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Tijd vliegt, en ook deze Hermes, die hopelijk 
aan een niet al te grote snelheid in uw handen 
is gevlogen. Het is alweer november, dus er 
moet nu eens echt begonnen worden met stu-
deren, lessen bijhouden en wat de gemiddel-
de student nog allemaal zou moeten doen. In 
deze editie van het beste kringblad van Leu-
ven en omstreken staat u alvast al heel wat 
leesplezier te wachten om de, tot nu toe nog 
enkel donkere, eerste winterdagen door te 
komen. 
Is lezen niet echt iets voor jou, dan vraag ik 
me af hoe je in godsnaam aan een Hermes 
bent geraakt, maar dan zit je nog altijd aan 
het juiste adres. Er is een (nog uitgebreidere!) 
spelletjespagina, wat fototjes voor de anal-
fabeten onder ons, en in tegenstelling tot de 
Veto, artikels met juiste informatie die een 
niet passief-agressief narratief over Letteren 
proberen te verkopen. We zetten tijdens de 
komende edities ook onze oogkleppen wat 
verder open door de andere Letterenkringen 
aan bod te laten komen, waarvoor Eoos deze 
editie de aftrap geeft. 
Onze oogkleppen waren niet het enige dat 
uw redactie heeft opengezet, we zijn namelijk 
ook in ware “komen eten” stijl langs geweest 
bij enkele frituren in de nabijheid van de Fak, 
zodat u nu al kan genieten van het eerste luik 
van onze foodreviews doorheen Leuven. Al-
sof dat nog niet allemaal genoeg is, is er ook 
een interview terug te vinden met professor 
Teughels, nieuwkomer aan de faculteit Let-
teren, dat u ongetwijfeld veel leesplezier zal 
bieden.

Vriendelijke groeten, blablabla,

Uw hermesredactie
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Beste Hermeslezer en/of   
trouwe Historiaan, 

De kans is groot dat je deze nieuwe pracht- 
editie van de Hermes in je handen hebt terwijl 
je volledig afgepijgerd languit in je zetel of bed 
ligt, bekomend van de drukke eerste weken 
van het academiejaar. De voorbije weken waren 
hels druk, maar o zo leuk. Eerstejaars werden 
overspoeld door fantastische activiteiten:   
de peter-meteravond, het eerstejaarscocktail-
feestje, de eerstejaarscantus en last but not 
least het eerstejaarsweekend. Nu de eerste-
jaars ook de schachtenweek en de doop min of 
meer hebben overleefd, kunnen ze zich échte 
Historianen noemen. Ook al deed Letteren 
dit jaar bewust niet mee aan de 24 urenloop, 
toch hebben de vele loopsessies en matchen er  
verder voor gezorgd dat die bierbuiken wel 
degelijk afgetraind geraakten. We mogen ook 
het Dress to Impress-feestje in de fak niet  
vergeten, waar je over de fancy koppen kon lopen 
en waar de vele bowties, jurkjes en suits wel  
degelijk menig fakganger impressed hebben. 
Ik kan mijn throwback echter niet eindigen 
zonder de onvergetelijke Intoxicated TD te  
vermelden. De resultaten waren ernaar: een  
overvolle Albatros, een doods lege aula 
de dag erna, en over heel Leuven bedden 
gevuld met studenten die serieus  
‘intoxicated’ waren. Het was een succes. 

Ook in de nabije toekomst is Historia, on-
danks de deadlines die zich steeds agressiever  
beginnen op te stapelen, je trouwe steun en 
toeverlaat. Ten eerste heeft Historia in samen-
werking met de assistenten een fantastisch  
concept uitgedacht: The Game of Era’s.   
Ben je trots op je tijdvak? En ben je competitief 
ingesteld? Doe dan zeker mee, we beloven dat 
er geen hoofdpersonages of proffen onverwacht 
zullen sterven. Nog niet genoeg van cultuur? 
Op 25 november is er een heus panelgesprek 
met bekende gasten over geschiedenis en de 
media, interessant en er is een receptie nadien! 
Kan je de overdosis cultuur even niet meer aan, 
kom je dan gewoon lam zuipen op de Kringenzuip 

voor het goede doel, en dat goede doel is Historia 
uiteraard. Jaar na jaar en dag na dag overmeestert 
Historia de Fak (en Babylon), en dit jaar mag dat 
hoegenaamd niet anders zijn. De naam en faam 
die het glorieuze Historia vandaag heeft als  
onoverwinnelijke zuipclub, mag niet verloren 
gaan. Daarom: 19 november, de Fak, wees 
aanwezig en breng Historia de overwinning.  
Onwards!  

Ten slotte hoop ik dat je je doorgaans niet teveel 
ergert aan premature kerstreclame, want 
ook Historia dompelt zich binnenkort  
volledig in de kerstsfeer. Historia gaat de kerst- 
periode zingend en drinkend in tijdens de  
kerstochtendcantus (ja, je wekker zetten om te 
gaan cantussen is nu ineens niet meer zo on-
denkbaar), gevolgd door een dagdisco. Koppijn 
tot op nieuwjaarsavond verzekerd! Klassevoller 
en sowieso een must om in je agenda te zetten, 
is het Kerstetentje, waar je gezellig naast je favo-
riete prof of beste vriend(in) een heerlijke door 
ons klaargemaakte maaltijd kan degusteren. 
 

Dankzij Historia ziet de toekomst er dus heel 
rooskleurig uit, en dat is heel welkom in deze  
donkere weken van paperdeadlines en 
proefexamens. Hopelijk zien we je op veel  
activiteiten terug! 

Groetjes en veel leesplezier,
Uw praeses, Siegfried

Voorwoord van onze praeses



  5

 Hermes  

Het eerstejaarsweekend was weer top!

Na een zeer geslaagde peter- en meteravond 
kon het Historia Onthaalteam het weekend 

erna meteen terug vol aan de bak met het in goede 
banen leiden van Historia’s eerstejaarsweekend. 
Dit jaar ging het iets dichter bij Leuven door, 
namelijk in de chirolokalen van Werchter, op een 
boogscheut van enkele weilanden waar naar het 
schijnt elk jaar een paar bandjes komen spelen.
Na een korte busreis, waarvoor we een veel te 
kleine (en te late) Lijnbus volstampten met onze 
eerstejaars, waren we tot vreugd van alle andere 
sukkelaars die ook op die noodlottige bus  
zaten al aangekomen in Werchter. Voor deze ene 
keer bleek het openbaar vervoer wel sneller dan 
de auto, want de kookploeg zat door omstandig- 
heden nog vast in Leuven. Geen warm eten dus 
bij onze aankomst, maar wel goed gezelschap! 
Iedereen heeft zijn kannibalistische neigingen 
voldoende kunnen verdringen, dus er werd al-
vast goed kennisgemaakt met de hele groep  
enthousiaste eerstejaars. Toen de kookploeg dan 
toch met enige vertraging arriveerde, zorgden 
zij voor de spreekwoordelijke kers op de taart. 

Hun late aankomst heeft de kookploeg goed 
gecompenseerd met hun uitstekende kook-
kunsten de rest van het weekend, want we 
mochten elke morgen ontwaken met de geur 
van spek en eieren, en ook bij de andere 
maaltijden was het altijd een waar feest.
Als de eerste avond begon met wat vrolijke 
kennismakingen, mochten de eerstejaars de  
volgende dag al meteen beginnen met  
opdrachtjes doen. Het verblijdde het aanwezige

Historia-praesidium dan ook dat ze allemaal 
al stipt klaar zaten om aan hun opdrachten 
te beginnen, nog voordat we er iets over  
hadden gezegd.  De rest van de middag hebben 
ze hun tijd dus kunnen opvullen met talloze, 
betekenisloze dingen, zoals het maken 
van kledingkettingen, het masseren van 
hun lieftallige begeleiders, enz…  
Daarna ging het richting het Rock Werchter 
museum. Ondergetekende was daar evenwel 
niet op aanwezig, er moest namelijk nog bier 
ingekocht worden voor de cantus, maar ik heb 
me laten vertellen dat het een zeer 
leerzame en plezante activiteit was.  
Na de rest van de dag nog wat toffe spelletjes 
zoals verkrachtertje te hebben gespeeld, en een 
veel te ambigue quiz te hebben gedaan, was 
het eindelijk tijd voor de cantus. Speciaal hier- 
voor zijn er zelfs nog extra ervaren Historianen 
naar Werchter afgezakt, om zo de eerstejaars 
hun eerste ‘echte’ cantus zo goed mogelijk te 
maken. Veel eerstejaars spendeerden soms 
evenveel tijd aan het opschrijven van alle vrije 
versies als dat ze zongen, maar dat hoort er 
nu eenmaal bij. Uiteindelijk verliep de cantus 
heel goed, mede door de wodka-pomme die 
er werd opgezopen, al liet het rijmschema te 
wensen over, en waren de senioren niet altijd 
even aandachtig om juiste pisrijmpjes te her-
kennen. (Cédric kan gewoon niet rijmen, n.v.d.r)
Zondag werd er ten slotte uitgekaterd 
na een zeer geslaagd Eerstejaarsweek-
end, en ging het terug richting Leuven op 
een deze keer iets minder volle Lijnbus.
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Woordje van het O-Team

Het is alweer november, 
we zitten in het heetst 

van een harde strijd. De eerste  
hectische weken heeft u al 
dan niet met glans door- 
staan, maar het verliezen 
van een veldslag bepaalt  
zeker niet de uitkomst van 
de oorlog. (Of zoals onze 
grote Generaal Siegfried  
altijd zegt: “Winnen is  
belangrijker dan deel- 
nemen!”) Onderwijs voert 
ondertussen een constante 
stroom van genietroepen aan, 
die uw strijd proberen te 
ondersteunen. Onze troepen 
zijn intussen samengesteld uit 
trotse studenten die pas op 
beide oren kunnen slapen 
wanneer uw wapenstilstand 
getekend is. Zij staan beter 
bekend als The O-team. In 
deze aflevering neemt dit team 
het op tegen LUCI, het nieuwe 
online platform voor hulp bij 
studiekeuze en tegen COBRA.

LUCI: Taaltest of ver-
borgen bedoelingen?
 
Dankzij de vele mediastukjes 
die mij voor waren, blijven  
jullie gespaard van een flauwe 
woordspeling over het feit dat 
LUCI een meisjesnaam is. Voor 
deze ene keer mag de letteren-
student dan ook ‘leve de Veto’ 
roepen. Ook zal ik waarschijn- 
lijk niet meer hoeven uit te  
leggen dat LUCI een online tool 
van de KU Leuven is, die hulp 
bij je studiekeuze aanbiedt.  
Totaal achterhaald begint dit 

artikel te lijken als je beseft dat 
LUCI geen enkele universiteits- 
student meer kan boeien, 
aangezien hij per definitie zijn 
keuze al gemaakt heeft. Toch zet 
ik koppig voort, al is het maar 
om eens te kunnen schrijven in 
de ‘ik-vorm’, buiten het weten-
schappelijke register of om 
mijn naam ergens ver onderaan 
in een hoekje te zien staan. De 
apologie van een egocentrist.
Relevantie hoopt dit ar-
tikel te putten uit het feit dat 
ik het niet ga hebben over 
de wiskunde-oriëntatietest 
waar zesdejaartjes zich nu de  
tanden op kunnen kapotbijten 
of over hoe goed de faculteit 
wetenschappen wel niet scoort 
op de LUCI test. De poten-
tiële geschiedenisstudent en 

zijn belang bij de test, daar 
wenst dit artikel op in te gaan.  
Moeten de starters zich bij- 
voorbeeld vragen stellen bij de 
algoritmen van LUCI, die soms 
totaal verschillende resultaten 
opleveren ten opzichte van 
andere oriëntatietesten? Hoe 
weten ze zeker of de test hen de 
juiste of de foute richting uit- 
stuurt? Stel je voor dat een 
voorbestemde historicus bij  
Alfa of, nog erger, Babylon 
belandt! Vooraleer ik echter 
verder kan ingaan op de roem-
volle zeges en de ongemakke-
lijke ondergangen van LUCI, 
gebiedt de ethiek mij even uit 
te leggen wat de test nu net 
inhoudt. Het Leuvens Univer-
sitair Competentie-Instrument 
is dus een oriëntatieplatform, 
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waarop zowel twijfelende als 
vastberaden zesdejaars kunnen 
uitdokteren wat ze nu precies 
willen gaan studeren. Zo kun-
nen ze hun interessegebied  
laten analyseren, terwijl ze ook 
kunnen laten testen of ze over 
de juiste skillset beschikken 
om academische studies aan 
te vatten. Verder bevat de site, 
buiten een aangenaam design, 
nog enkele tools. Het vergroot- 
glas zou ik graag boven de 
geschiktheidstest houden. 
Een test die je vertelt of je ‘over 
een aantal nodige vaardig- 
heden beschikt om te starten 
aan de universiteit’, zo stelt 
de KU Leuven. Een ander 
weekblad van onnoemelijke 
kwaliteit bestempelt de test 
echter enkel als een taaltest. 
Beide beschrijvingen lijken 
het dus te hebben over ande-
re dingen. Het verschil tussen 
intentie en ervaring laat zich 
gelden, leerde een POC- 
infosessie me. Achter de LUCI- 
test schuilt namelijk een 
hele wetenschap, educatieve  
theorie, gecompliceerde 
ijkingsschaal of hoe je het ook 
wil noemen. Zet al je opvat-
tingen over de ‘taaltest’ even 
opzij, want het is best wel een  

vernuftig staaltje oriënterings- 
werk. Zoals elk goed op- 
gebouwd project, heeft ook 
deze test een duidelijk mission 
statement: de zwakkere student 
een sterk signaal sturen. De 
starter die vanuit zijn middel-
baar nog niet over voldoende 
competenties beschikt, zal dit 
als resultaat te lezen krijgen 
na het afleggen van de LUCI- 
test. Vervolgens is het de  
bedoeling dat deze student, 
ondertussen radeloos, zich in-
schrijft in workshops van de 
KU Leuven, om zich zo klaar te 
stomen voor zijn universitaire 
carrière. Ongetwijfeld moet de 
test dus meer zijn dan louter 
een taalkundige puzzel?
Ja en nee. De test is inder-
daad een taalkundige puzzel: 
de starter zit voor zijn scherm 
enkele zinnen aan te vullen, 
zinvolgordes uit te pluizen en 
synoniemen zoeken. “JOEPIE,” 
schreeuwde de letterenstudent, 
“geen cijfertjes!”. Inderdaad, 
maar hoe kan de test, die voor 
elke starter hetzelfde opzet 
hanteert, ook toekomstige  
psychologen of ingenieurs 
waarschuwen? Listig gekozen 
is het woord ‘puzzel’ in de 
bovenstaande zin: de test is 

meer ‘puzzel’ dan ‘taal’. Het 
is een strategisch opgebouwde 
ijking naar de metacognitieve 
skillset van de starters. Stiekem 
richt de taaltest zich op het 
niveau van probleemoplossend 
denken, niet op de taalkennis. 
Aan de starter worden moei- 
lijke vragen gesteld, die hij ei-
genlijk slechts door inzicht, niet 
door taalkennis, kan oplossen. 
Een taalpuzzel dus, met sterke  
nadruk op ‘puzzel’. Denk aan  
regenboogfluostift, triple-  
onderlijning, word-art, nadruk.
Best wel nuttig dus, maar 
werkt die test dan niet  
discriminerend? Voelt de 
‘slechte’ student zich niet 
enorm ontmoedigd? Dit zou 
niet het geval zijn, doordat er 
geen directe gevolgen aan de 
test verbonden zijn. Ook legt 
de starter de test idealiter vol-
doende op voorhand af, om 
alsnog de tijd de vinden om 
de nodige skills bij te schaven.
De test is dus een strategisch 
opgebouwde puzzel, die het 
probleemoplossend denken 
van de starter, of het gebrek 
daaraan, op een schaal 
probeert te plaatsen. Geen 
voorspeller, geen filter en 
bovenal, geen simpele taaltest.
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COBRA, succes of sisser?

Dit academiejaar werd 
een nieuw pilootproject  
gelanceerd, beter bekend 
als COBRA. Neen, het heeft  
niets te maken met sissende 
slangen, maar eerder met de 
befaamde kunststroming 
COBRA, (Kopenhagen, Brussel, 
Amsterdam). In deze kunst-
stroming treft men vele cirkel-
vormige elementen aan, deze 
staan voor de verschillende 
cycli waaruit het COBRA- 
systeem opgebouwd is.  

COBRA is een nieuwe  
kwaliteitszorgmethode voor 
de KU Leuven, met andere 
woorden een systeem om de 
kwaliteit van ons onderwijs te 
verbeteren. Om te veranderen 
wat slecht is en te behouden wat 
goed loopt. Dit zal gebeuren 
op drie niveaus, drie cycli van 
reflectie en actie. Het vertrek- 

punt hiervoor is de POC  
(Permanente Onderwijs- 
commissie) op opleidings- 
niveau die, op basis van 
gesprekken met zowel proffen, 
assistenten als studenten zal 
reflecteren over de kwaliteit 
van haar onderwijs (COBRA 1). 
Deze informatie zal dan ver-
zameld en  bediscussieerd 
worden door de faculteit  
(COBRA 2) die deze infor-
matie op haar beurt zal door- 
spelen naar de universiteits- 
brede organen (COBRA 3). 
Aan de hand van deze infor-
matie kunnen de verschillende 
niveaus ingrijpen waar nodig. 
De basis van dit systeem ligt 
in de handen van de primaire 
actoren waartoe ook u, waarde 
lezer, behoord. Deze gesprekken 
worden afgenomen in de 
loop van deze maand met 
telkens groepjes van zo’n 8-tal  
studenten per afstudeer- 

richting (oudheid en oudheid 
tot heden). Bent u geselecteerd, 
dan raden wij u sterk aan 
aanwezig te zijn op deze  
gesprekken! Het belang ervan 
is immers niet te onderschatten. 

In de nabije toekomst nodigt 
The O-team u ook nog uit voor 
de eerste Onderwijshearing 
van dit jaar! Deze zal door-
gaan op dinsdag 1 december 
in MSI 00.08. Meer informatie 
volgt nog maar allen daarheen!

Ruben en Stijn 

Zit je nog met prangende vra-
gen na dit legendarische ar-
tikel? Aarzel dan niet om ons 
aan te spreken of te mailen!
Onderwijs.historia@gmail.com
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We hebben gelezen dat u een 
voorgeschiedenis heeft 

als kunsthistorica en archeo- 
loge aan de VUB. Hoe bent 
u dan verzeild geraakt in de 
opleiding geschiedenis aan de 
KUL? 

Ik ben ook verbaasd dat ze 
een archeologe hebben aan- 
genomen voor de job, ik zal het 
zo zeggen. Nee, ze hebben mij  
altijd verteld toen ik nog  
studeerde dat archeologen 
eigenlijk hulpwetenschappers  
zijn van de geschiedenis dus 
ik dacht, ik kom mij hier ten  
dienste stellen van. Het leek mij 
gewoon heel leuk om te doen, 
er zijn zoveel overlappingen  
tussen de twee richtingen. Ze 
hebben hetzelfde doel en hangen 
ook zoveel samen, dus op zich 
is het niet zo heel vreemd dat 
ik uiteindelijk hier ben terecht 
gekomen. Ook vooral omdat ik 
mij gespecialiseerd heb in de 
consumptie en de consumptie-
cultuur van de negentiende en 
twintigste eeuw wat zeer nauw 
aansluit bij de onderzoeks-
groep cultuurgeschiedenis hier 
aan de KUL. Toen ik zag dat 
Jo Tollebeek decaan werd en  
iemand zocht om zijn lessen 
over te nemen leek mij dat een 
mooie kans.

Hoe voelt het eigenlijk voor u 
om een prof zoals Jo Tollebeek 
te vervangen?

Ik probeer daar niet te veel aan 
te denken want dat zijn hele 
grote schoenen om te vullen 
dus ik ga zeker geen tweede 
Jo Tollebeek worden of willen 
worden, ik stel mij bescheiden 
op.

Ik heb gehoord dat heel veel 
studenten kramp kregen in hun 
handen tijdens de lessen van Jo 
Tollebeek, maar voor zover ik 
kan inschatten was hij ook zeer 
populair bij de studenten.

Hij heeft dan ook de prijs 
voor tofste prof gewonnen bij  
Historia, heeft hij u geholpen 
bij u aankomst?

Ja, ik heb uiteraard de befaamde 
schriftjes van Jo Tollebeek ter 
beschikking gekregen. Dat zijn 
hele mooie handgeschreven 
versies van de lessen die ik 
voor een deel gebruik en voor 
een deel stop ik daar dan mijn 
eigen ding in. Dit jaar heb ik 

daar nog niet zo veel tijd voor 
gehad omdat ik onmiddel-
lijk begonnen ben en onder- 
tussen ook les moet geven. 
Maar nu probeer ik de lessen 
ook al wat te herwerken want de  
geschiedenis van de geschied-
schrijving vind ik zelf als  
archeologe nogal droog.  
Hopelijk komt dat archeo- 
logische, kunsthistorische deel 
er het volgende semester of  
volgend jaar wat meer uit. 
Daarnaast probeer ik Toledo te 
gebruiken naast mijn Power- 
points om de studenten hun 
handen te sparen. 

U heeft al gezegd dat u over  
consumptie onderzoek doet en 
we hebben gezien dat u bij de 
FWO Vlaanderen aangesloten 
bent. Daar doet u onderzoek naar  
nationalisme en regionalisme 
in verband met voeding, kan u 
wat meer uitleg geven over uw 
onderzoek?

Al mijn onderzoek heeft zich 
vooral gefocust op voedsel, 
rechtstreeks en onrechtstreeks, 
omdat ik aan de VUB deel uit-
maak van de onderzoeksgroep 
FOST. Dat zijn voedingsstudies 
specifiek en voor mijn aanvraag 
bij het FWO wilde ik een proj-
ect uitwerken rond voedsel.  

“De geschiedenis van 
de geschiedschrijving 
vind ik zelf als arche-

ologe nogal droog”

Interview met professor Teughels

Er zijn al vele bekende en minder bekende gezichten gepasseerd aan onze prachtige universiteit. 
Elke Hermes gaan we op zoek naar de meest interessante figuren en laten we hen aan het woord. 

De eerste persoon die we konden strikken was professor Teughels. Een nieuw gezicht aan de uni-
versiteit die vooral bij de tweede- en derdejaars bekend is als de vervanger van onze immer geliefde 

decaan Tollebeek. Voor één keer draaiden we de rollen om en stelden de studenten de vragen.
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Tegenwoordig wordt er terug  
veel gezegd en gedaan rond 
Belgisch voedsel hoewel we  
in een tijd zitten waarin  
België het misschien niet zo 
goed doet. Ik wou ook eens 
bestuderen in hoeverre men 
op vroegere wereldtentoon-
stellingen eten gebruikte om 
een imago te creëren en ons 
internationaal te profileren. Ik 
onderzoek dus of we een soort 
van nationale keuken maken en 
wat dat dan inhoudt. Gewoon 
frietjes en chocolade of zijn we 
meer dan dat?

Heeft u al resultaten?

Wel het resultaat is dat we niet 
zo’n duidelijk profiel hebben 
tot de meest recente wereld-
tentoonstellingen. Voor de 
expo van ’58 zie je dat vooral 
de Franse keuken naar voor  
geschoven wordt en dat we dus 
vooral de Fransen imiteren.  
Vanaf dan gaan we eigenlijk  
op ons zelf verder door op  
chocolade focussen. Frietjes  
bijvoorbeeld waren daaren-
tegen op de meeste tentoon-
stellingen, zelfs binnen België, 
verboden omdat ze vonden dat 
dat te veel afval genereerde en 
dat de sauzen zoals mayonaise 
te vettig zijn.

Heeft uw beslissing om naar  
Leuven te komen ook verband  
gehad met uw onderzoek of is 
het vooral om hier les te komen 

geven dat u naar hier bent  
gekomen?

Het was wat dubbel. Ener- 
zijds is het interessant omdat 
ik meer les kan geven dan er-
voor. Dus dat wou ik echt wel 
graag doen omdat je dan meer  
ervaring kan opbouwen. Dat is 
ook fijn om in grotere groepen 
te doen en anderzijds sluiten die  
consumptiecultuur en die eet-
cultuur wel heel hard aan bij 
wat de onderzoeksgroep hier 
deed dus dat was eigenlijk een 
mooie kans om die twee te gaan 
combineren. 

Wat zijn uw eerste indrukken 
van de Leuvense studenten?

 Ik vind het hele fijne studenten 
hier, ze zijn heel gemotiveerd 
en ik moet zeggen dat ik echt 
aangenaam verrast was dat er 
überhaupt studenten in de les 

van 9 tot 11 op vrijdagochtend 
zaten. Dat is natuurlijk ook 
maar een beeld dat ik krijg, de 
studenten gaan mij niet ver- 
tellen dat ze morgen niet naar 
de les komen. Maar ik moet  
zeggen dat ze zeker gemoti- 
veerd zijn. En ze zijn ook  

mondig en durven het wel te 
zeggen als iets niet duidelijk is, 
als er iets niet klopt of als ze iets 
meer willen weten. Hoewel je 
in eerste instantie zou denken; 
dat is een aula, iedereen gaat 
daar gewoon achterover zitten 
en houdt zich stil. Ik krijg ook 
regelmatig mailtjes dus ik vind 
dat eigenlijk nog wel fijn dat ze 
zelf ook wel de stap zetten.
U heeft in Brussel 
gestudeerd, vindt u dat er ver-

schillen zijn tussen Leuven en 
Brussel of valt dat allemaal 
wel mee?

Goh, ik was wel benieuwd of 
de studenten in Leuven anders 
zouden zijn dan die in Brussel, 
maar eigenlijk is dat niet zo. 
Het is vooral een kwestie 
van schaal; in Brussel was ik  
gewoon om aan 30 of 40 
mensen les te geven en nu zijn 
dat auditoria vol in aula’s. Dat 
maakt volgens mij ook wel dat 
studenten op het eerste zicht 
stiller lijken, maar ja dat is ook 
natuurlijk gewoon de com-
fortabele positie waarin jullie  
jullie bevinden en dat maakt 
het ook moeilijker om inter- 
actief te zijn. Voor de rest vond 
ik het hier, ondanks het feit dat 
het zo grootschalig is, wel altijd 
heel gezellig. Het is een soort 
van thuiskomen. Ik woon zelf 
in Brussel en dat is heel druk, 
dus als ik dan in Leuven kom 
is het in vergelijking een pak  
rustiger. Er heerst een heel erg 

“Ik moet zeggen dat 
ze zeker gemotiveerd 

zijn”

“Ik zei dat ik dan 
graag schapenherder 
wou worden als alter-

natief”
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leuk dorpsgevoel. Ik heb ook de 
indruk dat iedereen elkaar kent 
omdat je de mensen gewoon 
op straat kan tegenkomen en 
dat vind ik een heel fijn gevoel. 
Het enige verschil tussen de  
studentengroepen ligt mis- 
schien meer op ideologisch 
vlak. Ik heb de indruk dat er 
in Brussel aan de vrije uni-
versiteit veel meer studenten 
zijn die nog echt vanuit een  
humanistische achtergrond 
naar die universiteit gaan, 
maar ik heb niet de indruk dat 
er aan Leuven vooral katho-
lieke studenten zitten. De  
studentenpopulatie is nu ook 
weer niet verschillend tussen 
Brussel en Leuven, het zijn 
heel vaak toch gewoon blanke 
middenklassers die je ziet. Wat 
volgens mij een reflectie is van 
wie er op dit moment door-
stroomd uit het middelbaar in 
feite, dat ligt zeker niet aan die 
mensen. Het verschilt natuur- 
lijk ook van riching tot richting,  
heel vaak zie je meer  
diversiteit in de wetenschappe- 
lijke richtingen bij de meer  
populaire richtingen. Ik denk 
ook dat velen die de eerste 
generatie zijn die studeren,  
rationeler kiezen. Zij gaan niet 
zoals ik zeggen: “ik weet wel 
dat ik er niets mee ben en dat de 
kans klein is dat ik er een grote 
toekomst mee kan uitbouwen.”  
Zij gaan iets gerichter en  
rationeel kiezen voor  
bijvoorbeeld werkzekerheid.

U vertelde net dat u een  
richting gekozen heeft uit pure 
interesse, wou u altijd al die 
richting uit?

Toen ik klein was, wou ik  
architect worden. Eigenlijk uit 
de simpele overweging dat ik 
heel graag met Lego ‘s speelde 
en dat leek mij ideaal omdat 
ik dan nog steeds blokjes op 
elkaar mocht zetten. Uiteinde- 
lijk ben ik dan bij archeo- 
logie en kunstwetenschappen 
uitgekomen waar ik ook nog 
altijd kan puzzelen. Tijdens 
mijn thesis heb ik ook 600 pot-
ten terug in elkaar gestoken 
dus dat was inderdaad ook 
een kleine terugkeer naar mijn 
jeugd.

Over wat ging uw thesis dan?

Wel niet in slaap vallen terwijl 
ik de titel zeg, maar mijn thesis  
ging over keramiek uit een  
afvalcontext in het Sint- 
Elizabethgasthuis in Antwer-
pen in de laat achttiende en 
vroeg negentiende eeuw. Dus 
op basis van de studie van het 
aardewerk dat er werd gevon-
den, ben ik gaan kijken hoe het 
ziekenhuis toen georganiseerd 
was, maar ook wat de betekenis  
van dat aardewerk was in 
een sociaal, economische en 
culturele context. Wat voor 
aardewerk zat daarin? Hadden 
die dokters heel prestigieus 
aardewerk en was er een groot 
verschil ten opzichte van de 
zusters die daar ook leefden? 
Welk eetgerei gebruikte men 
en zo verder.

Iets ludieker misschien, zou u 
ooit eens in onze fakbar komen 
en wat zou u dan drinken?

Goh, als de studenten dat niet 
vreemd vinden zou ik graag 
eens in de fakbar komen, want 
in Brussel had je dat eigen- 
lijk niet. Als ik dat wou doen, 
moest ik altijd naar Leuven 
komen bij mijn vrienden die 
hier studeerden en ik vind 
dat eigenlijk wel een heel 
fijn idee om rond een kring 
of een opleiding een fakbar 
te hebben. Ik zou eigenlijk 
wel graag eens naar de fakbar  
willen komen ja. En om te 
drinken? Goh, ja dat klinkt nu 
cliché om te zeggen, maar ik 
drink al jaren Gin-tonic dus ik 
denk dat ik dan Gin-tonic zou 
drinken als dat op de kaart  
staat natuurlijk.

Heeft u al andere spots in  
Leuven gevonden?

Nee, ik kan eigenlijk tips  
gebruiken, want ik ken Leuven 
niet zo heel goed. Ik ben het 
nu stilaan aan het ontdekken. 
Het STUk (waar het interview 
werd afgenomen, n.v.d.r.) was 
nu toevallig een plaats waar 
ik al regelmatig ben geweest 
voordat ik hier les gaf en dat 
is niet zo ver van het Erasmus- 
huis. Soms gaan we wel 
lunchen in de Commerce dus 
dat is wel de place to be als je 
roddels wilt opvangen. Maar 
wij proffen roddelen natuurlijk 
niet. 

“Uiteindelijk ben ik 
dan bij archeologie 
en kunstwetenschap-
pen uitgekomen waar 
ik ook nog altijd kan 

puzzelen”



  12

 Hermes  

Wat is iets dat studenten niet 
weten over u qua hobby’s of 
iets anders?

Goh, als we het dan toch over 
studierichtingen hadden, weet 
ik nog dat ik in het middel-
baar naar het CLB moest om te 
gaan praten over mijn toekomst 
en wat ik wou gaan doen. Ik 
zat in een wetenschappelijke  
richting, maar ik zei dat ik  
archeologie of geschiedenis  
wou gaan studeren en die 
vielen daar bijna van hun 
stoel. Mijn ouders waren 
daar niet zo heel ongerust over, 
maar ik ben echt zes keer op-
nieuw naar het CLB moeten 
gaan als een soort van thera-
peutische sessie om mij van 
mijn ideeën af te brengen. Dat 
is zo door blijven gaan tot ik 
zei dat ik dan graag schapen- 
herder wou worden als  
alternatief. Dat was toen een 
knelpuntberoep en daar wist 
de begeleider niet zo goed wat 
op te zeggen, want dat had 
natuurlijk wel toekomst- 
perspectief. 

Je kon dat ook via de richting 
bio-ingenieur doen of biologie 
en dan schapenherder. Toen 
mocht ik toch ineens gewoon 
archeologie gaan studeren dus 
dat was wel fijn 
Ik denk dat ik nog iets weet 
dat de studenten waarschijnli-
jk niet over mij weten. Ik kijk 
heel graag films en ik heb een 
zwak voor de meeste dingen 

uit de jaren ‘70. Ik ben echt een 
fan van alles dat fout is. Ik heb 
dan ook een hele collectie thuis  
staan van bijvoorbeeld Jess 
Franco. (zeker eens googlen, 
n.v.d.r.) Dat is eigenlijk iets 
waarvan de meeste collega’s 
ook niet weten dat dat bij mij 
in de kast staat en sinds ik een 
dochter heb staan die dvd’s ook 
in een gesloten kast. 

We hebben goede relaties met de 
studenten geschiedenis in Ant- 
werpen en Gent, maar wij horen 
nooit iets uit Brussel. Hebben  
zij er een geschiedeniskring en 
wat organiseren die dan zoal?

Jawel, maar dat is een letteren-
kring samen met wijsbegeerte, 
dat is dus groter, maar toen ik 
studeerde, stelde dat niet heel 
veel voor. Dat was wat leeg- 
gebloed, maar nu is dat wel  
terug wat meer levendig. In 
Brussel heb je wel veel ver- 
enigingen, maar dat is veel 
minder volgens richting en 
meer geografisch vanwaar de 
studenten komen. Aan Brussel 
heb je op 20 november zowel aan 
de VUB als aan de ULB nog de 
Verhaegenviering. Verhaegen 
is de stichter van de ULB en 
dus ook eigenlijk van de VUB 
en dan moeten alle studenten- 
kringen in een stoet door  
Brussel trekken en nu wordt 
er bier met een laag alcohol- 
percentage geschonken, maar 
vroeger was dat helemaal 
niet zo en er zijn daar ook al  
doden bij gevallen. Dat is om-
dat dat een stoet is met zo van 
die vrachtwagens die muziek  
spelen. Daarbij heb je dan ook 

al die zatte mensen. Er is bij- 
voorbeeld al eens iemand 
van de kou letterlijk dood- 
gevroren door het hoge alcohol- 
percentage en er zijn er ook 
die onder de wielen van zo’n 
vrachtwagen terechtgekomen 
zijn. Het is dus geen aanrader 
om hier te installeren.

Als afsluitende vraag: heeft u 
nog een tip voor studenten als 
voormalig studente?

Het is uiteraard belangrijk 
om je lessen min of meer bij 
te houden, maar ik zou ook 
wel zo veel mogelijk genieten 
van de vrijheid die je nu hebt. 
Als je wil drinken en uitgaan 
en feesten dan moet je dat 
nu doen, want je gaat nooit  
meer zoveel luxe hebben om 
je tijd zelf in te delen zoals je 
zelf wilt dus je moet echt volle-
dig lösgehen nu. Dat is eigen-
lijk mijn advies, niet zo heel 
verantwoord misschien maar 
achteraf gezien is het toch  
fantastisch hoe vrij je bent. Je 
hebt natuurlijk ook veel stress 
met deadlines en examens,  
maar tegelijkertijd ga je  
nooit nog zo vrij zijn 
om je tijd zo in te vullen  
als je zelf wil. Je moet er nu 
dus echt zoveel mogelijk van  
genieten en die tijd volledig uit-
buiten. Wat niet moet zeggen 
dat je acht jaar moet doen over 
je studies in plaats van vier  
natuurlijk, dat is ook niet ide-
aal.

Hartelijk bedankt voor u tijd 
en voor dit interview.

“Als je wil drinken en 
uitgaan en feesten 
dan moet je dat nu 

doen”
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Animatie feest

Jullie hebben al veel spam gezien op facebook 
die afkomstig was van team animatie en daar  

verontschuldigen wij ons voor. Waar we ons  
echter niet voor verontschuldigen, zijn de  
fenomenale events waarvoor we spammen.  
Gert, Febe, Kristien en ik hebben ons uiterste best 
gedaan om jullie al wat van het echte studente- 
leven te laten proeven. Er waren de openings-
cantus en de eerstejaarscantus waarbij jullie  
konden zingen en drinken zoals het de Leuvense 
student betaamt. Er was de ‘Intoxicated-TD’ waar 
jullie konden dansen zoals alleen studenten dat 
kunnen én er was het ‘dress to impress cocktail-
feestje’ waar we lekker decadent konden zingen, 
drinken én dansen. Voor degenen die dit lezen 
en denken: ‘ja die feestjes waren zo leuk dat ik 
er nog wel een paar wil doen’, is er goed nieuws: 
team animatie heeft nog véél voor jullie in petto.  
Voor zij die dit lezen en denken: ‘ik heb mij iets 
te hard geamuseerd op die feestjes waardoor er 
voornamelijk zwarte gaten zijn’, jullie krijgen 
de kans van ons om nieuwe feest-herinneringen 
te maken. En voor de enkelingen die denken: 
‘oh neen wat zat ik op mijn kot te doen terwijl 
ik naar zo’n spetterende events kon gaan’, geen 
paniek: jullie krijgen nog genoeg herkansingen. 
Team animatie heeft immers wilde plannen voor 
de rest van het jaar. We gaan al een tipje van de 

sluier lichten voor het komend semester. Jullie 
mogen nog een cocktailfeestje verwachten waar-
bij de muziek je helemaal nostalgisch maakt 
en er zal ook een cantus in de vroege uurtjes 
plaatsvinden waarvoor je met plezier je slaap zal  
laten. Daarnaast laten we jullie kennis maken 
met het fenomenale concept ‘dagdisco’. Je start 
met feesten wanneer het nog licht is, je hebt je 
eerste kater tegen het avondeten en zodra je een 
beetje bekomen bent, kan je mee feesten met de 
nacht-shift. Het concept is dus eigenlijk twee 
feestjes voor de prijs van één. Maar een student 
leeft niet op drank alleen. Hij heeft ook voeding 
nodig. Daarom zal team animatie jullie voorzien 
van brood en spelen, lees goedkoop avondeten 
en vertier in de vorm van gezelschapspelletjes. 
Ten slotte willen we het eerste semester graag 
feestelijk afsluiten. We doen dat traditioneel aan 
de hand van een kerstetentje. Daarbij kunnen 
jullie allemaal mooi uitgedost een ongelofelijk 

lekker feestmaal met drie gangen komen 
eten en een laatste keer voor de blok  
gezellig samen zijn met je vrienden. 
Zoals u ziet staat team animatie met veel 
plezier, enthousiasme en goede ideeën 
klaar om er een onvergetelijke tijd 
van te maken. We kijken er al naar uit  
jullie te zien op één van onze volgende  
activiteiten!

Het animatieteam,
Ann-Sophie, Kristien, Gert, Febe
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Onze cultuuragenda

Game of Eras 
De assistenten en proffen dalen voor één-

maal af uit hun ivoren toren, speciaal om de band 
met hun geliefde studenten aan te scherpen. In 
een heuse historische strijd in de vorm van vier  
activiteiten nemen de tijdvakken de wapens  
tegen elkaar op. Bij het verschijnen van deze 
Hermes is Beeldenstorm, de activiteit van 
de assistenten Nieuwe Tijd, reeds afgelopen. 
Voor de afwezigen, die ongelijk hadden, nog-
maals het concept. Elke activiteit wordt geor-
ganiseerd door de assistenten van een bep-
aalde onderzoeksgroep, die een leuke avond 
voorzien helemaal in het thema van hun tijds- 
periode. ‘Waarin zit hier de historische strijd?’ 
hoor ik u al denken. Wel, aan elke activiteit is 
ook een wedstrijd verbonden in de vorm van  
bijvoorbeeld vragen. Je speelt echter niet voor 
individuele roem maar voor je favoriete tijdvak. 
Op het einde van de rit is dan duidelijk 
wel tijdvak zich voor eens en voor altijd 
tot slimste tijdvak mag kronen. De volgende  
Game of Eras vindt plaats op woensdagavond 

2 december. Dan organiseren de assistenten 
Middeleeuwen namelijk ‘Kwist ende Vrient’, 
een ludieke quiz met prof. Haemers, 
prof. Meijns en prof. Kohlrausch (die even een 
uitstapje naar 
de Middeleeu-
wen maakt).  
Verwacht je 
aan een avond 
vol variatie, 
waarin je zelfs 
een prof in je 
team kan win-
nen. Wees er 
snel bij want 
aan deze ex-
clusieve quiz 
kunnen maar 
tien teams (van 
vier personen) 
d e e l n e m e n . 
Tot dan! 

Panelgesprek ‘Geschiedenis en TV’ 25/11
Elke historicus (in spe) heeft zich wel 

eens geërgerd of heeft net vol bewondering 
gekeken naar een historische documentaire 
of een fictiereeks die geschiedenis tot leven 
wil brengen. Over het hoe en het waarom 
van geschiedenis en televisie kunnen jullie 
alles te weten komen op het panelgesprek 
‘Geschiedenis en TV’. Drie experts ter zake 
komen jullie die avond vertellen over hun 
televisiewerk. Sven Speybrouck, bekend 
van onder meer de ‘Canvascrack’ en zijn  
historische documentairereeks ‘Publiek  
Geheim’ is de eerste naam. Hiernaast hebben 
we ook Arnout Hauben kunnen strikken, u 
allen gekend van ‘Ten Oorlog’. Het rijtje wordt 
gesloten door Mark de Geest. Misschien 
minder bekend, maar   hij is de bedenker van 
onder meer ‘In Vlaamse Velden’ en is daar-
naast coördinator van het project ‘2014-18 
De Grote Oorlog – 100 jaar later’ bij de VRT. 
Het gesprek staat onder deskundige leiding 
van cultuurhistoricus en professor ‘Breed 
Publiek’ Tom Verschaffel. We verwachten u!

Met steun van de Commissie 
Cultuur van de KU Leuven
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Funpage

T F F A N I E N Z R
T N X M M I I E U A
C H D P R M D X N N
K F I G A R O G I I
S U C T F C F P G M
C H E R U B I N A A
T Y B A L T C G Q P
I O L Y E I A G O O
D E I I J I W S Z F

TAMINO
IAGO
PAMINA
FIGARO
CHERUBIN
ZUNIGA
TYBALT

Woordzoeker

Doolhof

Met als thema bekende  
operafiguren!

Oh nee! Dit blikje Cara is van de truck gevallen en is 
volledig verloren. Help jij het de weg terugvinden naar 

de Colruyt?
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Sudoku’sMakkelijk

Gemiddeld

Moeilijk

Oplossingen vind je achteraan in de 
Hermes!
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Food @ Leuven - Frituren
Zoals in onze eerste uitgave van dit academiejaar 

werd gezegd, gaat de Hermes dit jaar verschil-
lende culinaire etablissementen bezoeken en ver-
volgens rangschikken op basis van allerlei factoren 
zoals vriendelijkheid, smaak, etc… Beginnen doen 
we met wellicht het meest Belgische eten te verkrij-
gen in Leuven, zijnde frieten uit échte frituren. Me-
teen ook een goede raad: blijf weg uit kebabzaken 
als het is om gewoon een frietje met een snack te 
bestellen, bij een frituur bent u beter af. De selectie 
is beperkt tot frituren in de buurt van de Fak, om 
u op deze manier een wegwijzer te bieden als u in 
beschonken toestand een hongertje ontwikkelt. 
Aangezien het hier ook om frieten gaat, hebben we 
er voor de vorm ook de Alma bijgedaan al kan je u 
afvragen of dat die wel de naam frieten verdienen.

Villa de Frit 
Waar? Hooverplein 1

      Sluitingstijd? Dagelijks tot 1 uur, op donderdag                 
      tot 2.
Villa de Frit is samen 
met het Hoekske in de  
Bogaardenstraat het 
dichtst bij de Fak ge-
legen. Voordelig 
aan deze frituur zijn hun relatief lange openings- 
tijden, waardoor ze nog altijd geschikt is om in uw 
zatte nog vlug een Bicky Burger of iets dergelijks 
te gaan bestellen. Bovendien is er ook een grote 
keuze aan snacks en burgers beschikbaar, wat een 
sterk punt is van deze frituur. Hun frieten zijn ook 
altijd bovengemiddeld, vandaar hun hoge score 
van ons, al durft er af en toe wat ‘rommel’, kleine, 
harde stukjes friet, tussen zitten. Ze geven ook altijd 
vorkjes en zakjes zout mee met de frieten, wat niet 
overal wordt gedaan. Servetten moet je wel altijd 
zelf meenemen, wat iets is dat vaak wordt vergeten. 
Andere pluspunten zijn hun drumsticks, die van zeer 
goede kwaliteit zijn, en de TV die er hangt, dat het 
lange wachten meestal wel compenseert. Buiten de 
soms lange wachttijden en de rommel bij de frieten, 
is het enige andere echte pijnpunt dat er heel weinig 
plaats is om te eten in de frituur zelf, waardoor het 
al snel erg krap wordt tijdens de drukke uren. Op 
de bediening valt er niets aan te merken, ze zijn 
niet echt uitermate vriendelijk of onvriendelijk 
dat het een goed of slecht punt valt te noemen. 
Niettemin hebben zij dus volgens ons de beste  

frieten van Leuven, wat te zien is bij hun iets duurdere 
prijs voor een kleine friet. Dit wordt evenwel gecom-
penseerd door de meer studentgerichte prijzen van  
hun snacks, zoals bv. een Bicky die voor 
€2,50 al de uwe is. 

Het Hoekske
Waar? Hoek van de 

         Bogaarden- en Maria- 
         Theresiastraat
         Sluitingstijd? Onbekend, maar allesinds niet 
         laat genoeg.
Beginnen doen we met de (weinige) positieve  
punten, namelijk dat de bediening hier meestal heel 
vriendelijk verloopt. Hun aantrekkingskracht zijn 
hun kaaskroketten, want voor maar €0.80 per stuk 
kan je hier geen spijt van krijgen. Daarnaast hebben 
ze als één van de weinige echte frituren in Leuven 
ook veel zitplaats, al was er een deel van de frituur 
niet verlicht toen onze testpersoon er om zes uur 
s’avonds zijn friet ging halen. Het feit dat hij op dat 
moment de enige klant was verklaart dat waarschijn- 
lijk, maar het geeft alleszins geen goede indruk. 
Als één van de negatieve punten liet ons proefkonijn 
optekenen dat de bediening zeer snel was, wat zich  
volgens hem weerspiegelde in de erbarmelijke  
kwaliteit van de frieten, wat op zijn beurt waarschijn- 
lijk de verklaring is waarom hij de enige klant was.
In vergelijking met de andere frieten missen deze tex-
tuur, smaak, knapperigheid, enz… zowat alles wat je 
van een friet verwacht eigenlijk. De kwaliteit van zijn 
snack, een boulet, was dan weer wel in orde, maar 
meer valt er verder niet te zeggen over deze frituur.

Fritwinkeltje
Waar? J.P. Minckelersstraat 35 

      Sluitingstijd? Open tot 23:00
Iets verder van de Fak, in deze zijstraat van de bond 
ligt ’t Fritwinkeltje. Dit is letterlijk een frietkot, dus 
binnenin is er geen plek om je frieten op te eten, al 
staan er buiten wel een paar picknickbanken zo-
dat je bij goed weer in het zonnetje van je friet kunt  
genieten. De bediening verloopt hier altijd zeer snel 
en zeer vriendelijk, wat zich in tegenstelling tot Het 
Hoekske niet weerspiegelt in een slechte kwaliteit. 
De kwaliteit van de frieten is gewoon goed te  
noemen, vandaar de 6/10. De reden hiervoor is dat 
de frieten zich op sommige vlakken kunnen meten 
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Villa de Frit 9/10 €2,20 Hasty Tasty 8/10 €2

Fritwinkeltje 6/10 €2
Hoekske 3/10 €2

Alma 4/10 weer 10 cent duurder
Ons groot-
moeder

10/10 totally 
free!

met die van Villa de Frit, zoals bv. de knapperigheid 
en textuur, maar de smaak is soms heel slap, waar-
door ze sterk moeten inboeten op hun score.
Ook vorkjes en zout blijven afwezig, wat een min-
punt is. Voordelig is dan weer wel de prijs van de 
frieten, die lager zijn dan de meeste andere Leuvense 
frituren. Dit wordt evenwel gecompenseerd door iets 
hogere prijzen voor snacks, zo ben je bv. €2,80 kwijt 
aan een Bicky en €3 voor een drumstick. Het aanbod 
snacks en burgers is wel zeer uitgebreid en gevarieerd 
zoals Villa de Frit, en een echte aanrader uit dit aan-
bod is de St. Maartensdalburger en de Leuvense 
rundsburger. Zij zijn iets hoger van prijs, maar geven 
wel waar voor je geld met onder meer zelfgemaakte 
sauzen en zeer lekkere burgers tussen de broodjes.

Hasty Tasty
Waar? Tiensestraat 103 

         Sluitingstijd? Open tot 22:30
Deze frituur wordt uitgebaat door een stel vriende- 
lijke mensen van aziatische origine (ik wou de term 
frietchinezen vermijden vanwege de vaak negatieve 
connotatie wat hierbij is mislukt). Wat meteen opvalt, 
is dat ze een raam hebben (wow, amai, maak dat 
mee) waardoor er ook gewoon vanuit de Tiensestraat  
besteld kan worden. Zo moet u niet per se het frituur 
binnen gaan, en kan u mama ook niet aan u kleren 
ruiken dat je weer friet hebt zitten eten de afgelopen 
week. Nog een ander opmerkelijk punt aan deze 
frituur is dat ze ook niet traditionele frituursnacks 
aanbieden, zoals bv. de mogelijkheid om er falafel 
te bestellen. Verder hebben ze in vergelijking met de 
voorgaande frituren wel een eerder beperkte selectie 
van frituursnacks.  De bediening verloopt ook relatief 
vlot, al was het op het moment dat onze testpersoon 
er langsging ook niet bepaald druk te noemen.  Hun 
meer dan degelijke frieten die zonder moeite die van 
Villa de Frit kunnen rivaliseren worden wel teniet- 
gedaan door de grote hoeveelheid zout die erop 
wordt gedaan. In het vervolg moet er dus op gelet 
worden dat als er wordt gevraagd of er zout op je 
frieten moet, dat je dan gewoon vriendelijk afwijst 

wil je je niet op een Boliviaanse zoutvlakte wanen.
De frituur is ook redelijk klein, al is er wel plaats 
voor enkele mensen om comfortabel hun frietjes 
op te eten. De prijzen hier zijn ook iets goed-
koper dan andere frituren, en als één van de 
weinige frituren in Leuven betaal je hier maar 
€0.60 in plaats van €0.70 voor een potje saus. 
De Hasty Tasty slaagt er dus in om een stevige 2e 

plaats te consolideren, 
al is de sluitingstijd 
minder ideaal voor de 
zatte schranspartijen die 
iedere student wel kent. 
Dan moeten we ons 
maar vaker s’middags 
zat drinken zeg ik dan.

Alma
Waar? Alma 1 in de Tiense, Alma 2 aan de  

         campus Soc. Wet. En er zou ook ergens een  
         Alma 3 zijn in Heverlee
         Sluitingstijd? Open tot 20:30

Last en eigenlijk ook least, moest Het Hoekske er niet 
zijn geweest, is de Alma. Iedereen is hier wel al eens 
geweest, en iedereen kent de frieten hier wel, dus 
veel woorden ga ik er niet aan vuil maken. De frieten 
hier zijn van te verwachtten kwaliteit voor een groot-
keuken, redelijk slecht, weinig krokant en weinig 
smaak. Mochten de groentjes die je bij de meeste ge-
rechten krijgt nog van degelijke kwaliteit zijn, zou 
ik durven zeggen dat jullie toch gezond moeten 
gaan eten in de Alma, maar veelal is dat niet zo. 

Houd de Alma dus vooral als allerlaatste alternatief 
mocht je zin hebben in frieten, en maak de keuze voor 
de betere Leuvense frituur. Het feit dat de comple-
mentaire mayonaise steeds in een grote kom zit die 
eruit ziet als een broeihaard voor alle soorten bacteriën 
en buitenaards leven, helpt natuurlijk ook niet echt.
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Welkom in onze nieuwe rubriek waarbij we 
elke keer het woord laten aan één van de an-

dere kringen van onze letterenfamilie. De eerste 
kring die we aan het woord laten is Eoos. We 
hopen zo om de student Geschiedenis meer ver-
trouwd te maken met de andere groepen met wie 
we de  Fak delen. Wie weet bloeit er wel iets mooi 
en dat dankzij de Hermesredactie!

Eoos is de Griekse godin van de dageraad. Elke 
dag kondigt ze –komende vanuit het oosten– 
de nieuwe dag aan. Dat is wat onze richtingen 
bindt : elk bestuderen we talen en regio’s die 
ten oosten van België liggen, gaande van Oost- 
Europa (slavistiek), over het Midden-Oosten 
(ONO en arabistiek) tot het Verre Oosten  
(japanologie en sinologie).

Kring Eoos bestaat dit jaar 35 jaar. Onze voorbije 
feestweek (26 – 30 oktober) stond volledig in het 
teken van de Orient Express. Zo zien we onszelf 
graag: als de Orient Express. We halen de mensen 
op in Europa en droppen hen daar waar ze 

moeten zijn : aan de einder van onze cultuur, aan 
de poort van het Oosten. Dat merk je ook aan 
onze activiteiten. We proberen onze studenten 
in contact te brengen met de culturen die ze be- 
studeren. Zo organiseerden we onder meer een 
oosterse theenamiddag en een Asian Pop Party. 
Tweewekelijks vertonen we een film afkomstig 
uit één van de regio’s. En wie is nog geen sushi 
komen eten die wij zelf vers maakten ?

Ook de rest van het semester zal gevuld wor-
den met originele activiteiten. Op donderdag 12  
november is er het Element X- feestje, waar-
op elk uur een element X uit de cocktail zal  
veranderen. Op woensdag 25 november volgen 
we een zwerkbalinitiatie bij de Leuven Lepri-
chauns. Vrijdag 4 november bezoeken we de 
tijdelijke tentoonstelling over sarcofagen in de 
KMKG, waarbij het onderdeel «Djehoetihotep»  
georganiseerd werd door de afdeling Egyptolo-
gie. Vanaf maandag 7 december tot en met dins-
dag 15 december worden alle Starwars-films 
vertoond om je voor te bereiden op Episode VII. 
Ook jullie, Historianen, zijn hier zeer welkom!

Wil je wat meer weten over Eoos en over de  
dingen die wij organiseren ? Bezoek dan eoos.be 
of like Kring Eoos op Facebook !

Céline Debourse, praeses Eoos 

Vrienden van Letteren
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‘We zijn van de KULAK, van’t Zuidvlaamse 
land…’ Zo begon het clublied van onze 

geliefde universiteit, gelegen net buiten het  
centrum van Kortrijk. Na twee jaar gesleten te 
hebben op deze campus, verliet ik als het ware 
het nest. Het leek alsof ik daar nog maar net was 
toegekomen. Toch wist ik dat ons heel wat goeds 
te wachten stond in het verre Leuven. Niet dat ik 
nog nooit met volle moed de trein naar Leuven 
opstapte. Verschillende keren ging ik op zoek-
tocht naar literatuur voor een van de papers, 
of gingen ik met de groep op museumbezoek. 
Het reilen en zeilen van vele van de bibliothek-
en is mij dus niet volledig vreemd, al maakte 
ik het liefst gebruik van de gezellige KULAK- 
bibliotheek en wachtte ik nog liever drie wek-
en op een boek via IBL, dan een hele dag te  
verliezen op de heen- en terugweg.

Dit is allemaal verleden tijd. Gezien de afstand 
zitten wij, de 24 overgebleven historianen (en 
semi-politieke wetenschappers), één voor één 
op kot. Dit betekent dat we zowel dicht bij 
elkaar als dicht bij de gebouwen zitten. Toch ben 
ik het niet gewoon dat we die lange afstanden  
tussen de gebouwen moeten afleggen. Zo erg 
dat we soms pas na een kwartier in de volgende 
les toekomen, hongerig en soms doorweekt van 
de regen… De verschillende gebouwen van de 
KULAK zijn verbonden door de ‘spina’ die als 
een ruggengraat doorheen alle gebouwen loopt. 
Die maakt het mogelijk om snel en droog van de 
ene les naar de andere wandelen. Dat docenten 
hier niet zo vreemd opkijken als iemand te laat 
komt; daar kijk ik van op. Te laat komen kan  
altijd, maar random na een halfuur nog een aula 
binnenstormen gebeurde nooit zonder een ge-
vatte opmerking van de docent. 

Meer dan eens maakten docenten opmerkingen  
over de verschillen tussen de KULAK en de Alma 
Mater wanneer ze aan de KULAK kwamen. 
Verschillende keren kregen we de vraag ‘hoe-
veel pauze wij hier nemen’ en prof. dr. Werner 
Thomas vond het vreemd dat we geen aan- 
merking maakten over het feit dat hij les gaf tot 
een kwartier na tijd. Dat komt misschien omdat  
het ergens nog in het verlengde lag van de middel- 
bare school. Velen van ons gingen niet op kot en 
de vele feestjes en andere tijdverdrijven leidden 
(de meesten van) ons niet af. Terwijl de hoge-
school (en rivaal) Vives vele kleine studenten-
clubs had, kende de KULAK slechts één grote 
studentenclub. Zij organiseerden veel, maar 
dit valt in het niets bij wat er allemaal te doen 
valt in Leuven. Hier is er elke dag keuze tussen  
verschillende TD’s, cocktailfeestjes, quizzen, 
clubavonden, lezingen en andere evenementen. 
De student wordt hier nogal verwend – trouwens 
ook qua aantal keuzevakken, joepie! - , maar dat 
viel te verwachten. Kortrijk valt als studenten- 
stad in het niet bij de mastodont Leuven.

Het blijft een hele aanpassing. Weg van huis, 
plots zelf naar de winkel moeten… Kortom: vrij 
zijn. Een eerste stap naar helemaal zelfstandig 
worden. Je kan van die vrijheid gebruik maken 
en je engageren in verschillende verenigingen. 
Zelf heb ik een artikel geschreven en ging ik fo-
to’s opzoeken in het universiteitsarchief voor 
Veto. Uiteindelijk zal ik met een diploma en vele 
levenslessen vertrekken uit Leuven. Ik zing nu 
wel nog van ‘maar alleen aan de KULAK zijn 
wij zo content’, maar ik weet dat we binnen  
enkele jaren ook trots zullen zeggen dat we ooit 
de prachtige opleiding Geschiedenis aan de KU 
Leuven hebben gevolgd. 

Emma d’Haene

Ervaringen van een Kulakker
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Wat gaat de tijd snel! Het semester vliegt weer 
voorbij als een dolgedraaide snelheids- 

trein en zonder het te beseffen zijn we al weer 
halverwege. Tijd om toch maar eens aan de 
nodige taken te beginnen en uit ons stinkend kot 
en Fak richting de stoffige bibliotheken te trekken.  
Toch waren de afgelopen weken voor veel van 
onze lezers niet zomaar weken: het waren de 
eerste stapje richting de ‘echte’ wereld, weg van 
de mama en de papa de wijde (studenten)wereld 
in. Onze eerstejaartjes hebben hun intrede  
gemaakt in het Leuvense met de nodige toeters 
en bellen. Tijd om als onthaalteam eens terug te 
blikken op een maand vol onthaalactiviteiten.
Een stampvolle en veel te warme aula. Een 
uitgebreide en goede uiteenzetting door onze 
teergeliefde Idesbald Goddeeris over hoe actueel 
geschiedenis eigenlijk is. Ik denk dat het we het 
ons allemaal nog herinneren. Het was een dag 
vol –en misschien wel te veel- informatie waarbij 
iedereen kon kennismaken met het monitoraat, 
de PAL coaches en natuurlijk onze eigen kring 
Historia! Enthousiaste praesidiumleden namen 
de vele eerstejaars mee op sleeptouw door 
het stadcentrum om ze de tofste, gezelligste,  
studentikooste, belangrijkste plekjes van de  
studentenstad te laten zien. Om even alle druk-
te te vergeten kwamen veel eerstejaars samen 
met Historia een balletje smijten in de bowling 
waar we elkaar voor het eerst beter konden leren  
kennen. Kortom een fijn en goedgevuld dagje!

Maar het was wachten tot donderdagavond 
voor onze eigen feestelijke opening van het 
academiejaar. Daarbij organiseerde het moni- 
toraat (samen met het onthaalteam) een heuse 
nocturne in de centrale bibliotheek (of moeten 
we nu toch Artes zeggen?). Na een speech van 
onze hoofdbibliothecaris trokken de eerstejaars 
met een prof richting een hoekje in de biblio-
theek. Daar vertelden ze over de bibliotheek 
zelf, maar ook eigen anekdotes en verhalen. Als 
afsluiter volgde een receptie in de hal van de bib 
waar proffen zich mengden onder de studenten 
en ze elkaar op een informelere manier konden 
leren kennen. Een gezellige en toffe avond waar 
elke partij heeft van genoten.
Niet enkel Historia maar ook heel letteren stond 
klaar om onze eerstejaars welkom te heten! 
Via een heus ‘Onthaal Letteren United’ organi- 
seerden we een infobeurs in de letterenarena met 
frietjes en frikadellen en een stadsspel. Afsluiten 
deden we met de letteren Full House gericht op 
de goede ontvangst van de eerstejaars. Welkom 
in de leukste familie van Leuven!

Onthaal wil ook dit jaar inzetten op de persoon- 
lijke ontvangst en begeleiding van onze jongsten. 
Niet alleen kunnen ze terugvallen op het moni- 
toraat en hun PAL-coaches, ook team onthaal 
staat altijd klaar met raad en daad. Maar omdat 
het nalezen van 130 eerstejaarstaken ons ook 
niet gaat lukken hebben we ook dit jaar de super 
enthousiaste meters en peters! En we kunnen 
dit jaar waarschijnlijk ook spreken van een ferm  
record! 85 van de 130 eerstejaars kregen een tof-
fe peter of knappe meter. Na een eerste kennis- 
making op café trokken velen samen naar de 
knallende Intoxicated TD waar ze nogmaals 
konden klinken op een knaljaar.

Genoeg formaliteiten! Naast de serieuze ont-
vangst was er natuurlijk ook nog veel ruimte 
om kennis te maken met het studentenleven. Op 
de perma was er tweemaal een cocktailfeestje,  
eentje voor de ouderejaars en eentje voor 

Onthaal  reflecteert
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de eerstejaars! Plezier en ge-
zelligheid gegarandeerd! Ook  
hebben tal van eerstejaars zich in- 
geschreven bij onze collega’s van 
reis om samen met Historia richt-
ing het wondermooie Krakau te 
trekken. Plezier maken wordt daar  
zeker ook een koud kunstje. Daar-
naast werden ze ingewijd in de ge-
neugten der cantussen. Op zowel 
onze openings- als eerstejaarscantus 
leerden ze zingen en drinken en 
vooral veel plezier maken. Met  
dank aan team animatie.  
Prosit Historia!
Maar het sluitstuk van onze onthaaldagen was 
uiteraard het eerstejaarsweekend. Omdat onze 
bevallige collega hierover een speciaal artikel 
schrijft gaan we er hier niet veel verder op in-
gaan maar ook wij vonden het toch minstens het 
vermelden waard dat het een driedaagse was 
om niet snel te vergeten.

Maar onthaal maakte niet enkel atijd om onze 
eerstejaars zo goed mogelijk welkom te heten, 
ook de Kulakkers kregen een warm en hartel-
ijk ontvangst. De jolige West-Vlaamse bende 
werd woensdag ontvangen door het monitoraat 
voor een informele infosessie met een bijhorend 
drankje. Aansluitend nam team onthaal ze op 
sleeptouw om ook hen de verschillende hoekjes 
en kantjes te laten zien. En we mogen eerlijk ze-
ggen: we zitten met een enthousiaste groep. Dus 
bij dezen: welkom Kulak!

Als team onthaal zijn we dan ook meer dan  
tevreden over de afgelopen weken. Niet enkel 
waren de vele activiteiten een succes, we heb-
ben ook de kans gekregen om heel veel toffe 
mensen te leren kennen. Wij hebben ons dan ook 
mateloos geamuseerd met het organiseren van  
activiteiten voor jullie en willen jullie dan 
ook via deze weg bedanken voor de vele toffe  
momenten die we al gehad hebben en die zeker 
nog zullen komen. Want jullie zijn nu allemaal 
al (een beetje) vertrouwd met de studentenstad, 
toch zal team onthaal de komende weken klaar 
staan voor jullie met nog tal van activiteiten! Tot 
dan! 
Het onthaalteam, 
Hanne & Jasper
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Historia sport

Beste Historianen (en ander letterenvolk dat deze Hermes heeft bemachtigd),
Zoals elk jaar, doen wij studenten ook weer aan sport en we houden jullie graag op de hoogte 

van onze sportieve evenementen die reeds gepasseerd zijn. Daarnaast willen we jullie uitnodigen 
om zeker mee te komen doen want samen is alles leuker! Ben je toch niet zo sportief, kan je altijd 
langs de zijlijn komen supporteren dus niemand heeft eigenlijk een excuus om niet te komen.

Loopsessies:
Dit jaar wordt er vol goede moed opnieuw aangeknoopt met de vroegere Historia loopsessies. 
Doel: op een leuke manier toch wat aan je conditie werken. Het is immers al eenzaam genoeg in de 
archieven en bibliotheken, waarom dan nog alleen gaan lopen? Samen met andere studenten kan 
je tijdens het lopen palaveren over de Slag bij Woeringen, de impact van het spoorwegennet op 
de geschiedenis van de VS of gewoon over hoe ‘retescheef ge waart’ de nacht ervoor in de fakbar. 
Kortom, iedereen is welkom op deze wekelijkse activiteit die gewoonlijk op dinsdag doorgaat om 
18u uur. Zoek zeker de facebookgroep “Historia loopgroep” op om op de hoogte te blijven van alle 
informatie!

Veldvoetbal:

Historia 2 – 5 Babylon

Zoals de traditie het wil, stond er ook dit jaar een oefenmatch tegen Babylon gepland. Dit als op-
warmertje voor het echte werk in het Interfacultair Bekertoernooi. We konden rekenen op een talri-
jke opkomst met de volgende aanwezigen: J. Van Parys, M. Peeters, T. Van Caudenbergh, P. Umans, V. 
Van Driessche, C. Rooms, A. Merckaert, B. Jongbloet, T. Derveaux, J. Van Houtven, L. Asnong, J. Delsard, 
K. de Beuckeleer, K. Geysels.
De eerste helft begon veelbelovend met veel balbezit voor Historia, wat bekroond werd met de 1-0 
na 19 minuten. Jaan scoorde knap met het hoofd, na een afgemeten voorzet van Leander. De rest 
van de eerste helft bleef scoreloos, ondanks kansen aan beide kanten. Babylon kwam frisser aan de 
start in de tweede helft, wat leidde tot de 1-1 in de 48ste minuut. Historia was even van slag en 10 
minuten later stond het al 1-3. Gelukkig kon Andreas, bij zijn debuut, nog de 2-3 op het bord zetten 
in minuut 62. De tweede helft was er echter te veel aan voor Historia en eindigde op 2-5, een uitslag 
die niet representatief is voor het geleverde spel. Het resultaat van een gebrek aan scherpheid in de 
zone van de waarheid, alsook een goed georganiseerd Babylon. De supporters hebben een match 
met veel goals, en ook nieuwe gezichten bij Historia gezien, waarbij er aan enthousiasme geen geb-
rek was.

Historia 0 – 2 Pauscollege

Maandag 26 oktober was er de eerste Interfacultaire Bekermatch voor onze veldvoetbalploeg. Met 
het Pauscollege als eerste tegenstander, stond er een klepper op het menu. Ook nu was de opkomst 
groot, met als aanwezigen: V. Van Driessche, P. Umans, T. Deputter, E. Jacquemyns, H. Merckaert, E. 
Vbergh, T. Bouwmans, M. Leroy, M. Peeters, K. Geysels, J. Van Houtven, K. de Beuckeleer, T. Van Cauden-
berg, T. Derveaux. 
In een match van hoog niveau en met snelle balcirculatie, was het even zoeken naar de juiste op-
stelling. Een sterk Pauscollege scoorde twee maal in de eerste 25 minuten, waarna Historia zich 
herpakte. Ditmaal was het team al beter op mekaar ingespeeld dan de match tegen Babylon, al was 
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Pauscollege conditioneel en technisch wel van andere klasse. De tweede helft viel er geen goal meer, 
ondanks mooi voetbal langs beide kanten. Historia speelde een meer dan behoorlijke tweede helft 
en een goal zou niet onverdiend geweest zijn, maar voetbal is nu eenmaal niet altijd eerlijk.

Volleybal:

Historia 0 – 2 Eoos

Om onze volleyballers voor te bereiden op het komende IFB-toernooi besloten we om een oefen-
match te organiseren tegen Eoos. Hiervoor konden we rekenen op de volgende aanwezigen: K. Sies, 
J. Croonen, L. Asnong, S. Carpentier, J. Delsard, M. Theuwissen.
De wedstrijd verliep in de eerste set heel evenwichtig, Eoos kwam op voorsprong maar Historia 
kon steeds terug komen. Helaas had het team van Eoos zich echter al goed voorbereid waardoor 
we de eerste set verloren met 21-25. In de tweede set zakte Historia er wat doorheen waardoor deze 
eindigde op 15-25.

Historia 0 – 2 Ekonomika

Op woensdag 28 oktober speelden we onze eerste wedstrijd met inzet tegen Ekonomika. Hiervoor 
konden we rekenen op een grote opkomst met de volgende aanwezigen: S. Carpentier, G. Dekens, K. 
Jaspers, K. Masschelein, E. Segers, G. Segers, I. Smid, E. Minderhout, J. Delsard, I. Baus, T. Van Caudenberg.
In een leuke match met een hoog niveau van beide ploegen moesten we onze meerdere erkennen in 
Ekonomika. De eerstejaars die de voor eerste keer kwamen mee volleyballen brachten een kwaliteits- 
injectie wat leidde tot vele mooie acties. Dit kon spijtig genoeg niet baten en uiteindelijk won Ekono-
mika verdiend in twee sets, 16-25 en 12-25.

Wat brengt de toekomst?
 Veldvoetbal:
 Historia – Wina    09/11/2015 20u-21u
 Historia – Educata               18/11/2015 20u-21u
 Historia – Psychologische kring  02/12/2015 19u-20u
 Volleybal:
 Pas terug in het tweede semester
 Zaalvoetbal:
 Historia – Educata    18/11/2015 18u-19u
 Crimen – Historia    25/11/2015  19u-20u
 Babylon – Historia     07/12/2015 22u-23u
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Mind & Body
In deze rubriek proberen wij de student bij te staan met goede 

raad en levensadvies. Heb jij prangende vragen zoals waar-

om je vriendin wilt dat je veel pompoen eet of wat je zoal kan 

doen met een stofzuiger? Aarzel dan niet om deze vragen op 

te sturen naar Hermes.historia@gmail.com!

Hermes help mij! Ik ben student geschiedenis, 
maar na een avondje yolo’en in Fakbar Sletteren 

ben ik per ongeluk zwanger geworden. Ik vertelde 
het aan mijn ouders en ze willen niets met het 
kind te maken hebben. Daarom vrees ik dat een 
kind een hypotheek zal leggen op mijn studie- 
resultaten én mijn alcoholconsumptie. Verder heb 
ik op wikipedia gelezen dat ik nu zou moet stoppen 
met roken. Ik ben volledig radeloos en heb nood 
aan deskundig advies.
Xoxo anoniempje

Beste anoniempje,
Misschien is het tijd om je levenskeuzes eens 

beter te evalueren. Het feit dat je Geschiedenis 
hebt gekozen als richting, zegt al genoeg over 
jezelf. Dat je dan ook nog eens fakbar Letteren 
prefereert, maakt het helemaal compleet. Zo 
hard verschieten wij er dus niet van dat je nu 
bent bezwangerd. Eén tip, misschien in het ver-
volg vaker onze Mind & Body checken in plaats 
van wikipedia te raadplegen. Als er al iets is dat 
we van Aerts hebben geleerd, is dat wikipedia 
louter gebruikt mag worden als springplank 
naar verdere informatie. Wat ook een spring-
plank is, is Fakbar Letteren. Deze leidt welis- 
waar niet naar een zwembad met golvende 
informatie, maar naar tienerzwangerschappen, 
alcoholproblemen, slaapproblemen en ook nog 
eens rookverslavingen. Als je zoals onze liefste 
briefschrijfster dus in het zwembad belandt, heb 
je natuurlijk een ladder nodig om daar terug uit 
te komen, en dat is net wat wij aanbieden.
De snelste manier is natuurlijk een abortus, deze 
kan op vele huis- en tuinmanieren volmaakt 
worden, al gaat onze voorkeur uit naar de kleer-
hanger. Professionele hulp valt meestal te duur 

uit, en is natuurlijk ook moeilijker te verbergen 
van de mama en de papa. De foetus en moeder-
koek kan je altijd opsturen naar Oost-Europa, 
waar het een zeer populair geneesmiddel blijkt 
te zijn.
Ten tweede, is een postnatale abortus ook nog 
altijd een zeer aan te raden optie. Zoals de  
Spartanen hun zwakke of misvormde baby’s 
weggooiden in een kloof, kun je nu ook in hun 
voetsporen volgen. Je bent maar een korte uit-
stap naar Blankenberge, of de Ardennen als je zo 
iemand bent, verwijderd om voor eens en altijd 
van je nieuwboren scharminkel af te zijn. 
De meest humane optie is misschien wel gewoon 
te proberen gaan voor een miskoop. Blijf dus 
gewoon maar verder roken, drinken en ik weet 
niet wat. Zo vergroot je heel sterk de kans op een 
miskraam, en als het dan uiteindelijk niet blijkt 
te lukken, kan je nog altijd een abortus plegen 
vanwege de reden dat je kind een mongooltje 
gaat worden.
Hopelijk ben je niet te dom om dit deskundig ad-
vies op te volgen zodat je verder kan studeren. 
We wensen je het beste toe.
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