
Hermes   

  1

Alsook in dit nummer:
Achter de schermen bij toneel // Het beste uit Hermes // Ervaringen van 
Erasmussers // Ik denk dus ik ben, op HLN // Uw Horoschoop // Hermes 
Hekelt: Niet-Letterenstudenten die in de Letterenbib zitten // De Franse 

presidentsverkiezingen // 1001 andere dingen



Hermes   

  2

SCHRIJVEN VOOR HERMES?
Kriebelt het bij jou ook om zelf te 

schrijven? Aarzel dan zeker niet om 
contact met ons op te nemen! hermes.

historia@gmail.com
Hou onze Facebook-pagina in de gaten 

voor nieuws over de redactie-



Hermes   

  3

Hermes - Kringblad Historia - Jaargang 13 - Academiejaar 2016-2017 - Nummer 5

Gratis uitgave - Niet op de openbare weg gooien
Redactie: Flo Van den Broeck - Milan Vandermeulen - Antoon Symons

Kring Historia noch de redactie van Hermes zijn verantwoordelijk voor de meningen die in dit magazine geuit 
worden. Dezen blijven eigen aan de auteurs. Heeft u vragen of opmerkingen over de hermes of publicaties in de 
hermes? Stuur deze dan zeker op naar hermes.historia@gmail.com of contacteer ons via onze facebookpagina

Nog geen fan van ons op facebook? Breng daar dan maar snel verandering in!

Inhoudstafel
Voor, dank –en afscheidswoord van uw Praeses     4

Voor, dank –en afscheidswoord van uw redactie     5

Opinie: De Franse presidentsverkiezingen      6

Livin’ La Vida Erasmus         8

My Experience at KU Leuven                   14

Soa-chart                      15

Opinie: De ‘verengelsing van universiteiten’               16

Hermes Hekelt: niet-Letteren mensen die in de Letterenbib zitten            17

Poster van uw toekomstige praeses: Joppe Ruts                      18

Hermes’ hogere sferen                   20

Historia toneel: alles over de schandalen achter de schermen                     23

Je suis Cara Pils: een ode aan de godennectar                27

Het beste uit Hermes                   28

Ik denk dus ik ben, op HLN                   30

Puzzelhoekje XL: Blokeditie                  32

Het putje van de aardbol                   34

Laatste woord van de redactie: OOIT (en nu echt)               35

        



Hermes   

  4

Beste Historianen
Het is zo ver, die eerste tekens dat het jaar vrijwel ten einde is, zijn nu niet meer te negeren. De laatste editie van 
de Hermes is bijvoorbeeld weer zo’n aanwijzing. De tijd is gevlogen en time flies when you’re having fun, zegt het 
cliché terecht. En wat een jaar het was! Nieuwe vriendschappen kwamen tot stand, ons cultureel perspectief werd 
verruimd, eerstejaars groeiden uit tot ware Historianen, pintjes werden gedronken en er weer af gesport, bachelor- en 
masterhervormingen kwamen tot stand, er werd een rector gekozen en zo veel meer. U leest het, het was een topjaar!

Voor ik vooruitkijk is het eerst tijd om terug te graven in 
ons geheugen en de mensen die we daar tegen komen te 
bedanken. Als u het mij vraagt zal dit jaar voornamelijk 
herinnerd worden als het jaar waarin de master in een 
geweldig positieve zin werd hervormd. Ik ben jaloers op 
de toekomstige studenten, maar het is hen gegund! Een 
nieuwigheid was de duurzaamheidsweek, het project 
stond nog in zijn kinderschoenen en de animo kon zeker 
beter, maar het statement werd gemaakt. Of het evenement 
een vervolg zal krijgen, hangt uiteraard niet meer van mij 
af. Er zijn uiteraard te veel evenementen geweest om op 
te noemen, maar velen zullen niet snel vergeten worden! 
Historia kon echter niet zo goed draaien zonder haar 
trouwe leden. Daarom bedank ik jullie, beste studenten, 
om telkens massaal op onze evenementen aanwezig 
te zijn. Jullie hebben ons verschillende malen trots 
gemaakt en waren stuk voor stuk geweldige mensen 
(dat compenseerde de weinige slaap met gemak). Wees 
de komende jaren minstens even aanwezig, Historia 
heeft jullie even veel nodig als andersom. Bedankt!
Nu ik toch de weg van bedanking ben opgegaan, 
mag mijn praesidium uiteraard niet ontbreken. 
Zij waren het kloppende hart van Historia en hun 
inzet was echt geweldig. Het was een diverse groep 
met een gemeenschappelijk doel, onze geliefde 
kring draaiende houden. Ik kon mij letterlijk 
geen betere samenwerking wensen en zou jullie 
voor geen geld in de wereld willen wisselen. Ik 
bedank jullie van uit de grond van mijn hart!
Ook de proffen en assistenten verdienen een 
woordje van waardering. Eerst en vooral wil ik 
in naam van Historia onze programmadirecteur professor 
Goddeeris bedanken voor zijn vertrouwen in onze 
studentenvertegenwoordiging en de open discussiecultuur 

binnen de opleiding. Hij werd hiervoor volledig terecht 
in de bloemetjes gezet. Ook de architecten en deelnemers 
van de game of era’s hebben hun nek uitgestoken om 
het evenement op poten te zetten! Uiteraard zijn wij 
hen ook gewoon dankbaar dat we weer zoveel kennis 
en vaardigheden hebben mogen vergaren in hun lessen. 
Een laatste bedanking gaat uit naar mijn collega’s 
binnen Letteren. De band met de vijf andere kringen 
was zeer goed. Het is in mijn weten lang geleden dat 
de kringen een jaar lang op volledig dezelfde lijn zaten 
ondanks een jaar met verschillende onzekerheden. 
Ook de overkoepelende organen Fakbar Letteren, 
KOCO en CORaaL verdienen minstens een staande 
ovatie voor hun inzet en steun het hele jaar door.
Nu is mijn praesespraat voor goed gedaan. Het was 
een ongelofelijke eer om jullie te vertegenwoordigen 
en te ontvangen op onze evenementen, niet alleen 
dit jaar maar ook de vorige twee jaren. Historia blijft 
voor altijd in mijn hart en van de zijlijn zal ik haar 
altijd blijven volgen. Historia manet, tempus fugit!

Hartelijk en duizendmaal dank!
Uw praeses, 

Koen 
Koenquistadores ex, Rutschard Lionheart in

Voor, dank -en afscheidswoord         
van uw Praeses
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Voor, dank -en afscheidswoord         
van uw redactie

Juw, de mannen

Jaja, hier is em dan, de laatste Hermes van dit academiejaar. Salukes he, tot ne volgende.
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In de eerste ronde van de Franse verkiezingen 
stemden wel 49% van de kiezers op anti-
EU kandidaten. Even was de kans zeer reëel 
dat de Unie uiteen zou vallen en Europese 

landen opnieuw hun volledige soevereiniteit 
zouden terugvinden. Zou Frankrijk als founding 
father dan echt het Verenigd Koninkrijk vervoegen 
en het zinkende schip verlaten? De uiteindelijke 
verkiezingsuitslag leidde tot een stilte in dit debat. De 
Europese Unie was nog niet van plan om er het bijltje 
bij neer te leggen. Met Macron als nieuwe president 
lijkt het erop dat Frankrijk tot nu toe geen adiEU zegt. 

Op weg naar het podium voor zijn overwinningsspeech 
weerklonk het Europese 
volkslied. De vrees dat 
het Europese vasteland 
besmet zou zijn door 
de bacterie die reeds 
het Verenigd Koninkrijk en Donald Trump had 
aangetast, verdween als sneeuw voor de zon. 
Uit zijn speech komt zijn pro-Europese retoriek 
naar voren. Zijn partij En Marche staat duidelijk 
voor vernieuwing. Modernisering op het vlak 
van defensie, sociale bescherming, de eurozone, 
buitengrenzen… Het zijn mooie beloftes die hij 
maakt, maar zal hij deze ook kunnen verwezenlijken? 

Zich opstellen als onafhankelijk kandidaat was zowel 
zijn zwakte als zijn sterkte. Met zijn centrumpartij 
spreekt hij zowel links als rechts aan. Desondanks 
Frankrijk nog nooit een overtuigende centrumpartij 
gehad heeft, blijkt het in zijn voordeel gespeeld te 
hebben dat hij zich distantieerde van de extreme 
partijen. De vraagt rijst intussen wel wat voor Europa 
Macron in gedachten had. In zijn speech blijft het 
nog onduidelijk hoe hij Europa’s vorm en toekomst 
juist voor zich ziet. Is En Marche dan een lege partij? 
Of zal het juist een gulden middenweg vormen? 

Volgens Macron is het tijd voor Europa om soeverein 
te worden. In een opiniestuk schreef hij dat het 

volk pas soeverein wordt 
als het zijn eigen keuzes 
maakt. Met die woorden 
stipt hij nauwkeurig het 
probleem van de EU 

aan. De Unie functioneert vandaag de dag naar 
het idee van de democratische bureaucraat, Jean 
Monnet. De EU is helemaal geen internationale 
inrichting waarbij soevereine landen samenwerken, 
maar zij is een supranationale organisatie waarbij 
landen macht hebben overgedragen aan de 
bureaucratie. Donc alors, En Marche… ensemble? 

       OPINIE: De Franse presidentsverkiezingen 

Met zo’n 65,1 procent werd Emmanuel Macron, tegenover 34,9% voor 
Marine Le Pen, de nieuwe president van de Franse Republiek. Voor 
Frankrijk was het sowieso een historisch moment, aangezien Macron 
met zijn 39 jaar de jongste president is die het land ooit heeft gekend. 
De sfeer onder de bevolking echter liep uiteen van enerzijds een 
gevoel van laatste hoop en anderzijds afschuw voor het establishment. 
Zal Macron de toekomst van Europa kunnen waarborgen? 
DOOR FLO VAN DEN BROECK

‘Met Macron als nieuwe president 
lijkt het erop dat Frankrijk 
tot nu toe geen adiEU zegt’

En Marche... 
ensemble?
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Ik moet natuurlijk niet uitleggen dat het Europese  
project altijd vooruit is gestuwd door Frans-Duitse 
samenwerking: Adenauer-De Gaulle, Brandt-
Pompidou, Kohl-Mitterand, Merkel-Sarkozy. 

Allemaal vonden ze elkaar, de ene keer al vlotter dan 
de andere, om de samenwerking op het continent 
een nieuw elan te geven. Het mag dan ook duidelijk 
zijn dat de Europese Unie in grote mate gevormd is 
door persoonlijk initiatief van individuen met politiek 
kapitaal, iets waar 
Jacques Delors 
misschien wel hét 
voorbeeld van is. 

Nu, na enkele jaren 
van euroscepsis, 
geroep in de 
woestijn en vooral nationalistische reflexen lijkt 
het er op dat Europa misschien wel klaar is om een 
versnelling hoger te schakelen. Macron werd verkozen 
op een uitdrukkelijk pro-Europees platform en zijn 
overwinningsplechtigheid begon zelfs met Ode an die 
Freude. In Duitsland zoekt Merkel bovendien al langer 
betere Europese samenwerking terwijl haar electorale 
uitdager Schulz, eveneens voormalig voorzitter van het 
Europees Parlement, een uitgesproken pro-Europees is. 

Het feit dat dit allemaal gebeurt, is in mijn ogen het 
gevolg van een tegenreflex, een reactie tegen het 
uitdrukkelijke nationalisme. In tegenstelling tot het 
Europa van vroeger, dat vaker verborgen, minder 
besproken en dus ook minder uitgedaagd werd, 
zien burgers nu steeds meer de nood om hun pro-
Europese gevoelens te tonen en Europa ook als een 
belangrijk agendapunt te beschouwen. De creatie van 
organisaties zoals DiEM25 en vooral Pulse of Europe 

toont duidelijk aan dat 
er ook een weerwoord 
wordt geboden aan 
de Eurosceptici die 
de integratie vaak 
als een makkelijk 
doelwit nemen.

Nu ik denk graag dat ik evenveel Eurorealist als Eurofiel 
ben, en ik erken dan ook graag de tekortkomingen 
van het project. Maar laat ons niet vergeten dat 
geen enkele politieke entiteit complexloos is en die 
tekortkomingen dus beschouwen als uitdagingen. 
Daarom voorspel, en vooral hoop, ik dus dat Macron 
een nieuwe dynamiek kan creëren om vooruit te 
gaan en het vertrouwen in Europa te herstellen. 

       OPINIE: De Franse presidentsverkiezingen 

Is Europa klaar voor nieuwe doorstart? Ik denk, en vooral 
ik hoop, van wel. Het is natuurlijk makkelijker om te 
gokken op verlies, maar als zelfverklaarde Europakenner 
meen ik toch licht aan het einde van de tunnel te zien.

DOOR TOON VAN OVERBEKE

Licht op het einde van 
de tunnel?

‘ik erken dan ook graag de tekortkomingen 
van het project. Maar laat ons niet 

vergeten dat geen enkele politieke entiteit 
complexloos is en die tekortkomingen 

dus beschouwen als uitdagingen’ 
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Doorheen de smalle straatjes sleur ik mezelf 
terug naar boven met een zak vol pasta, melk 
en andere levensnoodzakelijke middelen in 
mijn armen. Hoewel mijn kuiten inmiddels 

voelen als die van de meest getrainde trappenloper van het 
Westelijk halfrond, blijft het iedere keer toch een opluchting 
als ik boven aankom. Boven, dat is bij ons Erasmushuisje. 
Casa ni de coña, zoals we het zelf gedoopt hebben (met 
een vertaling die voor eigen interpretatie vatbaar is). Waar 
de meeste Erasmusstudenten in het centrum wonen en 
dus niet iedere dag de hele trappenpartij op en af hoeven 
te doen, ben ik toch blij met ons stekje in de Arabische 
wijk. Met een groot terras en heerlijk internationaal 

leefgezelschap ben ik er immers echt met mijn gat in de 
Spaanse boter gevallen. Het huisje zelf is eerder klein en telt 
twee verdiepen. Het bovenverdiep deel ik met een stoere 
Soedanese Ier en een avontuurlijke Amerikaan (door ons 
‘Supertramp’ genoemd wegens zijn gelijkende looks met 
het bekende Into The Wild-hoofdpersonage). Beneden 
woont Senne, de joviale en sociale Belg aan wie ik mijn 
prachtige verblijfplaats te danken heb, samen met een olijke 
Zweed en een aimabele française. Alleen al het samenleven 
in deze kleine, gezellige Erasmuscocon is de hele ervaring 
waard. Samen eten, studeren en (terras)plezier maken: 
het zijn slechts enkele sleutelwoorden in Casa ni de coña.
Ik moet het dan ook toegeven. Het is een vakantiegevoel. 

Livin’ 
La

Vida 
Erasmus

Tussen droom
 en werkelijkheid

het went nooit
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Mijn kamer in ons huisje is gelegen aan de terraskant 
en is volledig gericht op de zon, die er iedere dag in een 
halve cirkel omheen draait. Van ’s morgens tot ’s avonds 
gooit ze haar zonnestralen doorheen de grote ramen naar 
binnen. Het ziet er vaak echter een stuk mooier uit dan 
het voelt, want op de heetste zomerdagen brengt deze 
prachtige natuurlijke verlichting ook een ondraaglijke 
warmte met zich mee. Een keerzijde die ik er echter 
graag bijneem. Niets is immers heerlijker dan ’s morgens 
bij het ontwaken in het oosten de besneeuwde toppen 
van de Sierra Nevada te zien, terwijl de zon over het 
gezicht streelt. Ook dat went immers nooit. Toch heb 
ik inmiddels al wel door dat het vakantiegevoel dat me 

voortdurend dreigt te overvallen een vals gevoel is. Van de 
vele clichés die er over Erasmus bestaan, kan ik – hoewel 
niet helemaal persoonlijk uitgetest – alvast bevestigen 
dat dat feesten en ‘poepen in het buitenland’ minstens 
gedeeltelijk waar is. Zelf heb ik ondertussen echter ook 
al mogen ondervinden dat zelfs in een ‘Club Med-land’ 
(zoals de Zuiderse Erasmuslanden wel eens euforisch/
jaloers genoemd worden) je als Erasmusser af en toe toch 
stevig moet werken. En daar komt de droom terug bij de 
werkelijkheid. Erasmus is in ieder geval tot veel meer te 
herleiden dan enkel een beschrijving van het nachtleven.

Dinsdagmorgen, Granada, Spanje. Ik verlaat ons ‘Erasmushuisje’ 
doorheen de zonovergoten smalle straatjes van het Albaicín op weg naar 
de Coviran, een klein warenhuis enkele etages lager. Het Albaicín is de 
oude Arabische wijk waarin ik woon, gelegen tegen de bergwand van één 
van de drie heuvels waartegen Granada rust. Smalle trappen en steegjes 
kronkelen er tussen de huizen door, die doorheen de geschiedenis op, 
onder en naast elkaar gebouwd zijn. Een obra de arte. Een kunstwerk dat 
nooit went. Drie maanden ver in mijn Erasmusperiode voelt het immers 
nog steeds speciaal om hier rond te lopen. Ik mag inmiddels dan wel min 
of meer thuis zijn in het doolhof, iedere nieuwe hoogte die ik bereik op de 
heuvel biedt nog steeds een nieuw uitzicht over de stad. Bij iedere nieuwe 
mirador (Spaans voor ‘uitzichtpunt’) ervaar ik nog steeds bewondering en 
verwondering als ware het de eerste. De schoonheid van het zicht, van de 
stad die van de heuvels afgolft en voor zover het oog reikt een heel eind 
de vallei in rolt, het went nooit. Regenen doet het hier niet vaak, maar als 
het geregend heeft, spoed ik me vaak met mijn camera naar boven. Dan 
laat het heldere luchttapijt je immers pas echt toe te zien hoe ver de vallei 
strekt en maakt het wonderlijke kleurenpallet van de hemel het plaatje 
pas helemaal tot een obra de arte. Daar begint alvast mijn Erasmusdroom.

DOOR VICTOR VAN DRIESSCHE
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Estudiante Erasmus

Rond de middag vertrek ik naar de les. Een tochtje dat 
meer dan in Leuven iedere keer een hele onderneming 
is. Granada is, naast een toeristische trekpleister, net als 
Leuven een universiteitsstad, waarbij de Universidad de 
Granada (UGR) verspreid ligt over een groot deel van 
de stad. De Facultad de Filosofía y Letras (mijn faculteit) 
is echter gevestigd in Campus Cartuja, gelegen op een 
heuvel aan de rand van de stad. Die heuvel ligt van boven 
tot beneden en van oost tot west bezaaid met campussen 
van verschillende faculteiten. De Letterenfaculteit, waartoe 
ook alle instanties van geschiedenis behoren, is gelukkig 
één van de eersten op de weg naar boven. Desondanks 
blijft het iedere keer een hele beproeving om überhaupt in 
de les te raken. Het best zou je het misschien nog kunnen 
vergelijken met de weg die een KUL-student die in het 
centrum van Leuven gevestigd 
is, moet afleggen naar Heverlee, 
met dat verschil dan dat het 
laatste rechte eind naar Heverlee 
toe in het geval van Campus 
Cartuja in Granada kronkelend 
tegen een bergwand aangelegd is. Zeker naar het einde 
van de week toe voelt dat keer op keer als het beklimmen 
van de Mont Ventoux. Reeds in de eerste weken schafte 
ik me een mountainbike aan, omdat een uur op en af 
wandelen me net iets te veel leek en vertrouwen in Spaanse 
bussen van het begin een probleem vormde. Naast de 
stijgingspercentages die iedere keer overwonnen moeten 
worden, is Spanje echter allesbehalve voorzien op fietsers. 
Zo verkozen de oude Andalusiërs bij de aanleg van hun 
wegen bijvoorbeeld de iets minder toegankelijke kasseien 
boven gladlopend asfalt en moet je als fietser onderweg 
steeds de overweging maken of je nu beter op de weg of 
op het voetpad in de weg gaat rijden. Desondanks ben 
ik er totnogtoe altijd al geraakt, doorgaans bezweet en 
vaak te laat of te vroeg. Dat laatste maakt hier echter niet 
zoveel uit, want het tijdstip van aankomst van de profs 
varieert hier vaak evenveel als dat van de studenten.
Eenmaal ik in de les geraakt ben, moet het vermoeiendste 
gedeelte echter nog komen. Het is vooral daar dat 
het opeens vanuit de droom bruut ontwaken is in de 
werkelijkheid. Die lessen zijn namelijk in het Spaans. Nu, 
het merendeel van de Spanjaarden kan nog minder goed 
Engels dan Louis Van Gaal, dus ook in het dagelijkse leven 
is het quasi onmogelijk overleven zonder enige kennis van 

de taal van de reggaeton (’s werelds meest beluisterde 
muziek). Taalproblemen zijn dan ook een rode draad 
doorheen het leven van de meeste Erasmussers hier. Ik 
denk dat ik inmiddels al wel enkele boeken kan schrijven 
over hilarische taalvergissingen of moeizame situaties, 
maar ik heb in mijn eerste maanden hier vooral al vaak 
gewenst dat ik voordien vaker een Spaans woordenboek 
had opengeslagen. Het is dan wel een zaligheid dat je in 
je eerste weken in staat bent tot een fundamentele basis 
van smalltalk en het bestellen van pintjes, maar het is 
ook veeleer een stimulans voor luilekker- en feestleven. 
De spijt van de gebrekkige voorbereiding ten spijt, zit er 
echter niets anders op dan iedere les opnieuw de uitdaging 
aan te gaan om het Spaans/Andalusisch gebrabbel op 
één of andere manier tot min of meer overzichtelijke 
nota’s te reproduceren. Eén van mijn grootste fouten 
hier was dan ook zonder twijfel om een vak op te nemen 

met een oude knar die een hele 
les in het Andalusisch aaneen 
brabbelt vanachter zijn 
lessenaar. Het Andalusische 
accent verstaan als beginner 
Spaans is immers hetzelfde 

als een beginner Nederlands die het platste Antwerps 
van Tourist LeMC probeert te ontcijferen – met dat 
verschil dat de snelheid van spreken van de Andalusiërs 

‘het tijdstip van aankomst 
van de profs varieert hier 
vaak evenveel als dat van de 

studenten’
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mogelijks zelfs nog een stuk hoger ligt. Hombre prevenido 
vale por dos, que sólo había conocido con anterioridad...
Drie uur in de namiddag inmiddels en ik verlaat de campus 
om enkele honderden meters lager padel te gaan spelen 
met een Fin, een Zweed en een Zwitser. Enkele honderden 
meters lager, want – o ironie – de sportinfrastructuur is 
het laagst gelegen op de Cartuja-heuvel. Padel is een 
Spaanse variant op tennis 
en squash en wordt met 
vier gespeeld op een 
klein veldje omgeven 
door vier glazen wanden. 
Hoewel voornamelijk 
onbekend in België, is 
de sport hier enorm populair. Sport en pocas palabras is 
hier overigens één van de andere rode draden doorheen 
Erasmus. Naast padel wordt er immers ook onder meer 
wekelijks gevoetbald op een klein kunstgrasveldje naast 
de padelterreinen. Onze grupo de futbol kwam al tot 
stand in de eerste week en telt inmiddels bijna 45 leden. 
Voetbal is immers een taal die iedereen spreekt, zeker in 
een voetbalgek land als Spanje waar de ene helft van de 

Erasmusstudenten nog met het Spaans sukkelt in de eerste 
weken en de andere helft geen Engels kan. Bovendien 
kan het voor de meesten geen kwaad om de calorieën te 
verbranden die ze vanzelf terugwinnen bij het genieten 
van de Spaanse eetcultuur of het feesten ’s nachts. Alle tijd 
lijkt hier in ieder geval gevuld te moeten worden, dus ik 
kan verzekeren: ik heb nog nooit zoveel gesport in mijn 

leven als de afgelopen 
maanden. Erasmus alleen 
maar feesten, zegt men?
Een andere rode draad 
doorheen Erasmus is, 
zoals het cliché wil, de 
administratie. Zeker in 

Spanje, ook wel ‘het land waar wereldrecords gebroken 
worden met gebrekkige bureaucratie’ genoemd. Na 
amper drie weken Erasmus kende ik het 12-nummerige 
cijfer van mijn ID al knal vanbuiten en inmiddels ben ik 
stilaan begonnen de kost van mijn Erasmus in bomen 
te berekenen. Spanjaarden komen vaak over als een lui 
volk en zeker qua vooruitgang op vlak van technologie 
kan dat kloppen. Computers draaien nog op Windows 

‘Spanjaarden lijken het zelf in ieder 
geval niet echt belangrijk te vinden dat 

het allemaal rap geregeld is, dus het 
heeft geen zin om je erin op te jagen’ 
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XP of Windows Vista en zowel het mailsysteem als het 
studentenplatform van de UGR zijn nog zo primitief dat 

het niet mogelijk is om bestanden van meer dan 15 MB te 
uploaden of verzenden. Spanjaarden regelen dan ook nog 
altijd het liefst alles op papier. Zo heb ik totnogtoe zelfs 
al mijn prácticas handgeschreven moeten indienen. Na de 
ergernissen van de eerste weken, is het stilaan dan ook vooral 
lachwekkend geworden. Inmiddels heb ik, denk ik, bijna 
evenveel tijd in het Oficina de relaciones internacionales 
van de UGR doorgebracht als op toilet (om enigszins een 
indicatie te geven). Tussen de lessen door nog rap dit of dat 
administratief in orde brengen, het is iets waar je vanzelf 
wel aan went hier. En dan te zeggen dat ik eigenlijk zelfs 
nog niet officieel geregistreerd ben in Spanje – iets waar de 
meeste Erasmussers zich overigens niet de moeite toe doen 
het in orde te brengen. Spanjaarden lijken het zelf in ieder 
geval niet echt belangrijk te vinden dat het allemaal rap 
geregeld is, dus het heeft geen zin om je erin op te jagen. 
En de moeite is de return in ieder geval meer dan waard.
De dag gaat hier ondertussen voort en van half 6 tot half 10, 
na de siësta, heb ik opnieuw les. In totaal is dat hier zelfs zo’n 
twintig uur per week. Maar eerlijk is eerlijk: het niveau ligt 
hier wel een stuk lager dan in België. De achterstand die ik 
heb opgelopen in de eerste maanden, is dan ook vooral en 
alleen te wijten aan het studeren in een andere taal, want 
dat is allesbehalve een lachertje. Studiehulp kennen ze in 
Spanje echter niet, dus de manier waarop ik het beste alle 
opgelopen achterstand kan ophalen, is via persoonlijke 
gesprekken met professoren. Daarvoor zijn ze hier veel 
toegankelijker dan in België. Desondanks is er daarbij veel 
verschil in begrip ten opzichte van Erasmusstudenten. Zo 
mocht ik in mijn eerste maand aan den lijve ondervinden 
dat een prof mij midden in een gesprek gewoon achterliet 
en ging lopen, allicht uit frustratie voor mijn gebrekkig 
Spaans en in de wetenschap dat hij toch aan de andere 
kant van het gebouw zou zijn voor ik de woorden had 
gevonden om er iets van te zeggen... Les hebben in Spanje 
heeft echter in zijn geheel veel meer weg van dat op een 
middelbare of hogere school in België dan op dat van 

een universiteit. Dat begint al bij de aula’s, die doorgaans 
meer weghebben van Belgische klaslokalen. Daarnaast 

staat onder meer ook de helft van de 
punten die te verdienen zijn voor een 
vak op aanwezigheid, medewerking 
in de lessen en indienen van 
prácticas (een aaneenschakeling 
van kleine taken). Dit alles samen 
maakt dan ook dat, nu mijn Spaans 
in sneltempo verbetert met het 

doornemen van Spaanse wetenschappelijke lectuur, voor 
mijn vakken nog steeds alles te redden valt. De grootste 
valkuil is dat de Spanjaarden geen blok hebben, maar 
een bibliotheek is er gelukkig wel. Die voelt bovendien 
grotendeels als thuiskomen, door de grote gelijkenis met de 
Leuvense Letterenbib (tot identiek plafond toe!). We doen 
het hier dan ook nog volgens het credo van de Spanjaarden: 
vendrá, het zal allemaal wel komen. Een studiemarathon 
de komende weken zal er hoe dan ook komen en dan zien 
we wel waar we stranden. En ondertussen kijk ik zelf 
ook met spanning uit naar hoe dit precies gaat aflopen. 
Hopelijk blijft ook hier de werkelijkheid een droom.

Hedonista Erasmus

De taalmoeilijkheden buiten beschouwing gelaten, is 
het evenwel heerlijk om eens een half jaar in de Spaanse 
cultuur te mogen leven. Ook al komt de reggaeton 
(Enrique Iglesias en consoorten), die op ieder moment van 
de dag overal te horen is, op den duur je oren uit, het is een 
heuse verademing om eens een half jaar van de Spaanse 
levenswijze te kunnen proeven. Spanjaarden lijken dan 
wel vaak een lui volk, ze tonen vooral ook wat tot rust 
komen en genieten van het leven is. Het ritme van de 
Spaanse dag ligt een stuk lager dan in België. Niet alleen 
speelt de dag zich hier een stuk later af, ook weten de 
Spanjaarden rustmomenten in hun dag te leggen die wij 
in België vaak missen. Het mooiste moment van de dag 
vind ik persoonlijk dan ook de paseo, tussen 17u en 19u, 
de uren na de siësta, wanneer de straten en pleintjes zich 
vullen met keuvelende, kuierende en genietende mensen. 
Alle generaties, van jong tot oud, zijn dan en público te 
vinden en vooral in de weekends is het een genot om deze 
gezellige drukte te aanschouwen vanachter een portie 
churros en een wijntje, pratend over vanalles en nog wat 
met vrienden op één van de vele terrasjes die Granada rijk is.
Spanjaarden zijn een fascinerend volk. Alternatieve 

‘Je krijgt hier gratis tapas bij ieder rondje dat je 
bestelt. Als je voldoende (alcohol) consumeert 

’s avonds, heb je dan ook ineens gegeten. 
Zonder meer een prachtige uitvinding is dat’
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kledij en voorkomen zijn hier veel wijder verspreid dan 
in België. Dreads, haar in alle kleuren van de regenboog, 
baarden in alle vormen en maten..., het zijn slechts enkele 
van de aspectos externos waarmee de Spanjaarden graag 
experimenteren. Ook qua kledij lijkt alles te moeten 
kunnen. Ik durf te wedden dat bijna niemand hier vreemd 
op zou kijken, mocht ik in volledige Rode Duivels-outfit 
in de les gaan zitten. Het gebrek aan stress dat bovendien 
zo typisch lijkt voor het Spaanse volk, dreigt één van de 
grootste valkuilen voor vele Erasmussers te zijn. Hoewel 
Spanjaarden heel toegankelijk en vriendelijk zijn, is 
het vaak echter moeilijk om ze echt te leren kennen en 
uit de Erasmusbubbel te kruipen. Niet alleen de taal is 
daarbij de belangrijkste drempel, maar ook het feit dat de 
Erasmusgemeenschap in Granada enorm groot en redelijk 
hecht is. Heel erg vind ik dat evenwel ook weer niet, want 
Spanje ontdekken samen met al die inspirerende jongeren 
van verschillende nationaliteiten, maakt de ervaring 
alleen maar mooier. Ook het typisch Spaanse avond- en 
nachtleven verkennen we op die manier. Het echte feesten 
komt hier dan wel pas om gang om 2u of 3u ’s nachts, 
tot dan brengen we de tijd doorgaans door met zelf 
georganiseerde botellones of genieten we in de typisch 
Spaanse tapasbars. Die zijn hier in Granada bovendien extra 
speciaal omdat je je tapas gratis krijgt bij ieder rondje dat 
je bestelt. Als je voldoende (alcohol) consumeert ’s avonds, 
heb je dan ook ineens gegeten. Zonder meer een prachtige 
uitvinding is dat. En weer gaat dat meestal gepaard van 
eindeloze gesprekken en gemoedelijk genieten. Despacito.
Het is moeilijk te kiezen wat nu precies het mooiste is 
aan Erasmus, omdat 
ieder aspect van het 
leven hier op zich al een 
uitzonderlijke ervaring 
is. Het allermooiste zijn 
uiteindelijk misschien 
echter toch wel de 
weekends, wanneer je als 
Erasmusser de tijd heb om op avontuur te trekken. Erasmus 
is immers ook je omgeving verkennen. Eropuit trekken, 
soms met vrienden, soms alleen, om het Andalusische 
binnenland te gaan verkennen. De Erasmus Granada-
organisatie, die een ruime keuze van georganiseerde trips 
aanbiedt, draagt daarbij niet toevallig de naam Best Life 
Experience. Vaak trekken we er echter ook gewoon zelf 
op uit met een gehuurde auto of per bus. Erasmus, dat is 
immers ook met jongeren uit verschillende landen, die je 

soms amper een paar dagen kent, impulsief beslissen om 
een auto te huren en op avontuur naar zee te trekken. Om 
op dat avontuur rotsen te gaan beklimmen  en verlaten 
huizen te gaan ontdekken, om onderweg te verpozen 
langs de kant van de weg en te genieten van de obras de 
arte die het uitzicht te bieden heeft, en om aan het einde 
van de dag in een willekeurig vissersdorpje in een desolaat 
restaurant van een heerlijk avondmaal te gaan genieten. 
Het avontuur nadien dan besluiten met een terugtocht 
doorheen het nachtelijke donker over onverlichte 
bergweggetjes, terwijl je allemaal samen luidkeels  de 
grootste reggaeton-hits tracht mee te kelen, dat levert 
pas echt ervaringen op die je van je leven niet vergeet. 
Best life experiences. Dromen. Dát went pas echt nooit.
Erasmus is zalig, maar ook moeilijk. Het is in ieder 
geval een les in volwassen worden. Volledig zelfstandig 
leren leven, in een ander land, in een andere taal, waar 
je voortdurend van de ene ervaring in de andere tuimelt. 
En dat zelfstandig leven, dat lukt de ene dag al wat beter 
dan de andere, maar uiteindelijk doet het je hoe dan ook 
veranderen als mens. Een Erasmuservaring doet immers 
nadenken. En dat nadenken doet je het leven appreciëren. 
Erasmus is het leven appreciëren en benutten, iedere 
dag. Maar het went nooit. Het besluit is dan ook niet 
moeilijk te maken: Erasmus is aan te raden. Of gewoon 
enkele maanden in het buitenland doorbrengen, leven 
en proberen leven. Voor avonturiers en voor mensen 
die avontuur willen ontdekken. Je maakt er vooral van 
wat je zelf wilt! En voor wie het nog niet gedaan heeft: 
Granada en haar Andalusische omgeving eens bezoeken. 

Ik kan nog over zoveel mooie dingen hier spreken en 
vertellen, ik heb allicht duizend foto’s en filmpjes om 
te tonen, maar uiteindelijk kan je het beter gewoon zelf 
komen ontdekken. Ik kan het alvast aanraden. Tot 27 
juni kan het zelfs nog met gratis overnachting op een 
zetel in Casa ni de coña. Nadien ben ik altijd bereid mee 
terug te gaan als gids. Want als er één ding zeker is, 
dan is het dat ik hier terugkom. Volvera. Por supuesto!

‘Zo mocht ik in mijn eerste maand aan den lijve ondervinden dat 
een prof mij midden in een gesprek gewoon achterliet en ging 

lopen, allicht uit frustratie voor mijn gebrekkig Spaans en in de 
wetenschap dat hij toch aan de andere kant van het gebouw zou 
zijn voor ik de woorden had gevonden om er iets van te zeggen’
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Ervaringen van een Erasmusser 
My Experience at KU Leuven

The sixth of February was interesting.  In Leuven, it was pretty chilly.  This was the day I arrived to my home 
for the next four months.  I traveled on my own as I did not know anyone before coming here, not even 
anyone from my home university.  I took three planes to get to Brussels: Chicago to New York City, New 
York City to Frankfurt, and Frankfurt to Brussels.  I did not sleep at all on any of these planes except the one 
from Frankfurt to Brussels, which was not even an hour long flight.  In truth, sleeping was not a priority.

DOOR JOEY SLATER

I found my baggage, met up with a volunteer 
and she took me from the Brussels airport to 
my dorm in Leuven via train.  My dorm was a 
five-minute walk from the train station.  Easiest 
walk there is.  Unfortunately, my volunteer 

did not know where we were going.  I was extremely 
anxious, exhausted, cold, and struggling to carry 
my three over-sized bags.  We ended up wandering 
around the eastern side of the ring for roughly twenty 
minutes.  Now, you may be thinking “that does not 
seem like a long time at all!  Quit complaining!”  And 
you are right, but I felt like my head was about to 
explode and I was ready to pass out on the pavement.  
When we finally arrived at my dorm, Junior House, 
my previous 
feelings of 
exhaustion and 
coldness left 
my body.  I was 
home.  I was 
immediate ly 
introduced to 
the kindest 
A m e r i c a n , 
Belgian, British, Japanese, Chinese, Italian, 
Russian, and Palestinian students.  They 
made my transition to Leuven-life easier.  

There I was three months ago: a young student 
thrown into a new culture and experience.  Now, 

my time in Leuven is in its final month.  I am partly 
shocked at how fast the time went by, but I am also 
not.  Between my studies, drinking beers in the Oud, 
and traveling across Europe, I understood that this 
semester would not wait for me to catch up.  However, 
I did not anticipate how much I have grown since the 
beginning.  Mainly, this experience has brought me 
out of my comfort zone, making me more confident, 
independent, and willing to take on experiences I 
never thought I would undertake, such as going out 
for a friend’s birthday the night before waking up 
at six in the morning to go to Carnavale in Binché 
or strolling through the picturesque 800-year-old 
neighborhood, Groot Begijnhof, in my free time.  I 

have been lost 
in the wonders 
of Leuven and 
its people.  

I have been 
lost since going 
the wrong 
direction to 
my dorm 

that very first day.  Even though I have been lost, 
I have found the beauty of Leuven.  Leuven has 
given me more than I could ever have asked for.  I 
know that myself and the wonderful people I have 
encountered here have grown as humans since 
experiencing life in this crazily unique college city.  

“Mainly, this experience has brought 
me out of my comfort zone, making 
me more confident, independent, and 
willing to take on experiences I never 

thought I would undertake”
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Soachart
Na lang overleg met de Ferderale Overheidsdienst Volksgezondheid en vele wetenschappelijke 
studies aangaande seksueel overdraagbare aandoeningen, was een van onze lezers zo attent om de 
resultaten in een overzichtelijke flowchart te gieten. Doen of laten schieten, de vraag is niet langer 
onmogelijk. Hang dit boven je bed, het is namelijk de plek waar je hem het vaakst zal gebruiken.

- TOM BOUWMANS  

START! ==> 
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Universiteiten hebben een emanciperende taak ten aanzien van hun studenten. De verengelsing 
van het Vlaamse hoger onderwijs brengt dit niet in gedrang, maar maakt dit net mogelijk. 

DOOR EDURNE DE WILDE

Vrijdag, 14 april drukten drie historici van de 
UGent in het opiniestuk Good morning, take 
your books hun bezorgdheid uit over de 

verengelsing van het Vlaamse hoger onderwijs. Volgens 
Deneckere, De Wever en Vrints rukt het Engels snel op. 
Te snel. Hoog tijd voor hen dus om de positie van het 
Nederlands als onderwijstaal wettelijk te verankeren. 
Hoewel ik begrip kan opbrengen voor het in de wet 
verankeren van de bescherming van het Nederlands als 
onderwijstaal, stoor ik me aan de karikaturale manier 
waarop bovengenoemde professoren deze kwestie 
presenteren, namelijk als een ongelijke strijd tussen het 
kwetsbare Nederlands en het dominante Engels. Naar 
mijns inziens is deze karakterisering van het Engels als 
grote boosdoener onterecht en is met name de vrees 
dat het Engels als 
onderwijstaal zou 
tornen aan de 
emancipatorische functie 
van het Vlaamse hoger 
onderwijs ongegrond. 
De auteurs laten onterecht uitschijnen dat verengelsing 
en verdere internationalisering niet stroken met het 
emancipatie-ideaal en de verdere democratisering van 
het hoger onderwijs. Het omgekeerde is waar. Door een 
diverse groep van internationale en Vlaamse studenten te 
onderrichten in een taal die hen allen vertrouwd is, biedt 
het hoger onderwijs de hele heterogene groep de kans 
de eigen vanzelfsprekendheden in vraag te stellen. Een 
universiteit, waar dan ook, zou een plek moeten zijn waar 
ieders wereldbeeld geconfronteerd wordt en iedereen 
de kans krijgt de dialoog aan te gaan met anderen die 
er een andere visie op nahouden. Dat is emancipatie. 
Dat niet doen heet provincialisme en daar is geen enkele 
sociaaleconomische, culturele, etnische, religieuze of 
andersoortige minderheidsgroep op termijn bij gebaat. 
Een groter aanbod aan Engelstalige vakken in 
bacheloropleidingen en volledig Engelstalige 
masteropleidingen maken dat een grotere groep 
internationale studenten de weg naar Vlaamse 
universiteiten en hogescholen zal vinden. Momenteel 

verwelkomt de UGent jaarlijks meer dan 4100 
buitenlandse studenten (uitwisselingsstudenten 
inbegrepen) en aan de KU Leuven studeren op 
dit ogenblik 9812 studenten met de niet-Belgische 
nationaliteit. Dat is goed voor respectievelijk zo’n 10 en 
17 procent van de totale studentenpopulatie. Meer, meer, 
meer zou hier het devies moeten zijn. In ieders belang.
Andersom is de kans groot dat Vlaamse studenten, die 
vertrouwd raken met het les volgen in het Engels samen 
met hun internationale collega’s, zelf de stap zetten om hun 
alma mater in te ruilen voor een andere in het buitenland. 
Ook dat is een teken van emancipatie en zou goede zaak 
zijn voor alle partijen. Voor blijvers en uitvliegers geldt 
dat het Engels de toegang is tot deelname aan eender 
welk internationaal debat. Dat dit in het bijzonder het 

geval is voor het 
academische debat 
is in de context van 
het hoger onderwijs 
geen bijkomstigheid. 
Van alle 

vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften wordt 
op dit moment meer dan 90 procent in het Engels 
gepubliceerd. Vlaamse studenten daar niet optimaal 
op voorbereiden emancipeert hen niet, het sluit hen in. 
Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid in de 
moedertaal zijn wel degelijk van essentieel belang. Hier 
moet ook verder op ingezet worden, want ofschoon ze 
geen toegang geven tot het internationale academische 
debat, bieden ze de toekomstige Vlaamse burger, 
werknemer en partner de mogelijkheid tactvol en 
genuanceerd meningen, voorstellen en gevoelens te 
vertolken en de onderzoeker kan er wetenschappelijke 
bevindingen mee beschikbaar te maken voor het 
eigen, brede publiek. Ook dat is emancipatie. 
Het Nederlands en het Engels hoeven geen duel met 
elkaar aan te gaan. Ze kunnen probleemloos naast 
elkaar bestaan, en elk op hun manier bijdragen aan 
beter hoger onderwijs voor Vlaamse studenten. Laat 
ons dus ophouden hen tegen elkaar uit te spelen. 

OPINIE: De ‘verengelising van universiteiten’
Emancipatie ja graag, provincialisme nee bedankt

‘Door een diverse groep van internationale en Vlaamse 
studenten te onderrichten in een taal die hen allen vertrouwd 
is, biedt het hoger onderwijs de hele heterogene groep de 
kans de eigen vanzelfsprekendheden in vraag te stellen’
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Hermes Hekelt: Niet-Letteren mensen die  
      in de Letterenbib zitten

Daarmee wordt meteen duidelijk over wie ik alhier 
schrijf: niet-letteren-studenten-die-krachtens-hun-
opleiding-niet-thuis-horen-in-de-letterenbib-maar-
toch-dagelijks-om-9-uur-voor-de-deur-staan-en-
plekken-inpikken-van-ons-,-de-letteren-studenten. 
Deze creaturen trokken ooit samen op in kudde, 
voornamelijk in de omgeving rond De Valk, en 
zetten hun opleiding gerelateerde behoeften in de 
praktijk om in de RBib. Recente peilingen vermoeden 
dat enkele maanden geleden klimatologische 
wijzigingen een proces in gang hebben gezet dat 
de niet-letteren studenten in een leven 
in diaspora dwong. Sindsdien spreidt 
de zwerm uit over heel Leuven, maar 
het episch centrum lijkt zich in de Lbib 
te situeren tot groot ongenoegen van 
alles met beweegbare duimen en denkvermogen. 

Ik schrijf deze woorden neer, zoals steeds met behulp 
van mijn trouwe laptop, op 16 mei ’17. De plaats: 
jawel, de Letterenbib, verdieping 5. De klok leert me 
dat het 10:19 is, hetgeen impliceert dat ik hier reeds 
1 uur en 5 minuten zit. Het uitzicht is sindsdien niet 
veranderd. Al om 9:14 moest ik mij noodgedwongen 
op de laatste plaats zetten die beschikbaar was. 
Naast mij verdiept een dame zich in wat zover ik 
kan zien Latijnse Taalkunde moet zijn, het is dus een 
letterenstudent en dat verblijdt me (ik probeer even te 
vergeten dat ze wellicht niet op de juiste verdieping 
zit, etage 5 is geschiedenis, mevrouw). Welk leven zit 
er verder in deze biotoop van kennis? Codices, met 
daarover gebogen schaamteloze rechtenstudenten. 

Er zullen uiteraard gradaties bestaan. Ik vermoed 
dat er rechtenstudenten en ander uitschot rondloopt, 
waarmee je makkelijk 5 minuten kan praten 
zonder spontaan nerveuze tics te ontwikkelen 
en je onhoudbare neigingen krijgt om op grote 
schaal aan het moorden te slaan. Echter, ze zijn een 
rariteit. De gradaties bestaan, zonder twijfel, maar 
ze gaan louter van slecht naar slechter om finaal 
bij Potato Famine-slecht te eindigen (arm Ierland, 
arm Vlaanderen). Aan dit ultieme uiteinde van de 
ladder der scheefgeschapenen bevinden zich de 

befaamde handdoekleggers. In vaktermen verbastert 
de term moeiteloos naar handboekleggers. U kent 
ze wel, ze leggen hun cursus op tafel (of huren 
iemand in om dit te doen) en liggen nadien nog 
menig uren in hun bed te stinken. Dood aan allen.

Daarom pleit ik voor een nieuw devies, een 
overkoepelende slogan voor alle gedupeerde 
Letterenstudenten: Eigen Bib Eerst.  Niemand 
heeft boodschap aan rechtenmigranten die komen 
zetelen op kosten van onze faculteit. Letteren kan 
amper haar eigen studenten onderhouden, waar de 
Slavisten alles van weten. Grijp in voor het te laat 
is. Letterenstudenten aller richtingen, verenig u.

ps: jaag zeker mensen weg die op de collectieplaatsen 
zitten. Dat mag en geeft zo’n voldoening.

Wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft ze en waar gaan ze 
naartoe? Al die Paul Jamberiaanse vragen bleven en 
blijven tot op heden onbeantwoord, daar het analytisch 
vermogen van de mens beperkt is en onze grijze 
massa evolutionair niet uitgerust is om de wereld in 
dergelijke termen te ontleden. Als toonaangevend 
intellectueel verslaggever bij het Instituut Voor 
Haatdragende Zaken, de instantie die tweemaandelijks 
deze Hermes Hekelt publiceert, waag ik me toch aan 
een hypothese aangaande de vraag ‘waar gaan ze 
naartoe?’. Mijn presumptie: de Letterenbibliotheek.

DOOR MILAN VANDERMEULEN

‘Eigen Bib Eerst.  Niemand heeft boodschap aan 
rechtenmigranten die komen zetelen op kosten van onze 

faculteit’
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Joppe
XOXO
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Joppe
XOXO
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Het wordt vandaag een rommelige dag. Eigenlijk moet u uw dagen beter plannen. 
Neem geen belangrijke beslissingen. 

Waterman: 
21 januari - 20 februari

Vermijd in de laatste weken conflicten met uw mede-studenten 
of probeer ze op te lossen. Dat doet u  niet uit altruïsme, maar uit 
eigenbelang. Wanneer u dit niet doet voor de blok begint, is de kans 
klein dat het ooit nog goed komt. 

Vissen
21 februari - 20 maart

U onderscheidt u door uw uithoudingsvermogen tijdens de blok. Terwijl anderen 
al lang de pijp aan Maarten hebben gegeven, blijft u doorgaan. 

 Ram
21 maart - 20 april

Sommige Stieren verdwalen in hun eigen dromenland en hebben hulp 
nodig om de weg naar paperland terug te vinden. 

                        Stier
21 april - 21 mei

Om uw neus te snuiten heeft u geen olifantengeluiden nodig. Stel u wat 
minder afhankelijk op en ga uw eigen weg.

                 Tweeling
22 mei - 21 juni

U zal het heel moeilijk hebben met de sluiting van de Fak. Probeer optimistisch 
te blijven en begrip op te brengen voor anderen. Trek wel een grens tusen was 
positief en wat naïef is. 

Kreeft: 
22 juni - 22 juli

Hermes’ hogere sferen:  De Sterren Spreken
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Hermes’ hogere sferen:  De Sterren Spreken
Een gebeurtenis binnen uw feestkring doet u nadenken. Niets blijkt vanzelfsprekend in een 
mensenleven. U heeft de neiging in de omgang met uw omgeving de baas te willen spelen. 
Sommigen aanvaarden dat, anderen keren u de rug toe. 

        Leeuw: 
23 juli - 23 augustus

Sommige Maagden hebben een vreemde gewaarwording in de maag. Diagnose van de liefdesdokter 
…… neen geen vlinders, maar afkickverschijnselen van de frisse pintjes in de Fak.

Maagd: 
24 augustus - 23 september

Trek u niet teveel aan van de reacties van uw omgeving. U kan niet voor iedereen goed 
doen. Drink voldoende fristi. 

Weegschaal: 
24 september - 23 oktober

Uw conditie is er na al die uitspattingen niet zo slecht aan toe. Alles loopt voor de rest 
gewoonweg als een trein. U bent volgende week in staat om bergen te verzetten.

Schorpioen: 
24 oktober - 22 november

Dames staan vandaag in het middelpunt van de belangstelling. Of ze daar blij mee zijn is een 
andere vraag.

Boogschutter: 
23 november - 21 december

Uw wispelturigheid speelt u eens te meer parten. U springt van de hak op de tak. Opgelet 
met glazen voorwerpen.

                         Steenbok: 
22 december - 20 januari

Disclaimer: alle rechten komen toe aan de sterren, voorspellingen zijn onder voorbehoud. Bij klachten gelieve u te richten tot 
een melkweg in uw buurt.
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Een anonieme Celien Van Hoeymissen, 
nvdr.
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Historia speelde toneel
Alles over de seks, de drugs en de Rock ‘n Roll 

achter de schermen

‘De Kersentuin’ is verkocht, het decor afgebroken, de volle flessen vodka zijn verleden tijd en 
de prijzen worden binnenkort uitgereikt. Het doek is gevallen over het historia toneel 2017, 

maar de annalen noteren een prachteditie. Een toneelrecensie moet u hier niet verwachten, wie 
is daar nu eenmaal in geïnteresseerd? Eens de lichten uitgaan en soms zelfs ervoor nog, blijkt 
het artiestenmilieu van Historia toneel een broeihaard van sensatie te zijn. Akkoord, veel seks 
was er niet, drugs zijn verboden en Rock ‘n Roll maakte te veel lawaai tijdens de voorstelling, 

toch liet de toneelweek haar medewerkers achter met fijne herinneringen. Wij spraken een niet 
nader genoemde actrice over het reilen en zeilen achter de schermen. Onderstaande getuigenis 

geeft u, de buitenstaander, een inkijk in de wondere backstage wereld van Historia toneel. 

Zoals u wellicht al weet, voerde Historia toneel enkele weken geleden een geniaal stuk 
op. Nu ja, geniaal, ik ben bevooroordeeld vrees ik en daarom laat ik het u zien. Aan de 
hand van enkele foto’s en anekdotes sleur ik u door een heel jaar aan plezier, geroddel, 
geween, soms een beetje boosheid maar vooral vriendschap. Daarnaast krijgt u enkele 
never heard before weetjes van achter de schermen. Was het haar van de butler echt zo 

wit en wat was er in godsnaam aan de hand met die onflatterende witte broek die maar bleef opduiken? 

Onze eigenste Lies Depickere schitterde in de rol 
van gouvernante Charlotta. Met haar West- Vlaams 
accent wist de komische noot in het stuk heel wat 
harten te veroveren. Het West- Vlaams van Lies is 

helaas heel wat minder goed dan dat van Charlotta. 
Na menig keer de vraag te hebben gekregen of ze 
“altijd zo praat” en of zo “ook gewoon kon praten” 
wil ik alle misverstanden de wereld uit helpen. Lies 

Getuigenis van Celien Van Hoeymissen, die anononiem wil blijven (zie foto links)



Hermes   

  24

heeft West- Vlaamse bijles gekregen van haar moeder, 
die deze prachtige taal wel machtig is. Duizendmaal 

dank dus aan de mama Lena om er voor te zorgen 
dat de helft van de zaal haar niet kon verstaan. 
Een professionele photoshoot lijkt allemaal leuk en 
aardig tot je in maart naar buiten wordt gestuurd om 
foto’s te nemen voor een zomerscene. Met dank aan 
onze fotografe Marie Hendrix die ervoor zorgde dat 
het er uit zag alsof het warm was. Een heel moeilijke 
opdracht wanneer er geen enkel blad aan de bomen 
hangt en je foto’s neemt in een bos. De foto’s die 
toen gemaakt werden, waren oorspronkelijk bedoeld 
om reclame te maken op sociale media. Uiteindelijk 
vielen de fotografische kunsten van Marie zodanig 
in de smaak dat een van de foto’s de achtergrond 
vormt voor onze affiche. Marie is te boeken voor 
feestjes en partijtjes, ook daar kan ze ervoor zorgen 
dat uw facebook profiel er heel wat mooier uitziet. 

Wie onze voorstelling is komen bewonderen (veel 
dank daarvoor) heeft wellicht opgemerkt dat 

ouderdom in de Kersentuin 
betekende dat uw haardos een 
prachtige witte kleur kreeg. 
Hoe ouder het personage, 
hoe kleurlozer de coupe. Het 
grootste slachtoffer van deze 
keuze van de kostumering 

was Ward Lammens. Deze arme stakker moest 
dagelijks tien minuten stil op een stoel zitten 
terwijl ze rond en op zijn hoofd wild te keer gingen 
met een bus droogshampoo. Ja hoor, u leest het 
goed, droogshampoo. Het geheim voor een witte 
coupe kan u voor nog geen drie euro vinden bij 
kruidvat (op andere plaatsen kan dit vast ook, 
maar daarvan kan ik u helaas de prijs niet geven). 

Kostumering is een belangrijk deel van een 
voorstelling. Het doet je geloven in de echtheid 
van de personages. Dat was bij de kostumering 
in de kersentuin niet anders. Bij het personage 
Lopahkin, vertolkt door Tuur Decaluwe, maakte zijn 
kostumering deel uit van zijn evolutie. In de eerste 
acte draagt deze (durf ik het zeggen) lompe boer 

‘Monologen afsteken over socialisme kan hij 
als geen ander, maar dansen is toch niet een 
van de sterkste punten van deze jongeman’

Tuur D.C. en Arnaut V.V. keuvelen gezellig. Ze praten naar alle waarschijnlijkheid over koetjes en kalfjes, nvrd.
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misschien wel de verschrikkelijkste witte broek die ik 
ooit met mijn ogen heb aanschouwd. Na dat ik dat een 
beetje te luid door de ruimte had geschreeuwd bleek 
de broek eigendom te zijn van onze regisseur (en 
niet van Hugo van Nicole, hoogst opmerkelijk). Die 
wilde zijn broek na de voorstelling natuurlijk terug. 
Dat was echter buiten Tuur gerekend die er voor 
zorgde dat er een scheur in kwam. De opmerkelijke 
lezer snapt natuurlijk 
ook dat Tuur dit expres 
deed. Deze lelijke broek 
zal nu niet meer in het 
straatbeeld verschijnen, 
dankuwel Tuur. (Tuur 
zelf ontkent deze 
feiten en beweert dat het gat er al was maar 
in het belang van dit artikel, negeer ik dit). 

Tijdens de voorstelling kan er een hele boel misgaan. 
Iemand kan zijn tekst vergeten, of plots beginnen 
improviseren omdat hij daar zin in heeft (ja Tars, ik 
heb het over u), of een voorwerp kan plots op een 
plek staan waar het helemaal niet hoorde te staan. Dat 
laatste is tijdens de voorstellingen van de kersentuin 
wel eens voorgevallen. Het decor was opgebouwd uit 

dozen die verschenen en verdwenen tussen de actes 
door. Wanneer de dozen niet op de scene stonden, 
wachtten ze in de coulissen om terug op te mogen. 
Daar ging het echter mis. Zoals een vliegtuigcrash 
meestal veroorzaakt wordt door menselijk handelen, 
was dat ook hier het geval. De acteurs moesten 
de dozen zelf in de coulissen plaatsen en dat was 
klaarblijkelijk moeilijk voor sommigen van ons (om 

wraakacties te vermijden, zal ik hier geen namen 
vernoemen). Wanneer onze geliefkoosde gastacteur 
Milan Vandermeulen als zwerver de coulisse in vloog 
gebeurde dat die dag nog al letterlijk. Door een duw 
van een van zijn tegenspelers werd Milan de coulissen 
in gecatapulteerd waar hij stuitte (ook letterlijk) op 
de dozen die door een niet genoemde acteur recht 
voor de opening in de gordijnen waren geplaast. 
De knal die daarop volgde was luid genoeg om een 
getraind acteur van het kaliber van Meryl Streep uit 

‘Indien u nog op zoek bent naar een ongeleid projectiel 
dat u zo de coulissen in danst, bel dan zeker eens aan 

bij Jens Borgions’

Tarcisius V.D. moest zijn carrière bij One Direction laten varen toen bleek dat hij effectief een instrument kon bespelen en hij een 
rol kreeg in ‘De Kersentuin’, nvdr. 
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zijn concentratie te brengen (ik heb het over mezelf). 

“Een prachtig dansnummer waarbij elegante dames 
over de dansvloer schrijden terwijl hun partners hen 
door de zaal heen leiden”. Dat was wat in het script 
stond (oke dat is niet helemaal waar er stond “de dans 
is groots, walsachtig, opulent” maar ik ben nogal 
eigenwijs en schrijf graag wat ik zelf wil). Voor het 
aanleren van deze wals werden twee professionele 
leerkrachten ingehuurd. Die leerkrachten waren 
onze eigen Marie en Thibo van Ermengem. De 
professionaliteit viel nogal tegen. Zij leerden ons 
de passen die we twee weken later alweer vergeten 
waren. Mijn danspartner Tarcisius van Doninck 
sleepte mij over de dansvloer. Ik wil mij bij deze 
ook excuseren voor alle keren dat ik op je tenen heb 
getrapt en de verkeerde kant uitwalste. Ik was echter 
niet de grootste dansramp van het stuk. Indien u nog 
op zoek bent naar een ongeleid projectiel dat u zo de 

coulissen in danst, bel dan zeker eens aan bij Jens 
Borgions. Monologen afsteken over socialisme kan 
hij als geen ander, maar dansen is toch niet een van 
de sterkste punten van deze jongeman. Daarbij moet 
echter vermeld worden dat de heer Borgions niet de 
enige was wiens danstalent niet zo denderend was. 
De heer Arnaut van Vlierden vond het klaarblijkelijk 
wel een leuk idee om zijn danspartner door de 
lucht te gooien wat zorgde voor een valpartij. 
Wie zegt dat toneel niet gevaarlijk kan zijn?

Wil jij volgend jaar zelf leuke dingen meemaken 
waarover ze twintig jaar later nog zullen praten? 

Kom dan volgend jaar naar de audities van 
Historia toneel. Dan staat  jouw  naam misschien 

volgend jaar te blinken in een artikel over 
anekdotes en domme acties. 

Ook Lies D. blikt tevreden terug op het Historia toneel. Hier kan u dat duidelijk zien, nvdr. 
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Ook Lies D. blikt tevreden terug op het Historia toneel. Hier kan u dat duidelijk zien, nvdr. 

Ode die Cara 

Cara, zonder jou tikt de klok even snel, maar de prijzen veranderen wel. 
Cara, als ik jou zie ben niet meer bij te sturen. 

Het Godennectar, je frisse gouden lokken, de Colruyt winkel in de buurt die me 
blijft lokken, Cara, je steeds wisselende smaken, jouw zwoele afdronk laat me je 

steeds weer schaken. 
De kleine bubbeltjes, parelend omhoog langs de gewelven van jouw kathedraal, oh 

kon ik maar van jouw drinken een bokaal. 
Elk keer als ik een blikje open, wil ik meteen een nieuwe kopen, dat kan ik aan, 

want zonder jou in mijn hart, gewaart mijn wang een traan. Hitler verlangde naar 
Polen, ik verlang naar jou, anders blijf ik maar ronddolen. 

Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ga nooit meer weg. 
De Bijbel zegt: Wijn en vrouwen maken het hart overmoedig, maar tegenover 

zulke hoeren maakt jouw 23 cent ons niet armoedig. 
We gaan drinken in de zon, zuipen in het licht, we omarmen het leven met een 
kater op ons gezicht, we komen samen in dezelfde rayon, en genieten van  het 

zweven, met een goeie fond 
Lauw, lauw, lauw, drink ik steeds terug aan jou. Pils naar mijn hart, met jou geen 

smart. 
Israël kent haar grenzen niet, en voor 23 cent zal ook ons dat geschiedt, al 

berokkenen wij Palestijnen beduidend minder verdriet. 
Oh lief oh lief, ik zal niet dutten, vooraleer ik werk in Afrika, alwaar ik graaf 

caraputten. Het volk zal er nog zo blij mee zijn, ontknoping in een heus 
drankfestijn. 

Cara Cara, elke minuut zonder jou word ik getart, waarom doe je dit met m’n hart, 
jouw koude metaal tegen mijn lippen, steeds wil ik meer van je nippen. 

De meeste dromen zijn bedrog, maar als ik wakker word naast jou dan droom 
ik nog. Oh dierbaar Cara oh heilig bier der vaderen, onze ziel en ons hart zijn 
u gewijd. Aanvaard de drank die stroomt door onze aderen, wees ons doel in 

marginaliteit. 
Oh Cara Cara, uwen gegiste sappen, onze spaarzaamheid met flappen, geen mens 

ter wereld kan snappen hoe de smart door uwer geest opklaart, welke zevende 
hemelen gij openbaart, hoeveel geld wij door u hebben gespaard. 

Uwen leeggoed duurder dan uwen eigensten drank,  de offers die wij voor u 
maken op de bloedbank, het ritueel openen van uwen zegel, de spauw op menig 

straattegel.
Cara Cara, blijft immer hier,Cara, des studentes beminde kwaliteitsbier

(door: anonieme Cara-liefhebbers)



Hermes   

  28

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”
- uit: interview professor Kohlrausch

“Miauw”
(- De Fakpoes)

uit: interview Fakpoes

“Een beschaafd debat houden, waarin niemand 

gedemoniseerd wordt, is niet simpel in onze

tijd van verscherpte tegenstellingen”

(lol, rectorsverkiezingen)

- uit: interview Rik Torfs ‘Als  ik Stalin zeg, zou ik liegen 

en Jo Tollebeek is nog niet dood’

uit: interview Rik Torfs, als antwoord 

op vraag ‘wie is je favoriete historisch 

personage’?

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

uit: OPINIE: Ananas op pizza (deze opinie 

was tegen, zoals het hoort)

 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

uit: Hermes Hekelt: de alcoholwetgeving in 
Zweden
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“Het grootste pijnpunt, om die term te 

blijven gebruiken, van Erasmusstudenten 

is dat ze moeten terugkeren”

uit: interview professor Goddeeris over de 

masterhervormingen

‘Wij zijn geen taalkundigen, dus als er eens een spelfout 

in Hermes kruipt, dan is dat een cute little mistake 

en geen beroepsfalen. The pressure’s on you, Babylon’
uit: Waarom Hermes beter is dan Veto en 
elk ander kringblad, door Nasse Van den Eynden

Vreemd, de sterrenradar geeft ook geen buien aan. De wetenschap staat voor een raadsel.

‘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’

uit: Willem Filips: de verborgen geschiedenis. 

door: Tom Bouwmans
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Ik denk dus ik ben, op HLN

politieke analyses, het is een stiel die je of bezit of niet. De pogingen om hem het zwijgen op te leggen 
mochten niet baten, maar Patrick, wiens achternaam trouwens ook Baeten is, zal de waarheid spreken. 
Gevreesd door links en rechts trekken Patrick en zijn bende erop uit om de gerechtigheid erin te hameren.

De wispelturigheid van de Vlaamse weerman, sedert het begin van de metingen klaagt het KMI deze toch 
wel vitale problematiek aan. Gelukkig gebeuren weersvoorspellingen geen 20 dagen op voorhand, het zou 
zo maar even 44 graden kunnen worden. 

Elam Raz en Anne Frank hebben veel gemeen met elkaar. Verstopt zitten is allemaal goed en wel, tot de 
bruinhemden binnenvallen (in beide gevallen van toepassing)

Als er dingen aan uw plafond blijven plakken zou ik inderdaad eens een aannemer contacteren om dit te 
vervangen. 
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Nope

Study the great, become the greater, Maarten

Sarah (38) draagt voor het eerst in 1 dag geen bikini meer en dit is waarom

De zucht van erkenning. E. Van Noten voelt zich gekloot. 

Inderdaad, Steve District of Columbia. Het wordt deze week 27 graden (of was het nu 24 of 25 of 26?), in 
zulke temperaturen krijg je een zware maaltijd als een stoofpotje niet verteerd. Liever had de moodenaar in 

kwestie gekozen voor een koude pasta of een lekkere aardappelsalade 
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Puzzelhoekje    XL:Blokeditie
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Puzzelhoekje    XL:Blokeditie
Waar is Wally (veel succes dit te doen in zwart-wit)
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Het putje van de aardbol
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Laatste woord van de redactie OOIT 
(en nu echt)

Het is een trieste dag. Weih. Dit is niet 
enkel de laatste pagina van de laatste 
Hermes, het is ook ONZE laatste 
pagina… Weet je nog toen we bij jouw 

in de les stonden met de Hermes? Haha, dat was leuk. 
Weet je dat niet meer? Luie zwans, kom uit uw bed 
en ga naar uw lessen! Wij steken daar keiveel moeite 
in he, rotzakske. Ok nee, niet de juiste toon. Haha, 
weet je nog die keer dat we koffie gingen drinken 
bij wijlen rector Rik Torfs? Ja wij ook. Haha, weet je 
nog die keer dat we redactievergadering hielden met 
GRATIS CARA? NEE, WANT GE WAART DAAR 
NIET, STUK ONGELUK. En wij maar moeite doen 
en onze tijd verspillen, ondankbaar schepsel. Zijn 
dat nu manieren? Zijde gij opgevoed door honden? 
Sorry, niet 
de juiste 
toon. Haha, 
weet ge nog die keer dat we de Fakpoes interviewden? 
Tof beestje, dat wel. Haha, weet ge nog die keer dat 
we twee opiniestukken schreven over Clinton en 
Trump? Jongens dat waren goede tijden hahahahaha. 
Hahahah, jullie hadden ook zoveel lelijke foto’s voor 
op de ‘Wall Of Shame’, mannekes zeg hahahaa. Weet 
je nog toen Sem een artikel schreef van 200 woorden 
en wij lettertype 4059756622863352582226666 
moesten gebruiken om een pagina gevuld te 
krijgen? Gelachen dat we hebben, hahahaha!
We hebben veel gelachen, ook geweend (vooral 
geweend, jongens hebben wij geweend), onze spieren 

kapot gemaakt voor áltijd door met dozen Hermessen 
te zeulen, speciaal voor u, onze trouwe (?) lezer. Dit jaar 
schreven we meer voor u, en ook meer met u, en iedere 
bijdrage verblijde onze hartjes. Wij hopen oprecht dat 
u ervan genoten heeft, wij in elk geval wel. Wellicht 
bent u onze kop beu gezien, daar wij zowat elke 
cover ermee hebben versierd. Wij verontschuldigen 
ons in naam van het hele praesidium. Gelukkig 
is dit de laatste keer dat u ze moet aanschouwen  

LOL, mopke, een zekere Milan Vandermeulen blijft 
ook volgend jaar achter de schrijftafel zitten, dat 
doet hij namelijk graag, zitten. Antoon Symons kan u 
volgend jaar ook nog zien (of u nu wil of niet) in team 
Cultuur. Flo Van den Broeck kan u ook nog zien als 

u wil, maar 
dan moet 
u wel 

afzakken naar Straatsburg (te voet 
ongeveer 82 uur wandelen, wat volgens 
de Flo in kwestie ‘nogal meevalt’). 

Het ga jullie goed, en zo niet, cry me a river. Wij 
zien jullie volgend jaar graag terug, wat Hermes 
betreft verwelkom ik als ancien van de redactie 
graag Celien Van Hoeymissen die u in deze editie 
al aan het werk zag, en Sem Van Eyck, die u in een 
van de vorige edities al aan het werk zag (haha). 

j u w x 

‘GE WAART DAAR NIET, STUK ONGELUK’



oplossing Sudoku 


