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Het is weer die tijd van het jaar, blok. En ook 
Kerstmis natuurlijk, maar velen van jullie zijn 
waarschijnlijk niet meer gelovig, tenzij het dat 
ene schietgebedje voordat je moet spauwen  
meetelt. Maar vrees niet, er is alweer een  
Hermes om jezelf mee te amuseren als je je 
verveelt tijdens de blok, en nee, niet op die 
manier.  We hebben onder meer een inter-
view met de zeer interessante Hans Hauben, 
die ondanks zijn interesse voor Oudheid zeer 
eigentijdse dingen te zeggen heeft en frisse 
blikken werpt op zijn eigen carrière. Verder 
is er een iets uitgebreidere spelletjespagina 
voor de zwakken van geest onder ons, alweer 
een foodreview, ditmaal over de Leuvense  
pizza’s, dus smijt je Hermes zeker niet weg 
op het einde van de blok zodat je ons advies 
nog kan volgen in het 2e semester. Ik ga niet 
de hele inhoudsopgave hiernaast opsommen, 
dus bij deze nog veel lees-, blok- en ontkater-
plezier tijdens de komende weken, en succes 
met de examens natuurlijk!

Uw Hermesredactie
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Liefste Historianen,

Het doet me veel pijn om het te zeggen maar de 
tijd van het jaar is weer aangebroken waarin we 
ons allemaal gaan afzonderen en schimmelen 
achter onze bureau. Sommige studenten staan 
graag een uur in de wachtrij om een vierkante 
decimeter studieruimte te bemachtigen in één of  
andere muffe bibliotheek, anderen komen 
hun kleine kamer zelfs niet uit om te douchen. 
Maar de burden van de student blijft het-
zelfde. Hopeloos zoekt hij of zij vertier op 
facebookpagina’s zoals Confessions, waarbij 
alles tijdens deze zware periode ook gewoon 
zoveel grappiger lijkt dan het is. Hopeloos zoekt 
hij of zij vertier, en exact omwille van die reden 
hebt u dit prachtig kringblad vast. 
Het feit dat je deze Hermes weer in uw handen 
hebt, toont aan dat je je miserie nog een klein 
beetje wil uitstellen. En volledig terecht. Vergeet 
Leopold von Ranke, Octavianus, Frederik I  
Barbarossa en Charles Gordon nog maar heel 
even. Je zal ze de volgende weken al genoeg 
aandacht moeten geven. 

Laten we beter maar eens even terug dagdromen 
over dit fantastisch semester dat we allemaal 
achter de rug hebben. Weet je nog hoe we het 
jaar begonnen met een gigantisch hoeveelheid 
aan eerstejaarsfeestjes? Weet je nog (of mis-
schien kan je het niet meer herinneren) hoe we 
de Alabtros op stelten hebben gezet met onze 
legendarische Intoxicated TD? Weet je nog hoe je 
je proffen beter hebt leren kennen tijdens Game 
of Era’s? Of herinner je je nog de vele keren dat 
we het Io Vivat hebben ingezet op de vele cantus-
sen en onze stembanden smeerden met goden- 
drank Stella? Of denk je nog vaak terug aan 
onze glorieuze overwinning op de Kringenzuip? 
Wel beste Historianen, ik herinner het mij alvast  
allemaal nog heel levendig. 

Maar terwijl velen van jullie lagen te kateren 
na weeral een geniale Historia-avond beleefd 
te hebben, waren twee heren constant in de 

weer om vergaderingen voor te bereiden en 
standpunten van studenten klaar te stomen. 
De onderwijsboys van Historia hebben er een 
druk semester op zitten. Voor het eerst is onze 
opleiding geëvalueerd volgens een geheel nieuw 
systeem, COBRA genaamd. Dat vergde veel 
werk, maar meer dan ooit weten we wat goed is 
en wat er schort aan onze opleiding. Meer dan 
ooit verdedigt Historia jouw belangen in de vele 
organen en vergaderingen die deze universiteit 
rijk is. Je kan dus op je twee oren slapen. 

En nu kan ik zelfs mijn eigen woordje niet langer 
rekken, of de Hermesboys gaan er zo meedogen-
loos in besparen en snoeien dat zelfs de Vlaamse 
regering er gaat van walgen. Maar een klein 
beetje meer uitstellen kan eigenlijk geen kwaad. 
Op de volgende pagina’s staan nog een aantal 
fascinerende interviews, artikels, promopraatjes 
en zever. Uitstelgedrag verzekerd dus. Maar 
pas toch maar op en studeer goed! We zouden 
je graag volgend semester nog veel willen 
terugzien. Na de examens gaan we namelijk 
naar Krakau en we hebben ook al een geniale 
feestweek gepland met een nieuwe knaller van 
een TD! Even doorbijten dus en geen nood, want 
Historia blijft steeds jouw licht in de duisternis.

Ongelooflijk veel moed en succes gewenst voor 
de examens! 

Uw praeses,   
Siegfried

Voorwoord van onze praeses
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Historia staat op 
de planken

Een luid applaus weerklonk nadat de laatste 
zin uitgesproken was. Een rilling liep over 

de rug van menig toeschouwer. Hier en daar 
een traan. Een ietwat geromantiseerd beeld mis- 
schien, doch zeker niet zo ver van de realiteit. 
Wie vorig jaar naar één van de voorstellingen 
van Historia’s toneelgroep ging kijken, weet 
dat die wederom een enorm succes waren. De 
erkenningen die hen te beurt vielen op het Inter-
facultair Theaterfestival (IFTF) zetten dat extra 
in de verf. Niet alleen sleepten ze daar de prijzen 
voor beste mannelijke en vrouwelijke bijrol in de 
wacht - met respectievelijk Siegfried Evens (onze 
eigenste praeses, jawel) en Margot De Boeck -, 
ook waren er de nominaties in de categorieën 
voor het de beste vrouwelijke hoofdrol, het beste 
kostuum, de VETO-prijs en de beste regie. “De 
Koopman van Venetië” was een schot in de roos.
Die lijn hoopt Historia Toneel dit jaar door te 
trekken. Onder leiding van regisseur Kenneth 
Schenning, die ook vorig jaar al met succes de 
touwtjes in handen had, werden begin oktober 
met twee auditie-avonden toneeljaar 2015-2016 
aangevat. Inmiddels heeft de groep spelers 
volledig vorm gekregen en zijn de repetities vol-
op aan de gang. Het doel ook dit jaar weer: begin 
maart een aangenaam, spetterend kijkstuk op 
de planken brengen. De ingrediënten daarvoor: 
een groep gemotiveerde acteurs ondersteund 
door een paar enthousiaste muzikanten en een 
toegewijde regisseur. In ‘Tim van Athene’ zullen 
ze in de week van 7 tot 11 maart in ieder geval 
weer het beste van zichzelf geven. Liefst vier-
maal betreden ze dan immers weer de planken, 
waarmee ze naar goede gewoonte ook weer het 

Interfacultair Theaterfestival op gang trappen.
Enkele weken geleden vond in ieder geval al het 
jaarlijkse toneelweekend plaats. Hiervoor trok 
de toneelgroep helemaal naar het verre Blanken- 
berge. Naast een pintje en een beetje wijn ‘s 
avonds om het groepsgevoel aan te scherpen, 
werd daar vooral ook stevig gerepeteerd. Noch 
de koude repeteeromstandigheden of vliegende 
teksten ten gevolge van stevige windvlagen, 
noch vermoeidheid of katers konden daarbij 
acteurs of regisseur afstoppen. Met de nodige 
portie humor en (quasi) professionele bediening  
door een heuse kookploeg werd het een ex-
pressief, geslaagd weekend.
De laatste rechte lijn wordt inmiddels, met een 
korte (verplichte) studie- en examenonder- 
breking, in ieder geval ingezet. De vruchten van 
de voorbereiding en het toneelweekend zijn dus 
iets om naar uit te kijken. Eenzelfde dosis humor 
zullen ze in combinatie met een stevige portie  
enthousiasme dan immers voor u proberen 
terug te brengen op de planken met ‘Tim van 
Athene’. In (licht) gecensureerde vorm mis- 
schien, doch geen onrecht aangedaan. Al een 
tipje van de sluier? U maakt kennis met geheel 
nieuwe scheldwoorden. Karakters die al dan 
niet tot de verbeelding spreken zullen uw geest  
prikkelen. En wie echt van goede wil is, kan zelfs 
de historische dimensie van het stuk achter- 
halen... ‘Tim van Athene’. Historia Toneel.  
Remember the name, save the date. Tot in maart!

- Victor Van Driessche,   
   Toneelverantwoordelijke Historia 

Historia Toneel

Tim van Athene

waneer? 7 tot 11 maart

waar? De Koelisse onder Alma 3

Kaarten worden op een later tijdstip verkocht
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Interview met prof. em. Hauben 
In onze reeks interviews zoeken we altijd naar de meest interessante figuren die aan onze prachtige 
universiteit gepasseerd zijn en die een speciale relatie hebben met onze opleiding. Hoewel velen het 
vaak vergeten, hoort de afstudeerrichting “Geschiedenis van de Oudheid” hier ook bij. Daarom zijn 
we op zoek gegaan naar een persoon die deze leemte bij de student kan opvullen. Wie beter dan 
prof. em. Hans Hauben? Een oude bekende onder oudheidkundigen en andere studenten zijn hem 
misschien al tegengekomen wanneer ze een verdwaald keuzevak over de Oudheid opnamen. Hij 
was bereid zijn wijsheid met ons te delen en we hopen dat jullie van het interview kunnen genieten.

We kunnen misschien beginnen 
bij het begin van u carrière. U 
studeerde geschiedenis aan de 
KUL en heeft daarna verder ge-
studeerd in Parijs en Bonn. Wat 
veroorzaakte deze tochten?

Dat was voor mijn speciali-
satie, dat houdt in dat ik me 
bezighield met Hellenistische 
geschiedenis op verscheidene 
vlakken, en later in mijn loop-
baan heb ik me ook bezig- 
gehouden met de geschiedenis 
van het antieke christendom, 
en dan vooral het christendom 
in Egypte.

U bent ook mandaathouder van 
het Belgisch Nationaal Fonds, 
wat houdt dat precies in?

Dat is nu anders dan vroeger, 
vroeger was het nationaal  
gebonden en was het nog 
Belgisch, nu is het Vlaams ge-
worden onder de naam FWO 
Vlaanderen. Het is nu meer 
uitgebouwd dan vroeger ook, 
maar ja, dat werkte in verschil-
lende niveaus. Eerst was er een 
beurs die men kreeg en daarna 
een wedde, waar verschil- 
lende graden in waren en dat 
is een soort parallelle carrière 

met de universiteit, en later 
ga je over naar de universiteit. 
Bij het fonds staat onderzoek 
centraal en daarna kon je dus 
overstappen naar de universi-
teit. Vroeger was dat zelfs niet 
nodig, dan kon je je hele carrière 
lang bij het fonds blijven, en 
kon je dus hooggekwalificeerd 
onderzoeker zijn en carrière 
maken bij het fonds, zonder 
dat je les moest geven. Dat viel 
soms nog wel voor dat men een 
hele carrière uitbouwde bij het 
fonds, maar in mindere mate 
dan aan de universiteit. Je kon 
dus je hele leven onderzoek 
voeren, maar zo’n mandaten 
bestaan niet meer, en nu moet 
je normaal gezien altijd terug 
naar de universiteit.

Het is een pijnpunt bij veel  
professoren dat ze geen les  
willen geven omdat ze bang 
zijn daardoor tijd te verliezen 
die ze aan hun onderzoek  
hadden kunnen besteden. 

Ja, dat is zo, zeker bij de  
geschiedenis van de Oudheid, 
omdat we altijd maar met weinig  
mensen zijn om les te geven, 
en er zeer veel verschillende  
vakken zijn. Ik kan me voor- 

stellen dat je bijvoorbeeld bij 
de rechtenfaculteit je je niet 
kan beperken tot slechts enkele 
vakken omdat er zeer veel stu-
denten zijn. 

Bij ons zijn er daarentegen 
redelijk weinig studenten. 
En Oudheid is een vrij brede 
richting met een uitgebreid  
programma en veel specifieke 
vakken. De weinige professoren 
die er zijn moeten zich dus 
bekwamen in vele diverse as-
pecten en moeten vaak vakken 
geven, ook al hebben ze daar 
nooit onderzoek naar gedaan. 
Ik heb zelf bijvoorbeeld tien 
verschillende vakken gegeven, 
dus dat is enorm veel en op 
zeer uiteenlopende domeinen. 
Ik heb bijvoorbeeld antiek recht 
gegeven, maar ik heb ook een 
inleiding gegeven tot papy- 
rologie en epigrafie. Daarnaast 
heb ik Griekse epigrafie en 
Griekse instellingen gegeven. 
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Op het einde van mijn carrière 
hebben ze mij dan ook nog eens 
gevraagd om het vak “Romeins 
wereldrijk” te doceren, alhoewel  
ik heel weinig afwist van  
Romeinse geschiedenis. 

Ik heb me daar dan helemaal in 
ingewerkt, en dat is heel belang- 
rijk natuurlijk. Je moet bereid 
zijn dat te doen. De tijd die je 
besteed aan de voorbereiding 
van je lessen en het inwerken 
in je leerstof kan je natuurlijk 
niet besteden aan je artikelen 
of onderzoek. Het heeft wel het 
heel grote voordeel dat je zaken 
uit een uiteenlopend domein 
kunt betrekken op elkaar en 
lijnen kan trekken. Dit kunnen 
mensen die zich op één speci- 
fiek gebied richten niet. Die 
zitten gewoon in hun eigen  
domein en werken daarin  
verder, maar als je in verschil-
lende domeinen werkzaam 
bent dan zie je dat het ene  
domein altijd wel zijn weerslag 
heeft op het andere en dat is 
altijd een verrijking. En ik heb 
er natuurlijk altijd  een erezaak 
van gemaakt dat ik aan mijn 
studenten leerstof heb aan- 
geboden van niveau en ik heb 
me er altijd goed in ingewerkt. Ik 
heb lesgeven nooit beschouwd  
als iets bijkomstig, nooit. Ik heb 
wel veel onderzoek gedaan, 
maar ik heb ook altijd veel  

energie besteed aan mijn  
lessen, en dat vind ik heel 
belangrijk. Bij ons is het van 
cruciaal belang dat je zaken 
doorgeeft, dus de persoon van 
de lesgever, de persoon van 
de professor in onze faculteit, 
is zeer belangrijk. Het vol- 
staat niet om te zeggen aan uw 
studenten, lees dat maar eens, 
je moet dat zelf ook lezen. Dat 
is misschien niet zo altijd bij  
andere faculteiten maar bij ons 
is dat zeer belangrijk.

Ik heb bij u Geschiedenis van het 
Romeins Wereldrijk gevolgd,  
en ik dacht voordat ik aan 
die lessen begon dat dat de  
periode was waar ik het meeste 
van wist. Toch was dat het 
vak waar ik het meest heb bij- 
geleerd, omdat het effectief 
duidelijk was dat u zich echt 
had ingewerkt in de materie. 
Het was wel een zeer leerrijk 
vak maar ook een zeer moeilijk 
vak.

Het is inderdaad zeer moeilijke 
leerstof. Voor mij was dat ook 
één van de moeilijkste vakken 
en ook telkens het vak waar ik 
het meeste tijd in stak om het 
voor te bereiden. Absoluut, ik 
ben het daar volledig mee eens, 
en dat examen, ik zou het zelf 
niet willen afleggen. Maar ja, 
het is nu eenmaal zo. Je kan 
proberen u te beperken tot een 
paar aspecten of een overzicht 
geven, maar zo werkt het niet. 
Je geraakt er pas in thuis als 
je je daarin verdiept. Ik heb 
het zelf toch al verschillende 

keren voorbereid maar het is 
telkens weer een heel karwij. 
Specifiek voor dit vak denk ik 
ook dat men vaak het belang 
van het Romeinse keizerrijk 
onderschat. Het is een zeer  
belangrijke periode geweest 
maar er zijn er natuurlijk zo 
veel die allemaal belangrijk 
zijn. Het is me pas in de loop 
van de jaren opgevallen hoe 
rijk en veelzijdig de Oudheid 
wel niet is, en hoeveel men 
eigenlijk nog weet en hoeveel 
men er nog mee kan doen. Eén  
leven volstaat niet, en ik heb 
ook die ambitie niet meer om 
daar verder onderzoek naar 
te doen. Maar het is iets dat je 
moeilijk aan iemand kan wijs-
maken, je merkt het pas als je er 
echt mee bezig bent.

Historia gaat dit academiejaar 
op reis naar Krakau. U heeft 
zelf ook een beetje een speciale 
band met Polen, vanwaar die 
band?

Dat is een heel lange geschiede-
nis, maar het komt erop neer dat 
wij, bij Oudheid een zeer sterke 
afdeling papyrologie hebben.  
Onze professoren toen ik nog 
studeerde, waren daar al mee 
bezig, namelijk Peremans en 
Van ‘t Daeck. Die hadden een 
goede band met de universi- 
teit van Warschau. Het was 
in volle communistentijd en 
die mensen hadden het daar 
heel moeilijk. Ze konden daar 
geen boeken kopen en werden 
streng gecontroleerd. Maar ze 
waren zeer intelligente weten- 

ik heb er altijd  een 
erezaak van gemaakt 
dat ik mijn studenten  
leerstof heb aan- 
geboden van niveau
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schappers en zeer getalen-
teerd. Om toch aan materiaal te 
komen gingen ze vaak op reis 
met behulp van beurzen. Zo zijn 
ze dus in Leuven beland omdat 
wij een heel goede bibliotheek 
hebben. Dan kwamen ze hier 
zo veel mogelijk aanvragen en 
dan namen ze van alles foto- 
kopieën om deze in Warschau te  
kunnen analyseren. We hebben 
hen hier altijd in gesteund zo 
goed als we konden en zo is 
er een band ontstaan. Ik ben  
bevriend geraakt met een paar 
van die mensen, onder andere 
een jongere collega van mij, die 
ik al veel jaren ken. 

De eerste keer dat ik naar War-
schau ben geweest is onder- 
tussen al 34 jaar geleden. Ik ben 
daar heel goed ontvangen ge-
weest en die man heeft mij daar 
geholpen en heeft mij ook heel 
wat bijgeleerd over de Poolse 
geschiedenis. Ik ben mij daar 
verder gaan in interesseren en 
dat is dan zover gekomen dat 
ik reizen ben gaan leiden in 
samenwerking met die collega. 
Toevallig ben ik zelfs een paar 
weken geleden naar Warschau 
geweest omdat ik uitgenodigd 
was op een congres daar door 
onze connecties en dat voelde 
eigenlijk een beetje aan als thuis- 
komen. 

U heeft het daarnet al aan- 
gehaald dat de kleinschaligheid 
van Oudheid iets positief is, 
waardoor je je sneller inwerkt 
op verschillende gebieden, en 
zo andere verbanden kan zien. 
Maar hoe voelt u zich bij deze 
isolatie en kleinschaligheid 
van Oudheid?

Ik heb nooit gemerkt dat Oud-
heid geïsoleerd was. Omdat we 
ons zo toegelegd hebben op een 
klein domein hebben we ook 
veel internationale contacten 
binnen en buiten Europa. We 
zijn niet echt geïsoleerd, maar 
bij moderne geschiedenis lijkt 
dat misschien wel zo omdat 
we veel minder aanleunen bij 
moderne geschiedenis dan 
bij andere disciplines zoals  
archeologie en oude talen zoals 
het Grieks en het Latijn. De  
structuur van de universiteit 
heeft ons gedwongen om samen 
te gaan met moderne geschie- 
denis maar in de realiteit is 
dat nu eenmaal niet meteen 
het meest praktische. Als ik 
op het vijfde verdiep door 
de gang loop, is er niemand 
die mij groet omdat niemand 
mij daar kent. Dit is omdat 
ik simpelweg nooit met hen 
samenwerk maar wel bij- 
voorbeeld met de mensen van 
archeologie. Dat is nu eenmaal 
zo.

Vroeger was er nog de studenten- 
kring Klio waar de classici in 
zaten maar die is nu ontbonden 
en samengesmolten met Histo-
ria.

Ik ben nog praeses geweest van 
Klio en daar ben ik nog altijd 
blij mee. Ik volg nog altijd het 
kringleven maar ik vind het 
wel spijtig dat Klio opgeheven 
is. Niet dat ik iets tegen Histo-
ria heb, want het ene sluit het 
andere niet uit. Maar ik zou 
hier veel liever gezeten hebben 
in een verband met classici en 
archeologen dan met moderne 
historici, omdat we daar nu 
eenmaal meer banden met heb-
ben.

Hoe was het als praeses van een 
studentenkring vroeger? Zijn er 
veel verschillen met vandaag de 
dag?

Er zijn zeker enkele grote ver-
schillen. Ik denk dat het kring-
leven vroeger veel intenser was, 
omdat er ook geen examens 
waren in januari. Wij konden 
ons amuseren tot in april en dan 
begonnen we te blokken. Het is 
nu niet dat we onze zaken niet 

we leunen veel mind-
er aan bij moderne 
geschiedenis dan bij 

andere disciplines
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bijhielden, maar het bood een 
volledig ander perspectief op 
het studentenleven dan zoals 
het nu is. Het was trouwens 
veel beter voor de studie om één 
keer examen te hebben. Ik vind 
de plannen van de universiteit 
om vier examenperiodes per 
academiejaar te organiseren ge-
woon belachelijk, want je moet 
studeren op lange termijn, en 
dat doet men niet meer. Dat 
is zeer slecht voor het lange- 
termijngeheugen wat toch  
belangrijk is aan de universiteit. 
Je moest de stof dus op langere 
termijn kennen. Nu kan je bijna 
de dag erna al alles vergeten. 
Wij studeerden op een andere 

manier en er werd ook op een 
andere manier ondervraagd. 
Men peilde naar de echte  
kennis, in plaats van naar  
details te vragen. Mondelinge 
examens waren ook anders. Je 
moest onmiddellijk antwoord 
kunnen bieden op soms heel  
ingewikkelde vragen, zonder 
tijd om je voor te bereiden. 
Zo werd er dan bijvoorbeeld 
gevraagd naar de evolutie van 
de Schelde in de middeleeuwen, 
of de boer in de middeleeuwen. 
En daar moest je dan volledig 
op kunnen antwoorden zonder 
enige voorbereiding. Je ver-
scheen meteen voor je prof, die 

er natuurlijk wel wat van wist. 
Dat wil zeggen dat je je leerstof 
dus ook studeerde met het oog 
op dat soort vragen.

Nu even iets totaal anders,  
Arnout Hauben, uw zoon, is een 
bekend televisiemaker, die een 
aantal programma’s omtrent 
geschiedenis heeft gemaakt. 
Hij was onlangs aanwezig op 
een panelgesprek van Historia  
Cultuur over Geschiedenis en 
TV. Hoe voelt u zich daar bij?

Arnout is mijn derde kind en 
mijn tweede zoon. Ik was ook 
op het panelgesprek aanwezig 
en heb hem daar dus ook gezien. 
Hij heeft eigenlijk het geluk 
gehad dat hij een goede leraar 
getroffen heeft toen hij hier bij 
de Jozefieten naar school ging. 
Arnout was een heel beweeg- 
lijke jongeman, maar ook 
erg receptief voor indrukken 
en waarnemingen. Hij heeft 
toen het geluk gehad dat zijn  
leraar hem begreep en hem 
heeft aangespoord om daar 
verder mee te gaan. Daar-
door is hij naar het Sint-Lucas  
gegaan in Schaarbeek. Daar is 
ook zijn interesse in geschie- 
denis gegroeid. Arnout was 
altijd iemand die goed met 
mensen overweg kon. Ik zeg 
altijd dat hij zelfs met mij over-
weg kon, dus dat is een goed 
teken. (lacht)

En wat hebben uw andere  
kinderen zoal gestudeerd?

Ik heb mijn kinderen nooit ge- 
dwongen om bepaalde studies 
te doen, ze hebben altijd zelf 
mogen kiezen. De oudste heeft 
rechten gedaan en heeft zich 
gespecialiseerd in sociale zeker- 
heid. Ik kan het moeilijk uit- 
leggen want ik ben er zelf niet 
echt in thuis, maar hij is een 
raadgever voor regeringen  
en anderen, die meer op een 
Europees niveau willen komen 
in verband met hospitalisatie, 
sociale zekerheid, etc… Hij zit 
nu veel in Oosterse landen en 
zit bijvoorbeeld op dit ogenblik 
in Oezbekistan. Hij werkt zelf-
standig en kiest zijn projecten 
uit waardoor hij al veel landen 
heeft bezocht en al veel van 
de wereld heeft gezien. Ik heb 
ook nog een dochter die kunst-
geschiedenis heeft gestudeerd 
maar zij is momenteel een huis-
moeder. En dan heb ik nog mijn 
jongste dochter die pedagogie 
heeft gestudeerd. Ze bezoekt 
dus scholen en dergelijke waar 
ze een soort raadgeefster is over 
het vak Nederlands in diverse 
scholen. Ze wordt dus door de 
universiteit ingeschakeld als 
een soort sociale pedagoge. 

Bedankt voor dit interview.
 
Graag gedaan!

Ik vind de plannen 
van de universiteit 
om vier examenpe-
riodes per academie-
jaar te organiseren 

gewoon belachelijk
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Historia sport

Beste sportfanaten,

Zie hier een nieuw overzicht van onze prachtige 
en minder prachtige resultaten op velden aller-
hande!

De wekelijkse loopsessies eindigden dit semester 
jammer genoeg al  op 17 november. Het koudere 
weer, maar voornamelijk het vroege vallen van 
de avond waren de boosdoeners. Dit groot gemis 
werd op 3 december toch enigszins goedgemaakt 
met de Historia Zumbasessie. Onder kundige  
begeleiding van cudi-ster Katrien werden er  
massaal calorieën verbrand op het derde verdiep 
van het MSI. Er zijn zelfs geruchten die beweren 
dat er in het tweede semester een vervolg hierop 
zal plaatsvinden!  Aangezien iedereen weet 
dat de blok en de eindejaarsfeesten een zware 
tol eisen van zowel je lichamelijke als mentale  
gezondheid, zal Historia Sport in het tweede 
semester ook opnieuw aanvatten met de loop-
sessies! Wil je dus die paar overtollige kilootjes 
kwijtspelen, word dan zeker lid van de face-
bookgroep “Historia loopgroep” om op de 
hoogte te blijven van de laatste informatie! 

Er was ook een activiteit van iets dubieuzere 
sportieve waarde, maar des te meer enter-
tainend. U raadt het al: ook dit semester was 
de Jenevervoetbal een schot in de roos! Met een 
hoop enthousiaste Historianen en jenever (vééél 
jenever) trokken we naar Park Den Bruul in hartje 
Leuven. Een onverlicht veldje en spelers 

van allerlei niveau zorgden voor een eerder  
humoristisch spelverloop, alhoewel er soms 
toch wel wat vlot combinatievoetbal te  
bespeuren viel. Naarmate de avond vorderde, 
slonk de drankvoorraad maar steeg het spel- 
plezier des te meer. Hierbij ook nog een klein 
dankwoordje aan Pieter U. voor het redden 
van de bal uit de Dijle. Iedereen die er niet bij 
was, had uiteraard ongelijk! (PS: Mijn team was 
duidelijk beter, en een verdiende winnaar. Suck 
it, Joost!)

Hiernaast organiseerden we ook weer de tradi-
tionele proffen- en assistenvoetbal waarin Histo-
ria het opneemt tegen een ijzersterke ploeg prof-
fen en assistenten. Er werd zwaar gestreden op 
het veld, rekeningen van vorige examenperiodes 
werden rechtgezet en deals voor de komende 
examenperiode werden gesloten. Toen het stof 
uiteindelijk ging liggen, bleek Historia gewon-
nen te hebben met 3-2. De goals van Historia 
waren afkomstig van T. Bouwmans, T. Deputter  
en J. Van Houtven. Bij de proffen scoorden prof. 
Kohlrausch en B. Van Waarden.
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Standen

Veldvoetbal Zaalvoetbal Volleybal
Pauscollege - Historia 2-0 Historia - Educata 14-5 Ekonomika - Historia 2-0

Historia - Wina 0-2 Crimen - Historia 15-11 Thomas Morus - Historia 2-0
Historia - Educata 2-1 Babylon - Historia 4-5

Historia - Psychologie 0-7

Veldvoetbal
1 Didactica 6
2 Historia 6
3 Pauscollege 3
4 Educata 0
5 Wina 0

Zaalvoetbal
1 Historia 6
2 Crimen 6
3 Babylon 1
4 LBK 1
5 Educata 0

Volleybal
1 Ekonomika 7
2 VTK 6
3 Thomas Morus 6
4 Babylon 3
5 Industria 3
6 Historia 2
7 Diana 0

Onze IFB teams zijn goed bezig, met kans op kwalificatie voor de einderondes bij zowel  
zaal- als veldvoetbal. Het volleybalteam trok vele deelnemers, maar zit jammer genoeg  
in een zeer zware poule. Hieronder vindt u de verschillende uitslagen, alsook  
de voorlopige rankings van onze IFB-ploegen. De ranking dient wel met enige  
historische kritiek gelezen te worden: LOKO’s “indien-systeem” staat nog niet op punt, waar-
door de realiteit lichtjes kan verschillen. We willen ze u toch niet onthouden, voornamelijk omdat  
Historia op 1 staat in onze zaalvoetbalpoule. ;)  

Nog eens bedankt aan iedereen die in de kleuren van Historia heeft meegestreden en iedereen die 
langs de kant supporterde. Zonder jullie zou het heel wat minder tof zijn en we zien jullie graag 
terug volgend semester!

Uitslagen
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Koffieshoppen in de Vlaamse bierstad

De koffiebars schieten in de Leuvense studen-
tenstad als ware latte macchiato’s uit de grond.  
Redenen genoeg voor ‘La Frootloo Familia’ 
om speciaal voor u elke Hermes er ééntje te  
testen. Deze keer ging het dolle kwartet op 

bezoek bij Coffee en Teabar Anna.

Op een rustige woensdagnamiddag trok ‘La  
Familia’ naar de klein ogende koffiebar 

tegenover Museum M. Helemaal in kerstsfeer 
prijkt een prachtige prinses Elsa uit Frozen met 
een tasje koffie in de hand op de voorruit. Bij 
het binnenkomen word je ondergedompeld in 
de sfeervolle rust. Hier is duidelijk een binnen- 
huisarchitect aan de slag geweest. De lang- 
werpige ruimte is gevuld met knusse zetels, 
houten banken en verschillende tafeltjes in rode, 
zwarte een aardkleurige tinten. Het publiek 
is divers, gaande van klestsende vijftigers, een  
skypende Chinese dame onder een rood dekentje 
en een variatie aan studenten. Hier is duidelijk 
iedereen welkom.

Anna
Centraal in de koffiebar staat de grote, lang- 
werpige toog waarachter de rosse Anna klaar- 
staat voor de bediening. Anna straalt één en al 
rust uit en dat is ook te merken aan het tempo 
van de bediening; het gaat nogal traag vooruit. 
Maar dat vergeven we haar, want wanneer Jasper  
vraagt naar de Autumn Latte en die niet meer 
beschikbaar is, neemt ze de tijd om een nieuwe 
latte te maken; ééntje met kaneel en speculoos. 
Van persoonlijke bediening gesproken! Naast 
de vele theeën en koffies zijn er ook chocomelk, 
verse limonades en andere consumpties te ver-
krijgen (je kan ook thee en koffie kopen om mee 
te nemen naar huis). Daarnaast biedt ze ook 
een klein assortiment lekker ogende taartjes en 
koekjes aan, waarbij je standaard kan proeven 
van een heerlijke Anna’s cookie bij elke koffie.

Tafel
Een pluspunt van de koffiebar is, ondanks zijn 
afgelijnd design, de huiselijke, gezellige sfeer 
die er hangt. Aan de achterste wand prijkt een 
minimalistische boekenkast waar je niet alleen 
speciaalboeken kan vinden over thee en choco-
lade, maar ook tijdschriften en zelfs de volledige 
Harry Potter-serie. Voor de boekenkast staat een 
grote houten tafel waar verschillende studenten  
druk aan het tokkelen zijn op hun laptops. 
Ongelijk geven we ze niet; voor € 2,60 kan je 
de koffie van de dag krijgen met een gratis 
refill: ideaal om een namiddagje te paperen. 
Voor wie toch liever de bibliotheek gebruikt als 
uitvalbasis voor zijn studiewerk kan hier ook 
terecht voor de perfecte pauze. Want zeg nu 
zelf: dat extra stukje taart heb je na de hele dag  
wroetelen in het archief echt wel verdiend. Daar-
naast merken we ook nog enkele positieve, maar 
toch niet onbelangrijke details op. In de koffie-
bar kan je gebruik maken van free wifi, wat toch 
wel mooi meegenomen is wanneer je een dagje  
computeren gepland hebt. Ook is het handig 
dat je, waar je ook zit in de bar, je al je spulletjes 
steeds kwijt kan. Zowel in de comfy zetels achter- 
aan in de zaak als op de lange houten bank 
vooraan in de bar is er ruimte genoeg om je  
territorium af te bakenen. Uiteindelijk is het 
glaasje water dat Marjoleine (gratis!) bij haar 
espresso krijgt ook een grote plus, aangezien dit 
toch niet in alle koffiebars de gangbare norm is.

Coffee & Teabar AnnaLeopold Vanderkelenstraat 273000 Leuven
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Televisie
Toch zijn we niet van alles even 
hard overtuigd. De gigantische 
flatscreen aan de zijmuur waar 
Justin Bieber op verscheen lijkt 
ons écht wel overbodig. Ook 
enkele tafeltjes blijken niet zo 
stabiel te zijn en alles wat we 
proeven is vrij zoet. We stellen 
ook vast dat Anna binnen 
haar assortiment niet erg veel  
speciale dingen aanbiedt, maar 
wat ze aanbiedt is wel verzorgd.

Besluit
We kunnen dus besluiten dat 
dit de ideale locatie is voor al 
wie eventjes de batterijen wilt 
opladen tussen de papersessies   
of voor mensen die eens ergens  
gezellig willen paperen. (nvdr. we 
staan niet in voor gemiste deadlines)

- Eva Bossuyt & Jasper Verschelde

Wat bestelden we?
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Resultaten van 
de Poppolls

Luidste Eerste Bacher:
   Jens Deferm

Historia Boobs:
   Ann-Sophie Vermeersch

Historia Kontje:
   Ann-Sophie Vermeersch

Fakschimmel:
   Tom “Pedro” Vanroy

Bibschimmel:
   Gert Huskens

Historia Hunk:
   Leander Asnong

Historia Babe:
   Ann-Sophie Vermeersch

Heetste Historia Atleet:
   Leander Asnong

Histhoeria:
   Kristien Vandebeeck

Sympathiekste Prof.: 
   Brigitte Meijns

Leukste Vak:
   Middeleeuwen

Saaiste Vak:
   IHO & Zoekstrategieën

Schattigste Koppel:
   Toon van Overbeke &
   Febe Cosemans

Facebookfreak:
   Arnaut Van Vlierden

Fashionqueen:
   Katrien Martens

Historia Marginaal:
   Tom “Pedro” Vanroy

Historia Knuffelbeer:
   Koen Jaspers

Toekomstig Koppel:
   Thibau Deputter & 
   Katrien Mertens

Ook dit jaar weer werden er een hele boel 
prijzen uitgereikt tijdens het geweldige 
kerstetentje. Aan iedereen die aanwezig 
was: bedankt. Aan iedereen die niet aan-
wezig was: volgend jaar beter!
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Funpage 1 Sudoku’s
Makkelijk

Gemiddeld

Moeilijk
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BALLONVAART OP Z’N ZWEEDS
Hoe een ingenieur uit Zweden naar de Noordpool vloog

De Noordpool, een grote 
ijsmassa op de top van onze 

aardbol, bevolkt door ijsberen, 
zeehonden en een verdwaalde 
narwal, maar ook een plaats 
van ontdekkingen, strijd en  
natuurlijk de Kerstman. De laat-
ste jaren is het gebied rondom de 
Noordpool vooral interessant 
geworden vanwege de fossiele 
brandstoffen die onder het aard- 
oppervlak verborgen liggen. 
Toch was het vroeger een  
gebied dat vooral tot de ver-
wondering sprak. Men had het 
over een gebied waar de zon 
niet onder ging, maar zag het 
ook als toegangspunt tot het 
midden van de aarde. Het zou 
tot in de 20ste eeuw duren voor 
er mensen (voor zover bekend)  
op de Noordpool zouden 
landen, waarbij de bekendste  
Robert Edwin Peary was in 
1909. De meest excentrieke was 
echter Salomon August Andrée 
die niet koos voor een voettocht, 
maar voor een luchttransport in 
een zelfgebouwde luchtballon. 

Een leven in vogelvlucht
Zijn naam klinkt eerder Frans 
dan Zweeds, maar toch werd 
Salomon in oktober van 1854 
geboren in het kleine plaatsje 
Gränna gelegen in de provin-
cie Jönköping (Midden-Zwe-
den) aan het Vättameer. Hij 
groeide op als enig kind met 
een liefhebbende vader (die in 
1870 overleed) en zijn moed-
er met wie hij een goede band 

had. Naast de liefde voor zijn  
familie was Salomon altijd al  
geïnteresseerd in het technische, 
waardoor zijn keuze voor de 
Kungliga Tekniska Högskolan  
(Technische Universiteit in 
Stockholm) geen vreemde was. 
Hij studeerde in 1874 af met 
een diploma in Werktuigbouw- 
kunde om twee jaar later zijn 
carrière te verplaatsen naar 
Amerika (Philadelphia), waar 
hij werkte in het Zweeds  
Paviljoen tijdens de Wereldten-
toonstelling – niet als ingenieur –  
maar als conciërge. Het was hier 
dat hij zich begon te verdiepen 
in boeken rondom de mogelijk- 
heden die men had met wind-
kracht. Zijn werk maakte het 
mogelijk om zich te bewegen 
in bepaalde sociale kringen, 
waardoor hij op een dag een 
ontmoeting had met de bero-
emde ballonvaarder John Wise 
(Uitvinder van de Luchtballon-
post, maar verdween in 1879 
zonder ooit teruggevonden te 
worden). Het zette een knop 
om bij Salomon, die het bijltje 
er bij neer gooide in Amerika 
en terugkeerde naar Zweden. 
Hij begon een kleine machine- 
werkplaats, waar hij experimen- 
teerde met hersenspinsels en 
problemen van de lokale be- 
volking probeerde op te lossen, 
tot hij merkte dat hij dit niet 
kon doen met de middelen die 
hij had (plus de zaak liep niet, 
waardoor hij ander werk moest 
zoeken). 

Een nobel streven
Zweden was echter niet het  
enige land dat zich bezig hield 
met poolexploratie en de koning 
wilde voornamelijk buurland 
Noorwegen aftroeven. In 1895 
kreeg Salomon de kans om te 
speechen bij de Koninklijke 
Academie van de Wetenschap 
over zijn plan om met een 
luchtballon de noordpool te 
bereiken. Hij zette zijn plan uit- 
een in vier punten die gehaald 
moesten worden voor het (in 
zijn ogen) mogelijk was om de 
pool te bereiken met een ballon:
• Het moest een totaal gewicht 
van 3000 kg kunnen dragen, 
bestaande uit drie personen,  
voedsel voor een paar maanden, 
middelen om experimenten  
uit te voeren en natuurlijk ballast. 
• Het moest 30 dagen in de 
lucht kunnen blijven zonder 
hoogte te verliezen door gas- 
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uitstroom (oftewel het drijf- 
vermogen). Hierbij speelt de 
wet van Archimedes (opwaartse  
kracht) een belangrijke rol.
• Waterstofgas moest worden 
‘gemaakt’ en opgeslagen 
worden in tanks, zodat het 
op de plaats van vertrek in de  
ballon gepompt kon worden.
• Hij wilde een bestuurbare 
ballon, anders bleef hij in (zeer 
grote) cirkels vliegen, terwijl 
zijn doel de poolcirkel was.

Volgens Salomon waren de 
meeste van zijn doelen prima 
haalbaar, aangezien er in Frank-
rijk al grotere ballonen waren 
gemaakt (luchtdicht) en zelfs 
een heel jaar in de lucht konden  
blijven (tevens werkend op 
waterstof). Het vullen met 
waterstof kon hij laten doen 
door in elkaar geknutselde  
machines, en het sturen wilde 
hij doen met behulp van een 
touwensysteem, waardoor hij 
een afwijking van 27 graden  
op de windrichting kon bereik-
en (naar eigen zeggen). Ook het 
weer had Salomon in zijn speech 
meegenomen, aangezien de 
Poolzomers perfect waren 
voor ballonvaart, midzomer-
nacht zorgde immers voor een 
unieke observatiemogelijkheid, 
het ijs was dan dik genoeg voor 
zijn touwstuurmethode en de 
lage temperatuur zou er nog 
eens voor zorgen dat de ballon 
langzamer zou bewegen dan 
de wind. Het publiek was over- 
tuigd, maar hedendaagse  
metrologen verklaren hem pos-
tuum voor gek. Poolzomers 
staan immers bekend om hun 
stormen en zware ijsvorming  

(waardoor de ballon eerder  
bevriest dan mee gevoerd 
wordt door de wind).
Salomon kreeg een luttele 
130,800 kronen, waarbij een 
groot deel gefinancierd werd 
door de koning Oscar II (30.000 
kronen) en Alfred Nobel (die 
van de Nobelprijs). In euro’s zou 
het bedrag (inclusief inflatie)  
op een schamele 90.000 euro 
uitkomen. Salomon gebruikte  
het om zijn eerste poging te fi-
nancieren en liet een nieuwe  
ballon bouwen. Aangezien 
Zweden te weinig kennis had 
van de ballonvaart polste hij 
de interesse in Duitsland en 
Frankrijk om hem te helpen met 
zijn project, waarbij hij terecht  
kwam bij Henri Lachambre, 
waar hij een ballon van ruim 20,5 
meter in diameter liet maken. 
Hoewel de ballon eerst Le Pôle 
Nord werd genoemd werd hij al 
snel omgedoopt tot Örnen, wat 
Zweeds is voor “De Adelaar”.  
Aangezien het geen normale 
ballon met een normale mis-
sie was, werd een groot deel 
van de mand speciaal bewerkt 

om te voldoen aan de eisen die  
Salomon stelde. De vloer van 
de ballon moest dienen als 
bed, maar tevens als opslag, in-
clusief een speciaal ontworpen 
oventje, aangezien waterstof 
zeer brandbaar is (en Salomon 
liever niet de ballon op wilde 
blazen bij het koken van een  
eitje). De oven hing een paar 
centimeter onder de mand, 
waardoor het ongevaarlijk was 
voor de ballon, maar men toch 
kon koken. 

De eerste poging
Het jaar 1896 staat voor Salomon  
in het teken van zijn eerste  
poging om de poolcirkel te 
bereiken en het gebied in kaart te 
brengen doormiddel van lucht-
fotografie. Hij vroeg zijn voor-
malige baas Ekholm (Metreo- 
loog) en Nils Strindberg (stu-
dent aan de academie) mee 
op zijn eerste poging, waarbij 
Salomon zich voornamelijk  
focuste op technische en weten-
schappelijke kennis, aangezien 
kracht en overlevingskennis van  
ondergeschikt belang waren.  
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Ze gingen immers foto’s maken, 
niet survivallen op de noord- 
pool. Een goede afloop van 
de tocht hing af van de wind- 
richting, die volgens Salomon 
gunstig was in de periode dat 
hij wilde vertrekken. Niets was 
minder waar en het team had 
te kampen met zware noorden- 
winden. Tegenwoordig een 
bekend fenomeen maar in  
de negentiende eeuw nog on- 
bekend.

De tweede poging
Waar anderen het misschien 
hadden opgegeven keerde  
Salomon terug naar zijn hangar 
in 1897 voor een tweede poging. 
De te kritische Ekholm was ver-
vangen door Knut Frænkel, een 
27 jarige Zweed, en zou samen 
met Strindberg in de luchtballon  
stappen. Op 11 juli was de 
wind gunstig genoeg om in de 
richting van de poolcirkel te 
vertrekken. Het team vertrok 
vanaf Danskøya (Het Deense 
Eiland), gelegen in het uiterste 
puntje van Noorwegen, iets ten 
noordwesten van Spitsbergen. 
Na de allerlaatste voorberei- 
dingen (zoals een telegram naar 
de koning en de krant) werden 
de laatste touwen losgesneden  
en was het team onderweg. 

In het begin sleepte de ballon 
wat over de grond, waardoor 
de stuurtouwen in het ijs bleven  
steken en uiteindelijk deels los- 
gemaakt moesten worden om 
niet met ballon en al in het  
water te belanden. Ruim 500  
kilogram touw en ongeveer 200 
kilogram zand (ballastzakken) 
werden overboord gezet om de 
ballon uit zijn benarde positie 
te bevrijden. Het veranderde 
de ballon (De Adelaar) van de 
beoogde bestuurbare ballon, 
in een simpele waterstofballon 
die nu zo snel steeg dat de wa-
terstof er te snel uit zou lopen 
om het uiteindelijke doel te 
bereiken.
Was alles nu hopeloos verloren? 
Niet volgens Salomon die  
gebruik maakte van zijn  
communicatiesystemen aan 
boord om berichten de wijde  
wereld in te sturen. De eerste 
was een boei, gemaakt van 
staal en kurk die via de water- 
stromen de beschaafde wereld 
zou moeten bereiken. De 
tweede optie om te communi- 
ceren was via postduiven,  
beschikbaar gesteld door 
de Aftonbladet (Zweedse  
krant), gefokt in het noorden 
van Noorwegen. Alle buizen 
hadden voorgedrukte berichten  
met het verzoek om ze af te  
leveren in Stockholm. Ook deze 
communicatiemethode bleek 
vruchteloos, waarbij er minstens  
vier postduiven werden ver- 
stuurd, maar er slechts één 
bericht bekend is. Naast het 
probleem met het vertrek was 
de ballon veel te hoog gaan  
zweven, waardoor het waterstof- 
verlies nog groter was dan  

Ekholm had kunnen dromen. 
Door de hoge luchtvochtigheid 
was de ballon ook drijfnat, 
waardoor ze alle ballast over- 
boord moesten gooien om in 
de lucht te blijven en niet neer 
te storten op het ijs. Het lukte  
Salomon en zijn team uit- 
eindelijk om de ballon twee  
dagen en een beetje in de lucht 
te houden (in een periode  
waarin men niet sliep) en was 
de landing redelijk soepel. 
Niemand raakte gewond, en 
de meegebrachte apparatuur, 
waaronder de dure foto- 
camera’s om de poolcirkel 
in kaart te brengen, was niet  
beschadigd geraakt. 

Ijswandelingen 
Op 14 juli was de expeditie om 
met een luchtballon de noord-
pool te bereiken, veranderd in 
een overlevingstocht op het 
ijs. In plaats van het gebied in 
kaart te brengen met de dure 
camera werd hij voornamelijk 
gebruikt om het dagelijks leven  
vast te leggen. Alle overige  
informatie werd in zowel 
het dagboek van Salomon en 
het metrologische dagboek 
van Strindberg beschreven. 
Naast dit metrologische dag-
boek hield Strindberg ook een  
persoonlijk dagboek bij, waarin 
hij voornamelijk reflecteerde 
op de gebeurtenissen en de reis 
in het algemeen. Alle drie de 
boeken zijn teruggevonden op 
het ijs (in 1930).
Ondanks Salomons visie op 
overlevingsmiddelen was de 
Adelaar wel afgeladen met het 
broodnodige om te overleven 
op het ijs, waaronder een slee, 
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geweren (om te jagen), een tent, 
een boot en een paar ski’s. Het 
probleem was dat men niet had 
nadacht over de omstandig- 
heden waarin ze gebruikt 
moesten worden, waardoor de 
kwaliteit niet bestand was te-
gen het gebied waarin het geb-
ruikt moest worden. Eenzelfde 
idee ging op voor de kleding 
van het team, dat voornameli-
jk bestond uit wollen shirts 
en broeken, terwijl kleren ge-
maakt van dierenhuiden veel 
beter waren en vaak gedragen 
werd door de inuits. Door de 
hoge luchtvochtigheid werden 
de kleren van de drie mannen 
eerder nat dan dat ze de heren 
beschermden tegen de kou.
Op 12 september leek er niets  
anders op te zitten dan te  
kamperen op het ijs en af- 
wachten waar de schots hen zou 
brengen. Ze voeren zuidwaarts 
en hadden een ‘huis’ gemaakt 
van een combinatie tussen ijs, 
sneeuw en water; wat na een 
aantal dagen zou breken door-
dat het ijs de fundering niet 
hield. De mannen gingen van 
boord en kwamen terecht op 
het eiland Kvitøya, wat tevens 
hun ijzige graf zou worden. 
De laatste paar pagina’s van 
het dagboek waren zwaar be- 
schadigd en werden pas 33 jaar 
later gevonden. 

Erfenis & Doodsoorzaak
De verdwijning van de mannen  
leverde vele speculatie op, waar- 
door de expeditie veel meer  
internationale media-aandacht  
kreeg dan ervoor het geval was. 
Zeestromen voerden delen van 
de ballon en materiaal mee, 

maar het lukte wetenschappers  
niet om de exacte positie van de 
crash vast te stellen. De wildste  
verhalen gingen de ronde over 
inlanders die de mannen had-
den afgeslacht tot simpele ver-
halen over een verdrinkings- 
dood. Toch lukte het een aantal  
Noorse zeehondenjagers een 
deel van de expeditie terug 
te vinden. De zomers war-
en namelijk zo warm dat een 
deel van de fjorden bereikbaar  
waren en er kon worden ge-
jaagd. De jagers voeren richting 
Kvitøya, een bekende plek waar 
walrussen jagen op zeehonden, 
en vonden er twee skeletten,  
inclusief boeken en een half- 
vergane boot. De skeletten 
werden geïdentificeerd aan de 
hand van de monogrammen 
die men vond in hun kleding. 
Toen het ijs nog verder begon te 
smelten werd het mogelijk om 
ook op zoek te gaan naar het 
derde lichaam, waarna de drie 
lichamen op 5 oktober 1930 in 
Stockholm aankwamen (in-
clusief gevonden dagboeken, 
fotografisch materiaal en andere  
zaken).
Eenmaal terug in Stockholm 
werden de lichamen zonder 
echt onderzoek gecremeerd, 
waardoor de speculatiemolen 
over hun dood alleen maar 
harder ging draaien. De dag-
boeken en spullen waren de 
enige middelen die men had 
om een onderzoek naar de 
dood van de drie uit te voeren. 
Een top drie van de meest  
genoemde doodsoorzaken 
doorheen de tijd is als volgt: 
• Diarree door een verkeerd 
dieet (blikvoedsel en niet lang 

genoeg gekookt ijsbeervlees) 
in combinatie met vermin-
derde weerstand door het weer 
en de kleding die men droeg,  
vergelijkbaar met dysenterie.
• Trichinose – een ziekte die 
wordt veroorzaakt door een 
rondworm (en haar larve) en 
het centrale zenuwstelsel aan 
kunnen tasten, met de dood tot 
gevolg. Deze larve verspreid 
zich ook via niet goed gekookt 
vlees. 
• Vitamine A vergiftiging – Het 
eten van een ijsbeerlever kan 
leiden tot een te grote inname 
van vitamine A. 

Naast deze bekendere theorieën  
gaat natuurlijk een theorie in 
het rond over een ijsbeeraanval, 
zelfmoord of dehydratatie door 
de aantrekkende winter (wat in 
combinatie met zware diarree 
inderdaad dodelijk kan zijn). 

Salomon August Andrée, een man 
die hoog vloog, maar zijn doel nooit  
bereikte. 

- Nick de Reiger

Voor het volledige artikel en 
vele andere interessante arti- 
kels kan je altijd op zijn blog 
terecht:
www.nickdereiger.wordpress.com
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Funpage 2 Woordzoeker

Doolhof

Vind jij deze bieren die 
in de Fak worden ge- 
schonken terug in onze 
woordzoeker? Als je ze 
allemaal vindt, mag je 
jezelf trakteren op een 
pintje! Is dat niet tof!

Chimay
Hoegaarden

Palm
Stella

Chouffe
Karmeliet
Rochefort
Westmalle

Duvel
Leffe

Rodenbach

De Hermesredactie is weeral 
op café geweest om hun prob-
lemen te verdrinken, maar we 
vinden onze weg niet meer 
terug naar huis, help je ons?
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Connect the dots
Bij gebrek aan inspiratie voor de spelletjes- 
pagina ging je favoriete Hermesredacteur 
terug naar zijn kindertijd. Een Connect The 
Dots spelletje mocht dus niet ontbreken, dus 
bij deze mogen jullie je allemaal terug even 
5 jaar oud wanen. Een Mona Lisa versie met 
meer dan 6,000 puntjes paste spijtig genoeg 
niet in de Hermes, dus je zult het moeten 
doen met deze tijger. Rauwtsch!
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Food @ Leuven - Pizza’s
Na de vorige keer ons te hebben losgelaten 

op de frituren in de buurt van de Fak, zag 
de Hermesredactie het wel zitten om dat nu ook 
eens met pizza’s te doen. In de blok verdwijnt 
eten namelijk vaak op de achtergrond en heeft 
de student geen zin om eten bij elkaar te schar-
relen. Een pizza is hier de perfecte oplossing. 
Gezonder dan elke dag frietjes en aan huis ge-
leverd. Wat kan je meer wensen? Zodra er een 
heus reviewteam opgetrommeld was werd er 
begonnen met het bestellen en afwachten. Welke 
pizzazaak is de snelste? Welke het lekkerste? Je 
ontdekt het hier!

Het Hoekske
Naamsestraat 36 – 6,5/10

De pizza werd stip op tijd 
geleverd, wat naast hun 
vriendelijke bediening via 
de telefoon al een heus 
pluspunt is. Met de pizza  
zelf was op het eerste zicht 
niets mis, de smaak zit goed en de pizza was nog 
zeer warm, maar de slappe korst liet te wensen 
over. De pizza zelf was ook niet vooraf gesned-
en, wat bij anderen wel het geval was. Dit alles 
verklaart dus de lagere score.

Domino’s
Diestsestraat 265-267 – 9/10

De D van Domino’s staat voor duur, wat wel te 
verwachten valt bij een 
dergelijke grootschalige 
pizzaketen.  De Ameri- 
kaanse roots zijn ook 
terug te vinden in de 
pizza zelf die een dik-
kere grondlaag van deeg 
heeft en een krokante 
korst. Naast hun vriende- 

lijkheid excelleren ze  
ook in hun levertijd die de snelste was van alle 
geteste pizzeria’s, dus dat is ook een heel sterk 
pluspunt. Kort maar krachtig vertaald dit zich 
in de beste pizza’s uit de selectie aan de duurste 
prijs van de selectie.

Sole Mio 
Kortestraat 5 – 7,5/10

De pizza’s van de Sole 
Mio waren voorzien van 
een goede korst, en ze 
zijn ook niet gierig om- 
gegaan met het beleg 
erop, wat een sterk plus-
punt is. De korst van de pizza is hierbij ook een 
pluspunt, aangezien deze zeer krokant en zeer 
goed was volgens ons proefkonijn van dienst. De 
pizza was wel niet gesneden, wat ook hier een 
pijnpuntje blijkt te zijn, net als bij vele andere 
pizzeria’s.

De volgende twee pizzeria’s die getest werden 
hebben opvallend genoeg hetzelfde adres. Toch 
gaat het hier om twee pizzeria’s die naast elkaar 
liggen. Ze delen weliswaar dezelfde eigenaars 
en worden samen geleverd, maar de pizza’s 
worden door verschillende koks gemaakt wat de 
opsplitsing verklaart. 

El Mama
 Naamsestraat 29 – 6/10

Na een vriendelijke 
bestelling en een tijdige 
levering werd er wel 
een beetje gehuiverd 
bij de aanblik van de  
pizza afkomstig van 
deze zaak.  Hij zag er 
volgens ooggetuigen 
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zeer vies uit, al weerspiegelde zich dat niet  
meteen in de smaak, gelukkig genoeg. Wel was 
er hier weer het probleem van een slechte korst, 
en een gebrek aan tomatensaus. Dit werd wat 
weggestopt dankzij het vele beleg, maar onze 
testers zijn van uitstekend niveau en worden 
niet zomaar in de wind gezet. De pizza was ook 
weeral niet gesneden. Alles optellen leidt dan 
tot een zeer matige score. Je bent nog beter af bij 
hun buur. 

Pyramide 
Naamsestraat 29 – 7/10

De bediening verliep vriendelijk en de levering 
was op tijd. De korst was goed en krokant, net 
als de bodem die zeer goed was. De saus op de 
pizza was dan wel weer redelijk korrelig volgens 
onze tester, en de kaas erop koelde zeer snel af. 
Ook deze pizza was 
weer niet gesneden, 
wat voor het nodige 
ongemak zorgde. Al 
bij al was onze tester 
toch tevreden, dankzij 
de goede korst, wat de 
Pyramide een betere 
score oplevert dan El 
Mama. 

Pizza Riva 
Burgemeesterstraat 24, 8/10

Desondanks de zeer lange wachttijd (drie kwar- 
tier over tijd), slaagde Pizza Riva er nog in om 
een zeer degelijke score te behalen. Belangrijk 
hierbij is dat de pizza één van de goedkopere  
opties is in Leuven zonder in te boeten aan 
kwaliteit. In tegen-
stelling tot vele ande-
re pizza’s was deze 
pizza wel gesneden 
wat onmiddellijk bo-
nuspunten oplevert. 
Daarnaast zag hij ook 
nog eens heel lekker 
uit, wat zich ook weer-
spiegelde in de smaak ervan. De pizza blinkt 
nergens absoluut in uit, maar gaat ook nergens 
de boot in. Gekoppeld met de bevredigende 
smaak levert dit toch nog een mooie score op. 

Hieronder vind je nog een overzicht van de ver-
schillende pizzeria’s samen met een overzicht 
van prijzen (de goedkoopste pizza margherita 
werd als maatstaaf genomen), openingsuren en 
vanaf welk bedrag de pizzeria levert. Smakelijk!

Pizzeria Prijs 
margherita Openingsuren Levering 

vanaf
Domino’s € 9 11.00 - 23.30 € 11
Pizza Riva € 4.50 10.00 - 14.00 / 16.30 - 23.55 € 6

Het Hoekske € 6 11.30 - 00.00 € 5
Pizza Sole Mio € 5 12.00 - 13.55 / 17.00 - 00.55 € 5

El Mama € 4.50 17.00 - 00.55 € 5
Pyramide € 4 11.30 - 14.55 / 17.00 - 01.55 € 5 
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Lovestory

Ik had haar al vaker gezien rond de Fak, wat is 
ze mooi. Met haar rood gestifte lippen, haar 

krullende haar dat zachtjes meedeint op haar 
dansende tred, al walsend over het Ladeuze-
plein. Samen, hand in hand, stappen wij in mijn 
dromen de wijde wereld tegemoet. 

De eerste middag van het nieuwe academiejaar 
nam ik mijn vaste kruk in de Fak eindelijk weer 
in beslag. Ik bestelde een pintje en trok deze vlug 
binnen, zoals de echte Fakganger die ik ben. Die 
eerste middag betekende dan toch het einde van 
de vakantie, nu ja, derde examenperiode eigen-
lijk. Ik kon immers niet nuchter naar mijn eerste 
infosessie gaan zeker? Het was wel een vakantie  
van verlangen. Verlangen haar terug te zien, 
haar in mijn beschermende armen te sluiten en 
zacht een kus te geven op haar wang. Wekenlang 
heb ik in de tuin van mijn ouders bedacht hoe 
onze eerste her-ontmoeting plaats zou hebben. 
Als we elkaar tegenkomen op straat, verlegen 
lachend zou ze tegenover me staan en daar op 
dat moment zou ik haar hand pakken en vragen: 
“Allerliefste mooiste, prachtigste Anja, ik heb de 
hele zomer aan je gedacht, wil je me alsjeblieft 
de eer geven je uit te nodigen om met mij een 
drankje te nuttigen? Als jij dat leuk zou vinden 
kunnen we zelfs een dansje placeren, omdat ik 
weet dat jij daar zo van kan genieten.” Dit is wel 
heel melig, besef ik nu net. Reden te meer om 
over te schakelen op iets zwaarder dan een pint, 
ik herken mij bijna niet.

Langzaam druppelen enkele vrienden van me 
ons favoriete kutcafé binnen, iedereen bestelt 
een pintje, en ze zijn zo gul om mij ook één te 
trakteren. “We gaan vanavond een feestje bou-
wen Kevin!”, klinkt het vanaf de andere kant 
van de toog. “We gaan een feestje bouwen en jij 
gaat mee, je hebt nu lang genoeg liggen sippen 
om Lara.” Weten zij veel dat Lara niet degene is 
waar ik aan denk. 

Vele pintjes later loop ik wankelend de trap af 
richting het toilet, de ruimte bij uitstek om mijn 
blaas en gedachten te legen. Shit, ik kan niet eens 
meer mijn riem fatsoenlijk open maken. Amper 
één dag terug in Leuven en het is alweer zover, 
ik ben zat. Met één hand steun ik lichtjes tegen 
de muur om mezelf recht te houden. Ik kijk op 
mijn gsm en zie dat het pas kwart na zeven is. 
Nu maakt dit mijn dag nog waardelozer.

“Dag Kevin!”, klinkt het opeens achter me. Ik 
draai me met een ruk om, want die stem herken 
ik uit duizenden. Daar staat ze dan, de volmaakt- 
heid in persoon, de Venus schitterend in haar 
schelp, de vrouw waarmee ik samen in het park 
de eendjes wil voederen als we 75 zijn. Zelfs  
alcohol kan mijn meligheid blijkbaar niet ver- 
helpen. En ik, ik sta daar met mijn piemel in 
mijn hand. In mijn haast me om te draaien ben ik 
vergeten mijn geslachtsdeel terug op zijn plaats 
te proppen, en nu ligt hij daar in al zijn glorie 
te rusten in mijn handpalm. Ik probeer me te  
verontschuldigen, maar er komt niet meer dan 
wat gestotter en enkele klanken die me doen 
denken aan een gecastreerde chihuahua, terwijl 
ik mijn broek gauw dichtknoop. Eindelijk komt 
er effectieve beweging in mijn stembanden en 
mompel ik zachtjes: “Hey Anja, lang niet gezien. 
Hoe was je vakantie?” “Oh Kevin het was  
fantastisch! Ik ben met mijn ouders naar Kenia  
geweest en daar hebben we twee weken lang mee- 
geholpen waterputten te graven! Ik heb zóveel 
nieuwe vrienden gemaakt! En nu moet ik ze 
allemaal een jaar lang missen, tot ik weer terug 
kan!”Was ik vergeten te melden dat Anja ook 
nog eens enorm maatschappelijk begaan was? Ik 
kan me geen perfectere vrouw voorstellen. “En 
wat heb jij deze vakantie allemaal gedaan?”

“Och, ik heb eigenlijk niet zoveel gedaan deze 
vakantie.”, zeg ik. “Ik heb mijn bompa geholpen 
de moestuin op orde te brengen en we hebben 
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de living opgeruimd en heringericht, het werd 
wel eens tijd nu bomma alweer twee jaar geleden 
gestorven is.” “Maar Kevin wat ben je toch een 
fantastische kleinzoon, ik durf te wedden dat je 
hele familie dol op je is!”

Plots komt ze dichterbij en slaat ze haar armen 
om me heen. Even lijkt te tijd stil te staan, er 
klinken tonen van Tsjaikovksi in mijn hoofd. Net 
op het moment dat ik denk dat mijn benen het 
zullen begeven voel ik haar greep verslappen en 
als ik naar beneden kijk zie ik haar brede glim-
lach en stralende ogen die me aankijken. “Wat 
doe je hier?”, en op het moment dat ik mijn vraag 
heb uitgesproken kan ik mezelf wel voor mijn 
kop slaan, wat ben je toch ook weer een subtiele 
sukkel, nietsnut dat je er bent. 

Maar niets kan de schitterende lach van Anja 
haar gezicht af toveren. “Heb je dat dan nog niet 
gehoord dan? Ik ben de nieuwe fakvee van Eoos! 
En jij bent fakvee voor Historia, toch? Oh dat gaat 
een geweldig jaar worden! Ik weet zeker dat we 
het heel plezant gaan hebben! Maar ik moet nu 
naar boven want ik moet voor een weddenschap 
5 perfecte pintjes na elkaar tappen voordat mijn 
eerste shift begint!” Ze draait zich om en lijkt wel 
naar boven te zweven. 

Beduusd blijf ik achter in de toiletten. Ik kijk in 
de spiegel en voel aan mijn gezicht, op de plek 
waar ze het laatst mijn wang aanraakte. Droom 
ik? Was die laatste Delirium Tremens er dan toch 
een te veel? Sinds wanneer komt Anja in de Fak? 
Heb ik vorig jaar zo’n oogkleppen opgehad toen 
het gedaan was met Lara? Hoe kan ik me nu nog 
in de Fak vertonen zonder over te komen als 
een debiele sukkelaar? Het moment dat ik Anja 
zie verander ik in een mak lammetje, terwijl ik  
normaal het hoogste woord heb, wat moeten 
mijn maten wel niet denken.

Zij was dus die enige afwezige op het Fak- 
weekend, wie had ooit gedacht dat zij ooit  

fakverantwoordelijke ging worden. Wel typisch 
Eoos om een onervaren nieuweling als fakvee 
aan te stellen, ze doen echt wel moeite om hobby- 
club genoemd te blijven worden. Maar ja, nu heb 
ik ten minste een deftig excuus om haar vaker te 
zien.

Ik sleep mezelf de trappen op, nog steeds over-
peinzend wat voor houding ik aan moet nemen 
aan de toog zo dadelijk. 

“Kevin! KEVIN! Joost is aan het spauwen, AAN 
HET SPAUWEN! We zijn nog niet half in de 
eerste week en die kerel heeft zijn maaginhoud 
alweer eruit gegooid. Kom gauw mee naar 
buiten, dan kunnen we eens goed lachen.” Alex 
grijpt me bij mijn arm en sleept me mee naar de 
deur. Ik draai me nog gauw om naar Anja en 
steek vragend mijn duim op. Nog net zo breed 
glimlachend heeft ze juist haar serie getapt en 
met een hoofd zo trots als een kleuter die net 
zijn eerste rekensom heeft opgelost kijkt ze me 
recht in mijn ogen aan met die prachtige bruine 
kijkers van haar. Ik krijg een vette knipoog en 
draai me met een gerust hart om, naar Alex die 
verwachtingsvol op me staat te wachten. “Kijk 
Kevin, volgens mij heeft Joost chinees gegeten!”

- Karlijn Sies

Het vervolg op dit spannende verhaal vinden  
jullie terug in de volgende uitgave van het immer  
interessante kleinere zusje van de Hermes, de Eoot.
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Mind & BodyNa de vorige Mind & Body 
werd uw geliefkoosde Her-

mesredactie overspoeld met tal-
loze inzendingen van bezorg-
de zieltjes, een vergelijking  
met de Europese vluchtelingen- 
crisis is er niets tegen, zo groot was  
jullie toestroom van onbelangrijke 
bekommeringen. Nogal een geluk  
dat onze gmail-account voor een  
betere opvang zorgt dan het  
gemiddelde Europese park, trein- 
station of vluchtelingenkamp.

Zit jij ook met vragen die nood  
hebben aan een slaapplaats en wat 
belastingsgeld? 
Aarzel dan zeker niet om ze naar  
Her mes .h i s tor i a@g mai l . com  
te sturen!

Beste Hermes, 
Ik ben onlangs begonnen met roken en ik vroeg me af of het 

inderdaad dodelijk is, want dat staat nu zo wel op die pakskes op 
hé, als ge snapt wat ik bedoel, maar ik heb intussen toch al zo’n 10 
pakskes opgerookt sinds vorige week en ik leef nog altijd, dus ja, 
dat is dikke zever zou ge dan beginnen denken, maar langst den 
andere kant, waarom zetten ze dat daar dan op?
Greetz, vingerloverke69.

Wel, zoals je ziet, vingerloverke69, ben je het levend bewijs 
dat roken inderdaad niet dodelijk is. En zeg nu zelf, wat is 
er nu beter dan een empirisch bewezen feit? De boodschap 
dat roken dodelijk is, die je steevast terugvindt op de pakjes 
sigaretten, is niets meer dan propaganda van de overheid 
om zo hun hoge tabakbelasting te rechtvaardigen. Want ja, 
ze moeten ergens het geld vandaan halen om die geldtrans-
fers naar de Walen te kunnen blijven bekostigen. Als je toch 
nog altijd twijfelt of je niet zou stoppen met roken, denk dan 
gewoon aan de coole rookwolkjes die je het hele jaar door 
uit kan blazen, gewone mensen kunnen dit enkel doen tij-
dens de wintermaanden, wat een sukkels! Met wat oefening 
kan je er zelfs origamifiguurtjes mee uitblazen als je wilt.

Hoi hermes,
Ik ben een vrolijke jongen van 19 jaar, maar ik heb soms problemen met het andere geslacht, 

of net niet eigenlijk, ik weet het zelf niet, dus vandaar dat ik het aan jullie vraag, want jullie van de  
hermes zijn echt wel de experts op relationeel, romantisch, seksueel vlak (en nog veel meer andere vlakken 
waarschijnlijk ;) ). Nu, wat ik dus wou weten, is het normaal dat meisjes mij niets doen? En dan bedoel ik 
niet dat ik ze niet kan krijgen of dat ze niet met mij willen doen, en ik vindt ze wel tof, dus ik zou wel kunnen 
zeggen dat ze mij eigenlijk wel iets doen, ook al doen ze mij niets, snappen jullie het? Ik hang gewoon veel 
liever rond met mijn maten, en mijn favoriete bezigheden met hun zijn als we een avondje naar de Rumba of 
t’Archief gaan om daar wat te schuren, alé, nu wel niet met elkaar hé, al zou ik dat ook wel niet erg vinden, 
want kennen jullie dat, als het ergens zo druk is dat je echt op elkaar gepropt staat, en je zo per ongeluk met 
je hand langs de strakke kont van die ene bink in je vriendengroep streelt en je dat eigenlijk heel stiekem best 
wel aangenaam vindt? Awel ja, dat bedoel ik dus, dat doet me wel iets, op een speciale plaats...in mijn broek... 
Daar dus ja.
Zeg euh, ik heb dat nu wel met mijn studentenmail verstuurd, maar dat is dus anoniem hé, alle mails die 
naar de hermes inbox verstuurd worden?

Om te beginnen, Hermes schrijf je met een hoofdletter, ten tweede, we zijn vrij zeker dat je ho-
moseksueel bent, en ten derde, de Hermes is een kwaliteitsblad dat zich aan het beroepsgeheim 
houdt. Om terug te komen op je “probleem”. Er is absoluut niets mis met je. Veel vrouwen vallen 
ook op mannen dus dit is perfect normaal. We raden je aan om er wel met je ouders of vrienden 
over te praten. Dat helpt je vaak om je beter te doen voelen over jezelf. Als je vrienden echte vrien-
den zijn zullen ze je zeker aanvaarden zoals je bent. Daarnaast is de Key West een echte aanrader 
om eens te gaan feesten. (altijd tof om je te verkleden in een bananenpak als je gaat!)
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Oplossingen van de sudoku’s

Makkelijk

Gemiddeld

Moeilijk



Voorlopige kalender voor 
het tweede semester

Februari - Maart 2016
Ma Di Wo Do Vr Za Zo

8 9 10 11

Letteren TD

12 13 14

Fak-
feestweek

15 16
Game of 
Era’s

17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

Historia 
Feestweek

29 1 2 3 4 5 6

7

Historia 
Toneel

8

Jobdag 1

9

Jobdag 2

10 11 12 13

14 15 16
Fifa-
Toernooi & 
Singstar

17 18

Galabal der 
Letteren

19 20

21 22
Slotavond 
Game of 
Era’s

23 24 25 26 27

28 29 30 31

Meer informatie volgt nog, hou zeker je Facebook in de gaten!


