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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 redactievergaderingen.
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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
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Redactie

Beste mede-Historianen
De zomer is alweer voorbij en de herexamens
(al dan niet) afgelegd. Zo kan het nieuwe
academiejaar weer van start gaan en
dat met een nieuw praesidium! Ook de
redactie van uw favoriete kringblad is dit
jaar anders. De verantwoordelijkheid om
jullie op regelmatige basis te verrassen met
interessante opiniestukken en (niet echt)
nuttige weetjes komt dit jaar in de handen
van Antoon Symons, Milan Vandermeulen
en Flo Van den Broeck te liggen.
De eerste van het driekoppig-redactieteam
is Antoon. De combinatie van zijn roots
(Marginale Driehoek) en zijn kennis over de
antieke cultuur zullen ongetwijfeld zorgen
voor boeiend leesvoer! Daarnaast mogen we
Milan zeker niet vergeten. Deze jongeman
is vaak terug te vinden met een Duvel in de
hand, al dan niet in de Fak (waar hij al eens

een rockklassieker durft mee te kwelen).
Dit jaar zal u weliswaar van zijn schrijftalent
kunnen genieten, zoals reeds enkelen deden
bij het lezen van zijn samenvattingen. Als
laatste vergezelt Flo, tweede bacher, deze
twee binken. Met haar levensmotto: ‘just go
with the Flo(w)’ zal ze trachten alles in goede
banen te leiden.
Bij het lezen van de eerste pagina’s van
deze Hermes zal het u meteen opvallen dat
deze eerste editie vooral gewijd is aan onze
nieuwkomers, de eerstejaars. Niet getreurd,
als u deel uitmaakt van de iets oudere
garde, lees dan zeker en vast ook verder!
Naast de actuele topics over cultuur en
entertainment die u doorheen de jaren van
Hermes gewoon bent, proberen we dit jaar
het kringblad iets minder praesidiumgericht
te maken. Om daarvoor te zorgen, zullen
we dit jaar open vergaderingen organiseren
om ook buitenstaanders een kans te geven
artikels te schrijven en zo een breder aanbod
te kunnen bieden.
Dat nu gezegd zijnde wensen wij u veel
leesplezier in deze eerste Hermeseditie!
Uw Hermesredactie
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Woordje van uw Praeses

W

aarde Historianen,
Eerst en vooral wens ik jullie allen van harte
welkom bij een nieuw werkingsjaar van Kring
Historia. Hopelijk was het resultaat van jullie
tweede (of eerste) zit er één om een fles
champagne op open te knallen, want net als
die kurk vliegen wij er ook meteen in! We gaan
er alles aan doen om jullie een fantastisch
academiejaar te laten beleven! Het wordt een
jaar vol feestelijke en culturele hoogtepunten,
maar ons doel is evenzeer om sportieve finales
te behalen, goedkope cursussen aan te bieden,
erasmuserervaringen te delen en een reis te
organiseren om ‘u’ tegen te zeggen. Daarnaast
staat het onderwijsteam weer klaar om jullie
rechten te verdedigen in verschillende raden
en naar jullie problemen en opmerkingen te

Het praesidium van dit jaar telt veel nieuwe
gezichten. Het wordt bijgevolg ook een jaar
van vernieuwing, al blijven enkele tradities
natuurlijk behouden. TD’s tot in de vroege
uurtjes, de jobdagen, cultureel hoogstaande
lezingen, quizzen, the game of era’s met
proffen en assistenten passeren allemaal de
luisteren; u hoort zeker nog van hen!
revue. De grootste vernieuwing is echter de
De eerstejaars wil ik graag extra verwelkomen.
duurzaamheidsweek. Hoewel het ons doel is
Zij hebben een beslissing gemaakt die ze zich
om op elk moment meer zorg te dragen voor
niet zullen beklagen. Wij hopen dat ze snel
het milieu, moet deze nieuwigheid dat extra
de weg vinden naar de immer enthousiaste
in de verf zetten. Schrijf dus al zeker 5 tot 9
onthaaldames van dit jaar: Febe en Zahra
december in jullie agenda, want het wordt
(Zachra uitgesproken, anders zal ze al iets minder
een hartverwarmende week in mogelijk barre
enthousiast zijn)! Zij hopen jullie in grote getale
weersomstandigheden!
aanwezig te zien op hun onthaalactiviteiten als
Wij zijn klaar om er een spetterend jaar van te
het eerstejaarscocktailfeestje, de peter en meter
maken vol interessante, vreugdevolle, lichtjes
avond en het eerstejaarsweekend! Ook de doop
benevelde en geweldige momenten die we
en de schachtenverkoop zijn activiteiten die de
samen kunnen beleven.
nieuwe eerstejaars niet aan zich mogen voorbij
laten gaan! Op al deze evenementen kunnen
Tot binnenkort!
zeer gemakkelijk contacten gelegd worden met
je jaargenoten en worden vriendschappen voor
Jullie kapoen,
het leven gesmeed. Ook ouderejaars die al wat
meer ervaring hebben op vlak van studeren Koen
én feesten zullen klaar staan om jullie de weg
te wijzen! Meer informatie over onthaal en de
eerstejaars vind je verder in deze hermes!
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Welkom eerstejaars

B

este eerstejaarsstudenten

Hier begint het dan, een groot nieuw hoofdstuk
in jullie leven: vanaf nu start de opleiding tot
historicus/historica. Na zes jaar middelbaar
met veel te weinig geschiedenis, en veel te
veel wiskunde en wetenschappen, kunnen
jullie nu eindelijk jullie grote passie studeren:
van Aristoteles tot Napoleon én Gorbatsjov, het
staat allemaal (en véééél meer) klaar! Wellicht
kijken de meeste van jullie niet enkel uit naar
dit academisch luik van het studentenleven,
maar staan jullie tevens te trappelen om de keel
meermaals met de Leuvense godendrank (aka
Stella) te smeren in de Fak, de Ambi, of een ander
plezierig oord in de beste studentenstad van het
land. Geen nood: zowel op academisch vlak als
op vlak van studentenplezier zal Onthaal er alles
aan doen om jullie bij te staan. Hoe wij dat doen?
Enerzijds bieden wij de meter-en peterwerking
aan. Elke eerstejaars wordt gekoppeld aan
een oudere geschiedenisstudent(e) die zijn
‘kindje’ zal bijstaan met de nodige raad, troost,
taakverbeteringen én andere ondersteuning.

-

Zo een peter/meter is een handig hulpmiddel
in de eerste weken om de weg te vinden in
de enorme hoeveelheid nieuwe informatie die
jullie ontvangen. Anderzijds organiseren wij een
weekend, cocktailfeestje, kroegentocht, etc.
speciaal voor jullie! Kortom, Onthaal probeert
jullie zoveel mogelijk te integreren binnen
Historia en de geschiedenisopleiding én biedt
de kans om medestudenten te leren kennen en
zo vriendschappen voor het leven te smeden.
Noteer daarom alvast volgende data:

26 september: kennismakingsspelletjes. 18 u aan bareel (goed weer) of
Perma Historia (slecht weer) & bowlingavond. Afspraak aan de bareel 19u30
(of rechtstreeks Naamsestraat 89)
4 oktober: Letteren Full House (fakfeestje met de andere Letterenkringen, 		
georganiseerd door KOCO)
6 oktober: eerstejaarscocktailfeestje @ Perma Historia
11 oktober: meter- en peteravond (inschrijven via facebook)
14- 16 oktober: eerstejaarsweekend! (inschrijven op de CuDi)

-

Vele kusjes xxx Febe Cosemans en Zahra Elder
P.s.: wij bijten noch grommen, aarzel dus niet om ons aan te spreken bij vragen
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A) AD: Auditoria, Dekenstraat 4
M)PDS: Auditorium De Somer, Deberiotstraat 24
B) AI: Arenberginstituut, Naamsestraat 96
N)PI: Pedagogisch Instituut, Vesaliusstraat 2
C) AP: Auditoria, Parkstraat 71
O)PSI: Psychologisch Instituut, Tiensestraat 102
P)SW: Sociale Wetenschappen, Van Evenstraat
D) AV: Auditoria, Van Evenstraat 2
2
E) DV: College De Valk, Tiensestraat 41
F) HIW: Wisjbegeerte, Kard. Mercierplein 2
Q)VHI: Van den Heuvelinstituut, Dekenstraat 2
G) ILT: Instituut Levende Talen, Dekenstraat 6 R)ZI: Zoölogisch Instituut, Deberiotstraat 40
H) HOG: Hogeheuvelcollege, Naamsestraat 69 S)Fakbar Letteren, Blijde-Inkomstraat 11
T)Alma 1, Tiensestraat 115
I) LETT: Erasmushuis/Letterenbibliotheek,
U)Alma 2, Van Evenstraat 2C
Blijde-Inkomstraat 21
J) MSI: Mgr. Sencie-Instituut, Erasmusplein 2
V)Acco Boekhandel, Maria Theresiastraat 2
W)Centrale Bibliotheek, Ladeuzeplein 21
K) MTC: Maria-Theresiacollege,
Sint-Michielsstraat 6
L)ODHK: Oudheidkunde, Vlamingenstraat 83
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ABC van de geschiedenisstudent

A

RENA: Volgens Wikipedia is een arena
“een afgesloten gebied, doorgaans ovaal- of
cirkelvormig, ontworpen om theater-, muziek- of
sportevementen te laten zien. Wij, en binnenkort ook u, kennen het vooral onder de versie
in de Letterentuin, waar regelmatig cantussen,
dopen, luierende studenten of andere spektakels te bewonderen zijn.

een ijverige student wordt, zult u hier de nodige
uren (misschien eerder dagen) spenderen.

C

ANTUS: Aloud studentenfeest dat we
graag nog met de regelmaat van de klok
beoefenen. Een cantus draait om het gezellig
samenzitten rondom een aantal coronae, om zo
na het Io Vivat en Gaudeamus Igitur een eerste
Ad Fundum of Ad Libitum te plaatsen, gevolgd
door verder scanderen uit de codex. Klinkt
ALMA: Keten van Leuvense studentendit alles wat ingewikkeld? Bekijk dan zeker de
restaurants. Hier kunt u terecht voor een
activiteitenkalender om te vernemen wanneer
goedkope maaltijd met medestudenten.
de eerste Historiacantus plaatsvindt, dan kan u
er zelf aan deelnemen. Wees gerust, bier noch
ABYLON: Deze kring der taal - en gezang zullen in gebreke zijn!
letterkundigen deelt nog een stuk van de
geschiedenis van Historia onder de vorm van CORAAL:
Campusoverkoepelende
Raad
Klio, de voormalige kring klassieke filologie en Letteren.
Deze
raad
overkoepelt
de
oude geschiedenis. Heden ten dage zijn zij de Letterenkringen wat onderwijs betreft, en
grootste letterenkring wat studentenaantallen vertegenwoordigt de letterenstudenten op een
betreft. Wat sfeer en algehele genialiteit betreft aantal raden.
hebben zij echter nog veel te leren van Historia.

B

BAGATELL: Wekelijks online overzicht van de
belangrijkste activiteiten in uw directe omgeving,
aangezien die toch altijd door Historia, de Fak en
KOCO (zie verder) georganiseerd worden.
BAREEL: Trefpunt voor vele van de activiteiten
van de Historianen. De bareel is naast het MSI en
op het pad naar het erasmushuis gelegen. Enkele
keren per jaar zorgen snuggere dronkaards voor
de verwijdering van dit oriëntatiepunt.

CUDI: De Cursusdienst. De enige echte plaats
waar u cursussen, historiapulls en kringkaarten
kan kopen om het jaar op een fijne én ijverige
manier in te zetten. De Cudi bevindt zich op de
Perma (zie verder) en werd op eerste dag reeds
uitgelegd.

D

OOP: Jaarlijks inwijdingsritueel binnen
studentenkringen of –clubs, waarbij schachten
op verscheidene manieren worden ontgroend.
Enige overeenkomst met het religieuze fenomeen
is bijster toeval.

BIB: Tempel der boeken, tijdschriften en andere
nuttige informatiebronnen. Leuven telt er een heel
erstejaarsweekend:
Weekend
voor
aantal, waaronder één best mooie en bekende,
namelijk de CBIB op het Ladeuzeplein (Neen, eerstejaars om elkaar wat beter te leren kennen.
dat is geen kerktoren). Als het lot bepaalt dat u Dit jaar vindt het plaats van 14 tot 16 oktober.

E
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Houd onze facebookpagina in het oog voor meer
informatie.

F

AKBAR: Een uniek Leuvens concept
waarop we oprecht trots mogen zijn (al zijn ze
in andere studentensteden ook sporadisch terug
te vinden). Een café uitgebaat door studenten
en voor studenten. Leuven telt er een flink
aantal, ongeveer één per faculteit. Een goed
aantal fakbars is gelegen in de Tiensestraat,
maar de onze én de beste is gevestigd te Blijde
Inkomststraat 11 . Dit kan dan overkomen als
een mening, ik durf te zeggen dat ze dicht bij de
feiten aanleunt.

ISHA: International Students of History
Association.
Deze
vereniging
staat
in
voor
interessante
symposia
voor
geschiedenisstudenten binnen heel Europa.
ISP: Het Individueel StudieProgramma. Online
toepassing van de KU Leuven waarin u aangeeft
welke vakken u het komende academiejaar wil
volgen. Waarschijnlijk heeft u er net (of enkele
jaren geleden) in de infosessie alles over te
horen gekregen. Begin er zeker en vast op
tijd aan, aangezien er elk jaar wel eens kleine
probleempjes durven opduiken.

K

UL: Vaak gebruikte afkorting voor
KU Leuven, en tot voor kort van Katholieke
FAK SPECIAL: Cocktail der helden enkel Universiteit Leuven. Het letterlijk uitspreken van
gemengd in Fakbar Letteren. Voor meer details: deze afkorting kan al eens voor verwarrende
berg uw gezond verstand op in een veilige plek situaties zorgen, maar gelukkig heeft onze Alma
en trek naar de toog! Vergeet zeker de obligatoire Mater Tom Lenaerts’ suggestie haar naam te
vriendengroep niet mee te nemen voor bewijs veranderen in Landelijke Universiteit Leuven niet
van uw beproeving.
opgevolgd.

G

h

KULAK: Campus van KU Leuven in Kortrijk.
Veel van de studenten die hier begonnen te
studeren maken later de overstap naar Leuven
zelf, wat maakt dat u tijdens uw studiecarrière
waarschijnlijk heel wat “Kulakkers” zult
tegenkomen, vaak gekenmerkt door het nogal
opvallend West-Vlaams accent.

HISTORIA: Leuvense kring voor geschiedenisstudenten. De Historianen zijn, naar gewoonte,
de duidelijke winnaars van de kringenzuip (zie
verder). Daarnaast is Historia, sinds 1934, de
duidelijke kring der Helden!

KRING: Vereniging voor en door studenten,
specifiek van één of meerdere studierichtingen.
Een kring zorgt bovenop ontspanning voor
vertegenwoordiging naar de universiteit, stad,
en andere entiteiten toe, en moet dus zeker
onderscheiden worden van een club.

ER: Individueel ExamenRooster. Met deze
tool kan u al in het begin van het jaar zien hoe uw
examenrooster er aan het eind van het semester
zal uitzien. Tenminste als u uw ISP (zie verder)
in orde krijgt. Nu heeft u geen enkel excuus meer
om te laat te komen op een examen.

KOCO: Kring Overkoepelend Coördinerend
Orgaan van de zes letterenkringen Alfa, Babylon,
Eoos, Historia, Mecenas en Musicologica. Zij
staan in voor onderling overleg en het organiseren
van het galabal, TD’s en meer!

eschiedenis: De leukste opleiding aan deze
universiteit (en elders).
ERMES: Product van topjournalistiek, dat
u als echte historiaan nu in handen heeft. Bent
u geen historiaan, dan heeft u deze Hermes er
waarschijnlijk net van gestolen. Foei. Geef terug.

i
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KRINGENZUIP: Jaarlijkse epische strijd in zeker en vast goede vrienden van iedere
Fakbar Letteren tussen de zes letterenkringen eerstejaars!
waarin wordt gekampt om de onmiskenbare eer
het meeste gerstenat te kunnen consumeren.
adorst: Fenomeen dat elke student na
Neem het van ons aan, het is een evenement de eerste week wel kent.
als geen ander.

N

L

IDKAART: Kaartje, meestal ter grootte
van een creditcard, dat aangeeft dat u lid bent
van een vereniging. Als u geluk hebt / verstand
hebt, schaft u zich er een aan van Kring Historia.
Dat zijn de goeie lidkaarten. In de wandelgangen
wordt gefluisterd dat die van dit jaar best fancy
zijn. De lidkaart van Historia geeft recht op korting
op cursussen, cantussen en TD’s van Historia.
De kans zit er zelfs dik in dat u er dus nog wat
winst uit haalt.
LOKO:
De
Leuvense
Overkoepelende
KringenOrganisatie. LOKO is de vereniging
die, zoals de naam al suggereert, de Leuvense
universitaire en een aantal hogeschoolkringen
overkoepelt. Zij zorgen voor samenwerking
tussen de kringen wat grote evenementen als
de 24-urenloop, lokomotion, de beiaardcantus
en anderen betreft. Ook zorgen ze voor
subsidiëring, vertegenwoordiging tegenover
Stad Leuven, KU Leuven en bieden ze diverse
andere ondersteuning.

O

MBUDSDIENST: Als je het oneens bent
met hoe je examen verlopen is of je om een
goede reden te laat aanwezig was / zal zijn voor
een examen, of als je examenrooster erg slecht
is en niet aan de regels voldoet, kan je contact
opnemen met deze dienst.
OUDE MARKT: De langste toog van WestEuropa! Dit plein in hartje Leuven is bezaaid met
cafés en is dus zeker op donderdagavonden al
eens de moeite om te bezoeken voor een duchtig
feestje. Dat laatste geldt natuurlijk enkel als de
Fak gesloten is.

P

ERMA: Kort voor Permanentie. Dit is het
kringlokaal van Historia, gelegen boven de
Fak (Blijde Inkomststraat 11, vlakbij de ingang
van het MSI). Hier vinden kringvergaderingen,
andere vergaderingen, de cursusdienst, feestjes
en andere activiteiten plaats. Vergeet er dus
zeker en vast niet langs te gaan!

PLAGIAAT: Het overnemen van andermans
werk zonder correcte bronvermelding. Hier zult
u menige waarschuwing voor krijgen gedurende
LEERKREDIET: Ook bekend als credits. Elke
uw studiecarrière en neem dezen in acht: het
student krijgt er 140 cadeau van de overheid, die
is de kortste weg naar een volmaakte 0 op een
hij kan inzetten om een opleiding te starten. Elk
paper.
jaar zet je er een 60-tal in, wat overeenkomt met
het totaal van studiepunten dat jaar af te leggen.
PROVINCIEZUIP: In de bevoegdheden van
Als je je vakken met succes afrondt, verdien je je
de Vlaamse provincies kan dan wel flink
credits terug. Voor de volledige uitleg, (mocht u
gesnoeid worden, maar deze jaarlijkse strijd der
niet goed opgelet hebben in de introductielessen),
provincieën in Fak Letteren is nog springlevend
surf naar http://www.kuleuven.be/leerkrediet.
as ever! Kijk er doorheen het jaar zeker naar uit
en kom uw provincie verdedigen!
ONITORAAT: De dienst die instaat voor
de studiebegeleiding en wegwijs van nieuwe POC: Permanente OnderwijsCommissie. De
studenten. Deze sympathieke mensen worden vergadering waar een groot deel van de krijtlijnen

M
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van de opleiding geschiedenis uitgetekend
worden. Dit is grotendeels het domein van
professoren en onderwijsvertegenwoordigers,
en dus iets waar een simpele Hermesredacteur
niet aan uit kan.

STELLA: uw godendrank
STURA: De Studentenraad KU Leuven. Dit is
de grootste studentenraad van Leuven die alle
Leuvense studenten (en ook een aantal van
daarbuiten) vertegenwoordigt tegenover de KU
Leuven en ongetwijfeld érg interessante zaken
beslist.

PRAESIDIUM: De “leiding” van de kring die het
kringleven in goede banen probeert te leiden,
en daar doorgaans met glans in slaagt. U vindt
ze door te kijken wie er hard aan het werk is,
ABULARIUM: Onderdeel van de centrale
maar zeker ook wie het hardst aan het feesten bibliotheek waar je referentiewerken over
is. Spreek ze zeker en vast allemaal een keer handschriften, boekgeschiedenis, grafiek en
aan, ze bijten niet.
fotografie vindt. Mogelijk beland je hier wel eens
voor het schrijven van je paper.
PROFESSOR: Degene waar u de komende vier
jaar les van krijgt, papers voor schrijft en examens TD: Thé Dansant. De term die misschien nog
voor maakt. Ze hebben een levensweg afgelegd het dichtst aanleunt bij dit concept is fuif, maar
van belachelijk slim zijn, uitblinken, onderzoeken als Leuvense studenten kunnen wij veel betere
en doceren, en verdienen dus doorgaans wel feestjes bouwen, die dan ook een sjiekere naam
wat respect. Spreek ze dus niet te snel aan met behoeven.
“juffrouw” of “meester”, “meneer” of “mevrouw”
is een risico, en “hey gij” is het doodsvonnis van TOLEDO: TOetsen en LEren Doeltreffend
uw studie.
Ondersteunen. Het elektronische leerplatform

T

van KU Leuven. Bezoek het regelmatig om op
EIS: Nog iets waarvan Historia er de hoogte te blijven van uw lessen en papers.
ééntje per jaar organiseert. Vorige toplocaties
waren Marrakesh en Krakau. Dit jaar volgt er
ALVEN: het prikbord aan de ingang
gegarandeerd nog een topper.
van het MSI waar regelmatig belangrijke

R

V

info over Historia-activiteiten hangt, alsook
CHACHT: Liefdevolle koosnaam die inschrijvingslijsten ervoor.
gegeven wordt aan de studenten die nog
niet gedoopt zijn. Na een week van luxe en VETO: Dé krant gemaakt voor en door de
plezier maakt de schacht deel uit van de grote Leuvense studenten. Of zo zeggen zij het toch.
studentenwereld.
De Hermes is, uiteraard, veel beter.

S

SCHIMMEL: Term voor mensen die érg veel tijd
doorbrengen in de Fak. Of hoe een woord een
volstrekt positieve connotatie kan krijgen.
SLO: Specifieke LerarenOpleiding. Indien u een
carrière in het onderwijs ambieert, is de kans
groot dat u uw studie met deze opleiding zult
aanvullen.

W

ATER: Bouwsteen van leven en tevens
ook een van de beste manieren om een kater te
voorkomen of te verhelpen.
WODKA: Lijkt op water, maar met een leuk
neveneffectje. Tevens ook een van de beste
manieren om een kater te creëeren.
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Aankondigingen
AUDITIES: HISTORIA TONEEL
Na de eerste opvoering van “Le sacre du
printemps” moest de politie ingrijpen door het
geweld in de zaal en vorig jaar moest “De
Lijst Tim” van Historia Toneel daar maar net
voor onderdoen.
Om deze trotse theatertraditie ook dit jaar
voort te kunnen zetten hebben we echter
nieuw bloed nodig. Of je nu al jaren toneel
ervaring bezit of nooit eerder een voet op de
planken zette, het maakt niet uit! Iedereen
is welkom op de kennismakingsavond op
dinsdag 4 oktober om 20:00 in MSI 02.18,
bereid je voor op een geweldig jaar vol
spanning, drama en vriendschap.
Wellicht ben jij wel onze nieuwe hoofdrol (of
boom #3 natuurlijk)!

Sport Historia 2016-2017
Met de start van het nieuwe academiejaar schieten de verschillende sportploegen van Historia ook
terug in actie. Volleybal, voetbal en zaalvoetbal (en misschien ook basketbal) worden dit jaar weer
vertegenwoordigd door Historia in de Interfacultaire competitie. Als u zelf sportief bent, of gewoon
graag aan sport doet zijn jullie altijd welkom bij de sportploegen van Historia. Aarzel dan zeker niet
om sportboys Viktor en Bart te contacteren via mail of facebook voor meer informatie.
sporza.historia@gmail.com
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Geschiedenis heeft geen nut

W

elkom aan de legendarische Leuvense
universiteit. Nu al uw goede moed het nog kan
winnen van zelfbeklag en wanhoop, grijp ik mijn
kans om mij tot u te richten. Wie afgelopen zomer
al eens terug te vinden was op familiefeesten
of andere informele bijeenkomsten en daar
trots bekendmaakte wat hij of zij komend
academiejaar zou gaan studeren, zal de woorden
die de titel vormen ongetwijfeld herkennen. Gaat
grootvaders geliefde nazaat nu werkelijk zijn
studiebeurs verspillen aan een opleiding zonder
toekomst? Ongetwijfeld zijn zulke uitspraken u
reeds te beurt gevallen, en al even ongetwijfeld
stond u met uw mond vol tanden. Geen vrees,
nieuwbakken Historiaan, hieronder volgt waarom
je dergelijke uitspraken met het badwater mag
weggieten.

kunnen proberen, en elke stap vooruit is een
openbaring van jewelste. Zowat elke serieuze
geschiedenisstudent zal zich hierin herkennen.
Dan komen we bij de kern van de zaak. Geen
enkele opleiding kan jonge geesten beter
richting dit intellectuele nirwana gidsen dan
de onze. Geen enkele studierichting brengt de
student dingen bij over zoveel verschillende
domeinen van de maatschappij. Economie,
sociologie, filosofie, psychologie, politiek en ga
zo maar verder; het komt allemaal aan bod. Wie
ruimdenkend genoeg is om zich te ontdoen van
de stereotypische presentatie van de opleiding
geschiedenis, zal de vruchten ervan, de
studenten, ook waarderen op de manier die ze
verdienen.

Ik schrijf deze woorden als ervaringsdeskundige.
Hoewel mijn ouders en mijn directe omgeving
me niets in de weg hebben gelegd, moest ik
eveneens afrekenen met diverse brandhaarden
van minachting en onwetendheid. Voor eens en
voor altijd: NEE ik wil geen leerkracht worden
en NEE ik ben ook niet van plan de rest van
mijn leven te doppen (hoewel…). Dat waren
zowat de enige beroepsuitwegen die het brede
publiek voor me zag weggelegd. Een man die
me aansprak terwijl ik een van mijn jolige dagen
als jobstudent @ Colruyt Tienen beleefde, ging
nog een stap verder. Bij het horen van m’n
studiekeuze vond hij “zoals Bart De Wever!” een
gepast antwoord.

Meer dan ooit heeft de wereld behoefte aan
mensen die feit van fictie kunnen scheiden.
Meer dan ooit hunkert de samenleving naar
deskundigen die begrijpen waar de oorzaken
liggen van de problemen van vandaag, aan
mensen die een breed scala aan domeinen van
de maatschappij begrijpen. Die mensen worden
Maar heeft geschiedenis eigenlijk wel nut? Ja, gevormd in de opleiding waarvoor u zich hebt
lieve mensen, meer dan we willen toegeven. Van ingeschreven. Heeft geschiedenis dus nut?
jongs af aan is het een van mijn grootste deugden Dacht het wel, ja.
geweest om de wereld proberen te begrijpen.
Een nobel doel, zeer ruim ook en ja, ik geef het -Milan Vandermeulen
toe, onmogelijk. Dat neemt niet weg dat we niet

13

Hermes
OPINIE - het boerkini verbod: een
bevrijding of beperking?
Het verstand van de mens neemt soms rare bochten. Zo lag ons land tijdens de laatste uitspattingen
van de zomer niet wakker van de ettelijke miljarden die onze begroting te kort komt, neen. We
debatteerden lustig over de boerkini. Ook ons blad brengt een bijdrage. Nick Peeters, student 3de
bachelor geschiedenis, beargumenteert waarom we het oosterse badpak moeten bannen. Milan
Vandermeulen, terug te vinden in datzelfde jaar en een van de redacteurs van dit blad, ziet de
dingen anders.

‘Niet gewoon een stuk stof’

Het is evident dat we de individuele vrijheid geloof. Niet een God in de hemel stelt de wetten
van het individu respecteren, maar helaas binnen een samenleving op, maar de mens.
begrenst de boerkini, naast eender welk
uiterlijk geloofsvertoon, juist de vrijheid
‘Vlaamsgezinden tooien zich
niet
en
masse
in
van de vrouw door haar onderdanigheid ook
te benadrukken. Consequent zijn, is de leeuwenvlaggen, communisten
niet in rode vlaggen met hamer
boodschap.
Een algemeen verbod, niet alleen op de boerkini,
maar op alle uiterlijke geloofstekenen, is nodig om
mensen aan te zetten tot het van zich afwerpen
van religieuze begrenzingen. De boerkini, net
zoals alle dergelijke uiterlijke geloofssymbolen,
is immers niet gewoon een stuk stof. Het gaat
om het gedachtegoed dat erachter schuilgaat,
namelijk dat de gelijkheid tussen man en vrouw
niet vanzelfsprekend is en dat de scheiding
tussen kerk en staat niet geaccepteerd is. Het is
de taak van de staat deze scheiding continu te
verzekeren en in te gaan tegen inmenging van
religie in het dagelijkse openbare leven.

en sikkel.’

Wat voorviel in Frankrijk was niet aangenaam,
maar wanneer de overheid een wet uitvaardigt,
dient deze te worden nageleefd. Wetende dat er
een verbod is en alsnog in een boerkini getooid
gaan, is dan een manifestatie van een houding
die geloof boven de regels van de rechtsstaat
acht. Wie zich volgens de voorschriften van zijn/
haar religieus boek tooit, geeft aan ofwel de
inhoud ervan letterlijk te volgen ofwel onwetend
te zijn. Zuiver rationeel gezien druist het dragen
van de betreffende kledij immers in tegen het
gelijkheidsbeginsel, wat de reactie van de
zelfbenoemde ‘progressieven’ onbegrijpelijk
maakt. Meer nog: de godsdienstvrijheid (een
voorwaardelijk recht) zou op dit beginsel
primeren. Wanneer aan de gelijkheid van mannen
en vrouwen wordt geraakt, is er feitelijk al geen
sprake van gelijkheid meer en bestaat het risico
dat dit gelijkheidsbeginsel verder afbrokkelt, wat
onaanvaardbaar is.

Het is immers in het belang van de samenleving
dat ‘neutraliteit’ de maatstaf wordt om grenzen
tussen individuen weg te nemen en samen
als evenwaardig burger aan een toekomst te
werken. Vlaamsgezinden tooien zich ook niet en
masse in leeuwenvlaggen, communisten niet in
rode vlaggen met hamer en sikkel. Dat moslima’s
zich op deze wijze uiten, leidt slechts tot een
zoveelste wij-zij tegenstelling en bemoeilijkt de - Nick Peeters
cohesie in de samenleving. Nieuwe burgers
verplichten hun religie vaarwel te zeggen is
fout, maar burgerschap hoort te primeren op het
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Gotische zandkastelen troef
Weldra zijn onze kusten wellicht een attractie
kwijt. Als het van de partij N-VA afhangt zal u
als toerist niet langer de vrouw in het Oosterse
nonnengewaad kunnen spotten tussen de
frigoboxen op onze gele zandstranden. Ik heb
het natuurlijk over de boerkini, of hoe N-VA
het noemt: een gedrocht. De Vlaamse partij
treedt daarbij in de voetsporen van de Franse
Valls, die zich op soortgelijke wijze opwierp
als Messias der vrouwenrechten.

nog steeds doet) tot de onderdrukking van de
Eva’s onder ons. Ik heb echter mijn twijfels aan
de heilzame werking die een verbod kan hebben.
Indien een man zijn vrouw verplicht zich op een
bepaalde manier te kleden, is dat onderdrukking,
maar wanneer de overheid hetzelfde doet, heet
dat plots emancipatie? De positie van de vrouw
verbeteren door ze uit te kleden, het is een idee
dat origineel ofwel van Carl Huybrechts, ofwel
van Balthazar Boma kwam. Ik kan het me niet
exact herinneren. Het onderdrukkingsargument
De argumentatie luidde als volgt: we leven in vindt echter wel gretig intrek bij een groot deel
een seculier land en de boerkini is een religieus van de bevolking. Er is geen ruimte om naar
symbool. Klopt en fout. Religie kan niet los worden de eerdergenoemde culturele context te kijken.
gezien van cultuur, en in dat laatste domein De boerkini onderdrukt, punt. Het is maar een
heeft secularisme niets te zoeken. De boerkini kwestie van tijd vooraleer het befaamde “Zwarte
is in mijn ogen eerder een uitspatting van de Piet debat” weer losbarst, waarin datzelfde
Arabische cultuur. Tevens, is het kruis op de mijter onderdrukkingsargument plots wél (terecht)
van Sinterklaas een symbool dat onze eerbied geneutraliseerd kan worden binnen en cultureel
vereist, of is het louter een decoratief Rooms discours. Twee maten en twee gewichten heet
tierelantijntje? Het is cultuur. Geen seconde in dat.
mijn leven heb ik in een kosmische dictator als
‘De positie van de vrouw
God geloofd en in doopregisters zal je mijn naam
verbeteren door ze uit te
niet terugvinden, maar ik kan er niet onderuit, al
kleden, het is een idee dat
mijn atheïsme ten spijt, dat ik in een christelijke,
origineel ofwel van Carl
dus religieuze cultuur ben grootgebracht. So be
Huybrechts, ofwel van
it. Aan de katholieke dogma’s heb ik me niet laten
Balthazar Boma kwam.’
vangen. Aan de pracht en praal van de Roomse
wereld daarentegen, gelukkig wel.
De mijter van Sinterklaas stoort me niet, de
Ik ontken niet dat de boerka, de boerkini of eender kerstboom evenmin en de kruisbeelden die je op
welke lap stof die de profetie aan moslims oplegt deze universiteit al eens tegenkomt laten me ook
in zekere mate bijgedragen heeft (en dat wellicht opvallend koud. Iedereen die me daarin vervoegt
kán niet anders dan de boerkini accepteren voor
wat het is: een badpak, populair onder Arabische
nationaliteiten. Een kust met een divers publiek
is een verrijking, geen bedreiging. Moeten we
voortaan op onze nationale (lees: Vlaamse)
vlaggen liggen om onze cultuur te beschermen
en enkel en alleen gotische zandkastelen
bouwen?
- Milan Vandermeulen
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Admiratie en administratie
een Erasmuservaring

Op Erasmus in Parijs

B

ijna twee weken geleden is het dat ik
mijn koffers uit de Parijse metro sleurde en
aan het eind van de roltrap de cité universitaire
voor me zag verschijnen. In het uiterste zuiden
van de grootstad, grenzend aan de banlieu en
gelegen in het prachtige quatorzième, bieden
een dertigtal internationale huizen onderdak aan
de stroom erasmussers die Parijs opzoeken. Dat
deze cité naast de makkelijkste, vlotst werkende,
veiligste en goedkoopste oplossing ook een
streling voor het oog is, bewezen de toeristen
die er volmaakt in sloegen mij steeds weer voor
de voeten te lopen terwijl ik mij een weg naar het
Duitse huis baande. Toch, op zulke momenten
ben je gewoon blij dat je je ouders ongelijk
bewijst door toch alleen de Thalys te nemen en
met al je vacuümgetrokken kleren wel degelijk
veilig aankomt. Zo blij dat de volgende stap,
de administratie in het Frans, er al niet meer in
slaagt stress te bezorgen.

‘Voor admiratie moet je tijd
maken, administratie komt
wel.’

In de gemeenschappelijke keuken of op het
gezellige grasveld van de cité wordt er geklaagd
over de paperassen, worden flessen wijn
geopend en uiteindelijk
mondt dit bijna steeds
uit
in
spontane
uitstapjes. In een stad
waar om elke hoek een
glorieus meesterwerk
of
een
pittoresk
pleintje schuilt, is het
een gouden ervaring
alles te ontdekken.
Zonder toeristisch gidsboekje natuurlijk, want
bij iedereen begint het besef door te sijpelen dat
we hier nog wel even zitten. Ronddwalen dus;
bij elke bezienswaardigheid een kwartiertje in de
zon gaan zitten en er een sport van maken de
meest inefficiënte weg terug naar huis te kiezen.
Toch even voor mezelf spreken, want de Voor wie er aan twijfelde: Parijs is een prachtige
administratie
is, stad met opvallend knappe parken en gebouwen,
zoals het cliché wil, gekruid met een aanhoudende charme. Voor
niet vanzelfsprekend. admiratie moet je tijd maken, administratie komt
Duitse
efficiëntie wel.
lijkt hier geweerd
te worden, tot op -Stijn Carpentier
die hoogte dat je de
flutformuliertjes die
je her en der krijgt
al bijna vanbuiten kent. Ondertussen is alles
voorlopig afgerond en ingeleverd en ben ik in
staat consequent dezelfde handtekening te
produceren, perfect tot op het boogje.
Toch is de hypothetische student die alles snel in
orde wil hebben niet het beste af, want Erasmus
is zoveel meer dan administratie; net zoals Parijs
zoveel meer is dan die Eiffeltoren.
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Ik denk dus ik ben, op HLN
In lang vervlogen tijden deed de Griekse agora dienst als plaats om allerlei ideeën uit te
wisselen. Omdat de beschaving in het land nu op een laag pitje staat, onze voetjes de tocht
naar het schiereiland niet meer aankunnen en het gebouw niet meer in al te beste staat
verkeert, debatteren we nu graag verder in die andere populaire intellectuele broedplaats:
www.hln.be
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Bladvulling
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Spelletjeshoek
PUZZELPAGINA
WOORDZOEKER - beroepsuitwegen na opleiding
Geschiedenis (30)

dopper
archivaris

McDonalds
bibliothecaris

boomkweker
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media

buikspreker

gietmachinebediener
reisleider

leerkracht

gids

werkloos

poetsmedewerker

bijenkorfvlechter

prostituee
banksector

journalist

auteur

politicus

catalograaf

standupcomedian

paaldanser

onderzoeker
antiquair

zwerver
autospuiter

museummedewerker
ijscoman

putjesschepper

recensent

Hermes
Verbind de punten - Professor edition

Ik ben
___________________

ZIE DE VOLGENDE PAGINA VOOR DE OPLOSSING.
P.S. Als het niet meteen duidelijk is wie dit is, ga dan eens naar uw lessen!
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Pokémon Go

Dehype rond Pokémon

GO is misschien al wel wat
geluwd enkele maanden
na de release, maar het
wordt nog steeds door zeer
veel mensen gespeeld. De
vele gyms die Leuven rijk
is wisselen immers vaak
van team. Nu vragen jullie
je waarschijnlijk af waar je
best heen kan om nieuwe
pokémons
te
vangen
zodat je zelf, samen met je
vrienden, al die gyms kan
overnemen.
In
Leuven
zijn
er
verschillende
plaatsen
met enkele pokéstops
zeer dicht bij elkaar. Indien
je dan samen met een
paar vrienden een lure
plaatst op elke stop kan
je makkelijk meerdere
pokémons vangen. De

handigste
plek
voor
geschiedenisstudenten is
de campus van letteren zelf.
Over de gehele campus zijn
er een vijftal pokéstops en
op de parking voor het MSI
zijn er zelfs 3 vlak naast
elkaar. Daarbovenop is de
gym op het Ladeuzeplein
ook vlakbij.
Een andere interessante
plaats is de oude markt,
tevens ’s nachts dé plaats
om uit te gaan (op de Fak
na). Hier zijn een viertal
pokéstops, waarvan drie
zeer dicht bij elkaar. De
universiteitshallen (waar
ik ooit een Porygon
heb gevangen!) en het
hogeschoolplein, met twee
pokéstops naast elkaar
zijn ook nog eens vlakbij
de oude markt.

De grote markt heeft dan
weer een gym, samen met
een paar pokéstops.
De echte liefhebbers van
gym battles gaan dan weer
best naar het station van
Leuven. Hier zijn twee
gyms vlak naast elkaar en
er zijn enkele pokéstops
niet te ver uit de buurt.
Zij
die
zich
iets
avontuurlijker voelen en
wat verder willen wandelen
kunnen ook steeds naar
het park van de Abdij van
de Keizersberg gaan. Hier
zijn naast een gym ook
enkele pokéstops zeer
dicht bij elkaar.
Voor wie tegelijk wil
wandelen voor zijn eggs en
langs veel pokéstops wil
komen zijn de Tienstestraat
(in de buurt van de fakbars)
en de Naamsestraat de
oplossing.

De prof die we zochten was Erik Aerts!
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Geschiedenisweetjes

Wist je dat...
• Het grootste deel van de wereld ooit links reed? Al tijdens de Romeinse tijd werd links rijden als
regel gebruikt, dit blijkt uit opgravingen. De Romeinen hanteerden de regel links rijden of lopen,
omdat dit praktisch was bij bijvoorbeeld het benaderen van de vijand.
• De oude Egyptenaren hun wenkbrauwen afschoren om hun kat te rouwen die was doodgegaan?
• De moeder van Adolf Hitler overwoog om abortus te laten plegen, maar haar dokter het haar uit
haar hoofd praatte?
• Er ook een vliegtuig tegen het Empire State Building is gecrasht in 1945?
• Het in Frankrijk verboden is je varken Napoleon te noemen?
• Hitler en Napoleon slechts één teelbal hadden?

26 september 1889: geboorte Martin
Heidegger
27 september 1825: in Engeland rijdt
de eerste passagierstrein, bestaande uit
1 wagon met passagiers, getrokken door
een locomotief
28 september 1924: eerste vlucht rond
de wereld, door twee vliegtuigen van het
Amerikaanse leger
29 september 1968: eerste uitzending
van de Fabeltjeskrant op de Nederlandse
televisie
30 september 1955: James Dean overlijdt
1 oktober 1982: Sony presenteert de
eerste cd-speler ter wereld
2 oktober 1969: geboorte Mahatma
Ghandi
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