	
  

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.

Hermes

Voorwoordje van uw
redactie
Lieve lezer
Klaarblijkelijk is ook de tweede Hermes in uw
bezit gekomen, proficiat. Deze editie staat
uiteraard weer garant voor kwaliteit en uren
leesplezier, zo kan u uw lange en donkere
avonden op kot toch doorbrengen met een
zeker element van kwaliteit. Onvermijdelijk
zal editie twee van ons schitterende blad
aandacht besteden aan de grootste show
van 2016, de presidentsverkiezingen in de
Verenigde Staten. Indien u die hele strijd zo
beu gezien bent als spreekwoordelijke koude
pap, bieden we nog genoeg alternatieven
aan. Voor ieders wat wils dus. Wie zich
bijvoorbeeld zorgen maakt over zijn of haar
verdere leven, hoeft dit na het lezen van
dit blad nooit meer te doen. We hebben
namelijk onze glazen bollen nog eens uit
de kast gehaald en uw toekomst voorspeld,
en de resultaten van onze bevindingen in
een prachtige horoscoop gegoten. Verder
brengen we onder andere verslag van de
eerste weken Historia-activiteiten, bieden
we u een inkijk in het leven van een schacht,
verklaren we waarom de studentendoop
wél de moeite is en ook de Erasmussers
laten nog eens van zich horen. Verder vindt
u onder andere ook nog uw vertrouwde
spelletjespagina en – back by popular
demand- de mooiste parels van opiniërend
Vlaanderen, geplukt op de Facebookpagina
van Het Laatste Nieuws.

Inhoudstafel
Woordje van uw Praeses
4
Onthaal blikt terug op weer een
geweldig eerstejaarsweekend!
5
De Doop:
Waarom je het wél
moet doen, meneer De Ceulaer!
6
C O L U M N R E E K S
MINDFUCK:
Nooduitgang
7
Iedereen is gek, behalve wij:
Waarom Hermes beter is dan Veto
(en B-magazine, en Alfabeltjes, en ‘t
pelsken, en andere afkooksels)
8
Over Leiden en het Nederlands
van onze noorderburen
10
The
Times,
They
Are
A-Changing
11
Recensie: Tokio Sushi Bar
12
Boekrecensie:
Inferno
Dan Brown
13
Column:
De
Amerikaanse
verkiezingen
16
Nummer 5
18
Ik denk dus ik ben, op HLN
20
Horoscoop
22
Spelletjes
24
Hermes hekelt: Tanja Dexters
26
Oplossingen spelletjes
27

Hermes - Kringblad Historia - Jaargang 13 - Academiejaar 2016-2017 - Nummer 2
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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Woordje van uw Praeses
Liefste Historianen

jaar na elkaar. We wonnen dan ook met de
vingers in de neus. Dit jaar is onze grootste
concurrent, Babylon, echter van plan ons wel
het vuur aan de schenen te leggen. Om hen
te laten zien tot wat we in staat zijn, hebben
we jullie stuk voor stuk nodig! Vindt u zes ook
geen mooier getal dan vijf? Bij deze is de start
van onze promocampagne dus geopend, ik
verzeker u: u hoort nog van ons!
In het tweede deel van dit semester staat
er nog van alles in het verschiet! Eerst
en vooral de duurzaamheidsweek: van 5
tot 9 december leven wij met een zo klein
mogelijke ecologische voetafdruk. Een
duurzame 90’s party, gezellige avonden met
dekentjes en vuurkorven en een lezing zal
jullie te wachten staan. De winst van die
week gaat integraal naar het goede doel!
Een knusse ochtendcantus gevolgd door
een dagdisco komt eveneens op jullie af.
Op cultureel vlak houden we onze eerste
Historiaquiz van het jaar en ligt het tweede
deel van game of era’s op jullie te wachten.
Verder komt er een tweede zeer belangrijke
onderwijsvergadering en infoavonden voor
potentiële toekomstige erasmussers en voor
de reisgangers. Onze sportteams beginnen
ook met hun zoektocht naar eeuwige
roem. Redenen genoeg, zo lijkt ons, om
verschillende keren langs te komen!

Nu we ongeveer halfweg het eerste semester
zitten, is het tijd om eens een kleine throwback
en flash forward te maken naar wat Historia
voor jullie in petto had en heeft. Onze Double
Drunk TD heeft u waarschijnlijk meermaals
zien verschijnen op facebook, maar geef
toe: een feestje was het wel! Tijdens game
of era’s mocht Oudheid de wisselbeker mee
naar het zesde verdiep nemen; de strijd is
echter nog niet gestreden (middeleeuwers
onder jullie, verenig u!). De aanwezigen op
de eerste onderwijsvergadering hadden
eveneens gelijk. Professor Goddeeris kwam
de nieuwe masterhervorming uitleggen en
we waren het erover eens, die zag er goed
uit. Terwijl u nu ruimschoots de tijd heeft
gekregen om de weken te tellen en effectief
tot de deprimerende vaststelling te komen
dat we inderdaad in het midden zitten, wil
ik graag op uw melancholische gevoelens
inspelen.
Onze huidige, geliefkoosde eerstejaars
kwamen onwetend en onbezonnen aan in
Leuven, maar ondertussen hebben zij het
studentenleven reeds leren kennen. Zo weet
een deel van hen dat katerwater, pijnstillers
en een extra wc-borstel soms wel nuttige
dingen kunnen zijn. De studies kunnen
echter niet verwaarloosd worden en met de
proefexamens voor de deur, wens ik hen allen Tot dan!
veel succes! Na het eerstejaarsweekend, de Koen
schachtenverkoop en de doop is er al een
mooie groep gevormd die zich waardige
Historianen mogen noemen; zo zien we het
graag!
Wat wil de waardige Historiaan het liefst?
Jawel, de kringenzuip winnen. Op 29
november nemen de zes letterenkringen het
tegen elkaar op in een epische strijd. Vorig
jaar was het een mooie lustrumeditie op vlak
van onze overwinningen, namelijk het vijfde
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Onthaal blikt terug…
…op weer een geweldig
eerstejaarsweekend!

Dit jaar ging Historia’s eerstejaarsweekend
door in Hallaar, Hest-City. Het was een
kleine maar enorm enthousiaste en
aangename groep van nieuwe historici in
spe. Vrijdagavond hebben we goed ingezet
met kennismakingsspelletjes, croques en
dansjes (die al dan niet gecombineerd
werden met het luid meekermen van de
tekst). Zaterdagochtend begon de dag vroeg
en nadat iedereen zijn ontbijt achter de
kiezen had speelden we een quizachtig spel.
Deze “quiz” bestond meer uit het uitvoeren
van ludieke opdrachten, dan uit doffe veel Twee uur aan een stuk praten tegen een
te moeilijke vragen en dat zorgde ervoor dat handklopper…
iedereen er met zijn aandacht goed bijbleef.

Om het meeste spekjes in de mond…

Om het weekend mooi af te sluiten deden we
zaterdagavond een cantus. Aan de decibels
te horen en aan de lege bierflesjes te zien,
was het een succes en konden de meesten
met positieve herinneringen terugdenken aan
hun eerste cantuservaring. Zondag bestond
voornamelijk uit katers en kuisen. Maar dat
deerde niet, want wij hadden een leuk en
gezellig weekend achter de rug.

In de namiddag was het Eén Tegen Allen. Febe en Zahra (En Flo)
Hierbij moesten de eerstejaars vijfentwintig
opdrachten voltooien binnen de tijd van twee
uur.

‘Aan de decibels te horen en
aan de lege bierflesjes te zien,
was het een succes’
Hierin zijn zij op het nippertje geslaagd en
als tegenopdracht mochten de ouderen van
het weekend twintig minuten lang massages
uitdelen, die begeleid werden door de Ze bouwden ook een Meso-Amerikaanse
mooiste versies van ons Historia Kringlied.
piramide...
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De Doop

Waarom je het wél moet doen,
meneer De Ceulaer!
‘Veni, Vidi, Vici’ de legendarische woorden
van Julius Ceasar rolden na de doop van
mijn tong. Na een week verkocht te zijn als
schacht en een lange doop meegemaakt te
hebben, was ik eindelijk een volwaardige
historiaan. Al was het een hele lange weg.
Op 19 oktober 2016, de schachtenverkoop,
bleken de eerstejaars toch wat preutser te
zijn dan verwacht. Amper 8 schachten wilden
zich laten verkopen. Eerst nog grotendeels
onbekenden maar nu 7 schachtjes die me
nauw aan het hart liggen.
Uit een oud bingotoestel rolden de opdrachten
die we moesten voltooien. De één al wat
vreemder dan de ander. Genummerd en
verkleed probeerden we de ouderejaars te
overtuigen van onze capaciteiten. De één
moest dansen en de ander moest zingen.
Ik ben nooit bang geweest om mijn handen
vuil te maken maar dit ging wel altijd gepaard
met een portie commentaar op datgene
wat ik moest doen en dat was nu ook niet
anders. Na een vermoeiende maar toch wel
leuke avond werden de schachten verkocht.
De rest van de week moest ik naar mijn
vijf schachtenmeesters luisteren… Mits de
grote afwas, het stofzuigen en het kuisen
heb ik enorm veel plezier gehad tijdens mijn
schachtenweek, bij deze wil ik dan ook mijn
(ex-)schachtenmeesters bedanken voor de
enorm fijne week.
Het moment waar iedereen op zat te wachten
was natuurlijk de doop. Verkochte schachten
konden de vrijheid al proeven. De doop
bestond uit verschillende onderdelen: de
erkenning, het bloemgevecht tegen Babylon,
de rugby met een kip en tot slot de doop tot
volwaardig lid van Historia.
In de eerste fase werden ons de basisregels
van de doop opgelegd, deze moesten we
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herhalen terwijl we werden besmeurd met
dingen die voor mij een geheim mogen
blijven... Op het Monseigneur Ladeuzeplein
werd een koprol me fataal, een verkeerde
landing veroorzaakte een kneuzing aan mijn
ruggengraat maar het woord opgeven staat
niet in mijn woordenboek! Het bloemgevecht
en de rugby met een kip kwamen op hetzelfde
neer, ik ben fanatieker dan ik dacht. Ondanks
de kneuzing aan mijn ruggengraat bleef het
tackelen van mijn tegenstanders een echte
specialiteit. De laatste tien minuten was dan
uiteindelijk de daadwerkelijk doop. Smerig,
stinkend en uitgeput bootsten we wat klanken
na die woorden moesten voorstellen. Eindelijk
waren we volwaardig lid van Historia. We
konden nu opgelucht ademhalen. Het was
ons gelukt.
Aangezien de doop een enorme ervaring
was, heb ik er geen seconde spijt van gehad.
Het doopdiploma pracht boven de bureau en
de pijnlijke rug neem ik er met veel plezier bij.
Wij roemen haar met woord en daad, ons fier
Historia.

- Nikki Schoubben

Hermes

COLUMNREEKS MINDFUCK
door Michaël Rodenbach

Nooduitgang

In de internetjungle van ons bestaan, die
Facebook heet, scrollend tussen de chatweerklanken, verjaardagsvarkens en de
wildernis aan gênante foto’s geschoten
in de Fakbar, bemerkte ik een omslagfoto
die sindsdien mijn hoofd met lianen omslingert. Het was er geen van een knap
meisje, een exotisch land of een extreme
sport. In kapitaalletters stond op nagelwit de speelbal van de amusementsreclame of
papier te lezen: ‘ESCAPE THE ORDINARY’. vervult dit een diepere noodzaak om uit een
ruimte te ontsnappen? Mogelijks geeft het de
Op het eerste gezicht overtuigt de uitspraak. illusie greep te hebben op het leven. Door
De alledaagse sleur kan je gevangen houden. dat leven voor even te vullen met het plezier
Voor je het weet is het: aula hier, college daar, om zich met anderen op te sluiten en samen
gelukkig Nieuwjaar, blokken maar. Kauwend een uitweg te vinden.
op de lianen die mijn hoofd nog steeds Terwijl ik dit hier schrijf, verlaten anderen een
omslingeren, help!, in het ontworstelende soort jungle. Ongeacht of de vluchtelingen
gevecht met de invasieve klimplantranken, in Calais daar om gegronde redenen zijn,
twijfel ik toch over de aannemelijkheid omdat ontsnappen aan hun mensonwaardige
de kapitaalletters uitgaan van de gedachte: omstandigheden kunnen ze moeilijk.
gewoon is niet genoeg. Ontsnap nu het nog Verzinnen we in deze eeuw niks beters
kan. Alles moet buitengewoon zijn. Vlucht in dan dat? Cultuurpessimisme is evenwel te
het feestgedruis, vlucht in de drank, vlucht gemakkelijk. Vanuit de zetel zeggen dat het
in de grensverleggende ervaring. En als slecht gaat met de wereld, geeft een valse
de avond niet Oh-Oh-Cherso-wow voelt, machteloosheid. Wat doe je er zelf aan om
of de cocktail er niet fancy uitziet, of het het verschil te maken? Al is het maar iets
gezelschap niet losgeht, dan was het niet heel eenvoudig? Al is het maar wafels kopen
goed genoeg. Eenvoud ontsiert de mens, zo van een leidster bij het Rode Kruis. (Dank u,
Charlotte! Ze waren heel lekker.)
gaat de gedachte.
Misschien is dat de reden waarom het lijkt
Waarom zou eenvoud de mens dan wel
sieren? Waarom zou je het alledaagse alsof er geen ontsnappen aan ons bestaan
koesteren? Misschien omdat de krantlezer is, niet uit het gewone, noch om van elke
op café die weet dat hij niet veel weet, dat ook dag iets buitengewoon te maken. Voor
beseft over de journalisten die hij nochtans mensen die deze machteloosheid ervaren is
leest. Misschien omdat iets als pasta en het leven als een zetel. Een zalige knusse
saus delen met vrienden, met naast hun bord massagezetel met elk denkbaar comfort en
een pint of een glas wijn, alle ingrediënten alle mogelijke software features ingebouwd,
daar wil je niet uit. Maar diezelfde zetel belet
samenvatten voor een goeie avond.
Veel kennissen van mij bezochten nog niet om echt in het leven te staan.
zo lang geleden, naar het schijnt enorm hip,
een escape room. Waren ze in hun keuze - Michaël Rodenbach
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Iedereen is gek, behalve wij

Waarom Hermes beter is dan Veto (en
B-magazine, en Alfabeltjes, en ‘t pelsken,
en andere afkooksels)
Proficiat, U heeft de
Hermes vast, een staaltje
van topliteratuur waar u
ongetwijfeld
minstens
gedurende één boeiende
of minder boeiende les
zoet mee bent. Wrijf
uzelf dan ook maar eens
even verkneukeld in de
handjes van plezier. Maar
waarom zou u eigenlijk de
Hermes lezen? Waarom
gooit u bij aankomst
bij de eerste de beste
vuilbak
uw
Hermes
niet weg en grijpt u niet
naar een Veto of andere
gratis studentenbladen
(want let’s face it, teveel
geld heeft u toch niet)?
Wel, daar zijn een aantal
redenen voor, want wij
zijn gewoon de besten.
Hier komen ze:

vaker kritiek of tegenkanting
van door duidelijk rechtsere
bladen als bijvoorbeeld
ons leven, maar Hermes
doet het meteen goed.
Wij zijn misschien niet
officieel
onafhankelijk
van onze studentenkring,
maar Historia en Hermes
slaagden er in het verleden
beter in dan soms zelfs
LOKO om zich politiek
neutraal op te stellen. Er zijn
zeker al politiek gekleurde
opiniestukken verschenen,
maar zo worden ze dan
ook benoemd. Heeft u
een
politiek
gekleurd
artikel gelezen waar uw
linkse of rechtse hartje
van gaat bloeden? Schrijf
er dan gewoon een terug,
waarschijnlijk publiceren
we het wel.

1) Wij zijn geen sossen.
That’s right, bam, direct
met een bom beginnen
zeggen we dan. Een zeker
weekblad dat hiervoor
misschien al wel eens
genoemd is, is in het
verleden al wel vaker
terecht of onterecht maar
toch vooral terecht links
op het politieke spectrum
gesitueerd. Hier kwam dan

‘Wij zijn geen
sossen.’
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2) Als één van onze artikels
subjectief of sensatiebelust
is, komen wij daar gewoon
eerlijk voor uit. Dit punt ligt
mij persoonlijk het meest
na aan het hart. Tijdens de
verleden jaren maakte Veto
zich meermaals schuldig
aan het dramatiseren van

vaak interne kwesties
binnen Letteren. Rond de
tijd dat beslist werd dat
er bijvoorbeeld niet meer
ging worden meegedaan
aan 24-urenloop, werd al
snel elk letterenpraesidium
bevraagd over de kwestie
terwijl zij misschien op
dat moment nog hadden
afgesproken erover te
communiceren. Als dan
wel één of ander loslippiger
zieltje een aantal woorden
loste, werd dit dan bekeken
als ofwel de mening van
heel Letteren, ofwel de
mening van een grote
fractie binnen letteren
die nu toch wel duidelijk
aantoonde dat er een
kleine burgeroorlog bezig
was. Foei, Veto, foei. (Al
moet ik zeggen dat het
artikel over de 24-urenloop
dit jaar meeviel. Waarvoor
proficiat.)
3) Wij hebben nooit het
idee gehad dat we een
alternatieve
spelling
moesten promoten. Dat
deed Veto tussen 1995 en
2002 wel, door consequent
gebruik te maken van de
“spelling Geerts”, die het bij
het algemene publiek nooit

Hermes

gehaald heeft. Terecht, Hermes kruipt, dan is dat
een cute little mistake
want ze was belachelijk.
en geen beroepsfalen.
4) Wij steunen de lokale The pressure’s on you,
economie. Ons kringblad Babylon.
wordt al jaar en dag
gedrukt in de Hoegaarden- 7) Wij drukken op A4.
liefhebbende
lokale Want krantenformaat is zo
drukker bij u om de hoek. onhandig, en A5 is gewoon
Zo zorgen wij ervoor dat een manier om te doen
deze niet failliet gaat en u lijken alsof er veel inhoud
uw thesis nog steeds mooi is, terwijl die er niet is. En
kan gaan laten drukken op dan NOG hebben we geen
het einde van het jaar! Wel bladvulling nodig, lekker
niet vergeten een afspraak puh
(ps.
Kwalitatieve
te gaan maken.
bladvulling mogen we wel).
Bijkomend voordeel: stevig
5) Onze financiën komen A4-papier is zoveel beter
uit een zeer duidelijke om origami mee te vouwen.
bron. Gewoon van Historia.
Zo weet u ook alweer dat
drukken op
indien we zouden worden ‘Wij
omgekocht, het door Koen A4. Want krantenzal geweest zijn. Om een formaat
is
zo
zeer Trumpy standpunt onhandig, en A5 is
aan te halen: weet u waar
het geld van Veto vandaan gewoon een manier
komt? I don’t? Do you? om te doen lijken
It’s crooked! Disclaimer: alsof er veel inhoud
over dit punt ben ik wel
is, terwijl die er niet
even ongeïnformeerd als
Trump over de gemiddelde is.’
politieke kwestie in zijn
8) Wij hanteren een
land.
Bij dit punt aansluitend: persoonlijke aanpak. U
Danku Historia Toneel om bent steeds welkom om uw
al jarenlang zo goed te zijn Hermesverantwoordelijken
dat u onze kosten denkt.
aan te spreken, en zij
Want een gekleurde cover
komen zelfs langs in de
is zoveel mooier.
aula’s om u uw persoonlijke
6)
Wij
zijn
geen Hermes te bezorgen, en de
taalkundigen,
dus
als proffen krijgen hem zelfs in
er eens een spelfout in hun bakje! En een geluk

ook, ‘t zijn nog zo’n schoon
mensen.
9) Van ons leert u nog eens
écht bij. Of het nu gaat over
een willekeurig historisch
feit, of over waar uw aula
zich bevindt, of over hoe
het nu echt met de Fak
gaat, of simpelweg over
waar de komende maand
de beste feestjes zijn. It’s
all here.
Reden genoeg dus om
de volgende keer dat de
Hermes wordt uitgegeven
heel erg zeker naar de les
te gaan en nog wat plaats in
uw boekentas over te laten
om een ongekreukte editie
mee naar huis te nemen.
En houd hem zeker bij voor
de kleinkinders.
- Een anonieme
redacteur

oud-

Disclaimer: Leek dit artikel
subjectief? Goed, dat was de
bedoeling.
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Over Leiden en het Nederlands
van onze noorderburen
Leiden, 28 oktober.
Ik ben hier exact twee maanden en
goed ingeburgerd. Aan de kassa in de
supermarkt kijk ik niet meer verbaasd
op wanneer de kassierster me vraagt
of ik de bon wil. Ik pin voor het kleinste
bedrag, ben verzot op stroopwafels en
kruidnoten, toast met proost en onder
de douche zing ik de laatste Nederhop
hits. Enkel mijn charmant Vlaams
accent verraadt me.

Anyone in the library?
I’m here.
Are you in 7 again?
No, in section 2. Coffee at 16?
Sounds good. :)
Bij uitbreiding, heel Leiden is leuk. Nu
de bladeren aan de bomen langs de
talloze grachten warme herfstkleuren
aangenomen hebben neemt het
postkaartgehalte van de “stad van
ontdekkingen” nog toe.
Ik wil de komende acht maanden alle
101 muurgedichten spotten. Ik wil de
mooiste renroute vinden tussen de
koeien in Polderpark Cronesteyn.
Ik wil met glans slagen voor mijn
praktijkexamen How to deal with the
Dutch? en tegelijk een beetje meer
wereldburger worden.
Doei!

Ook
als
student ben ik
ingeburgerd.
Overdag breng
ik meer tijd door
in de bib dan
in de les of op
mijn
kamer.
Week na week
lees ik voor
letterlijk elk vak pakweg 50 pagina’s - Edurne De Wilde
wetenschappelijke literatuur nog voor
ik naar het college ga. Dat is dan ook
anders opgevat. Het is de plek waar
we in kleine groep de stof verwerken
en er onderling en met de prof over
discussiëren. Deze vorm van onderwijs
veronderstelt hard werken, maar ik
vind het boeiend en merk dat ik er veel
uithaal. Wees gerust, bibben is gezellig.
Ik ben er nooit alleen. Ik spreek er bijna
dagelijks af met mijn vrienden van de
OWL week (Orientation Week Leiden)
en ga ik toch alleen, dan …
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The Times, They Are
A-Changing
Deze Nobelprijswaardige woorden klinken
ook door de hallen van het Erasmusgebouw.
Geschiedenis hervormt zijn bachelor en
krijgt een nieuw masterprogramma, waar
volop aan gewerkt wordt. Aangezien we
echter plechtig hebben moeten beloven nog
niets over de specifieke inhoud van deze
ingrepen te laten ontsnappen uit de hemelse
vergaderzalen van de vijfde verdieping,
lichten we hier een tipje van de sluier van
nog een andere hervorming: de L-vakken.
Noteren de sinologen echt met een
penseel? Hoe zien de kantlijntekeningen
van een kunstwetenschapper eruit? Kunnen
archeologen zich voortbewegen boven de
grond? Altijd al eens willen weten wat de
rest van Letteren uitspookt in hun lessen?
Dankzij de L(etteren)-vakken kan u hen
binnenkort bijna elke week observeren.
De komende jaren wil de faculteit namelijk
enkele vakken invoeren die iedere student
die eender welke Letterenbachelor volgt,
zou moeten opnemen. Een korte oplijsting,
met een belangrijke waarschuwing: de
inhoud van deze vakken ligt nog niet vast
en er wordt druk vergaderd om die zo dicht
mogelijk bij onze wensen te laten komen:
L-Tekstgenres en Online Heuristiek is er
voor fans van Zoekstrategieën van prof.
Aerts. Hier valt alles terug te vinden van
de geschiedenis van het internet en alle
uitgestorven zoekmachines tot de correcte
referentietechniek en de wondere wereld
van LIMO. Daarbij moeten we er natuurlijk
op letten dat dit niet te veel afglijdt naar
onderwerpen waar historici niets aan
hebben.

Informatiekunde met prof. Truyen. Vanaf
volgend jaar zullen nieuwe eerstejaars dus
al gebombardeerd worden met SQL, HTML
en Open Access.
De resterende drie faculteitsbrede vakken
zijn nog niet voor volgend jaar en daar
hebben we dus iets meer tijd voor, maar toch
al een korte voorstelling. Wie Wijsbegeerte
altijd een ver-van-het-bed-show vond,
kan zich verheugen: dat wordt namelijk
vervangen door L-Letteren, Wijsbegeerte
die enkel over de geesteswetenschappen
gaat. L-Interculturaliteit en Mondiale
Ontwikkelingen wil experts van onze faculteit
duiding laten geven bij wat er aan de hand
is in de wereld, zodat elke Letterenstudent
zich in familiediscussies zal kunnen
profileren als grote intellectueel. Tenslotte is
er nog L-Digitaal 2, een reflectie over het
digitale, technologie en data. Wij, als digital
natives, zouden daar namelijk niet genoeg
over nadenken.
Over de vakken Inleiding tot de Westerse
Cultuurgeschiedenis I en II wijden we hier niet
verder uit, voor frustraties over dit onderwerp
kan u zich richten tot de dichtstbijzijnde
onderwijs-vertegenwoordiger.

Die is ook altijd beschikbaar voor vragen,
opmerkingen, extra informatie, voorstellen
voor nieuwe namen voor de L-vakken (deze
zijn gelukkig niet definitief) en traktaties
aan zijn adres. Uw jaarverantwoordelijken
zijn ook altijd beschikbaar voor dit soort
ongein. Als u geen van deze mensen durft
benaderen, kan u ook altijd een bericht
sturen
naar
onderwijs.historia@gmail.
Samen met L-Digitaal 1 vormt dit de com of lid worden van de Facebookgroep
L-ervaring in het eerste jaar. Dat is dan weer Historia Onderwijs.
een herwerking van die andere favoriet:
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Recensie:

Tokio Sushi Bar
Dit sushirestaurant dat gelegen is in
de Ravenstraat vlakbij de faculteit
Letteren en de centrale bibliotheek,
is een echte aanrader voor iedere
student die van sushi houdt.
Sushi wordt in het algemeen
beschouwd
als
een
dure
eetgelegenheid, maar dit restaurant
vormt daar een uitzondering op: de
prijs is namelijk een stuk goedkoper
dan de andere sushizaken in Leuven.
Maar dit is zeker niet in de kwaliteit
merkbaar: de Sushi Bar heeft voor
ieder wat wils, zowel voor diegenen
voor wie sushi een nieuwe ervaring
is, als voor personen die al meer
gewoon zijn qua smaken.

‘Sushi wordt in het
algemeen beschouwd als
een dure eetgelegenheid,
maar dit restaurant vormt
daar een uitzondering
op: de prijs is namelijk
een stuk goedkoper dan
de andere sushizaken in
Leuven’
De zaak heeft drie vriendelijke
uitbaters en de service is er goed, al
12

spreekt enkel de vrouw verstaanbaar
Nederlands. De uitbaters doen
zichtbaar hun best om de klanten zo
snel mogelijk van hun bestelling te
voorzien, maar toch kan het soms
op drukke momenten zo’n veertig
minuten duren eer deze klaar is. Er
kan ook gegeten worden in de zaak
zelf, al is hier niet zo veel plaats voor
voorzien. Voor de meeste mensen is
hun bestelling dan ook “voor mee te
nemen”.
Over het algemeen zet de Tokio
Sushi Bar een positieve indruk van
zichzelf weer en is het ook aan te
raden voor menig sushilefhebber.
-Sem Van Eyck
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Boekrecensie:

Inferno - Dan Brown
Afgelopen maand verscheen ‘Inferno’
in de bioscoop. Een film gebaseerd op
het gelijknamig boek van Dan Brown,
wie door iedereen gekend is als
schrijver van ‘De Da vinci Code’. Het
perfecte excuus om deze boekrecensie
te wijden aan ‘Inferno’.
Een veelvoorkomende kritiek die wordt
gegeven op de boeken van Dan Brown is
dat hij historisch inaccuraat is. Een terechte
kritiek aangezien hij door gedeeltes van
de geschiedenis zo uit te leggen in zijn
boeken tot conclusies komt. Iedereen
weet bijvoorbeeld dat hij in ‘De Da Vinci
Code’ beweert dat Jezus getrouwd was
en kinderen had. Steenharde bewijzen
voor deze en zijn andere beweringen zijn
er echter niet. Gelukkig komt dit boek
niet in aanmerking voor deze kritiek. Het
hoofdthema van ‘Inferno’ is geen kwestie
waarvan de bewijzen in het verleden
schuilen, maar een actuele kwestie,
namelijk de overbevolking.
Hiermee komen we meteen tot de
intenties van de slechterik uit het boek.
Bertrand Zobrist ziet de risico’s van
het bevolkingsprobleem in en creert
een middel om iets aan dit probleem te
doen, hetgeen al snel een nieuwe pest
lijkt te zijn. Opdat zijn aanhangers de
plek kunnen aanschouwen vanwaar dit
middel is losgelaten op de wereld, laat
Bertrand een spoor van aanwijzingen
na die alle verbonden zijn aan zijn
literaire held Dante Alighieri en zijn
meesterwerk ‘La Divina Commedia’. Door
de drastische aard van dit middel zet de
Wereldgezondheidsorganisatie alles op
alles om een uitbraak te voorkomen. Door

de aard van de aanwijzingen roepen ze
de hulp in van professor Robert Langdon.
Met de goed uitgewerkte antagonist in
het boek en de kwestie van overbevolking
zorgt Dan Brown wederom voor een geval
waarbij je begrip hebt voor de motieven
van zowel de goeden als de slechteriken.
Daarnaast vuurt hij weer een heleboel
historische feitjes op je af, waar je
eigenlijk niks mee kunt doen, maar die
wel interessant zijn om te weten (wat ook
van toepassing is op heel de opleiding
‘Geschiedenis’).
In al zijn voorgaande boeken viel Dan
Brown soms eindeloos in herhaling over
zijn onderwerpen (het vrouwelijke in ‘De
Da Vinci Code’, de positie van de Kerk in
‘Het Bernini Mysterie’, …), hetgeen hij in
dit boek gelukkig niet doet. In de plaats
vult hij zijn boek op met steeds nieuwe
historische feitjes, anekdotes en een veel
complexer verhaal.
Voor alle historici die de Renaissance het
interessantst vinden is dit een absolute
aanrader om te lezen. Aangezien het
verhaal zich afspeelt in zowel Firenze
als Venetie krijg je een heleboel te
weten over de geschiedenis en de
bezienswaardigheden in deze steden.
Voor deze mensen is de film ook een
echte aanrader om zo deze locaties eens
visueel te bewonderen zonder al te hoge
reiskosten.
Genoeg redenen dus om ‘Inferno’ eens te
lezen!
- Robby Trippaers
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Column: De Amerikaanse
verkiezingen

De meest oprechte meningen die u
deze week zal lezen

Hillary: een objectieve en héél serieuze analyse

Nooit heb ik als waarnemend journalist
een strijd gezien zo spannend als deze.
Bloedstollend,
hemeltergend,
tenen
krullend en zelfs een tikkeltje boeiend. Het
is geleden sinds de verkiezing “Grootste
suikerbiet 2002” in de agrarische
metropool die Tienen heet, dat mijn
analyserende en objectieve schrijfkunsten
het onderspit dreigden te delven onder
de grenzeloze spanning die de strijd met
zich meebracht. Ik heb het natuurlijk
over de presidentsverkiezingen 2016,
of zoals ze in de boeken terecht zullen
komen: iets wat niemand heeft verdiend.
Als toonaangevend politiek waarnemer,
kan ik het uiteraard niet maken mezelf
achter een van de charmante kandidaten
te scharen, deontologie heet dat. Echter,
vorige week bereikte mij een toch wel
zorgwekkend bericht: Donald Trump blijkt
een échte kandidaat te zijn. Daarom kruip
ik andermaal in mijn pen.
Er is maar één juiste keuze die de Amerikanen
kunnen maken: Clinton, volmondig Clinton.
Dit standpunt is controversieel omdat er
nogal wat misverstanden rond de persoon
van Hillary zweven. In volgend héél serieus
opiniestuk poog ik dan ook om die allemaal
recht te zetten. Veel leesplezier.
Dat ze een harde tante zou zijn, is fel
overroepen. Kijk eens hoe die vrouw altijd
lacht, het kleurt zo je dag. Moest je vragen
hebben, kan je ze trouwens altijd zelf een
mailtje sturen. Indien je gewoon burger bent,
mag je gebruik maken van haar privéaccount.
Indien je een belangrijke functie uitoefent en
het over vertrouwelijke informatie wil hebben,
ook. Zo open is ze. Gotta love her.
Vergevingsgezindheid is een van ’s werelds
mooiste deugden. Nog mooier is de gave om
mensen te manipuleren. Hillary wist die twee
kunsten te laten versmelten op een ongezien
slimme manier. Ze veegde de spons over Bills
erotische escapades, en door hem in de pers
te verdedigen stond de man voor eeuwig bij
zijn echtgenote in het krijt. Daar had ze Bill
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bij zijn spreekwoordelijke (losbandig) pietje.
Trumps Grab ‘em by the pussy smelt er als
sneeuw voor de zon voor weg.
Hillary heeft één grote hobby: opscheppen.
Daar die activiteit nu eenmaal cultureel
erfgoed is van de Verenigde Staten, lijkt
het me logisch dat Clinton president wordt.
Trump schept ook wel graag op, maar
Clinton is mooier om naar te kijken en dus
is het andermaal logisch dat zij president
wordt. Even ter info: ander cultureel erfgoed
van de USA betreft: dik zijn, dom zijn, Darwin
uitspuwen en vooral met de banjo spelen en
tabak kauwen.

‘Even ter info: ander cultureel
erfgoed van de USA betreft: dik
zijn, dom zijn, Darwin uitspuwen en
vooral met de banjo spelen en tabak
kauwen.’
Het zal tijd worden dat Clinton ook eens iets
wint. Ze heeft het al zo zwaar gehad de laatste
decennia. Een arm kind, dat altijd alleen
heeft moeten vechten voor haar carrière,
nooit voordeel kon halen uit haar relatie,
niet in staat is meer dan één mailaccount
te beheren en niet de gave heeft te liegen.
Volgens haar vrienden ziet ze daar enorm van
af (aldus het alom gerespecteerde politiek
duidingsmagazine Dag Allemaal). Sedert
1998 is ze zelfs niet langer de bekendste
vrouw van haar man (damn you, Monica!).
Ik vind het logisch dat een pure en oprechte
vrouw als Hillary eindelijk eens haar kans
krijgt iets te preseten. Ik dank u voor uw
aandacht
- Milan Vandermeulen
Nota: bovenstaand opiniestuk werd
geschreven vanuit een niet zo sterke
overtuiging, maar een des te grote ironie.
Gelieve er dus ook op die manier mee om
te springen.

Hermes
Donald Trump, Amerika’s laatste hoop

In een land vol killerclowns en McDonalds
is er maar één logische keuze voor het
presidentschap, Donald John Trump.
Zijn ijzersterke “argumenten” en unieke
mimiek zijn de enige eigenschappen die
nodig zijn om deze man als president te
verkiezen.

zal zich altijd een weg uit de crisis kunnen
banen. Hij heeft het immers zelf al vier keer
moeten doen toen hij bankroet was.

Niettemin zou het ook een voordeel zijn voor
Trump om president zijn. Als staatshoofd kan
hij eindelijk officieel zijn geld ontvangen en
moet hij zijn tijd niet steken in het ontduiken
Ten eerste circuleren er veel roddels over van belastingen.
Donald Trump. De bevolking van Amerika
volgt slaafs de media en weigert hun ‘Trump zal zich altijd een weg
kritische denkvermogen te gebruiken. Uit uit de crisis kunnen banen. Hij
een eenvoudige redenering kunnen we heeft het immers zelf al vier keer
afleiden dat Trump helemaal niets heeft moeten doen toen hij bankroet
tegen de Mexicanen, sterker nog hij wil ze was.’
enkel helpen. Trump biedt de Mexicanen
extra werkgelegenheid aan door hen een Met andere woorden, Donald Trump is de
muur te laten bouwen. Dit is uiteraard in het beste remedie voor Amerika. Zijn jarenlange
ervaring met faillissement en zijn positieve
voordeel van de Mexicanen.
ingesteldheid zullen de Verenigde Staten
Eveneens kunnen we Donald Trump terug groots maken.
spiegelen aan een Donald die al veel succes
heeft gehad in Amerika, Donald Duck. Ze - Nikki Schoubben
hebben namelijk gemeenschappelijk dat ze
allebei een grote snavel hebben waar niet
veel zinnigs uitkomt. Ondanks de gebreken
die Donald Duck heeft is hij ook geliefd in
Amerika, dus de bevolking kan zeker van
Donald Trump leren houden.
Daarnaast is er veel commotie rond het
milieu. Trump zou volgens de media zich niet
veel aantrekken van het milieu maar niets is
minder waar... Familie Trump is voorstander
van de recyclage. Zo hergebruikte Melanie
Trump, een speech van Michelle Obama.

‘Ondanks de gebreken die
Donald Duck heeft is hij ook
geliefd in Amerika, dus de
bevolking kan zeker van Donald
Trump leren houden.’
Trump is ook een man met enorm veel
ervaring. Deze ervaring geeft hem een groot
voordeel tijdens de presidentsverkiezingen.
De bevolking van Amerika weet dat ze
in goede handen zijn als het over de
Amerikaanse economie gaat, want Trump
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Nummer 5
Alcohol. Want geen enkel
goed verhaal begint met
een slaatje…
Als ik er nu over nadenk,
had ik toch beter voor
het slaatje gekozen. Dat
zou me een hoop ellende
bespaard hebben. Maar
daar is het nu te laat
voor…
Ik schrok wakker door
een helse hoofdpijn.
Ik had echt niet zoveel
mogen
drinken.
De
kater was het zeker en
vast niet waard. Ik ging
terug op mijn rug liggen
en stootte zo met mijn
hoofd tegen de grond. Ik
lag helemaal niet in mijn
bed, maar op een kale,
ijzige vloer in het donker.
Blijkbaar was ik toch iets
zatter geworden dan ik
had gedacht. Maar de
kater was er het levende
bewijs van.
Plots leek het alsof er
een vloeistof in mijn
rechteroog liep. Wat was
dit nu weer? Hing er iets
in mijn haren? Ik werd al
bijna kwaad op mezelf,
want ik had ze nog
18

maar pas donkerbruinroodachtig
laten
verven. Ik streek over
mijn voorhoofd en een
scherpe pijn doordrong
mijn voorhoofd. Ik bekeek
mijn hand en hoewel het
nog altijd donker was,
zag ik dat mijn vingers
bedekt waren met bloed.
Had ik een wonde op
mijn voorhoofd? Het
verklaarde
wel
de
stekende pijn. Blijkbaar
had ik toch geen kater
door te veel te drinken.
Hoe ik dan niet in mijn bed
was geraakt, was nog
altijd een mysterie. Met
mijn beide handen zocht
ik naast me op de vloer
naar mijn bril. Misschien
zag ik iets over het hoofd
en dan had ik zo beter
zicht. Uiteindelijk vond ik
hem, maar toen ik de bril
op mijn neus plaatste,
voelde ik een rilling langs
mijn rug naar beneden
lopen. Dit was mijn kamer
helemaal niet. Het was
gewoon een donkere
lege ruimte. Er was zelfs
geen deur te bespeuren.
Dit moest wel een droom

zijn. Hoe kon ik anders een
afwezige deur verklaren.
Ik kneep mezelf in mijn
arm om mezelf wakker
te maken, maar het hielp
niet. Blijkbaar was ik
wakkerder dan ik dacht.
Plotseling vulde een
heldere lamp de kamer
vol met licht waardoor
er tranen in mijn ogen
sprongen. Met een luid
gekraak zakte een van
de muren naar beneden
en onthulde een tweede
kamer. De nieuwe ruimte
had de vorm van een
vijfhoek. De muur die naar
beneden was geschoven
was één van de zijdes
van de andere kamer. Ik
stapte bevend van angst
de nieuwe kamer binnen
en zodra ik dat gedaan
had, schoof de muur
weer naar boven.
Geweldig… nu zat ik hier
weer vast.
De wonde op mijn
voorhoofd deed nu echt
verschrikkelijk veel pijn,
alsof mijn voorhoofd
zou openbarsten. Heel
voorzichtig voelde ik met
mijn bloed-doordrenkte

vingers
aan
mijn
voorhoofd. De wonde
leek wel een bepaalde
vorm te hebben. Twee
rechte streepjes en een
halve cirkel. Ik had echt
geen idee hoe ik de
wonde had opgelopen.
Ik verschrok me een
ongeluk toen de andere
muren
van
deze
kamer ook naar
beneden zakte en
er twee jongens
en twee meisjes
verschenen. Zij
hadden blijkbaar
in
dezelfde
situatie gezeten
als ik. De horror
van mijn hoofdwonde
drong nu pas echt door.
Een van de twee meisjes,
met blonde haren, had
ook een wonde op haar
hoofd. In de vorm van
een “1”. Het andere
meisje, een brunette, had
een “3” gekerfd op haar
voorhoofd. De jongen
met de zwarte haren had
een “4” en de laatste,
een schriele jongen met
rode haren, had een “2”.
Nu wist ik welke vorm ik
op mijn voorhoofd had. Ik
was nummer vijf.
In het midden van de
vijfhoekige tafel lagen
vijf messen in een
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cirkel. Alle punten waren
bedekt met een laagje
gedroogd bloed. Nu wist
ik dan ook weer hoe we
aan de getallen waren
gekomen, maar welke
krankzinnige psychopaat
had dit gedaan? Alles
was zo verwarrend en
de scherpe pijn hielp niet
echt.
‘ W e l k o m ,
vrienden’, zei een
stem die overal
vandaan leek te
komen. Er hingen
waarschijnlijk
o v e r a l
luidsprekers.
‘Vandaag zullen
jullie laten zien hoe
moedig jullie wel niet zijn.
Jullie zijn mijn gasten,
vooral
omdat
jullie
gisteravond hebben laten
zien hoe moedig jullie met
drank kunnen omgaan.
Nu gaan we aan wat
andere moed werken.
Voor jullie liggen vijf
messen. Deze messen
zijn ook verantwoordelijk
voor
jullie
mooie
aandenkens op jullie
voorhoofd. Dit moet
natuurlijk gevierd worden
met mij in de feestkamer.
Spijtig genoeg heb ik
maar één toegangsticket.
De
laatste
levende

overblijver mag uit de
kamer en een geweldig
feestje meemaken. Jullie
krijgen een uur.’
We keken elkaar een
lange seconde aan in
de ogen en spurtten
toen naar de messen.
‘Ik ga dit overleven!’
zei ik tegen mezelf en
greep behendig een van
de marteltuigen vast. Ik
moest en zou winnen.
Helaas was ik te hard aan
het focussen geweest op
het bemachtigen van een
mes, dat ik niet op mijn
tegenstanders had gelet.
Domme fout.
Ik voelde een paar
keer een mes mijn huid
doordringen en ik viel
languit op de grond. Het
was de jongen met de
zwarte haren geweest.
Alles rondom me begon
te vervagen en een fel wit
licht trok mijn aandacht.
Ik voelde hoe het ademen
steeds moeilijker werd en
ik wist dat ik zou sterven.
Had ik de vorige avond
maar gekozen voor dat
slaatje.
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Horoscoop
Ram
(21 maart – 20 april)
Voor de rammen begint een overgangsperiode. U kan eindelijk helemaal tot rust komen.
Ondertussen legt u ook contact met mensen die in de nabije toekomst veel voor u kunnen
gaan betekenen. Op relationeel vlak hebt u dringend nood aan bevestiging. Laat u niet
verleiden tot riskante operaties.
Stier
(21 april – 20 mei)
Durf je genegenheid te tonen. Er zijn mensen die uitkijken naar een sein van emotie van uw
kant. In deze periode moet u er daarnaast niet op rekenen dat uw doel bereikt kan worden.
Dit betekent niet dat u geen plezier kan beleven in wat u doet. In de liefde is er een beetje
onrust. Op de oceaan van de liefde komen in de verte enkele golven aanrollen.
Tweelingen
(21 mei – 20 juni)
Met een beetje vertrouwen in de toekomst komt u het allemaal wel te boven. Durf risico’s
te nemen deze maand, u zal er beloond voor worden. Verder zal u uw ex-liefde een plaats
moeten geven in uw leven. Je moet er op kunnen terugblikken en denken aan de goede
momenten.
Kreeft
(21 juni – 20 juli)
Tot en met 20 november hebben de kreeften de wind in de zeilen. Alles wat u doet, zal
positieve gevolgen hebben. In moeilijke situaties zal u kunnen rekenen op de factor geluk.
21 november wordt echter een zeer negatieve dag. Op relationeel vlak eis je best niet te
veel. Het gaat allemaal de goede kant op.
Leeuw
(21 juli – 20 augustus)
Iemand probeert jou te provoceren. Het heeft geen zin om daar onmiddellijk op te reageren.
Denk na, koel af en reageer dan. Daarnaast vreet de dagelijkse sleur aan uw energie. Herpak
je snel, anders dreigt u in een negatieve spiraal terecht te komen. Vanaf 17 november kan u
rekenen op een nieuwe bondgenoot die zorgt voor een positieve sfeer.
Maagd
(21 augustus – 20 september)
Geef de romantiek in je relatie wat meer ruimte deze maand. Neem haar/hem eens mee op
restaurant. Om uw doel te bereiken in deze periode zal u al uw kennis en ervaring in de strijd
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moeten gooien. Probeer oprecht en eerlijk te zijn. Tot halverwege deze week zal u heel wat
hindernissen op uw weg vinden.
Weegschaal
(21 september – 20 oktober)
Zoek de gulden middenweg tussen school en ontspanning. Mik hoger dan je gewoon bent.
In de liefde blijft het opvallend rustig, ook voor de vrijgezellen. Verder beginnen heel wat
kleine dingen erop te wijzen dat de weegschalen hun zin zullen krijgen: er komt verandering!
U zult echter wel geduld moeten hebben, misschien wel tot het einde van de maand.
Schorpioen
(21 oktober – 20 november)
Als jullie een hevig kussengevecht voeren, moeten jullie achteraf geen ruzie maken over
stof op de slaapkamer. Deze maand hebt u meer dan ooit nood aan vrijheid. U hebt zin om
de routine te doorbreken. Deze periode is daar zeer geschikt voor. Probeer dit wel op een
bescheiden manier te doen. In de liefde maakt uw natuurlijke charme het verschil.
Boogschutter
(21 november – 20 december)
U beleeft dagen die door een euforisch gevoel overheerst worden. Denk niet aan morgen en
geniet met volle teugen. Alleen kan de vollemaan op 14 november een stoorzender zijn, wat
er voor zorgt dat u zich snel ergert aan van alles. Hoop geeft u veel moed en uw geduld zal
met spetters beloond worden.
Steenbok
(21 december – 20 januari)
Tracht begrip op te brengen voor andermans situatie. De omstandigheden zijn vandaag op
uw hand. U bruist ook van nieuwe ideeën die u zo snel mogelijk wilt uitproberen. Verder hebt
u het getroffen met uw nieuwe vlam. U komt erachter dat het geen simpele ziel is. Dat kan
een interessante relatie worden.
Waterman
(21 januari – 20 februari)
De klimmende maan heeft een heilzaam effect op alles wat de watermannen in deze periode
doen of proberen. Tracht u niet op te winden vandaag, je kunt er niet tegen en uw omgeving
ook niet. Opgelet voor blauwe plekken. In de liefde kan op 23 november een kort maar hevig
onweer opsteken.
Vissen
(21 februari – 20 maart)
In de liefde komt u stevig onder druk te staan. U moet de emotionele spanningen naar
tederheid in plaats van ruzie kanaliseren. De komende dagen hangt veel af van de mensen
die u ontmoet, al dan niet op eigen initiatief. Het resultaat van die ontmoetingen zal bepalen
of u goed in uw vel zit. Je moet verder niet te veel geld uitgeven deze maand.
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Spelletjes
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Kruiswoordraadsel
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Across

Down

1. Geboorteland Stalin

2. Nieuwe film met Tom Hanks

4. Verkleedthema van de jongens op de doop van dit jaar

3. Thema laatste cocktailfeestje

6. Thema stadsfestival Leuven

5. Bestemming van de historiareis van dit jaar

8. Grootste tempelcomplex ter wereld

7. Achternaam van diegene die het vrijhandelsakkoord
tussen de EU en Canada tegenhield

10. Stroming waar de internationale vrouwendag is uit
voortgekomen
11. Huisnummer Fakbar Letteren

9. Naam van onze laatste TD
13. Zanger die protestrap schreef tegen Trump
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Hermes hekelt:
Tanja Dexters

Tanja Dexters, u zal de naam niet
snel terugvinden in onze vertrouwde
academische kringen. Des te meer speelt
de vrouw de hoofdrol in menig artikel
van het gespecialiseerde dagblad ‘Het
Laatste Nieuws’, de dromen van hopeloze
mannen in de midlifecrisis en vooral in
het afsprakenboek van schoonheidssalon
‘de mottige drets’ te Wommelgem. Begin
deze week wist de zelfverklaarde prinses
Dexters zich weer in de belangstelling te
werken, al ging het niet over shampoo,
make-up of boulimia, haar vertrouwde
expertisegebieden. Het onderwerp was:
grafschennis.
Hoeveel kan je verwachten van iemand die
op het gebied van IQ het onderspit moet
delven van haar chihuahua, Paris? Zelfs het
meest ondenkbare, zo bleek. Zoals het een
vrome christelijke familie betaamt, trokken
ook Tanja en haar kroost op 1 november
richting kerhof. De ongelukkige begraafplats
in kwestie was Lebeke. Het geslacht Dexters
nam geen bloemen mee, wel een dosis
onderontwikkelde humor.

Alsof dat niet erg genoeg is, voerde ze
die hele idioterie uit in het bijzijn van haar
kinderen. De namen van die knaapjes zijn
ons niet bekend, maar onze redactie gaat
ervan uit dat ze luisteren naar Prutske en
Channel. Niet leuk he, lachen met namen
van dierbaren, Tanja?

‘Ze verzon het hilarisch grapje
om met de namen op de
grafstenen te gaan lachen. Op
allerheiligen. Wie dacht dat de
Spaanse Inquisitie een slecht
idee was, zie hier de vergrotende
trap.’
Is bovenstaande tekst naar uw insziens
belachelijk polemisch van aard? Wel ja, hare
laagheid Dexters manoeuvreert dan ook
op een belachelijk laag niveau. Ik geef het
eerlijk toe, ik wacht al lang op een gegronde
reden om Tanja tot stof te verpulveren.
In 2001 gaf ze al een eerste aanzet om
aan twistgeschrijf te gaan doen. Dat jaar
verklaarde ze doodleuk dat ze jaloers was
op de mensen die tijdens de aanslagen van
9/11 van de brandende torens sprongen. Het
was immers haar jarenlange droom om met
een parachute hetzelfde te doen. Helaas zat
ik dat jaar nog volop in mijn opleiding om te
leren schrijven (net als Tanja trouwens), en
Koen had me nog niet gevraagd om voor
Hermes te schrijven. Mijn ei van frustratie
kon ik dus nergens kwijt. Nu wel, godzijdank.

Daags ervoor kreeg Tanja namelijk een
schitterend idee. Terwijl ze haar ontbijt terug
aan het uitspauwen was (wie mooi wil zijn,
moet lijden) verzon ze het hilarisch grapje
om met de namen op de grafstenen te gaan
lachen. Op allerheiligen. Wie dacht dat de
Spaanse Inquisitie een slecht idee was, zie
hier de vergrotende trap. De overtreffende
trap van slechte ideeën bood Tanja ons ook Ter afsluiting: Ik meen
aan: ze filmde het relaas en gooide het op bovenstaand woord.
Instagram.
-Milan Vandermeulen
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Oplossingen spelletjes

Oplossingen kruiswoordraadsel:

1: Georgië 2: Inferno 3: Maffia 4: Pooiers 5: Stockholm 6: Utopia 7: Magnette
8: Angkor Wat 9: Double Drunk 10: Socialisme 11: Elf 12: Edelweis 13: Eminem
14: Lufthansa 15: Koco

De oplossing van de rebus was:’Onze Double drunk TD was weer formidabel.
Hopelijk heeft onze kater geen negen levens.’
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Voorlopige kalender voor de komende
twee maanden
Ma

Di
7

Wo

Do

8

9

15

16

21

22

23

28

29

14

Ochtendcantus &
dagdisco

November 2016

Ma

Lezing
Minos Euroscepticisme

Fakbartocht Infosessie
Erasmus

Kringenzuip

Vr

12

13

17

18

19

20

24

25

26

27

Fakverjaardagsfeestje

30

Wo

Do

Vr

Duurzaamheidsweek

Duurzaamheidsweek

6

90’s feestje

Duurzaamheidsweek

7

Zumba
13

14

19

20

21

Zo

2

3

4

8

9

10

11

15

16

17

18

22

23

Duurzaamheidsweek
Filmavond

12

Za

1

Game of
Eras: De
drie wijzen
5

Alumnicantus

December 2016

Di

Zo

11

Disney
Filmavond

Reisinfo &
Quiz
reiscocktail- Historia
feestje

Za

10

Kerstetentje

Duurzaamheidsweek
Uitstap
Utopia

Blok

24

Blok
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