis te nemen. De 
meest spraakmakende films kregen hun verdiende prijzen 

toegereikt, anderen bleven echter buiten het bereik van de 
prijzen. In zeldzame gevallen ook wel terecht. Daar probeert 

Hermes u vandaag voor te behoeden. We hebben het over de lelijke 
eendjes van de filmscène. Eerlijk toegegeven: sommige films zijn zo 

erbarmelijk slecht dat je spontaan zin hebt om je ogen uit te lepelen. 
Andere films zijn dan weer zo geniaal afschuwelijk, dat ze grappig 
worden. Om tijd te besparen lijsten we een beknopt lijstje van films 

voor u op, zodat je deze slechte films zeker niet hoeft te bekijken.
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The Razzie Awards: de “Oscars” voor               de lelijke eendjes van de filmindustrie
maakt het plaatje compleet.

3) Saving Christmas 
(2014)

Als er één film is die qua slechtheid 
er met kop en schouders bovenuit 
steekt is het wel Saving Christmas. 
Het plot: het is kerstavond, 
het familiefeest komt op gang 
en straks worden de pakjes 
uitgedeeld. Een classic Christmas 
movie zou je denken, maar helaas. 
De schoonbroer (Christian) van 
het hoofdpersonage (Kirk) haat 
Kerstmis. Om die reden wil hij 

even de feestdrukte verlaten en 
gaat hij simpelweg in zijn auto 
gaan zitten schimmelen. Oké dan, 
why not? Kirk houdt daar niet 
zo van, want als voorbeeldige 
christen wil hij iedereen in het feest 
betrekken. Zijn oplossing: bij hem 
in de auto gaan zitten… en praten 
over de echte betekenis van God en 
Kerstmis. Drie kwartier (ja, je leest 
het goed) zit de o-zo-barmhartige 
christelijke medemens in te praten 
op de heidense kerstmishater. 
Drie kwartier van mijn leven 
onherroepelijk weg. Na zijn 
ellenlange kerstmistirade heeft 
de Kerstmishater plotseling het 
licht gezien. Einde verhaal. Ja 
lap, ik had het kunnen denken. 
De naam in de begingeneriek 
beloofde al niets goeds eigenlijk. 
De film werd gefinancierd door 

Liberty University. Eén van de 
grootste conservatieve christelijke 
universiteiten in de VS. Welja: 
universiteit is veel gezegd. 
De evolutietheorie zien zij als 
complete bullshit en de rector 
promootte onlangs handwapens in 
de naweeën van de San Bernardino 
Shooting om “die moslims tegen 
te houden” op de campussen 
van de unief. Van christelijke 
barmhartigheid gesproken. Het 
hoofdpersonage staat in zijn 
echte leven bekend als notoire 
homohater. Toch wel nuttige info 

voor de kijker die zou moeten 
geloven in deze oppervlakkige 
ophemeling van achterlijke 
achterhaalde denkbeelden. Een 
kritische recensent op IMBD 
vatte enkele goede punten van 
de film samen: je kan je meer 
concentreren op je popcorn als 
je hem in de bioscoop bekijkt en 
je kan ongegeneerd praten en 
tokkelen op je smartphone zonder 
dat mensen raar naar je opkijken. 

4) Sharknado (2013)
Het is opvallend dat een 
plot met haaien, een snel 
terugkerend onderwerp is van 
de B-filmindustrie. De naam 
van de film verklapt duidelijk 
het volledige plot: het gaat over 
een tornado vol met haaien. De 
continuïteit in de film is echter 

wel zoek. In de ene scène is het 
mooi weer, in een andere scène is 
het enorm slecht weer. Het weer 
is er duidelijk nog wisselvalliger 
dan in België. Veel van de beelden 
kloppen dan ook totaal niet in hun 
context. De film is werkelijk zo 
goedkoop dat ze om het budget 
binnen de perken te houden, 
beroep doen op archiefbeelden 
van noodweer. Mensen en haaien 
vinden daarnaast ook de dood op 
de meest belachelijke manieren. In 
het begin van de film wordt een 
haai gedood door een gasfles in 
zijn bek te proppen en daarna er op 
te schieten. Ook een boekenrek op 
de haai werpen is een ideaal plan, 
zeker als een haai zich binnen weet 
te werken via de voordeur. What 
did I just see? De meest efficiënte 
manier om een (vliegende) 
haai te doden doorheen de 
film, is een kettingzaag of een 
shotgun. Inderdaad, in de film 
worden haaien letterlijk uit de 
lucht geschoten door Rednecks 
en Amerikaanse bimbo’s. Dit 
allemaal met een budget van maar 
2 miljoen Dollar. Ter vergelijking: 
de film Inception kostte 120 
miljoen Dollar. Eerlijk gezegd 
is het op sommige momenten 
echt wel spannend, vooral om 
nog idiotere en grappigere 
moordpartijen door haaien te zien. 
En by the way: volgens het plot 
van de film is het perfect mogelijk 
om een tornado te stoppen, door er 
een bom in te gooien. Iedereen die 
iets anders beweert is fake news.

Volgens het plot van de film is het perfect mogelijk 
om een tornado te stoppen, door er een bom in te 
gooien. Iedereen die iets anders beweert is fake news.
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Een van mijn vroegste herinneringen brengt mij terug naar de kleuterklas, waar ik vlijtig een 
huisje knutselde op een groot stuk behangpapier. De geur van lijm hangt in het lokaal. Het 
huis is al uitgetekend in potlood door de juf en ik kleef in de verschillende vlakken stukjes 

gescheurd kleurpapier. Ik kan bijna het glanzende papier dat in alle kleuren bestond, voelen tussen mijn 
kleine vingers en hoe het zo prachtig scheurde en hoe dat witte randjes achterliet bij elke vernielende 
beweging. Voor de bakstenen had ik de tint zalmroze gekozen. Al heette het toen niet zo. Iedereen 
noemde het huidskleur. Deze huidskleur bestond ook als verf. Je had er potloden van of boetseerklei.
 MICHAËL RODENBACH
Hoe onschuldig ook, deze herinnering toont hoe ik, 
en waarschijnlijk vele anderen met mij, huidskleur 
heb leren kennen als een licht oranje, naar het roze 
toe. Onder de kleuters was er vaak ruzie over, want 
je kon niet aan je mannetje beginnen zonder die 
kleur. Een eenvoudige zoekopdracht bij onze vriend 
het internet leert dat hobbywinkels het nog altijd 
zo verkopen. In mijn hoofd zie ik bepaalde lezers 
razend worden. Sommigen denken dat ik dit wil 
aanklagen, verbieden, of toch zeker betreur, zoals 
de kleur van Zwarte Piet 
waar velen zich van willen 
distantiëren.  Ik kan deze 
lezers geruststellen. Het kan. Het toont wel hoe 
de mens op zichzelf gericht is, of om het met een 
duur woord te zeggen, dat we etnocentrisch zijn.

Blijkbaar is dat lichte roze de norm in onze 
samenleving. Al mag deze gedachte er ons niet van 
weerhouden verder te kijken dan uiterlijkheden. Zo 
spreek ik in Leuven mensen vaker in het Engels aan 
die een ander tintje hebben, terwijl dat niet veel bewijst 
over talenkennis. Met humor kom je gelukkig al ver. 
Onze samenleving die veel meer ‘etni’ kent dan vijftig 
jaar geleden, heeft veel te winnen met een open blik 
die voorbij die stereotiepe indruk gaat. Open grenzen 
brachten mensen uit de vier windstreken. Grenzen 
die niet meer te sluiten zijn door diezelfde vriend 
het internet, of toch heel moeilijk. Als de wereld een 
dorp is, is het ook goed om je buren te kennen, en 
dan meer dan met een aarzelend ‘hallo’ of ‘tot ziens’. 
Sommigen willen zich opsluiten in hun kleine huisje 

van zalmroze huidskleur. Ze voelen zich sinds 
kort gesteund door een brullende Amerikaan die 
muren wil bouwen rond hun cultuur, want ze is 
in gevaar door de buren. Helaas spreken ze van 
zwart-witfilms terwijl kleurentelevisie al jaren en 
jaren bestaat. Zulke grijze films geven een saai, 
eentonig beeld. Zulke films gaan over vijanden en 
angst. Niet dat kleurenfilms altijd rooskleurig zijn. 
Films in technicolor kunnen ook angstaanjagend 
zijn, of tragisch, maar er is plaats en tijd voor 

nuance in de tinten, 
kleuren die diepte geven 
aan de ruimte. Het is niet 

enkel zwart en wit of dat onverschillige grijs.

Zeven jaar geleden hoorde ik een Duitse vrouw op tv, 
die vond dat de multiculturele samenleving mislukt 
was. Het huis van papier in veel verschillende 
stukjes, maten en kleuren was mislukt. Veel andere 
mannetjes op het scherm knikten instemmend. Nu 
ik iets meer Duits begrijp en toch iets meer nadenk 
dan in mijn kleuterschap, weet ik dat die vrouw met 
intussen een eredoctoraat van onze alma mater en 
van die universiteit met vrijaf op 15 november, met 
het woord “Multikulti” niet hetzelfde bedoelde als 
wordt gedacht. Ze bedoelde dat het beleid van leven 
en laten leven in een diverse samenleving niet de 
goede oplossing is. ‘Wees gelukkig’, zal het verschil 
niet maken. Maar wel: spreek met je buur, leer elkaar 
kennen, begrijp misschien voor je oordeelt, kleef je 
huis niet enkel met zalmroze, of bekijk alsjeblief betere 
films dan Fifty Shades of Grey en Fifty Shades Darker.

Columnreeks Mindfuck
  Waarom egaal zalmroze grijs is

“Als de wereld een dorp is, is het 
ook goed om je buren te kennen”
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Review: Cinéma Zed

Niets dat meer om onderzoek schreeuwt 
dan een nieuw gebouwencomplex op de 
plek waar voor je vertrek naar Parijs nog 

de grootste put van Leuven lag. De Vesaliussite 
is een combinatie van handelspanden, groene 
ruimtes en woonmogelijkheden. Buiten het feit 
dat jonge koppels met hun kleine oogappeltjes 
naast het gevaarlijkste kruispunt in Leuven 
gaan wonen sinds het uitschakelen van de 
verkeerslichten, is dit inderdaad maar matig 
interessant. Wat ons echt intrigeert, is het 
ondergrondse complex met twee bioscoopzalen 
van Cinéma Zed, waar je je ongezouten mening 
over de Oscarwinnaars (of de Razzies) kan 
vormen, en dit aan een competitieve prijs.

STIJN CARPENTIER

Laat het onthutsende gebrek aan een fietsenstalling 
en de ondertussen bruin-zwart-rode loper je niet 
ontmoedigen binnen te gaan. Als je de spekgladde 
trappen overleefd hebt, kan je namelijk een oog 
werpen op het ruime en best moderne interieur 
van het ondergronds complex. Misschien is het 
net iets té vergezocht te zeggen dat hier binnen 
een paar jaar een letterenbal kan doorgaan, maar 
de inkomstzaal heeft duidelijk nog verborgen 
capaciteiten. Als de man achter de kassa zelf geen 
opmerking gemaakt had over de traagheid van 
de bancontact, had ik hier eigenlijk helemaal niets 
negatief weten te zeggen over ons onthaal. Helaas.

Een onderzoeksprimeur in de Hermes: blijkbaar 
kunnen films van dag tot dag 10 minuten langer 
duren, waardoor 
beide voorstellingen 
die avond iets later 
moesten beginnen. 
Als mijn gezelschap 
niet zo uiterst subliem was geweest en die tien minuten 
niet voorbij waren gestormd, had ik me hierbij 
misschien wel een paar kritische vragen gesteld. Ik zal 
maar niet te hard afgeven op die kleine kinderziektes. 
Je weet wel, die masterhervorming volgend jaar.

De kleine zaal had haar naam niet gestolen, maar 
was daarom niet minder comfortabel: je krijgt een 

hemelse hoeveelheid beenruimte en de stoelen bleken 
te beschikken over het juiste wegzak-stevigheid-
ratio. Driewerf hoera; voorlopig heeft cinema ZED 
nog geen nood aan een stasecretaris! Ook de beeld- 
en geluidskwaliteit moeten zeker niet onderdoen 
aan die van de grotere ketens. Meer zelfs, door de 
relatief kleine omvang van de zaal klonk het geluid 
nét dat tikkeltje scherper. Toegegeven, één scène leek 
waziger geprojecteerd te worden dan bedoeld, maar 
het zal altijd beter zijn dan je kwaliteit ineens te zien 
kelderen omdat kotnet besloot je avond te ruïneren.

Ook het aanbod van Cinéma ZED lijkt een upgrade 
gekregen te hebben om eer te doen aan de nieuwe 
zaal. Er is duidelijk meer plaats voor films, zij het in 
het Stuk, zij het in de nieuwe zaal. Gezien de culturele 
insteek die de cinemazalen vroeger ook al hadden, 
mag het niet verbazen dat de Oscarfavorieten 
in februari bijgestaan worden door nog enkele 
films die in andere zalen eerder onder de radar 
ontsnappen. Een snelle IMDB-search geeft geen 
reden om deze selectie te ontwijken, met scores die 
steevast boven de 7,5 pieken. Zij die het dus niet eens 
waren met de Oscar voor Suicide Squad, ook wel 
‘iedereen met ook maar een beetje smaak’ geheten, 
zullen zeker een film vinden die hen aanspreekt. 
Ook in maart lijkt het aanbod aantrekkelijk; is 
het vreemd dat ik twijfel tussen T2 Trainspotting 
of het jeugdsentiment van de Aristocats?

Misschien is iemand ook geïnteresseerd in de film die 
we gezien hebben? Hidden Figures is een lichtvoetige 
en grappige prent die toch haar serieuze thematiek 

goed naar voren 
brengt. Al vanaf 
de openingsscène 
weet je waaraan je 
begint; en je krijgt 

er alleen maar meer zin in. Een klein kritiekpuntje 
is misschien de redundantie aan toiletscènes, 
begeleid door de nieuwe Pharrel Williams. Het 
geheel staat wel in functie van wat je een running 
gag in de puurste vorm van het woord zou kunnen 
noemen, dus het is nog wel vergeefbaar. Achteraf 
bekeken een absolute aanrader, ook voor zij die 
niet puur en alleen in de zaal geïnteresseerd zijn.

Als de man achter de kassa zelf geen opmerking 
gemaakt had over de traagheid van de bancontact, 

had ik hier eigenlijk helemaal niets negatief 
weten te zeggen over ons onthaal. Helaas.
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Tijd om bepaalde episodes uit het verleden los te laten. Laat u daarnaast niet 
betoveren door mooie woorden, maar stel vragen naar inhoud. Hou deze 
week tenslotte Facebook goed in de gaten. Er zal iets raar over u verschijnen.   

Waterman: 
21 januari - 20 februari

Watermannen die tijdens de paasvakantie op reis vertrekken 
moeten met enig ongemak rekening houden. Bagageverlies, 
vertragingen kunnen zich voordoen. Tip van de maand: mijd liften.

Vissen
21 februari - 20 maart

Er komt een barst in de laag van schone schijn. U hebt genoeg van de 
gepolijste maniertjes van die ene persoon. Tip voor de paasvakantie: 
eet geen chocolade & uw geluk zal zich verdubbelen in de maand mei. 

 Ram
21 maart - 20 april

                        Stier
21 april - 21 mei

U komt iets interessants te weten over de roddels die de ronde doen 
als u de stukjes van de puzzel in elkaar probeert te passen. Verder 
is het aangewezen om tijdens te paasvakantie te kiezen voor een 
zwart paasei. Vertrouw de sterren maar gewoon in dat verband.

                 Tweeling
22 mei - 21 juni

Zet u schrap in de liefde, iemand probeert u te strikken. Probeer ook de 
volgende twee weken zwarte hazen te ontwijken om ongeluk uit te weg te gaan.  

Kreeft: 
22 juni - 22 juli

Gooi de krant niet ongelezen opzij. Er kan deze keer een 
veelbelovend artikel instaan dat voor u iets kan betekenen. Uw 
geluksgetal van deze week is 7 & 2³. Uw geluksletters ‘e’ & ‘i’.

Hermes’ hogere sferen:  De Paashaas leest de sterren
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Hermes’ hogere sferen:  De Paashaas leest de sterren
        Leeuw: 

23 juli - 23 augustus

De persoon rechts van u is de mol in uw levensspel. Verlaag u zelf niet tot 
een knieval, maar laat het probleem een beetje sudderen. De eerstvolgende 
persoon die uw kot betreedt zal uw kompaan worden in deze strijd. 

Maagd: 
24 augustus - 23 september

U bent snel op uw tenen getrapt vandaag. U mijdt dus beter discussies. Breng uw tijd 
beter door met het schrijven van een artikel voor Hermes. Uw geluk zal verdubbelen 
tijdens de maand april!

Weegschaal: 
24 september - 23 oktober

Vandaag moet u rekening houden met enkele vertragingen. In de Fak wacht er 
u echter een verrassing. Pas wel op voor vrouwen die u doen denken aan een 
paashaas. Geef het goede voorbeeld aan diegenen die het nodig hebben. Wees 

Schorpioen: 
24 oktober - 22 november

Geef het goede voorbeeld aan diegenen die het nodig hebben. Wees consequent in 
wat u doet en kom de verplichtingen na die u bent aangegaan. Uw gelukskleuren 
van deze week zijn cyaan en de kleur van de eerste paashaas die u ziet.

Boogschutter: 
23 november - 21 december

Succes staat u te wachten. Geef het een duwtje in de rug door 
dit weekend twee eieren te eten. Vermijd deze week echter wel 
het Sint-Donatuspark om het omgekeerde effect te voorkomen.

                         Steenbok: 
22 december - 20 januari

Betrek uw ouders niet bij uw financiële problemen. Misschien 
moet u zich afvragen of u al dan niet een drankprobleem heeft en 
hulp inroepen. Uw geluksdrank van de maand is bruisend water. 
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Eerst en vooral: de reis was meer dan geweldig. 
Nogmaals onze oprechte dank aan Team 
Reis voor hun goede zorgen. Ik ben echter 

een pessimist in het diepst van m’n gedachten, dus 
heeft elke medaille zijn keerzijde (soms ook 5). In 
Zweden werd ik namelijk dag in dag uit gekweld 
door de meest masochistische machtsuiting van 
Scandinavische politiek: de alcoholwetgeving. 

Met het gevaar de vloer 
te beschadigen, maar 
ik ga met de deur in 
huis vallen. De vreemde 
sneeuwmensen in   het 
verre Zweden houden er 
een hoogst verachtelijke 
visie op ’s werelds mooiste verwezenlijking (=alcohol) 
op na. Meermaals ergerde ik me aan wat zowaar de 
grootste onzin, het meest schandalige, om u zwaar 
voor te schamen, zou-ge-niet-voor-minder-asiel-
aanvragen-in-een-ander-land, was die ik ooit heb 
gezien. Het verbaast me dan ook dat Theo Francken 

niet vaker humanitaire visa moet goedkeuren 
van nuchtere doch dorstige Zweden. Ik weet het, 
de man is hier niet gek op, maar zelfs de meest 
enthousiaste tegenstander van de visa zou zwichten 
wanneer bij motivatie “Duvel drinken” staat. 

Wat schort er nu precies aan die alcoholwetgeving? 
Sta me toe hier dieper op in te gaan. Eerst en vooral: 

de prijs. Een maaltijd 
zonder bier of wijn is 
een verloren maaltijd. 
Die uitspraak heeft in 
Tiense, want van daar 
kom ik nu eenmaal, 
keukens doorheen de 
eeuwen het ‘geef ons 

heden ons dagelijks brood’- gebod vervangen. 
Daar zat ik dan, in de restaurants van Stockholm, 
gepakt en gezakt met mijn Tiense culturele erfenis, 
nietsvermoedend en met mijn jeugdig enthousiasme 
een pintje te bestellen. Keer op keer speelde ik zo 
tussen de 8 en 10 euro kwijt. AAN 1 GLAS BIER. De 

“Het verbaast me dan ook dat Theo 
Francken niet vaker humanitaire visa moet 
goedkeuren van nuchtere doch dorstige 
Zweden. Zelfs de meest enthousiaste 
tegenstander hiervan zou zwichten wanneer 

bij motivatie “Duvel drinken” staat.”

Ik werp een oog op de klok die, omdat we in 2017 
leven, niet meer aan de muur hangt maar mits 
indrukken van de aan/uit-toets op het scherm van 
mijn smartphone verschijnt. Het is halftwee, ’s 
nachts wel te verstaan. Voor mij staat het scherm 
alwaar ik het resultaat bewonder van de letters die 
ik met mijn vingers uit het toetsenbord tover. Dit 
resultaat noemen we woorden, in een meer globaal 
perspectief, zinnen. Naast mij staat een glas whisky, 
ik heb geen idee nummer hoeveel. Ik maak mezelf 
graag wijs dat ik de godennectar verdiend heb, 
daar het een lange dag was en ik zo dadelijk sneller 
de slaap zal kunnen vatten. Eerder in deze editie 
van ons prachtige blad las u al een reisverslag over 
onze trip naar Stockholm. Ik wens daar nog een 
toevoeging aan te maken, en zo zal hier geschieden.

MILAN VANDERMEULEN
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Hermes Hekelt: 
de alcoholwetgeving 
in Zweden

“Tot mijn verbazing kreeg ik  nog geen 
antwoord van Human Rights Watch”

kwaliteit van het bier was niet heel slecht, dat moet 
ik er toch even bij vermelden aangezien dat geen 
zekerheid is in een land dat niet België heet. Hoe 
dan ook, voor die prijs 
heb je zowaar 2 bakken 
Cara en een fles Cola. 

Ten tweede: verkoop 
regels. Waar de prijs belachelijk was en ik tot 
mijn verbazing nog geen antwoord heb gekregen 
van Human Rights Watch, zijn de verkoop 
regels wat men in Frankrijk met “mais enfin” 
zou bestempelen. Supermarkten mogen alcohol 
verkopen, dat zeker. Echter, er schuilt een adderje 
onder het gras, of eigenlijk een hele boa constrictor. 
Zo mag de Zweede variant op de GB geen alcohol 
verkopen boven de 3,5%. Ja dat leest u goed. Zware 
alcohol, of wat wij in België noemen “alcohol”, 
kan de Zweed enkel verkrijgen in de zogenaamde 
‘Systembolaget’, vrij vertaald: communistisch 
dictatoriale staatswinkels. Eerlijkheidshalve moet 
ik vermelden dat het niet echt om communisme 
gaat, maar het zijn wel degelijk staatswinkels. 

Toch is het communistische element niet helemaal 
overdreven, in onze zoektocht naar dergelijk 
heiligdom spraken we een plaatselijke Zweed aan 

om ons in de juiste richting 
te leiden. Zijn antwoord 
was veelzeggend: “it’s 
just like communism”. 

Voor al wie een reis plant naar de ijsstad Stockholm, 
laat dit artikel je zeker niet tegenhouden. Alle 
onnatuurlijke regels tegen iets onschuldigs als 
alcohol in acht genomen, het is een prachtige 
stad. Sta me tot slot nog toe u van een gouden tip 
te voorzien: de taksvrije zone op de luchthaven. 
Het paradijs voor zowel libertairen als 
arme studenten. You’ll see what I mean. 
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Will Tura draait zich om in zijn nog te delven graf. Dat zou weleens snel kunnen gebeuren, 
aangezien hoop hetgeen is wat de heer Tura al decennia in leven houdt. Wie zou er zingen op 
zijn begrafenis? Jij, Leslie? Dacht het niet.

Terug van nooit helemaal weg op HLN: de nooit afgezaagde, immer aan kracht winnende en defaitistische 
“België-is-een-apenland-ik-weet-niet-goed-waarom-maar-het-is-een-apenland” referentie.

Chi chi gedoe, of wat wij in navolging van grote God Eric Aerts chi-kwadraat gedoe noemen, is inderdaad 
een van Astrids kenmerken. Conny Provoost, een naam die afgeleid is van haar voornaamste bezigheid 
namelijk provoceren, stipt dit nog even aan. Dank daarvoor, Conny.

Ook terug van nooit echt weg geweest op HLN: de collectieve-Calimero “wij”. Voor alles wat er gebeurt, 
heeft dit persoonlijk voornaamwoord nog grauwere ervaringen, waardoor de malaise uit het nieuwsbericht 
in kwestie meteen in perspectief wordt geplaatst. Studies moeten nog aantonen wie die “wij” precies zijn. 
Aangenomen wordt dat het gaat om een groep mensen tussen 25-99 jaar, die eigenlijk niet zo veel weten, 
maar wel graag praten. 

Ik denk dus ik ben, op HLN



Hermes   

  41

Gelukkig voor Barbie en Michael staat Nancy Dresen volledig achter de genomen beslissing. Het zou niet 
het eerste koppel zijn dat bij de advocaat wordt geconfronteerd met een pardoes binnenstormende Nancy 
Dresen om roet in het echtscheidelijke eten te gooien. 

Annick Pieteraerents is duidelijk geschoold in de theaterkunst. Niet alleen weet ze dat door op een 
random plaats in de zin drie puntjes te zetten, ze een sfeer van spanning creëert, door haar inhoud 
ronduit slecht te maken, doet ze beroep op de zogenaamde “willing suspension of disbelief”. The 
Bard would be proud. 

Feesten in beschermede monumenten #fakbarletteren

Daar zou ik toch mee oppassen, Dirk. Er is de kleine belemmering van, hoe heet dat ding, de wet. 
Trouwens, linkse hippies smoke and fly, dus je voert een zogenaamde nul operatie uit. 

jawel, 501 euro bijvoorbeeld. 

En weg was de sfeer. Was je vrouw een linkse hippie, Jody? In dat geval zou ik je even richten tot Dirk. 
(voor de gevoelige zielen, Jody’s vrouw is helemaal niet van de toren gesprongen, ik twijfel er zelfs 
aan of Jody een vrouw heeft). 
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Het putje van de aardbol
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Spelletjeshoek

Waarom kan een ei niet bevriezen?… Omdat er een dooier in zit!

Waarom legt een kip eieren?… Als zij ze zou gooien, dan vallen ze kapot!

Een ei vraagt aan een ander ei: “Hé! Hoe is het tegenwoordig met je vader?”. Antwoordt het andere ei: 
“Goed, hij is nu advocaat!”

oplossing op de 
achterflap!
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