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Editoriaal Cédric Rooms
Tim Vancaudenberg

Het is weer zover, de zomervakantie, ook  
gekend als ‘tweede zit’ voor velen onder 
ons, zit er weer op. Een nieuw academiejaar  
betekent ook nieuwe praesidia, en in het geval van  
Historia kijkt iedereen al vol enthousiasme uit 
naar de eerste weken van het nieuwe academie-
jaar. Een nieuw praesidium betekent ook dat de 
functies anders ingevuld worden, maar vrees 
niet, iedereen wordt verderop in de Hermes nog 
eens voorgesteld zodat u precies weet wie u te 
wachten staat op één van onze vele activiteiten. 
Ook de samenstelling van de Hermes dit jaar 
is anders. Cédric Rooms en Tim Van Cauden-
berg gaan dit jaar de functie van eindredacteur 
van uw meest geliefde studentenblad op zich  
nemen. We hopen de lijn van vorig jaar enigs- 
zins door te trekken, onder meer met boeiende 
interviews waarvan u niet eens wist dat u ze wou 
lezen. Waar we zelf het meest naar uitkijken, zijn 
ongetwijfeld de nieuwe frituurreviews. De café- 
reviews van de vorige jaren gaan dit jaar in een 
iets andere vorm gedaante nemen, en worden 
dus nog eens uitgebreid met reviews over de 
beste (en misschien ook de slechtste) frituren 

van Leuven. Eten en  
drinken, elke student doet 
het, dus volg ons advies 
om je voortaan te ver- 
zekeren van kwaliteitsvol 
dineren. 

Cédric Rooms maakte 
zich in zijn eerste jaar 

praktisch onsterfelijk door de rubriek 
‘Ervaringen van een eerstejaars’ in de Hermes. 
Toen was hij nog een onschuldige jongeman die 
het reilen en zeilen van Historia en de Fak nog 
moest ontdekken. Na een jaar verantwoordelijk 
 voor de fak geweest te zijn, kan men stellen 
dat deze ontdekkingstocht stilaan voltooid is. 

U vindt hem daar meer dan regelmatig terug, 
al dan niet een paar centimeters te diep in 
het glas gekeken. (Uit puur professionele over- 
wegingen, als Fakverantwoordelijke moest ik namelijk  
controleren of de bodems van de glazen wel proper  
waren, CR) Daarnaast geeft Cédrics aanwezigheid 
een extra dimensie in het praesidium, door 
deze Sint-Niklaazenaar is namelijk elke pro-
vincie in het praesidium van Historia vertegen- 
woordigd! Een tip voor diegenen die hem beter 
willen leren kennen: zet ‘Salsa Tequila’ of enig  
andere foute schijf op en u zal hem van 
ver horen meekwelen, want hij zal u immers 
proberen te impressioneren door de tekst hele-
maal mee te zingen. U bent gewaarschuwd! Dit 
jaar zal u weliswaar vooral van Cédrics schrijf- 
kunsten (of het gebrek daaraan) kunnen ge- 
nieten.

Zijn wederhelft Tim Van-
caudenberg is een derde- 
bacher met een voorliefde 
voor jazz, pompbakken (zeer 
nuttig in tijden van nood  
blijkbaar) en het zich vol- 
stoppen met eten. Na vorig jaar 
samen met Cédric het kiesboekje te heb-
ben gemaakt, is hij ook zeer enthousiast om 
jullie dit jaar te voorzien met interessante  
artikelen in ons kringblad. Hij en zijn collega  
hopen dan ook om dit academiejaar als de 
Hermesboyzz door het leven te kunnen gaan. 
In zijn vrije tijd houdt hij zich voornamelijk 
bezig met kaarten, drinken en, zoals al vermeld, 
eten (ja, dit doet hij echt heel veel). Je kan hem 
dus zeker regelmatig tegen het lijf lopen in onze 
geliefde Fak, maar ook Café Commerce en Villa 
de Frit zijn hem niet onbekend. De duiven op het 
Ladeuzeplein zijn echter niet zijn beste vrienden, 
geef hem dus zeker niets vogelgerelateerd, tenzij 
om op te eten.
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Waarde Historiaan, beste lezer,

Hopelijk heb je er een fantastische vakantie op 
zitten: prachtige vakantiebestemmingen gezien, 
in tweede zit geslaagd op alle herexamens en  
papers, of allebei. Maar nu het academiejaar van 
start gaat, is er gelukkig zoals altijd één constante: 
Historia.

In je handen heb je de allereerste Hermes van het 
nieuwe jaar vast. Het is het eerste nummer van 
een hele reeks prachtige kwaliteitsbladen die 
Hermesboys Cédric en Tim voor je gaan klaar-
stomen. Dit eerste nummer is speciaal gericht 
op onze eerstejaars, die in deze eerste onzekere 
weken, zoekend naar hun leslokalen, doelloos 
in de straten van Leuven zullen rondzwerven.  
Onwetend echter dat ze de meest geniale jaren 
van hun leven tegemoet gaan. 
Historia is een bruisende, leuke en sowieso de 
tofste studentenkring van heel Leuven. Wat we 
voor de studenten doen, valt te onderscheiden 
in drie ‘zuilen’. Ten eerste is er de studenten- 
vertegenwoordiging. Een heel team van  
vertegenwoordigers staat enerzijds klaar om 
de belangen van elke student te verdedigen 
in beleidsorganen van de universiteit. Ander- 
zijds staan zij altijd paraat om al jouw zorgen in 
verband met onderwijs uit de wereld te helpen. 
Ten tweede voorziet Historia cursussen, hand-
boeken, studiemateriaal en veel meer in de  
cursusdienst. Je vindt er bijna alles wat je nodig 
hebt aan veel democratischere prijzen dan bij de 
grootkapitalisten van Acco, en je wordt bediend 
door een geweldig CuDiteam. Ten derde houdt 
Historia jou het hele jaar door bezig met de 
meest geweldige ontspanningsactiviteiten. TD’s,  
cantussen, cultuuractiviteiten, sportgelegen-
heden, onvergetelijke feestjes in onze geliefde 
Fakbar Letteren,  en zelfs een heuse reis! 
Heb je het wat moeilijk om je weg te vinden in 
Leuven? Heb je vragen over vanalles en nog 
wat? Of wil je gewoon nieuwe vriendjes maken? 
Het onthaalteam van Historia, Jasper en Hanne, 

zal ervoor zorgen 
 dat je in no-time 
gewend bent aan 
het onvergetelijke 
studentenleven in 
Leuven. 
Historia is weer 
helemaal ter-
ug uit vakantie, en dat zal je geweten heb-
ben. De volgende dagen en weken zal je  
agenda goed vol zitten, want Historia heeft 
weer heel wat activiteiten klaar om het jaar on- 
vergetelijk in te gaan. We trappen af met 
ons Nieuwjaarsfeest in de fak op dinsdag 22  
september. Tijdens de eerste week heeft het  
monitoraat ook vanalles in petto voor de 
eerstejaars, dus wees goed op de hoogte! Ook 
alle Letterenkringen bekommeren zich om 
onze eerstejaars en organiseren op 28 en 29  
september de Letteren tweedaagse met aller-
lei onthaalactiviteiten. Eerstejaars kunnen ook 
uitkijken naar onze peter-en meteravond, het 
eerstejaarscocktailfeestje, de eerstejaarscantus, 
de schachtenverkoop, de enige echte doop en 
het niet te missen eerstejaarsweekend. We zijn 
de Historia-veteranen echter niet vergeten. We 
zetten het jaar al zingend en drinkend in tijdens 
de openingscantus en het ouderejaarscocktail-
feestje is de ideale gelegenheid om drie maanden 
zonder oeverloze conversaties met je vrienden 
in te halen. Ten slotte is er één avond die je  
absoluut niet mag missen. Schrijf 7 oktober 
maar in koeien van letters in je agenda, want 
dan blaast Historia de Albatros omver met het 
meest onvergetelijke feestje van het semester:  
de Intoxicated TD.
Historia staat dus duidelijk klaar om het vol-
gende jaar het mooiste van je leven te maken. 
Hopelijk zien we jou op al onze activiteiten. Tot 
dan!

Uw praeses, 
Siegfried Evens 

Woord van onze praeses
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Deze jongeman werd vorig 
jaar verkozen tot vice- 

praeses (AKA personal bitch 
van de praeses) en zal dit jaar 
dus deze functie opnemen! Deze 
Vlaams-Brabander heeft uiter- 
aard ook een naam, name- 
lijk Koen Jaspers. Vorig jaar  
zorgde hij er met plezier voor 
dat menig student hun cursus-
sen zo snel en goedkoop mogelijk  
konden verkrijgen bij de CuDi. 
Zoals elke student heeft Koen 
soms wat alcohol in zijn bloed. 
Fakbar Letteren is dan ook zowat 
zijn tweede thuis, want daar drinkt 
hij wel eens een pintje of laat hij 
zich verleiden tot de cocktail- 
promo, en klopt hij tot vervelens 
toe op de muren bij elke schijf (lees: 
Katy Perry, Miley Cyrus,…) dat er  
gedraaid wordt.    

Als Koen niet in de fak te  
vinden is, is hij waarschijnlijk aan 
het kaarten in de ‘Commerce’ of 
zit hij in de bib, want uiteraard 
houdt hij zich ook bezig met zijn  
studies. Daarbij verdiept hij 
zich in alles wat met de middel- 
eeuwen te maken heeft, maar  
genoeg over studies! 
Hoewel hij dit jaar zedenmeester  
zal worden op de Historia- 
cantussen, is er geen reden om 
bang te zijn van deze lange 
jongen. Hij staat open voor 
al je vragen en zal je zo goed  
mogelijk helpen bij alle mogelijke
problemen (behalve uw afwas, die  
moet je zelf doen). Daarnaast ben 
je altijd welkom om gewoon een 
praatje te slaan als je hem tegen-
komt in de fak. 

Vice-Praeses
Koen Jaspers

Vice-Financiën
Toon van Overbeke

U      kan deze bevallige jongeman van in 
een ver verleden misschien kennen als  

legendarische bagatelman of organisator van de 
cultureel hoogstaande kringactviteiten, maar dit 
jaar zal deze jongen het enorme kapitaal van kring  
Historia beheren.
Deze wereldburger, een  
Limburger die in Brussel woont, 
leerde de kneepjes van het  
financiën-vak kennen als ijsjes- 
schepper. Toon houdt van een 
goede film (bv. Kenau, waar 
hij zelf mee in figureert) en als 
het van hem afhing, schonken 
ze in de Fak Bloody Marty 
(Orangina en rode vod-
ka) van het vat. Wees niet 

bang om deze immer vriendelijke jongen aan 
te spreken en achter de rekeningstanden te  
vragen of het met hem te hebben over zijn  
liefde voor Henry II Plantagenet. Niet onbelang- 
rijk: Toon heeft een voorliefde voor eerstejaars, 

specifiek petekindjes, en zoek-
strategieën. Deze durfde hij 
wel al eens te combineren.
Deze ijskoude filmster voegt  
dus een vleugje Holly-
wood toe aan Historia, 
en als hij even gemotiveerd 
onze rekeningen bijhoudt als 
dat hij ijsjes serveert op een 
zonnige dag, gaat Historia  
ongetwijfeld weer een
financieel sterk jaar volmaken.
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Onderwijs
Ruben Hendrikx
Stijn Carpentier

Onderwijs is in feite de belangrijkste functie 
van Historia. Wij ambiëren er weliswaar 

niet naar om de proffen te verdringen uit de  
aula’s en zelf de studenten op te leiden, maar wij 
zijn de schakel tussen jullie, de studenten die ons 
verkiezen, en de faculteit. Hiervoor hebben wij 
twee onderwijsverantwoordelijken die luisteren 
naar de namen Ruben Hendrikx en Stijn Carpen-
tier. Bijgestaan door onze praeses, vice-praeses  
en alle fase-verantwoordelijken zullen zij deze 
functie op zich nemen. Reden genoeg voor een 
kleine voorstelling dus, me dunkt.
Ruben Hendrikx is niet aan zijn proefstuk toe wat 
betreft onderwijsvertegenwoordiging. Zoals eer-
der vermeld, zat deze jongeman vorig academie- 
jaar al mee in het onderwijsteam. Met al deze 
opgedane ervaring neemt hij nu de positie van 
onderwijscoördinator op, met het doel optimale 
vertegenwoordiging te blijven garanderen. 
Eerlijk, zijn kenmerkende lange jas en bijhoren-
de sjaal laten er geen twijfel over bestaan: met 
Ruben is het ‘serious business’.

Wel aan zijn proefstuk toe, maar daarom niet 
minder geëngageerd, is Stijn Carpentier. Na  
vorig jaar als fasevertegenwoordiger in een aantal 
vergaderingen te hebben gezeten, heeft hij nu de 
smaak te pakken. Hoewel hij dus nog veel moet 
leren over onderwijskwesties, vergaderingen 
en het schrijven van artikels in de Hermes, ont-
breekt het hem niet aan overtuiging en zin om 
Ruben dit jaar bij te staan.

Op pagina 19 van deze Hermes gaan we dieper 
in op de functie onderwijs en wat zij voor jou 
doen, zeker interessant leesvoer voor al wie 
meer wil weten!
Mochten er na al dit alles nog vragen zijn over 
onderwijs en zelfs wat niets met onderwijs te 
maken heeft, aarzel dan niet om één van deze 
twee onderwijsbeesten aan te spreken. (U mag ze 
enkel niet voederen, nvdr.)

Historia zoekt een eerstejaars- 
verantwoordelijke!

Wil jij het eerstejaar vertegenwoordigen 
en het aanspreekpunt voor de eerste-

jaars zijn?

Laat dan iets aan weten aan Onderwijs 
of stuur een mail naar 

onderwijs.historia@gmail.com
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CuDi
Louise Deschryver

Joppe Ruts
Katrien Martens

De cursusdienst, vaak afgekort tot CuDi  
(vanwege de cuties die er werken), is één 

van de belangrijkste functies binnen Historia  
voor nieuwelingen in de historische wetenschap. 
Zij slaan u om de oren met spetterende kortingen 
op de handboeken, cursussen, readers en alle  
andere vormen van literatuur die nodig zijn 
voor de vakken die u volgt, en zelfs ook voor 
de vakken die u niet volgt! Is dat geen service? 
Naast al dat leuks verkopen zij ook exclusief 
toegangskaarten voor de meeste Historia- 
activiteiten, gaande van cantussen tot een uit-
stap naar een museum. Mocht u vragen hebben 
over de beschikbaarheid van cursussen, of wan-
neer deze precies gaan aankomen (In het geval 
van ene P. Pasture is dat nooit, doe geen moeite) 
kunt u altijd bij de CuDi terecht, deze bevindt 

zich  op de Historiaperma boven de fak. Dit jaar 
is de CuDi samengesteld uit een divers team  
bestaande uit een Limburgse, West-Vlaamse en 
een Antwerpenaar. Dit is evenwel niet het begin 
van een grap (of dat hopen we toch), want deze 
drie zijn zeer bekwame mensen.  Katrien Martens 
zal de twee nieuwkomers onder haar hoede  
nemen en hen de eerste weken de kneepjes van 
het vak leren. Louise Deschryver begint ook aan 
haar tweede jaar in het praesidium van Historia,  
en is na een jaar Cultuur er klaar voor om zoveel 
mogelijk cursussen te verkopen. Nieuweling 
in dit team is Joppe Ruts. Deze vegetariër zal 
zijn best moeten doen om niet onder de sloef te  
liggen van zijn twee collega’s, maar staat ga-
rant voor een goede sfeer in de CuDi en zal alles  
ongetwijfeld in goede banen leiden.

Openingsuren CuDi voor het eerste semester:

MAANDAG  16.00u-18.00u

DONDERDAG 17.30u-19.30u

Op de perma van Historia, boven Fakbar Letteren
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OnthaalJasper Verschelde
Hanne Van den Keybus

Voor de eerstejaars zijn de twee volgende 
mensen waarschijnlijk de belangrijkste van het 
hele praesidium de komende weken. De mensen 
van onthaal, Hanne en Jasper, staan namelijk in 
voor de ontvangst van alle nieuwe studenten die 
om één of andere redenen besloten hebben om 
Geschiedenis te gaan studeren. Werkgelegen-
heid kunnen ze je niet aanbieden, maar ze gaan 
je wel laten kennismaken met Leuven, Historia, 
en het studentenleven in het algemeen. 
Hanne Van Den Keybus en Jasper Verschelde 
staan dit jaar in voor jullie welzijn. U kan gerust 
zijn, want met deze twee bent u in zeer goed  
gezelschap. Ze zullen er alles aan doen om 

Leuven u thuis te maken. Maak je alvast klaar 
voor fantastische cocktailfeestjes, tochten langs 
de Oude Markt of alle Leuvense fakbars, en als 
kers op de taart een eerstejaarsweekend. De  
perfecte kans om deze twee en al je mede- 
studenten in het eerste jaar beter te leren kennen.
Als je nu nog niet overtuigd bent dat zij je niet 
voldoende kunnen voorbereiden op het nieu-
we academiejaar, kan je je ook inschrijven 
voor de peter- en meteravond. Hierbij wordt je  
gekoppeld met een ouderejaars, waarbij je vanaf 
dan altijd terecht kan voor advies of hulp over je 
studies of leven en feesten in Leuven.

Onthoud zeker deze data! 

  21 september: Onthaaldag met rondleiding door Leuven  

   en s’avonds bowlen

  9-11 oktober:  Eerstejaarsweekend

  12 oktober:  Peter- en meteravond en eerstejaarscocktail- 

    feestje

  14 oktober: Schachtenverkoop

  15 oktober:  Eerstejaarscantus

  22 oktober: Doop
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Cultuur

Gert Huskens
Cisse Michiels

Aangezien Historia veel meer is dan 
een zuipclubje voor de iets jovialere  

geschiedenisstudent, zijn er ook functies die 
als doel hebben om jullie iets nuttig bij te  
brengen. De functie cultuur is er hier één van, 
en zal dit academiejaar worden opgevuld door 
onze voormalige vice-praeses Gert Huskens 
en voormalig team animatie lid Cisse Michiels. 
Deze twee verlichte individuen waren in vorige 
jaren steevast beruchte deelnemers aan de  
semesteriële Historia Quiz, en gaan dit jaar  
zeker en vast hun best doen om u het vuur aan 

de schenen te leggen door middel van door- 
tastende vragen en vergezochte weetjes. Daar-
naast lopen ze over van ideeën voor uitstappen 
en nog veel andere culturele activiteiten.
Verwacht u aan film-avonden die u nooit 
zult vergeten, musea waarvan u niet wist dat ze  
bestonden, en nog veel meer van dat waardoor  
u ongetwijfeld het gat in u cultuur snel zal op- 
vullen. Snakt u naar meer, kan u altijd bij 
deze twee heren terecht voor suggesties of een  
discussie over cultuurnieuws, heet van de naald.
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Internationaal

Sport

Sophie Dings

Joost Delsard
Leander Asnong

De twee adonissen van het Historia- 
praesidium zijn terug te vinden bij de  

functie Sport. Nadat hij vorig jaar boeken 
gesleurd heeft op de CuDi, gaat Joost Delsard 
zijn nieuw verworven spierballen gebruiken 
om samen met niewkomer Leander Asnong het 
sportieve uithangbord van Historia te vormen. 
Historia wordt steevast vertegenwoordigd in het 

voetbal, zaalvoetbal en volleybal, en vanaf dit 
jaar misschien zelfs basketbal. Als u zelf sportief 
ingesteld bent en met ballen kan omgaan, ben 
je altijd welkom bij de sportteams van Historia.  
Als u één van deze twee dus ooit door Leuven 
ziet joggen, of ze tegenkomt in de fitness, spreek 
ze dan maar zeker aan of stuur ze een mailtje.

Sophie Dings, een vrolijke tweedejaars, zal 
de functie Internationaal op zich nemen. Als 

tweedebacher staat het hele Historia avontuur 
voor haar nog in zijn kinderschoenen. 
Desalniettemin is deze studente er helemaal klaar 
voor om zich volgend jaar in te zetten voor het 
uitzwaa- ien en ontvangen van  

Erasmusstudenten. 
Na 6 jaar humanio-
ra in Leuven dein-
sde Sophie er niet 
voor terug haar 
horizon te verbre-
den over de lands-
grenzen heen. Een 
loverboy vond 
ze bijvoorbeeld 

niet op Tinder, zoals menig Leuvens 
student, maar in het eeuwig neutrale Zwitser-
land. 
In haar vrije tijd jaagt Sophie haar droom van 
operadiva na. Dagelijks zinderen afwijkend 
hoge noten doorheen haar kot, iets wat niet altijd 
even enthousiast onthaald wordt door haar kot- 
genoten. Het oeuvre van Fakbar Letteren kan 
haar echter ook bekoren, waar de dame in kwes- 
tie al eens graag een ‘danske placeert’.
Internationale ervaring en ambities genoeg 
dus, die zeker moeten helpen bij het succesvol 
voltooien van haar functie. Met vragen over 
Erasmus kunt u altijd bij haar terecht, maar deze 
functie spitst zich ook toe op het organiseren en 
verwelkomen van buitenlandse erasmussers. 
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Animatie Ann-Sophie Vermeersch
Kristien Vandebeeck

Febe Cosemans
Gert Segers

Team animatie bestaat dit jaar uit drie  
bevallige dames, en een al even beval-

lige jongeman, die ervoor instaan om u een zo  
geanimeerd mogelijk eerste jaar in Leuven te 
bieden. Dit doen zij niet door middel van teken- 
films, maar door TD’s, Brood & Spelen, en  
talloze andere evenementen te organiseren om 
de nood aan boefkicks, drank en danspasjes te 
verzadigen. De meest ervaren rot is Ann-Sophie 
Vermeersch die al voor het vierde jaar op rij top-
feestjes organiseert. Zij wordt bijgestaan door 
de tweede ervaren rot Kristien Vandebeeck, die 
na een jaartje praeses besloten heeft zich toe te 
leggen op de tofste kant van onze kring. Anso 
en VDB, zoals ze ook wel gekend zijn, zullen  

bijgestaan worden door
wat jong geweld in de vorm van Febe Cose-
mans en Gert Segers. Deze enthousiaste 
tweedejaars hebben vorig academiejaar aan- 
getoond dat ze weten hoe ze een feestje moeten 
bouwen, en mogen dit vanaf nu ook letterlijk 
doen. Kortom, deze ploeg staat steeds garant 
voor een feestje, en als u intussen al staat te 
popelen om kennis te maken met dit charmant 
gezelschap, kom dan zeker af naar de openings- 
TD, openingscantus of om het even welke acti-
viteit van Historia waar deze drie vriendinnen, 
en Ernie van de feestocalyps zijn terug te vinden. 

Wil je zelf uitvinden hoe goed team animatie is? 

Kom dan zeker naar onze eerste TD van het jaar: 

de INTOXICATED-TD!
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PR
Arnaut Van Vlierden

Zahra Elder

Schaamteloze facebookspam en posters waar-
van je nooit zou denken dat ze louter in Paint 
zijn gemaakt, als deze dingen je aanspreken, dan 
zal de functie PR snel uitgroeien tot je favoriete 
functie. Arnaudt (Arnout voor de vrienden) Van 
Vlierden en Zahra Elder hebben hun job zo goed 
gedaan vorig jaar, dat ze voor een tweede jaar op 
rij de functie PR binnen Historia gaan opvullen.
Arnaut zal voor een tweede jaar op rij de hoofd- 
reden zijn waarom uw facebookfeed wordt op-
gevuld met spam over van alles en nog wat dat 
enigszins met Historia of geschiedenis heeft te 
maken. En voor het geval dat u op digitaal vlak 
niet genoeg hebt van Arnoudt, komt hij ook 
wekelijks langs in de aula’s om de Bagatell voor 
te stellen. De Bagatell is een handig papiertje, 
dat alle informatie bevat die u die week nodig 
zult hebben. Het bevat een weekkalender waar 
alle belangrijke activiteiten op zijn terug te vin-
den van Historia, KOCO en LOKO die die week 
plaatsvinden, inclusief een vooruitblik in de 

toekomst naar wat er nog staat aan te komen. 
Om jullie nood aan culturele verzadiging nog 
verder te bevredigen, staat er meestal een his-
torisch weetje of flauwe mop op de achterkant. 
Zijn PR-wederhelft Zahra staat in voor de  
wondermooie posters die u in het Leuvense 
op de muren ziet plakken. Wilde u altijd al  
bevriend zijn met iemand die Paint en zelfs  
Photoshop van binnen en van buiten kent? 
Waag dan u kans! Ervan uitgaande dat je ze kan  
vinden, want met haar kleine gestalte is zij nog 
moeilijker te spotten dan Waldo op de kermis.
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Reis
Gregory Dekens
Clara  Vereertbrugghen

Elk academiejaar organiseert Historia een reis 
tijdens de lesvrije week in februari. Ideaal 

dus om in gezelschap van je mede-Historianen 
de examens in januari te vergeten en zonder 
enige spanning je punten af te wachten. Vorige 
bestemmingen van de Historia reis waren onder 
meer Dublin, Budapest en vorig jaar verlieten 
we zelfs het Europese continent en maakten 
we de oversteek naar Afrika, waar er in het  
zonnige Marrakech een week lang plezier werd 
beleefd. Na succesvol terug België ingevlucht 
te zijn via een opblaasbaar bootje, mochten 
de reisverantwoordelijken de fakkel overdra-
gen aan Gregory Dekens en Clara Vereert- 
brugghen. Deze twee avontuurlijke historici 
voldoen aan hun Indiana Jones-ambities door  

spannende reizen te plannen, dus wees er klaar 
voor om met hun ervaren hulp te worden rond-
geleid in wie weet waar. De bestemming van de 
reis is voorlopig nog onbekend, al doen gerucht-
en de ronde dat een snoepreisje naar Syrië on-
danks de ver(r)assend lage hotelprijzen spijtig 
genoeg niet op het programma staat. De ruïnes 
van Palmyra gaan in februari dus al niet op onze 
bescherming kunnen rekenen, maar je kan er  
zeker van zijn dat Gregory en Clara met een veel 
beter alternatief op de proppen gaan komen. Dat 
gezegd zijnde zou ik al maar beginnen met aan-
schuiven om er zeker van te zijn dat je één van 
de felbegeerde plaatsen op onze Historia-privé-
jet kan bemachtigen.
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FAK Tom ‘Pedro’ Vanroy
Sem Van Eyck

Karlijn Sies
Laura Vansina
Pieter Umans

Fakbar Letteren, ook wel bekend als kortweg 
‘de Fak’ onder Letterenstudenten, is zoals 

de naam al doet vermoeden de fakbar voor de  
faculteit Letteren. Deze wordt draaiende ge-
houden door vier beheerders, die niet gebond-
en zijn aan de kringen, en de Fakverantwoorde- 
lijken die door de zes Letterenkringen worden ge-
leverd. Na vorig jaar met amper drie en een halve  
Fakverantwoordelijken de Fak draaiende te 
hebben gehouden, telt Historia er nu maar 
liefst vijf. De enige overblijfster van vorig jaar 
is Karlijn Sies, een verdwaalde Nederlandse 
uit Eindhoven die in Leuven is gaan studeren. 
Na het voltooien van haar master geschiedenis 
studeert ze nu verder om leerkracht te worden.  
 

Onderwijzen is iets wat ze dit jaar ook 
in de Fak gaat leren, want het team van 
Fakverantwoordelijken bestaat buiten 
haar uit een bende tweedejaars, die na een  
academiejaar van pintjes drinken aan de andere 
kant van de toog gaan plaatsnemen. Pieter 
Umans, Tom ‘Pedro’ Vanroy, Sem Van Eyck en 
Laura Vansina zijn klaar voor de massa’s zatte 
studenten die ze gaan moeten trotseren om hun 
job te kunnen volmaken. Als u ooit zou denken 
dat pintjes tappen of muziek draaien wel iets 
voor u is, aarzel dan zeker niet om één van de 
fakverantwoordelijken aan te spreken en om 
figuurlijk (letterlijk kan ook als het echt moet) 
ondergedompeld te worden in de wondere 
wereld van de Fak.
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Historisch correct kruiswoordraadsel
Horizontaal:
2. Voormalig Russisch regeringsstelsel
4. Oorlog midden negentiende eeuw
5. Mythisch overmoedig figuur, die de principes van warmte en smelten niet  
    ten volste begreep
7. Deze Anne had niet de beste keuze in echtgenoten
10. Gevederde slang
11. Middeleeuwse benaming voor de huidige provincie Limburg
13. Volledige naam van de eerste Oost-Duitser die de wereldbeker voetbal won
14. Hoofdstad van Laconië
15. Plaats waar Willem de Veroveraar landde in Engeland in 1066

Verticaal
1. Deze Anne had niet de beste keuze in schuilplaatsen

2. James Bond van 1987 tot 1989
3. Buitenverblijf van de Incavorsten

5. Wereldberoemde archeoloog
6. Tweede Belgische koning

8. Achternaam van de auteur van de ‘Canterbury Tales’
9. Vriend en huisarchitect van onze goede vriend Adolf Hitler

12. De broer van Harold II van Engeland
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Welk vak past bij u?
De tweede- en derdejaars voelen zich waarschijnlijk een beetje uitgesloten in 
deze eerste Hermes. Om te vermijden dat we deze groep studenten door de 
enorme teleurstelling in de alcohol drijven, hebben we ook informatie over hun 
vakken. Zo hebben ze ook een idee van welk vak ze zullen houden! Mochten de 
resultaten u in de drank drijven, weet dan dat pintjes in de fak altijd een accep- 
tabele vorm van alcohol blijven en wij niet instaan voor eventuele gevolgen.
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The O-TEAM
Ook voor het academiejaar 2015-2016 voor- 

ziet Kring Historia, naar goede gewoonte,  
een geëngageerd onderwijsteam. Als één van 
de drie pijlers van de kringwerking, settelt de  
Historiaanse onderwijsvertegenwoordiging zich 
neer in het praesidium. Dat deze functie niet zo 
tot de verbeelding spreekt, of lijkt te spreken, 
als de meeste anderen, is echter geen nieuw ge-
geven. Het mag dan ook geen verrassing zijn 
dat u, geachte en waardevolle lezer van ons  
geprezen kringblad, een ophelderend artikel 
voor u heeft liggen. 
Vooraleer dit artikel echter verder uitweidt over 
de verantwoordelijkheden van het onderwijs- 
team en over de vele vertegenwoordigingsra-
den die Leuven rijk is, past het te vermelden dat 
dit alles niet uit het niets tevoorschijn komt. In  
tegendeel. Vorig academiejaar zette het team, 
onder leiding van Siegfried Evens en Ruben  
Hendrikx, een reeks mooie prestaties neer. 
Zo veegden ze bijvoorbeeld de beruchte volg- 
tijdelijkheid van tafel en organiseerden ze een 
knaller van een jobdag. Het zijn deze successen 
die het O-team ’15-’16 nog extra aanmoedigen 
om het zeker even goed te doen en verbeterin-
gen aan te brengen waar mogelijk. We hebben 
het team reeds op de voorgaande pagina’s voor- 
gesteld maar het belang van de functie onderwijs 
kan niet genoeg
benadrukt
worden. Daar-
om hebben wij 
voor jullie de 
werking en het 
nut van deze 
functie nog eens uitgebreid neergeschreven.
De belangrijkste vraag die we hierbij willen 
beantwoorden is de waaromvraag. Waarom is 
het nuttig een onderwijsteam te hebben? Ten 
eerste kan het hele team onderwijs gelden als 
een aanspreekpunt. Moest het voorkomen dat 
een prof zijn studenten maar matig behandelt, 

dat een examen 
of paper oneerlijk 
verliep of dat een 
assistent toch niet 
comuniceerd zoals 
het hoort, dan zijn 
het de mensen van 
onderwijs die je 
moet contacteren. 
Zij kunnen dan in overleg treden met de juiste 
partijen om zo het probleem op te lossen of de 
boodschap over te brengen.
Daarnaast zorgt het O-team ook voor de vertegen- 
woordiging van de geschiedenisstudent in  
verscheidene vergaderingen en raden. Aan de 
hand van hearings en onderwijsvergaderingen 
proberen ze jullie mening zo haarfijn mogelijk 
te weten te komen, om deze dan met het juiste 
niveau aan nuance over te brengen. Een prachtig 
voorbeeld hiervan is het volgtijdelijkheids- 
debat, waartegen de geschiedenisstudent zich 
vorig jaar, via de vertegenwoordigers, verzet 
heeft. Een verdere poging tot uitleg van alle  
vergaderingen en raden volgt verderop, wees 
gewaarschuwd.
Last but not least zorgen ze ook voor de nodige 

communicat ie 
wanneer Di-
dier Pollefeyt 
‘van onderwijs- 
beleid’ iets in 
zijn hoofd heeft 
gehaald of  

wanneer er op de overkoepelende Stura iets  
beslist is. Onderwijsbagatels en facebookposts  
zullen je rond de oren vliegen, terwijl de geschie-
denisstudent ook in de aula’s niet gerust gelaten 
wordt. We will find you, and we will inform you. 
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Voor de moedige lezer volgt nu een overzicht 
van alle vergaderingen waarop het team steeds 
aanwezig zal zijn. Ik beloof het je, het valt best 
wel mee. 
Op kringniveau organiseert het O-team zelf  
onderwijsvergaderingen en –hearings. De eerste, 
beter bekend als de OV, wordt gehouden met als 
doel de vertegenwoordigers optimaal voor te 
bereiden op een aanstormende POC (Permanente 
Onderwijscommissie). De agenda wordt over-
lopen, opdat alle aanwezigen hun mening over 
het onderwerp op tafel kunnen leggen, waarna 
eventuele varia nog aangehaald kunnen worden. 
Op vrijdag trekken zeven vertegenwoordigers 

van Historia dan 
naar de POC, waar 
ze met de profes-
soren in gesprek 
gaan. 
De tweede ver- 
gadering op kring-
niveau is de hearing, 
die éénmaal per  
semester gehouden 
wordt. Studenten 

die zich aan iets storen, zij het in de lessen, zij 
het op het examen of in het kantoortje van een  
assistent, kunnen hier hun hart luchten (of uit-
storten). Zeker ook welkom zijn zij die lof heb-
ben voor een professor die zijn vak heel goed 
structureert of bijvoorbeeld echt goede humor 
heeft. Deze positieve en negatieve opmerkingen  
worden vervolgens overgebracht, zodat 
er naar een oplossing gezocht kan worden of 
zodat de goede zaken behouden blijven.
Specifiek voor onze opleiding geschiedenis 
bestaat dus de Permanente Onderwijscommis-
sie, waarin proffen, assistenten en studenten het 

hoofd buigen over de opleiding. Alles wat met 
de opleiding geschiedenis te maken heeft, wordt 
hier, onder het wakende oog van de programma- 
directeur, besproken. Deze vergadering zorgt, 
met vijf bijeenkomsten per jaar, voor de kwaliteits- 
garantie van de opleiding.
Maar het onderwijsbeleid strekt zich ook verder 
uit. Zo is Historia ook vertegenwoordigd 
op bijvoorbeeld StRaaL en CORaaL en in de  
didactische commissie: respectievelijk twee  
studentenraden en een faculteitsraad. Stura doet 
het met minder hoofdletters, maar is zeker niet 
minder belangrijk. Dat het O-team ook de stu-
dentenraad van de associatie KU Leuven bij- 
woont is dus geen verrassing. Dit zijn de belang- 
rijkste vergaderingen waar team onderwijs 
steeds weer de belangen van de geschiedenis-
student verdedigt. 

Hij, wiens prangende vragen na het lezen van 
dit artikel geheel opgeklaard zijn, is een leuge-
naar. Omdat wij dat ook weten, kan je ons met 
vragen, opmerkingen, suggesties en problemen 
steeds bereiken op het adres onderwijs.historia@
gmail.com of in onze facebookgroep ‘Historia 
Onderwijs’. 

PS: Zonder schaamte wil het O-team ook nog  
gebruik maken van deze gelegenheid om 
eventueel geïnteresseerde eerstejaars te bereiken: 
wij zoeken namelijk een fasevertegenwoordiger 
voor de eerste fase! Voor meer info kan je ons 
bereiken op het bovenstaand adres!
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Woordje van KOCO Letteren

LOKO, StRaaL, VVS, StuRa, … je wordt in je 
eerste weken in Leuven om de oren gesla-

gen met namen van studentenverenigingen en 
-raden. Daar kan er ongetwijfeld nog eentje bij: 
KOCO Letteren. Zoals jullie ondertussen al wel  
begrepen hebben, staat Historia in voor het welzijn 
(en soms, de dag nadien, voor het onwel zijn) van 
de geschiedenisstudenten. Naast Historia heb-
ben er echter nog vijf andere kringen hun thuis-
basis op het Erasmusplein. Alfa, Babylon, Eoos,  
Mecenas en Musicologica. Het is waar dat de  
rivaliteit tussen de zes kringen soms hoog 
oploopt, vraag bijvoorbeeld eens naar  
verhalen over de jaarlijkse kringenzuip, 
maar eigenlijk komen ze allemaal best goed 

overeen. Zo goed zelfs dat de kringen meerdere 
keren per jaar met z’n zessen samenwerken  
om de grootste activiteiten van Letteren te  
organiseren. Daar komt KOCO Letteren in het 
spel. Het Kring Overkoepelend Coördinerend 
Orgaan leidt de samenwerking tussen de zes  
faculteitskringen in goede banen. Ener- 
zijds zorgen we er voor dat er zo weinig  
mogelijk problemen en overlappingen zijn tussen 
de kringen, bijvoorbeeld wanneer ze hun eigen 
evenementen willen organiseren. Je kan dus 
gaan flirten op een Mecenasfeestje zonder daar-
om Historia te moeten verraden. Anderzijds 
zorgt KOCO ervoor dat de overkoepelende  
activiteiten, zoals het galabal en de Letteren 
TD, georganiseerd raken, en geloof 
me vrij, als de zes kringen samen 
werken, dan krijg je de beste letteren- 
feestjes. Zet daarom de onderstaande data alvast 
met stip in je agenda, dan verwachten we jullie 
daar!

Jasper Croonen,  
Voorzitter KOCO Letteren 2015-2016 
Anke Kesters, 
 Ondervoorzitter KOCO Letteren 2015-2016

Feestjes!29 September: Letteren Full House, Fakbar Letteren11 februari: Letteren TD, AlbatrosGalabal der Letteren
18 maart



  21

 Hermes  

Doorheen de geschiedenis van de mensheid 
heeft menig ontdekkingsreiziger gezocht 

naar een goudland dat bekend is geworden 
onder de naam El Dorado. Gedreven door goud-
koorts ging men het Zuid-Amerikaanse continent 
afschuimen, maar hun pogingen waren tever- 
geefs. Het waren immers de letterenstudenten 
die de rijkdommen van het mythische goudland 
in 1968 ontdekten in de Blijde Inkomstraat 11.  
In tegenstelling tot wat veel mensen beweren 
staat El Dorado vandaag beter bekend als Fakbar 
Letteren of kortweg de Fak. Het goud waarover 
men schreef, vindt men louter terug in de vorm 
van perfect getapte pinten. Dit gezever terzijde 
is onze teergeliefde Fak uiteraard veel meer.
Wanneer je geniet van een springuur, pauze in 
het MSI of simpelweg brost, dan ben je welkom 
voor de eerste koude pint, warme choco of Royco- 
soep van de dag, maar kan je uiteraard ook op 
je dooie gemak de krant doornemen. Wanneer je 
een toog nodig hebt om op te hangen, dan staat 
hij daar met enkele oude zakken incluis. Er 
zijn enkelingen die onderdeel worden van het  
meubilair en tientallen mensen waarmee je on-
getwijfeld een langdurige vriendschap mee 
wilt en zult opbouwen. De fak is een plek 
waarvan je gaat houden omwille van de vele  

onvergetelijke herinneringen die je ouders  
pas na je ongetwijfeld goede punten dienen te 
horen.
Onderzoek heeft eveneens aangetoond dat de 
Fak een ideale biotoop is voor de letterenstudent. 
Naast de uiterst gezellige bar kan je er immers 
de kringlokalen vinden en worden er allerhande 
kringgebonden activiteiten georganiseerd.  
Wanneer je niet op één van de vele themafeestjes 
aanwezig wenst te zijn, kan je altijd nog terecht 
op één van de filmavonden, lezingen, et cetera. 
Daarnaast kan je ook de CuDi in het gebouw 
vinden voor cursussen en ander studentikoos 
materiaal aan communistische prijzen. Het is 
daarom niet te verwonderen dat de Fak al bijna 
vijftig jaar de thuishaven van onze zes kringen 
vormt. 
De Fak is voor menig student een tweede thuis 
en ik hoop persoonlijk dat dat ook voor u zo zal 
zijn. Daarnaast wens ik ten zeerste dat ik u in 
nuchtere en minder nuchtere toestand kan bij- 
staan met een aangename babbel over alles en 
niets.
Op de tijden die we gaan vergeten met de mensen 
die we nooit vergeten. 
Tot Faks,
Beheerder Maxim Hellemans

Een warm welkom in de Fak
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Naar de universiteit gaan, op kot gaan, voor  
velen betekent dit dat ze voor de eerste keer 

volledig en alleen op zichzelf zijn aangewezen, 
en vanaf nu ook zelf verantwoordelijk zijn voor, 
bij gebrek aan een betere omschrijving, hun eigen 
welzijn. Alle nieuwe studenten kijken nu waar-
schijnlijk uit naar het moment waarop ze hun 
eerste warme maaltijd koken zonder hulp van 
de mama, oudere studenten zijn intussen ver-
lekkerd op die twee- of driewekelijkse bezoeken 
aan de lokale kebabzaak of frituur waar ze een 
zomer lang op hebben moeten wachten. En als 
dat niet het geval is, zit hun diepvriezer al over-
vol met een waaier aan pizza’s waardoor je ze 
vermoeden dat je in de winkel staat en niet naar 
de diepvries van een student zit te kijken. 
Voor deze beide groepen mensen hebben uw 
vrienden van de Hermes goed nieuws. Na  
grondig overleg zijn uw twee eindredacteurs tot 
de conclusie gekomen dat, na de caféreviews 
van de afgelopen twee jaren, het nu tijd was om 
eens te kijken naar de kwaliteit van de diverse  
frituren, kebabzaken, en alle andere etablis- 
sementen die goedkoop studenteneten  
verkopen. 
Elke dag eten gaan afhalen is natuurlijk niet de 
meest prijzige oplossing, en diepvriespizza’s 
of andere gelijkaardige vormen van goedkoop 
en gemakkelijk bereidbaar junkfood is ook niet 
meteen een al te beste oplossing. Met andere 
woorden: je gaat moeten koken. Ik hoop dat dit 
voor velen al vanzelfsprekend is, maar voor de 
mensen die hier moeite mee gaan hebben, volgt 
toch nog een korte gids.
Als student overleef je waarschijnlijk op 
wekelijks zakgeld van je ouders, dus echt veel 
financiële ruimte heb je niet, tenzij je een goed 
betalende weekendjob hebt. Om het toch zo 
goedkoop mogelijk te houden, vermijd ten 

eerste alvast merkproducten. Misschien één van 
de meest voor de hand liggende oplossingen, 
maar ook één van de beste. Natuurlijk moet er 
ook steeds gelet worden op kwaliteit, dus enige 
trial & error is onderdeel hiervan.
Eén van de hoofdingrediënten voor de student 
zijn kruiden, specerijen, etc… Alhoewel deze 
niet meteen de goedkoopste manier zijn om op 
een simpele manier smaak en karakter toe te  
voegen aan je gerechten, kun je ze altijd van 
thuis uit meesmokkelen, of gewoon aan je  
ouders vragen om er enkele mee te brengen. Pep-
er en zout heeft iedereen wel, maar bv. oregano, 
komijn of basilicum bij pastagerechten voegt al 
meteen iets extra toe aan je gerecht. Goedkope-
re alternatieven zijn te vinden bij bv. Aziatische/ 
Indische supermarkten, die vaak veel goed- 
kopere specerijen hebben, of als het nog simpeler  
moet kan je nog altijd je toevlucht nemen tot 
bouillonblokjes, al is dat een iets extremere ‘life 
hack’ om smaak toe te voegen aan gerechten.
Als basis voor gerechten zijn rijst en pasta  
meteen twee goedkope en voedzame alterna- 
tieven die eindeloos veel mogelijkheden bieden 
om te combineren met andere ingrediënten. Als 
je er ook op één of andere manier zou in kunnen 
slagen om een rijstkoker af te troggelen van je 
ouders, proficiat! Deze openen meteen een hele 
wereld van mogelijkheden, en zorgen ervoor dat 
het wel heel gemakkelijk wordt om een deftige 
maaltijd te creëren.
Als afsluiter, vermijd zeker kant-en-klare 
maaltijden zoals bv. royco soepen, aïki noo-
dles en dergelijke andere dingen. In de meeste 
gevallen kun je met hetzelfde budget veel 
grotere porties zelf maken, maar dit is dan wel 
alleen voordelig als je bereid bent de tijd te  
nemen om dit te doen.

Food @ Leuven - Homemade food
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A) AD: Auditoria, Dekenstraat 4
B) AI: Arenberginstituut, Naamsestraat 96
C) AP: Auditoria, Parkstraat 71
D) AV: Auditoria, Van Evenstraat 2
E) DV: College De Valk, Tiensestraat 41
F) HIW: Wisjbegeerte, Kard. Mercierplein 2
G) ILT: Instituut Levende Talen, Dekenstraat 6 
H) HOG: Hogeheuvelcollege, Naamsestraat 69
I) LETT: Erasmushuis/Letterenbibliotheek,  
        Blijde-Inkomstraat 21
J) MSI: Mgr. Sencie-Instituut, Erasmusplein 2
K) MTC: Maria-Theresiacollege,  
                 Sint-Michielsstraat 6

L) ODHK: Oudheidkunde, Vlamingenstraat 83
M) PDS: Auditorium De Somer, Deberiotstraat 24
N) PI: Pedagogisch Instituut, Vesaliusstraat 2
O) PSI: Psychologisch Instituut, Tiensestraat 102
P) SW: Sociale Wetenschappen, Van Evenstraat 2
Q) VHI: Van den Heuvelinstituut, Dekenstraat 2
R) ZI: Zoölogisch Instituut, Deberiotstraat 40
S) Fakbar Letteren, Blijde-Inkomstraat 11
T) Alma 1, Tiensestraat 115
U) Alma 2, Van Evenstraat 2C
V) Acoo Boekhandel, Maria Theresiastraat 2
W) Centrale Bibliotheek, Ladeuzeplein 21



Oktober 2015
Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1 2 3 4

5
Ouderejaars- 
coctailfeestje

6 7
Intoxicated 
TD

8 9
Eerstejaars- 
weekend

10
Eerstejaars- 
weekend

11
Eerstejaars- 
weekend

12
Peter en Me- 
teravond &
Eerstejaars- 
coctailfeestje

13 14
Schachten- 
verkoop

15
Eerstejaars- 
cantus

16 17 18

19 20
‘Dress to im-
press’ coctail- 
feestje

21 22
Doop

23 24 25

26 27 28 29 30 31

September 2015
Ma Di Wo Do Vr Za Zo

21
Onthaaldag 
voor de eerste-
jaars

22
Newyear @ 
Fak

23 24
Nocturne 
CBIB

25 26 27

28
Openings-
cantus

29 30

Voorlopige kalender voor de  
komende 2 maanden


