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SCHRIJVEN VOOR HERMES?

Kriebelt het bij jou ook om zelf te schrijven? 
Aarzel dan zeker niet om contact met ons 
op te nemen! hermes.historia@gmail.com
Hou onze Facebook-pagina in de gaten 

voor nieuws over de redactie-
vergaderingen.
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Gegroet!

In uw handen draagt u de laatste Hermes 
van dit semester, proficiat, dat betekent 
dat u in de les geraakt bent én het jaar al 
half overleefd heeft. Wij hebben samen met 

u gelachen, gehuild, gevloekt op proffen, op 
onszelf en nog zoveel ander leuks.  Het jaar loopt 
stilaan op zijn eind, dus dat betekent twee dingen: 
het is kerst en het is blok. Helaas.  Wie tijdens 
het studeren spontaan zelfmoordneigingen 
krijgt, wie tegen de spreekwoordelijke muur 
loopt of wie gewoon lekker ouderwets de zaken 
onnodig uitstelt, wij hebben goed nieuws voor 
u: deze Hermes is dubbel zo dik! Naar aloude 
Hermestraditie getuigt ook dit nummer van 
ware champagnejournalistiek. Wat hebben wij 
voor u in de aanbieding hoor ik u vragen. Wel, 
luister kinderen. 

Weet u niet goed hoe u moest reageren op het 
overlijden van kameraad Fidel Castro, lees dan 
zeker verder. Wij zochten voor u namelijk een voor 
-en tegenstander van zijn regime, die haarfijn hun 
mening uiteen hebben gezet. Interesseert politiek 
u voor geen spreekwoordelijk meter, geen zorgen. 
We gingen een oude vriend van ons opzoeken, de 
Fakpoes. Hermes hoorde het lieve beestje voor u uit 
in een diepte-interview. Aan alle andere Fakpoezen, 
zeker verder lezen, ze geeft namelijk tips over hoe 
je in het wilde Leuven kan overleven. Ben je toch 
liever een van die snullen die er echt voor kiest om 
met zijn/haar neus tussen de boeken te zitten tijdens 
de blok? Ok dan. Omdat wij ook u willen plezieren, 
verzamelden wij de beste bloktips ter aarde. Enjoy. 

Is dat alles? Jong nee! In een zwak moment kreeg 

onze redactie zin in een koffietje. Omdat wij steeds 
de windrichting volgen, kwamen we uit bij onze 
rector Rik Torfs. Hij bood ons met plezier een drankje 
aan in zijn kantoor, onderwijl wij hem aan een waar 
kruisverhoor onderwierpen. Hij had het onder 
meer over zijn rectorschap, de faculteit Letteren, de 
opleiding geschiedenis en Veto. 

In de iets luchtigere gedeeltes van ons tijdschrift 
kan u in eerste instantie zichzelf spotten op de Wall 
Of Shame. Zag u er lelijk uit op het 90’s feestje? We 
got it. Bent u bezorgd over uw toekomst en denkt 
u al wel eens “wat doe ik met mijn leven”? wij ook. 
Daarom gingen we ten rade bij de sterren en bonden 
we onze bevindingen in een Horoscoop. Wie niet op 
het kerstetentje van Historia is geraakt, schaam u. 
De resultaten van de Pop-polls kan u evenwel ook 
verderop in Hermes lezen. Terug van nooit echt weg 
geweest zijn ook de HLN-reacties, de spelletjes en 
andere onzinnige kolder. 

Onze redactie klinkt op het nieuwe jaar, en 
uiteraard ook op u, lieve lezer!
Kusjes
jouw redactie x

Voorwoord...
     van uw redactie
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Het jaar 2016 is weer zo goed als voorbij. 
Het is echt voorbij gevlogen, vonden 
jullie dat ook niet? De huidige ploeg 
van Historia zit nu in de helft van 

haar 82e werkingsjaar en ik hoop dat wij jullie 
reeds overtuigd hebben van ons kunnen. Ik vond 
het alleszins een zeer geslaagd jaar tot nu toe! 
Bepaalde tradities bleven behouden zoals het 
90’s feestje, de TD, het kerstetentje en ga zo maar 
door. Er was echter ook vernieuwing, vooral in 
de vorm van de duurzaamheidsweek (en ook 
wel een beetje in het verlies van de kringenzuip, 
maar daarover straks meer :’( ). Die week hebben 
we veel complimenten gekregen van studenten, 
proffen en de vicerector duurzaamheid. Het was 
dan ook een succes en ik kan alleen maar de 
wens uitdrukken dat de ploeg volgend jaar dit 
warm initiatief verderzet! 

Zoals ik reeds zei was de kringenzuip een net iets 
minder groot succes. We verloren voor het eerst in 
zes jaar van onze grote concurrent, Babylon. Dat 
ze volledig voor de overwinning gingen gaan, dat 
wisten we, maar dat ze zo’n grote geldschieters 
hadden, sloeg ons met verstomming. We hebben 
alles gegeven, meer dan 2800 pinten op een avond 
was een enorme verbetering van het record, maar 
uiteindelijk moesten we toch het onderspit delven. 
Volgend jaar belooft het weer een spannende strijd 
te worden!

Hoewel geschiedenis ons interesseert, moeten 
we ook nog even vooruit kijken! In het tweede 
semester moeten jullie een paar data in jullie agenda 
schrijven! Op 6 maart zal Historia de Single Ladies-
TD organiseren in haar jaarlijkse feestweek! Het 
galabal der Letteren zal dit jaar doorgaan op 5 mei 
en zoals jullie verder kunnen lezen in deze hermes 

heeft KOCO nog mooie activiteiten voor jullie! Ook 
zijn er nog twee speciallekes: Op 29 maart is er de 
Leuvense beiaardcantus, Historia zal hier aanwezig 
zijn, maar de kaarten zijn zeer beperkt, dus wees 
er zeer snel bij. De verkoopsmomenten zullen 
nog worden gecommuniceerd! Ook kunnen jullie 
allemaal stemmen op een nieuwe rector, daarvoor 
zullen jullie wel aanwezig moeten zijn op een 
congres georganiseerd door CORaaL (onderwijsraad 
van Letteren). Ook hierover zullen jullie nog genoeg 
horen! 
Het wordt dus nog een semester vol interessante 
activiteiten en gebeurtenissen! Ik hoop jullie ook 
daar te verwelkomen! 

Met deze mooie gedachte wil ik iedereen veel goede 
moed wensen in de komende weken. Indien je het 
niet meer ziet zitten, kan je even wegdromen bij de 
gedachte aan het volgende topsemester! 

Jullie praeses,
Koen

Voorwoord...
     van uw Praeses
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Sport spreekt u toe

Begin november ging de IFB 
competitie weer van start. 
In het veldvoetbal werd 

Historia ingedeeld in een zware 
groep met Psychologische Kring, 
LBK, Crimen, VRG en Merkator. Als 
kleintje mocht Historia de competitie 
meteen aanvatten tegen de kleppers 
van de groep, VRG en LBK. 

- X Het sportteam

Met heel wat nieuwe jongens begon 
Historia vol moed aan de eerste 
match tegen VRG. VRG nam meteen 
de bovenhand via hun gevaarlijk 
middenveld. Toch kon Historia stand 

houden en was de ruststand 2-0. 
Na een flitsende start aan begin 
van de tweede helft kon Historia na 
een mooie tegenaanval meteen de 
aansluitingstreffer maken. Hierdoor 
kreeg de ploeg nieuwe moed en 
ging vol in de aanval. Al rap begon 
bij iedereen wel de tank leeg te 
geraken en zo kon VRG de 3-1 en 
de 4-1 maken. Achteraf gezien een 

verdiende overwinning voor VRG al 
waren de cijfers wel wat overdreven. 
De tweede match was meteen tegen 
verliezend finalist van vorig jaar LBK. 
Een heuse opdracht dus voor Historia 
om hier een goed resultaat neer te 
zetten. Door een communicatiefout 
centraal achterin kon LBK al meteen 
profiteren en in de eerste minuut al de 
netten doen trillen. Snel hierop volgde 
de 2-0. Historia was niet meteen van 
slag en probeerde op de counter tegen 
te prikken. Enkele kansen werden 
de nek omgewrongen, al lag dit niet 
aan de aanvallers van Historia maar 
aan de keeper van LBK die net zoals 
Courtois fenomenaal aan het keepen 
was. 

“Ondanks deze twee zware 
nederlagen op het veld, wist 
Historia wel te winnen in de 
zaal. Na een nederlaag tegen 
Pauscollege, tikte Historia 
de ploeg van WINA van het 

kastje naar de muur.”

LBK overklaste op bepaalde 
momenten Historia en kon nog 
voor rust de 3-0 scoren. Net zoals 
tegen VRG begon Historia goed 
aan de tweede helft en hing er een 
doelpuntje in de lucht voor Historia. 
Door de druk van Historia begon 
de verdediging hoger te spelen. Iets 
waarvan de snelle spitsen van LBK 

gebruik maakten en via de counter 
4-0 en 5-0 konden maken. In de laatste 
minuut was er nog een lichte duwfout 
in het strafschopgebied. LBK bleef 
zeuren voor penalty en kreeg die dus 
ook. Deze onterechte penalty werd 
omgezet. Eindstand 6-0. Een zwaar 
overdreven score voor de ploeg van 
LBK. 
Ondanks deze twee zware nederlagen 
op het veld, wist Historia wel te 
winnen in de zaal. Na een verlies 
tegen Pauscollege, tikte Historia de 
ploeg van WINA van het kastje naar 
de muur. Bij de rust stond het 8-2 in 
het voordeel van de Historianen. De 
tweede helft begon iets rustiger en 
plots kwam WINA nog terug tot 8-6 en 
werd het nog even spannend. Tegen 
het einde van de tweede helft begon 
Historia terug uitstekend te voetballen 
en maakte nog vier doelpunten in het 
slot van de wedstrijd. Eindstand was 
12-7 in het voordeel voor Historia.
 
Op het veld startte Historia wat 
moeilijk, maar daar zijn de moeilijkste 
ploegen al achter de rug. In de zaal 
werd nog maar één keer verloren en 
daar ligt de poule nog volledig open. 
Met de inzet en het talent van de ploeg 
is het zeker dat er nog mooie matchen 
zullen volgen.
Lees op de volgende pagina zeker hoe 
Historia Babylon tot stof verpulverde!

“Moeilijke start voor competitie Historia”

nvdr: een voetbal
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5-3 waren de harde cijfers bij 
de veldvoetbalwedstrijd 
tussen Historia en Babylon 

op 17/11/2016. Ééntje om in te 
kaderen,  met    supporters, vlaggen, 
vuvuzela’s van eigen makelij en 
barre weersomstandigheden. 
Meer heeft een goedlachse 
voetbalavond niet nodig, 
uitgezonderd 22 personen die 
graag achter een bal lopen om 
die dan tussen drie, al lang niet 
meer geverfde, doelhouten te 
plaatsen. En zo geschiedde. 

Het kunstgras lag er goed bij, de 
bal stond goed en de lijnen waren 
net gekalkt. De start ging vlot voor 
Historia en na enkele doelkansen 
zette ze een mooie aanval op met 
een schitterende laterale pas, die 
Viktor vlotjes afmaakte. Ook de 2-0 
kwam van Viktor, waarna Historia 
even wegzakte en tegen een sterk 
Babylonisch middenveld alle zeilen 
moest bijzetten. Onze fantastische 
keeper Kris hield ons goed recht, 

waardoor we het uithielden tot aan 
de rust, maar vlak daarna was de 2-1 
een feit. Babylon kwam meer en meer 
in het spel en gaf ons zelfs even stress 
door de 2-2 op het bord te zetten. Dat 
was buiten Viktor gerekend die kort 
daarna met een hattrick de rust terug 
in het team bracht. Ons middenveld 
onder leiding van Bart en Leander 
blijf fysiek super presteren en hield 
de tegenpartij onder druk door kort 
op de man te spelen. Pieter en zijn 
verdediging stonden dan weer paraat 
om de laatste kleine doorbraakjes af 
te stoppen. De regen kwam 
opzetten en die regenbui 
gaf Historia de drang om de 
w e d s t r i j d gespeeld te 
m a k e n , zo maakte 
A u r y n na mooi 

samenspel de 4-2. Ondertussen 
waren de mooie supporters van 
Historia lichtjes beschonken en 
zagen ze de overwinningsdrinkjes al 
helemaal zitten, de vuvuzela bracht 
een bizar, maar zeer aanmoedigend 
geluid voort, waarna ook het 
ondersteunend gezang onze spelers 
naar een hoger niveau bracht. Niet 
alleen naar een hoger niveau, maar 
ook een beetje van de kaart, door al 
die aanmoedigende commentaren 
dachten de hoofdjes al aan de pintjes 
voor 0.50 euries en zo scoorde 
Babylon de 4-3. Michiel was echter 
nog nuchter in het hoofd en gaf met 
een prachtig schot de eindstand 
de vorm die ze verdiende, 5-3. Een 
terechte overwinning, die we wel 
konden gebruiken na de mindere 
competitiestart in de IFB. Nog eens 
bedankt aan alle deelnemers en 
supporters! Jullie waren geweldig! 
 

XOXO
nvdr: ook als ze sporten, blijven die van 

Babylon gewoon hoeren.

Als het een sportief evens is, wint Historia wel!
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Gegroet Historianen

Het eerste semester van het acadamiejaar 
loopt stilaan op zijn einde. In deze periode 
zijn jullie – al dan niet voor de eerste keer – 

in aanraking gekomen met jullie kring, Historia. Veel 
mensen zien echter over het hoofd dat je als historiaan 
ook deel uitmaakt van een bredere gemeenschap van 
menswezens: de letterenstudenten. Vrienden van Alfa, 
Babylon, Eoos, Historia, Mecenas en Musicologica slaan 
zeer regelmatig de handen in elkaar om letterenbrede 
activiteiten te organiseren. Zo kunnen ze de schaal van 
een evenement vergroten en het werk enigszins verdelen. 
Om deze samenwerking te garanderen en te faciliteren 
bestaat er iets genaamd ‘KOCO’ (Kring Overkoepelend 
Coördinerend Orgaan). Soms ook wel de ‘maïzena van 
Letteren’ genoemd, dient KOCO ervoor de kringen 
samen te brengen om als een faculteitsbrede organisatie te 
fungeren. Schaamteloos maken we met deze opsomming 
al vroeg reclame voor de activiteiten van volgend semester:

- KOCO

De (S)letteren-TD: 15 februari 2017
Na het succes van vorig jaar hebben de letterenkringen 
ook dit jaar besloten een derogatief clichébeeld in hun 
voordeel te gebruiken. Zet het eerste semester in met een 
geniaal feest en compenseer frustraties van een veel te 
zedig (of uitgebleven) valentijnsfeest.

De Ouderdag: 18 maart 2017
In samenwerking met de faculteit nodigen we jullie ouders 
uit om zich eens onder te dompelen in de wereld van hun 
spruit. Op deze zaterdag vol colleges, rondleidingen, 
recepties, een bezoek aan de alma en een optionele 
studentikoze afsluiter, krijgen de oudelui een beeld van 
hoe een typische dag als student in elkaar zit.

 

 Het Galabal: 5 mei 2017 
Naar jaarlijke traditie stampen de zes letterenkringen een 
fenomenaal galabal uit de grond. Vraag je crush op een 
date, trek je meest fancy kleren aan en geniet van een-
nooit-te-vergeten avond op het einde van het semester.

Het Letterenfestival: 10 mei 2017
Al de voorgaande concepten kennen voorgangers in 
vorige jaren. Het Letterenfestival is echter een volledig 
nieuw concept. Als alles goed zit wordt de letterentuin op 
deze woensdag omgevormd tot een waar muziekfestival. 
Met verschillende bands, eetstandjes en activiteiten 
breien we tezamen een mooi einde aan het academiejaar.  

Wij wensen jullie alvast zalige feestdagen en een 
succesvolle blok- en examenperiode!
 
(Bands voor het festival kunnen zich altijd kandidaat stellen via 

kocoletteren@gmail.com.)
(Hoewel je elke activiteit wel tegenkomt op de pagina van je 
kring, kan je ons altijd terugvinden op Facebook onder de naam 

‘Koco Letteren vzw’.)

KOCO Kijkt vooruit
Een profetische vooruitblik naar volgend semester
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De aarde weent verscheurd. Het koude weer 
en de snijdende wind in Leuven van begin 
december verhullen de 18°C in Groenland die 

een enorme impact zal hebben op de poolkap en dus op 
termijn, het klimaat. Je weet wel, het albedo effect en zo. 
Op het wereldtoneel vond een aardverschuiving plaats: 
Trump werd president. Ook de Belgische revue volgt de 
hype: Kazach-gate, recenter Theo Vrancken en de visa-
affaire.  En zo kan ik nog een hele tijd verder gaan met 
de perstreurnis, als een kroniek van de aangekondigde 
dood. 

- Michaël Rodenbach

Wie het verleden kent, weet dat er moeilijke en 
voorspoedigere tijden bestaan. Erover wenen zal niemand 
vooruithelpen. Sommigen vinden dat de tijden rationeel 
gezien nog niet zo slecht zijn.  In de zin van: in het begin 
van de vorige eeuw was paardenmest een enorm probleem, 
nu zullen we ook wel alternatieven vinden. Anderen zoals 
Dennis Vanden Auweele, filosoof aan de KU Leuven, 
zien dan weer 
een oplossing 
in meer 
pessimisme als 
het antwoord 
op woede. Het 
stoïcijnse element dat vele zaken buiten ons handbereik 
liggen, kan inderdaad troost bieden en ben ik wel genegen. 
Maar hoe help je daar je medemens mee? Door ijdele hoop 
op creativiteit van een ander? Door zorgeloosheid met een 
wrange nasmaak? Dat weiger ik.

  
Zowel gehoornde regenboogpaardjes en hun kak, net 
als energieverslindende zwartkijkers en hun zure tranen 
kunnen mij gestolen worden. Wie een evenwicht vindt 
tussen beide, dat zijn de echte eenhoorns vandaag. 
Gehoornd tegen het blinde optimisme, bestand tegen doen 

alsof er geen problemen zijn, tot het waanbeeld een geloof 
wordt. Maar net zacht genoeg om af en toe een helende 
traan te laten om de pijn in de wereld, om op datzelfde 
moment de ark op de berg niet te vergeten.
 
Waar zijn ze? Wie zal het zeggen. Misschien zit erin jou, 
teerbeminde lezer, wel zo iemand verscholen. Ik zou je 
graag leren kennen. Want het zijn boeiende tijden, met 
enorme kansen, nieuwe ongekende mogelijkheden, maar 
ook verwarde tijden, waarop de gidsen van gisteren geen 
antwoord meer lijken te hebben. Vergeet mijn gezwets 
over eenhoorns, maar denk eens na over hoe mensen zich 
vandaag gedragen en welke gevolgen dat heeft. Thomas 
More zijn Utopia was perfect om het bestaan van zijn tijd 
te contempleren. Laat deze nederige verzameling tekens 
misschien het begin zijn van iets gelijkaardigs.

Is mijn beeld over een goed mens te utopisch? De optimist 
zegt: te weinig. De pessimist zegt: te veel. Ik zeg: Durf op te 
staan om dan misschien te vallen, en te leren hoe te vallen 

en opnieuw op 
te staan. Begin 
klein, maar 
begin. Nu. 

Columnreeks Mindfuck
Your Unicorn Utopia

“Wie het verleden kent, weet dat er moeilijke 
en voorspoedigere tijden bestaan. Erover 

wenen zal niemand vooruithelpen”
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The Man Behind The Myth

Hermes hoort uit: Rik Torfs

“Hoe meer je van geschiedenis weet, 
hoe moediger je bent tegenover de 

toekomst”
Wie kent hem niet. Als galante professor 
versierde hij nog uw televisieavond in de 
tijd dat ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ nog 
op één te zien was. Nadien koos de man 
voor een carrière in de politiek, iets waar hij 
naar eigen zeggen geen heimwee naar heeft. 
De kans is echter groter dat u Rik Torfs 
kent als uw baas, rector van de Ku Leuven. 
In het kader van de rectorsverkiezingen in 
2017, waar Torfs zich voor een tweede maal 
kandidaat stelt, zocht uw redactie hem op. 
we legden hem, onderzoeksjournalisten 
die we zijn, danig het vuur aan de schenen, 
tijdens een waar diepteinterview.

interview afgenomen door de Hermesredactie

Rector Torfs ontvangt 
ons op zijn kantoor 
in het rectoraat. Zijn 

vriedenlijke medewerkster 
vraagt ons bij ontvangst of 
we een droge keel hebben. 
Na de circa 48752 trappen die 
we moesten doen, konden 
we die vraag affirmatief 
beantwoorden. Torfs deed 
meteen een poging om het 
ijs te breken. Een van onze 
redacteurs kreeg het aanbod 
om de Kirgizische hoed aan 
te doen die aan de kapstok 
hing. We lachten. De sfeer 
zat goed!

HERMES: Hoe evolueert u 
de voorbij vier jaren van uw 
rectorschap? 
RT: Heel aangenaam voor 
mij, maar misschien niet voor 
de andere mensen (lacht). In 
feite is dat een baan met heel 
veel verschillende aspecten. 
Je hebt als je het samenvat 
drie grote aspecten. Een: het 
vastleggen of mede vastleggen 
van grote beleidslijnen van 

van de universiteit. 
Dan heb je het overal 
aanwezig zijn. Ik vind 
dat heel belangrijk dat 
je echt overal komt en 
gaat waar enigszins kan. 
Dat geldt voor vieringen, 
maar ook bezoeken aan 
afdelingen of faculteiten. 
En ook natuurlijk wat 
een nieuwe taak is: de 
campussen. Je moet 
daar zijn. Je kan niet 
zeggen: ‘u hoort bij ons 
en we zien u volgend jaar 

nog weleens’. Ook bij 
promoties enzovoort. Je 
moet er overal zijn. Een 
derde punt is de externe 
vertegenwoordiging. 
Dat kan bijvoorbeeld 
via media zijn. Maar wat 
toch een heel belangrijk 
stuk is wat zeker wordt 
onderschat is het 
politieke spel voor en 
achter de schermen. Dat 
is een heel belangrijk 
deel van het rectorschap 
dat minder opvalt vaak. 

 Maar het is van cruciaal belang 
dat de KU Leuven in de picture 
blijft. Enfin, dat moet ik aan 
historici niet zeggen. En ik vind 
eigenlijk raar genoeg al die drie 
aspecten heel plezant. Ik moet 
zeggen, ik ga niks over mezelf 
zeggen, ik heb veel gebreken 
die ik wegens tijdsgebrek niet 
kan opsommen. Maar ik heb 
wel fantastische vicerectoren 
en dat is aangenaam.

HERMES: Komt er naast 
andere campussen bezoeken 
nog veel bij kijken? 
RT: Als je de ambitie hebt om 
een privéleven te hebben kan 
je dit beroep niet uitoefenen. 
Elke dag ben je weg, ook in 
het weekend. Maar ik vind 
vooral voor die campussen 
moeten we laten zien dat zij 
er ook volledig bij horen. Dat 
vergt wel wat werk. Ook in 
het algemeen, hier gebeurt 
altijd iets. Aan de KU Leuven 
wordt er ook veel feest gevierd. 
En dan moet je beroepshalve 
daaraan meedoen, dat is een 
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>zware dobber maar je kan niet 
anders. Maar ik wil u wel een paar 
keer….

(Milan onderbreekt) Trakteren?

(lacht) Je mag mij vertegenwoordigen 
op een zondagnamiddag of zo, want 
dat zijn de moeilijke momenten 
om er dan ook te zijn. Maar ja, het 
zijn allemaal boeiende aspecten. 
Dus ook het menselijke. Ik vind 
bijvoorbeeld aan een universiteit 
community building ook heel 
belangrijk. Natuurlijk zitten we hier 
met mensen van allerlei ‘pluimage’ 
die zelf verschillend denken en ook 
niet altijd 100% dezelfde belangen 
hebben. Ook niet dezelfde politieke, 
maatschappelijke… opvattingen. 
Toch moeten we proberen om bij 
hen allemaal het KU Leuven gevoel 
te geven. En dat is heel belangrijk. 
Iedereen is specifiek en onmisbaar om 
het wat zeperig te zeggen. Maar zo is 
het wel. 

HERMES: Bent u blij wat u heeft 
volbracht in de voorbije vier jaar? 
RT: Wel kijk, ik ben nog nooit in mijn 
leven tevreden geweest met mezelf. Ik 
ga daar nu ook niet mee beginnen. En 
eerlijk gezegd als ik in de spiegel kijk, 
fysiek, begrijp ik die ontevredenheid. 
Elke ochtend bij het tandenpoetsen 
des te meer… Maar ik denk wel dat 
we een aantal dingen hebben gedaan. 
Bijvoorbeeld nu op dit moment is 
de instellingsreview bezig. Er is 
een andere onderwijsvisie waarbij 
persoonsvorm belangrijker is. We 
hebben daarbij ook een systeem om 
zelf meer over onderwijs te praten, 
via POC’s. Dat is via vicerector 
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>Pollefeyt samen met Rik Gosselink 
op een schitterende manier prachtig 
gedaan. Op het vlak van onderzoek 
hebben we ons steeds versterkt met 
een simpelere indeling van de drie 
niveaus: C1, C2, C3 van onderzoek. 
En we gaan toch in rankings en andere 
dingen, hoe relatief het ook is, vooruit. 
Dat zijn zaken die marcheren. Wat we 
bijvoorbeeld ook gedaan hebben zijn 
profiel-vacatures voor professoren. 
Daar moet nu een bio-schets voor 
komen waarbij mensen moeten 
uitleggen waar ze vandaan komen, 
wie ze zijn en waar ze naartoe willen. 
We willen dus ook professoren die 
attractieve persoonlijkheden zijn en 
dus niet alleen machines die artikelen 
produceren. Dat mogen ze doen, 
maar geen machine zijn. Die artikelen 
mogen wel. En onze studenten, moet 
ik zeggen, daar ben  ik eigenlijk zeer 
trots op. Natuurlijk niet op jullie, hé 
(lacht)! Op zich de studenten zijn bij 
ons, en dat bestaat nergens anders 
in Vlaanderen, echte participanten 
in medebestuur op fantastische 
wijze. Als je bijvoorbeeld ziet hoe ten 
eerste LOKO goed functioneert. Ik 
ben deze week nog mee geweest op 
een blindentocht. Ik ben blind van 
de cafés van de Tiensestraat aan de 
arm van Margo gegaan. Ja, toch beter 
dan aan de arm van Rik Gosselink 
(lacht). Maar dus, LOKO werkt goed, 
maar ook STURA. Als je ziet hoe veel 
mensen die bij een krijgen op hun 
algemene vergaderingen. Maar ook 
het medebestuur dat constructief 
verloopt. Er is geen enkel andere 
universiteit waar het zo is. Dat vind ik 
aangenaam en ook belangrijk. Ook dat 
draagt bij tot community building. Ik 
ben zelf studentenvertegenwoordiger 

geweest in de academische raad. Het 
enige wat wij deden -en dat was ook 
onze taak- was projecten afschieten. 
Ik herinner me van mezelf dat ik daar 
zat en ik had dan de taak om een 
programmawijziging uit psychologie 
te bespreken. Ik schoot alles af, had 
nochtans alles goed voorbereid. 
Daarna zei rector de Somer tegen de 
toenmalige decaan Gaston: ‘dat moet 
je toch nog eens bekijken’. Vandaag 
proberen we toch samen tot resultaten 
te komen. In die zin heb ik het idee 
dat de sfeer aan de universiteit niet 
super slecht is.

HERMES:Wij hebben vernomen 
dat u zich opnieuw kandidaat 
gaat stellen als rector. Stel u wordt 
opnieuw verkozen, wat zullen dan 
uw voornaamste projecten zijn? 
RT: Om te beginnen zijn er zaken 
die in gang zijn gezet en verder 
moeten geconsolideerd worden 
zoals de onderwijsvisie. Er zijn nog 
een aantal andere zaken die ik nog 
sterker zou willen doen, bijvoorbeeld 
vergaderingen met het ATP buiten het 
syndicale overleg om. Ik vind dat het 
ATP volledig moet betrokken worden 
bij de universiteit. Waar ik een 
beetje van droom is nog een betere 
samenwerking -ik zeg niet dat ze slecht 
is- tussen de groepen, de faculteiten 
en de personeelsdienst. Daar kan nog 
iets gebeuren, dat is mijn gevoel. Die 
mensen van de personeelsdienst zijn 
van goede wil, maar dat is toch een 
element dat belangrijk is dat er één 
universiteit is, dat iedereen elkander 
vertrouwt en inlicht. Dat is niet altijd 
simpel. Maar dat is één aspect dat van 
groot belang is. Twee is de verdere 
integratie van de opleidingen in de 

Wie is
Rik Torfs?

De kern van de zaak

Woonplaats
Heist-op-den-Berg, maar ook een 

huis in Chaumont Gistoux
 

Hobby’s
Leven in zijn volheid: lezen, 
wandelen, nadenken en 
discussiëren met verstandige 

mensen

Favoriete muzikant/
muziek groep: 

Stabat Mater, Duruflé, Arvo Pärt, 
Zjef van Uytsel 

Favoriete historische 
figuur: 

Als  ik Stalin zeg, zou ik liegen en Jo 
Tollebeek is nog niet dood, dus ik 
zou zeggen figuren als Erasmus, 
Montaigne. Observatoren van 

het nu eigenlijk.

Favoriete reisbestemming: 
Rome of Parijs, met een voorkeur 

voor Rome

Wanneer & waar zou u het 
liefst geleefd hebben: 

Oostenrijk-Hongarije rond 1900. 
Artistiek geweldig! 

Als u een dier was geweest, 
welk dier was het dan: 

Een kat met zeven levens. 
Een schijnbare aaibaarheid en 

gemeen als het moet.
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periferie waar Brussel bij is. Dat is 
denk ook een heel belangrijk punt. 
Dan hebben we ook samenwerkingen 
met ongeveer iedereen, waarbij alles 
belangrijk is. Je moet opletten dat we 
wat contra-cyclisch gaan. Als iedereen 
zegt valorisatie is het onderwerp 
van de toekomst, moeten we ook 
zeggen voldoende basisonderzoek. 
Heel belangrijk is ook dat humane 
w e t e n s c h a p p e n 
niet worden 
vergeten. We zitten 
vandaag in een 
maatschappijmodel 
waarbij eigenlijk 
het model van wetenschap 
dat wordt voorop geschoven 
een is van wetenschap en 
technologie of biomedische en 

waarbij het cijfermatige als enige 
wetenschappelijke wordt beschouwd. 
Maar ook systematische reflexen 
moeten gestimuleerd worden. En 
dan natuurlijk een belangrijk punt 
in het algemeen: de universiteit 
moet een onafhankelijke kracht zijn 
in de samenleving waar duurzaam 
kan nagedacht worden op de gekste 
manier, dat moeten we ook realiseren. 

Dat zijn een paar punten die nu al 
wel leven. Maar bijvoorbeeld binnen 
de universiteit moet er nog grotere 
eenheid gebracht worden tussen 

de diensten. Dat is misschien vrij 
technisch maar daar is toch nog wel 
wat werk aan.

HERMES: In bepaalde Leuvense 
studentenbladen wordt u weleens 
beschreven als populistisch, maar 
hoe evalueert u uw eigen imago bij 
de Leuvense student?
RT: (lacht) Goh, wat is populistisch? 

Ik weet niet wat 
mijn imago is. 
Ik heb altijd veel 
sympathie voor 
de studenten. 
Ik ben ook wel 

jaloers op hen, omdat statistisch 
de kans bestaat dat ze de huidige 
generatie professoren, en zeker mezelf, 
gaan overleven. Maar populistisch 

“Studenten zijn bij ons, en dat bestaat 
nergens anders in Vlaanderen, echte 

participanten in medebestuur op 
fantastische wijze”
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betekent dat je irreële dingen zal naar 
voorschuiven. Ik probeer wel zoveel 
mogelijk mensen te betrekken bij de 
universiteit. Is dat populistisch? Ik 
probeer niet afstandelijk te zijn. Moet 
je dan bijvoorbeeld als studenten in 
de straat vragen voor een selfie nee 
zeggen? Ik vind van niet. Ik probeer 
er gewoon altijd te zijn. Ook op alle 
promoties. Ik doe er 28 in juni, ook 
buiten Leuven, dus ook op andere 
campussen. Dat is heel belangrijk. 
Maar als je zegt populistisch… Voor 
een universitaire context misschien 
wel. Misschien waren we ook te 
veel afgesloten. Als je dat bekijkt 
in Nederland met bestuurders die 
worden aangesteld door een beperkt 
gremium en die dan zeggen: ‘we 
zitten in de bestuurskamer en contact 
met studenten en professoren is niet 
onze taak’. Ik vind van niet. Ik vind 
wel dat dat mijn taak als rector is om 
met iedereen in contact te komen. 
Lichtjes onnozel doen is een deel van 
de baan, maar niet altijd (lacht).

HERMES: In welke mate denkt u dat 
imago een rol gaat spelen tijdens de 
rectorsverkiezing? 
RT: Ik weet het niet. Ik weet niet wat 
daar allemaal gaat gebeuren. Tja, 

we zullen zien wie er zich allemaal 
kandidaat zal stellen en welke 
alternatieven ernaar voor zullen 
geschoven worden. Het is duidelijk 
dat we graag zouden verder doen 
met de huidige ploeg. Daarom niet 

helemaal zoals nu. Sommige mensen 
kunnen niet verder doen wegens 
leeftijd, anderen hebben misschien 
andere voorkeuren. Ik denk dat 
we een aantal uitstekende mensen 
hebben die ook graag zouden verder 
doen. Als er een alternatief is zullen 
we met de dragers van dat alternatief 
in een waardig debat proberen te 
treden. Dat is ook de bedoeling van 
verkiezingen, dat iedereen zijn eigen 
deel naar voor kan brengen. 

HERMES: Hoe denkt u de studenten 
ingelicht te krijgen over uw 
standpunten?
RT: Om te beginnen zullen we de 
nieuwe standpunten formuleren, 
maar natuurlijk is er ook het verleden. 
Ik weet ook dat alles niet perfect 
is. Er moet nog van alles gebeuren. 
Aan de andere kant, een meer totale 
inzet dan dit kan ik niet bieden. Dat 
is ook heel duidelijk. Of ik manifest 
beter kan dan dit betwijfel ik, dat wil 
ik toegeven. Maar ik weet wat je kan 
krijgen en wat mijn beperkingen zijn, 
daar kunnen we over discussiëren. 

HERMES: U heeft onlangs een tweet 
gepost: ‘Het is gevaarlijker niet aan 
de maatschappelijke discussie deel 

te nemen dan ze te verliezen’. Hoe 
vindt u dat dit nu past in de actualiteit 
of kan u voorbeelden geven uit de 
manier van uw leidinggeven? 
RT: In het algemeen, wij zijn academici 
en mensen die geacht worden min of 

meer verstandig te zijn. Natuurlijk 
heb je een maatschappelijke 
discussie waarin iedereen zowat zit. 
Bijvoorbeeld allerlei bv’s: dat kunnen 
zangers zijn, kunstenaars, schrijvers… 
Maar ik vind dat academici niet te 
makkelijk mogen zeggen: ‘wij doen 
niet mee aan die discussie’. Natuurlijk 
niet iedereen moet dat doen. Er zijn 
mensen (professoren, studenten) die 
andere accenten leggen. Maar als 
iedereen zegt in de universiteit: ‘wij 
hebben andere prioriteiten’, dat zou 
ik jammer vinden. Zeker in tijden 
van het opkomend populisme en 
ook daarop komt soms een simpele 
reactie. Vaak wordt er gezegd: ‘die 
mensen zijn populisten en dus 
daarom schrijven we ze af’. Dat is 
ook niet goed. Je moet hen proberen 
te begrijpen. Dat probeer ik ook te 
doen in het maatschappelijk debat, 
waar ik door omstandigheden veel 
kan tussenkomen. Ze vragen me 
daar zelf voor, ik probeer me niet 
op te dringen. Dat gezegd, allerlei 
meningen kunnen, maar laten we 
toch in een sfeer een beschaafd debat 
proberen te houden. Dat vind ik wel 
heel belangrijk. Waarbij de universiteit 
niet enkel naar inhoud, maar ook naar 
vorm ergens de weg kan wijzen. Een 

beschaafd debat houden, waarin 
niemand gedemoniseerd wordt, 
is niet simpel in onze tijd van 
verscherpte tegenstellingen.

HERMES: De rectorsverkiezingen 
lopen binnen de KU Leuven nog 
min of meer via een soort getrapt 
systeem voor studenten. Daar is 
nu een extra trap aan toegevoegd 
met de studentenstemming. Er is 
nu een heel aantal stemmen die 

“Een beschaafd debat houden, 
waarin niemand gedemoniseerd 
wordt, is niet simpel in onze tijd 
van verscherpte tegenstellingen”
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vrijgekomen zijn. Hoe denkt u in te 
spelen op die mensen?
RT: Wel niet. We laten het aan de 
studenten over hoe zij de verkiezingen 
bepalen. Ik ben uiteraard altijd bereid 
om met de studenten over alles in 
gesprek te treden. Ik denk dat dat 
het belangrijkste is. Er zijn periodes 
geweest, maar dat was de laatste keer 
ook al niet meer zo, dat er enorm in 
blok werd gestemd door studenten. 
Om te zeggen: ‘als we voor die 
kandidaat stemmen dan zijn we 
gerust en voor die andere niet’. Ik 
denk dat we die tijd wel wat voorbij 
zijn. We zitten nu in een sfeer van 
minder antagonisme, maar wel echt 
medebestuur. Het is belangrijk om 
met studenten over hun wensen in 
gesprek te treden en er ook eerlijk in 
te zijn. Kijken wat je wel kunt doen en 
wat niet. Wat dat betreft moeten we de 
universiteit zien als een gemeenschap: 
met studenten, met professoren, 
onderzoekers, maar ook met het ATP. 
Een voorbeeld: vorig jaar was er een 
hele discussie over de bekendmaking 

van de examenroosters voor de 
tweede zittijd. Ik vind ook dat onze 
studenten dat toen heel goed hebben 
gedaan. Terecht was er de vraag om 
dat op tijd te weten. Maar dat moet 
ook kunnen gebeuren op een wijze 
die bijvoorbeeld ook voor het ATP 
dragelijk is. Wat ik daar heel erg heb 
in gewaardeerd is dat iedereen voor 
elkanders wensen aandacht had. Het 
is het soort discussie dat ik graag heb.

HERMES Bent u dan ook 
voorstander om de toekomstige 
rectorsverkiezingen democratischer 
te laten verlopen en geleidelijk aan 

naar een systeem te gaan waarin 
iedereen kan stemmen? Een man een 
stem? 
RT: Ik denk eerlijk gezegd dat jullie het 
dan helemaal voor het zeggen hebben. 
Dan gaan jullie pas een populistische 
rector hebben! Maar afgezien 

daarvan, ik vind ons huidig systeem 
zeker niet slecht waarbij iedereen 
aan bod komt met verschillende 
wijzen van gewogen stemrecht. Maar 
ik wil vooral het huidige systeem, 
het idee van de verkozen rector, 
hoe de stemmen juist zijn absoluut 
houden. We staan daarin redelijk 
alleen. Er is bijvoorbeeld Nederland 
waar geen verkiezingen zijn, waar 
dan headhunters op zoek gaan naar 
kandidaten, rectoren of voorzitters 
van een college van bestuur. Ik vind 
dat niet zo goed, want dan moet je 
geen moed hebben om kandidaat te 
zijn. Je wacht tot ze komen. Het lef 

om te zeggen ‘ik wil dat doen’ mag 
ook gehonoreerd worden. Je hebt ook 
systemen zoals in Frankrijk vaak, soms 
in Duitsland, waarbij een beperkt 
gremium dan kiest tussen kandidaten 
of departementsvoorzitters of 
anderen. Dat is dan ook getrapt. Ik 

Omdat we zo een aangenaam gezelschap waren, kregen we van rector Torfs nog een aandenken mee.  

“Of ik manifest beter kan dan dit 
betwijfel ik, dat wil ik toegeven”
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vind dan juist dat we meer mensen 
aan bod moeten laten komen. Ik 
vind het normaal dat ook ATP-leden, 
met inbegrip van mensen die niet 
academisch bezig zijn, hun zeg mogen 
hebben. Want uiteindelijk mogen we 
van een rector ook verwachten dat hij 
niet afstandelijk is en dat hij iedereen 
au-serieux neemt. En iedereen is 
in staat om daar een oordeel over 
te vellen, zoals bij democratische 
verkiezingen.
HERMES: Hoe betrekt u de andere 
campussen er persoonlijk bij?
RT: Ik ben nu niet met verkiezingen 
bezig op dit moment, maar ik ben 
daar ongelofelijk vaak geweest. 
Dat kan voor van alles zijn. Ik heb 
bijvoorbeeld in de campus Gent, 
op de vraag van een student, 
een les gegeven over ethiek voor 
industriële ingenieurs. Ik ben een 
tentoonstelling van personeelsleden 
gaan openen. Ik heb recent in Sint-
Katelijne-Waver een gesprek gehad 
over hun vertegenwoordiging in de 
universiteit. In Geel bijvoorbeeld zijn 
er events waar ook de lokale industrie 
in meespeelt en tegelijk onze docenten 
en zo meer. Ik denk dat we overal 
moeten zijn. Van Brugge zijn we aan 
het proberen een sterk zwaartepunt 

te maken met een aantal lokalen en 
mooie gebouwen die we verwerven. 
Brugge is ook een belangrijke zetel 
aan het worden van de KU Leuven. 
Hoe kan je daar iets aan doen? Door 
er te zijn. Ik zie dat voor een stuk los 
van de verkiezingen. De bedoeling is 
wel dat die mensen daar niet kwaad 

voor gaan zijn. Maar het ultieme doel 
is dat je ze er massaal bij betrekt. 
Aanwezigheid op de vloer vind ik een 
zeer belangrijke taak van een rector.

HERMES: Wij komen natuurlijk van 
de faculteit Letteren. De decaan daar 
is de heer Tollebeek. Hoe evalueert 
u zijn decaanschap?
RT: Ik ga niemand anders evalueren. 
Wat mij wel opvalt bij Jo Tollebeek is 
dat hij het met hart en ziel opneemt 
voor zijn faculteit en zich uitermate 
inzet ook voor de financiële toestand 
van de faculteit, die in de loop der jaren 
niet altijd positief is geëvalueerd door 
allerlei omstandigheden waarvoor ik 
niemand de steen gooi. Hij probeert 
daar echt een oplossing voor te 
vinden. Ik steek niet weg dat dat niet 
altijd simpel is. Je moet natuurlijk 
altijd binnen andere faculteiten, 
binnen humane en ook met andere 
groepen, rekening houden. Dat 
is vaak een emotionele discussie. 
Maar ik ben ervan  overtuigd dat 
we daar gaan uitkomen. Ook omdat 
een universiteit een sterke faculteit 
Letteren nodig heeft.

HERMES: Een voorstel dat nu op 
tafel ligt zijn de L-vakken. Een 

bepaald aantal vakken zullen dan 
algemene vakken binnen Letteren 
worden. Een deel van de eigenheid 
van opleidingen zal dan verloren 
gaan.
RT: Ik spreek me daar niet over uit. 
Hoe dat allemaal intern gebeurt 
moeten jullie in jullie eigen faculteit 

vastleggen. Nu is het wel zo dat aan 
de universiteit in het algemeen een 
neiging bestaat om in de eerste jaren 
voldoende algemeen vormende 
vakken te geven om te verhinderen 
dat mensen postzegel-specialisten 
worden. Je bent er snel buiten en 
daarna weet je niets meer. Ook daar 
moet de eerste gedachte natuurlijk 
zijn ‘de vorming van onze studenten’ 
en niet de ‘besparingen’. Nu als die 
twee dingen samen kunnen gaan is 
dat niet verkeerd, maar het eerste 
primeert. Maar ik weet niet hoe jullie 
daarnaar kijken als historici?

HERMES: Er is een vak 
‘zoekstrategieën’ dat voor ons zeer 
belangrijk is als historici omdat we 
niet geacht worden veel te weten, 
maar wel veel te vinden. Dat zou nu 
zeer sterk gereduceerd worden om 
er een algemeen Letteren-vak van te 
maken. 
RT: De universiteit is een zeer 
horizontale instelling. Ook al zou ik er 
een mogelijke gedachte over kunnen 
hebben, wat ik niet beweer, is het 
altijd aan de opleidingen zelf om daar 
de juiste keuze te maken. Wij zijn geen 
top-downinstelling. Wij geven veel 
autonomie: intellectueel en ook voor 

een stuk financieel aan 
verschillende faculteiten, 
departementen. En 
dan moet de discussie 
gevoerd worden. Er zijn 

een aantal algemene opties, die zijn 
te vinden in de opdrachtverklaring 
van de KU Leuven en ook in de 
onderwijsvisie met de ‘Disciplinary 
Future Self’. Dat laatste is iets 
wat sterk wordt gedragen. Onze 
vicerector Didier Pollefeyt heeft daar 
ook honderden vergaderingen over 

“Een universiteit heeft een sterke 
faculteit Letteren nodig”
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gehad. Maar 
hoe jullie 
tegenover een 
concreet vak 
staan hangt 
ook van jullie 
af. Als je echt in 
een vak gelooft 
als studenten 
zal dat nooit tegen uw wil afgeschaft 
worden.

HERMES: U bent optimistisch over 
Letteren?
RT: Maar natuurlijk. Als ik mijn hart 
had gevolgd op achttien jaar was ik 
waarschijnlijk talen of geschiedenis 
of iets dergelijks gaan volgen. Want 
ja, in feite ligt mijn hart voor een 
stuk daar. Ik schrijf ook heel graag. 
Het spel met de taal is een stuk van 
mijn leven. Ik heb ook geen spijt dat 
ik rechten heb gedaan. Je leert daar 
heel structureel denken. Het is ook 
een goede basis om maatschappelijk 
te kunnen optreden. Maar literaire 
taalkunde is iets wat ik nooit zal 
verleren. Ik voel me altijd heel erg 
thuis op uw faculteit. Bijvoorbeeld op 
emiraten van professoren… Dat zijn 
welsprekendheidsconcoursen waar 
ik enorm van geniet. Dan zie je die 
volzinnen eruit vlammen enzoverder. 
Dat is fantastisch! Dan denk ik soms, 
aan zo een speech wordt vier jaar 
gewerkt, maar neen… Dan blijken 
die professoren daarnaast ook nog te 
kunnen publiceren! Waar heb je dat 
elders? De idee van de retoriek, het 
verbale, intellectuele spel... Daar zijn 
jullie absoluut onmisbaar in.
 HERMES: De algeme kritiek dat 
geschiedenis nutteloos is, is absoluut 
onwaar volgens u?
RT: Geschiedenis is de brug tussen 

wie wij waren en wie we zullen zijn. 
Hoe meer je van geschiedenis weet, 
hoe moediger je bent tegenover 
de toekomst. Daar ben ik echt van 
overtuigd. Ik heb zo een verhaal dat 
ik vaak vertel. In de traditie zitten 
de guts. Ik ben ooit jaren geleden op 
een congres in Noorwegen geweest 
en we hadden toen een banket waar 
iedereen een smoking droeg. Dat 
is uitzonderlijk voor professoren. 
Meestal slapen zij onder een brug 
(lacht). Daar heb ik het meest woeste 
gesprek ooit gevoerd. En dan denk je, 
juist misschien omdat je die smoking 
hebt, die een link is tussen verleden 
en traditie, heb je het lef en de moed 
om ook over de toekomst wild na 
te denken. Als je een idee hebt over 
geschiedenis valt het je minder zwaar 
en ben je minder angstig tegenover 
de toekomst. Ik geloof heel sterk 
in geschiedenis en traditie als een 
katalysator om over de toekomst heel 
goed na te denken. Het zijn juist de 
mensen die denken dat zij zelf de eerste 
zijn die nadenken die zich vergissen. 
Er hangt hier een schilderij, dat je nu 
niet goed ziet, maar dat is een Laatste 
Avondmaal van 1580. Dat heeft in de 
eetzaal van het Pauscollege gehangen. 
Daar staan, naast de professoren van 
toen, onder andere Willem van Oranje 
op, Marnix van Sint-Aldegonde, 
Alva en Don Juan. In feite zou dat 
vandaag een schilderij zijn met John 

Combré, Bart 
de Wever enzo. 
Wij denken: 
‘wij hebben lef, 
vroeger dachten 
de mensen niet 
na’. Absoluut 
niet. Historici 
helpen ons om 

dat in herinnering te brengen. 
HERMES: Ter afronding: het 
rectorschap is dat een roeping of een 
beroep?
RT: Een katholiek zou zeggen het 
is een genade. Ik ben heel dankbaar 
dat ik het heb mogen zijn. Maar het 
is absoluut wel de mooiste baan 
in mijn leven geweest tot nog toe. 
Wel ik bijvoorbeeld heel erg hield 
van onderzoek en ook wel van 
de media. Ik heb ooit een eigen 
programma gehad, nooit gedacht, 
waar ik interviews kon doen met 
mensen. Naar de politiek heb ik geen 
heimwee. Maar het rectorschap is iets 
prachtigs om te doen. Niet iets om te 
doen als je té jong bent, maar wanneer 
je eigenlijk zegt dat je alle ijdelheden 
van het leven hebt gehad en je nu 
iets probeert te doen gebaseerd op je 
ervaring voor andere mensen. Ik heb 
veel kunnen doen in de media, ik ken 
de politiek… Die mix zijn eigenlijk 
toevallig geweldige zaken om als 
rector te kunnen functioneren. In die 
zin vind ik het ongelofelijk plezant 
weliswaar, nogmaals misschien niet 
voor anderen. Maar ik heb het gevoel 
dat ik nooit werk. 
Redactie: Na het interview wordt Torfs gebeld 

voor zijn volgende afspraak met, jawel: Veto. 

Rector Torfs besluit echter dat hij liever wat 

napraat met uw redactie, aangezien er naar 

eigen zeggen “belangrijkere dingen zijn dan 

Veto”.  Hermes bijvoorbeeld. 

“Wij denken: ‘wij hebben lef, vroeger 
dachten de mensen niet na’. Absoluut niet. 
Historici helpen ons om dat in herinnering 

te brengen”
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Erasmus, een unieke ervaring, nog unieker in 
Rusland. Of dat dacht ik toch… Blijkbaar zijn er heel 
veel mensen die, samen met mij, het ‘mysterieuze’ 

Rusland willen verkennen. En wat blijkt, zo mysterieus 
is het hier helemaal niet. Mijn beeld van het land was 
voornamelijk gevormd door Westerse media, en hoewel 
ik me hierbij vragen stelde, ik was toch wat ongerust voor 
mijn verblijf in dit land. Was het niet om het politieke 
klimaat, de bureaucratie en de bevolking, dan wel om de 
koude. 

-Mara Zutterman
Wat betreft het eerste, het bleek al snel dat de politiek hier 
geen al te groot effect heeft op mijn dagelijks leven. Zelfs een 
groot deel van de Russische bevolking lijkt onverschillig 
tegenover de politiek. Ik had op z’n minst iets verwacht 
tijdens de verkiezingen, maar nee, teleurstelling, of eerder 
opluchting! De mensen hier lijden dus gewoon hun 
dagelijkse leven, een leven dat verbazingwekkend veel op 
dat van ons lijkt. Het zijn ook maar gewoon mensen, zelfs 
nog uiterst vriendelijk ook. Alhoewel, soms kom ik wel 
eens een boze ‘baboeshka’ tegen, omdat ik weer eens iets 
hopeloos over het hoofd heb gezien, zoals het afgeven van 
de jas bij de vestiaire. Jammer genoeg komt het geklaag wat 
negatiever over door de Russische taal, maar wanneer ze 
beseffen dat je enkel Engels spreekt, geven ze vrij snel op en 
kun je weer rustig doorwandelen. Een andere plaats waar 
ze graag moeilijk doen is in het visa-applicatie center. Na 
het halen van een visum in België, moet je ook nog eens een 
multiple-entry visum halen in Rusland zelf. Nu geven ze 
je wel voldoende info, maar op een bepaald punt vervalt je 
oude visum en heb je dringend nood aan een nieuwe. En ik 
test liever niet hoe streng de Russische overheid is rondom 
deze zaken, en het visa-personeel duidelijk ook niet. Op 
de avond voor mijn vertrek naar Sint-Petersburg hadden 
ze nog steeds mijn paspoort, ergens in een plaats waar die 
niet moest zijn. Hoe moest ik mijn paspoort krijgen? Na 
wat onverstaanbaar geroep en wat gehaaste telefoontjes, 
kwamen ze eindelijk met een oplossing. Ik zou samen met 
een man het paspoort op een andere plaats gaan halen. 
Ik moet zeggen, ik was verbaasd van hun bereidheid om 
me te helpen, en ook de man was ongelooflijk vriendelijk, 
ook al was onze woordenuitwisseling redelijk beperkt. 
De Russische bureaucratie is dus naar mijn ervaring 
ongelooflijk veeleisend, maar ik heb er uiteindelijk mee 
leren leven, het is maar voor 4 maanden… Hetzelfde 

geld voor de kou. Goede 
kledij doet veel, en het 
winterlandschap is zo mooi 
om te aanschouwen dat ik 
er wel wat voor kan lijden. 
Het land valt dus beter 
mee dan verwacht. Ik kan 
zelfs zeggen dat ik fan ben 
geworden van Moskou. Dit 
heeft waarschijnlijk ook wel 
te maken met het feit dat ik samenleef in een dormitory, 
samen met allemaal andere buitenlandse studenten. Het is 
er nooit saai, dat kunnen we wel zeggen. Ik mis soms wel 
wat privacy, vooral omdat ik een kamergenote heb, maar 
ja, voor 20 euro per maand kunnen we niet klagen. Wat 
doe ik tijdens mijn dagen in Moskou? Ik probeer zoveel 
mogelijk dingen te bezoeken in deze gigantische stad, mijn 
perspectief t.o.v. afstand is trouwens volledig veranderd. 

“De Russische bureaucratie is dus naar mijn 
ervaring ongelooflijk veeleisend, maar ik heb er 
uiteindelijk mee leren leven, het is maar voor 4 

maanden”

Naast de nodige bezoekjes en uitstapjes met vrienden, 
zoals naar Sint-Petersburg, of Kazan (voor die laatste trip 
heb ik trouwens mijn langste treinrit ooit gemaakt, een 
unieke ervaring van zestien uur), heb ik ook nog lessen. En 
deze zijn vaak veel te lang, een les duurt drie uur in plaats 
van twee, soms zelfs vijf uur, gelukkig krijgen we dan een 
tweede pauze.  Er worden soms uiterst interessante zaken 
verteld, vooral de lessen van Dimitri Suslov zijn boeiend, 
aangezien hij openhartig en onomwonden het Russische 
perspectief blootlegt. Op sommige momenten moet hij 
er zelfs zelf mee lachen. Nu ja, het is waarvoor ik naar 
Rusland ben gekomen. Indien jullie ooit het besluit nemen 
om naar deze drukke stad te komen, dan heb ik nog enkele 
tips: een snelcursus cyrillisch schrift is heel handig voor 
als je de weg wil vinden in de Moskouse metro. Deze 
werkt trouwens uiterst goed, en brengt je terug naar sovjet 
tijden. Bezoek zeker eens een kerk, eens je er één hebt 
gezien kun je je wel een beeld vormen van alle kerken. En 
probeer ook nog eens Georgisch eten, de goedkope en aan 
te raden variant вай мэ! 

Ervaringen van een erasmusser

From Russia, with love
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Fakbar Letteren is zoals velen van jullie weten 
de faculteitsbar - en tweede thuis - van menig 
Letterenstudent. De bar wordt uitgebaat door 

de zes Letterenkringen, Alfa – Babylon – Eoos – 
Historia – Mecenas – Musicologica, en geleid door 
een overkoepelend beheer. Het beheer bestaat uit drie 
personen: Laurens Deckers, Haike Delafontaine en 
Kristien Vandebeeck (aka mezelf).

- Kristien Vandebeeck

Laurens Deckers is de barcoördinator van de keet. Hij is 
steeds de kalmheid zelve en brengt rust in onze chaos. 

Als barco is Laurens verantwoordelijk voor de bestellingen 
van de bar. Hij zorgt dat er steeds voldoende vaten en 
andere dranken aanwezig zijn, zodat jullie naar harte 
lust kunnen consumeren. Hij is tevens verantwoordelijk 
voor onze maandelijkse promo’s zodat jullie niet alleen 
van onze standaarddranken kunnen genieten, maar ook 
maandelijks enkele speciale bieren en cocktails kunnen 
komen nuttigen. U denkt misschien dat zijn takenpakket 
hier stopt, maar niets is minder waar! Laurens staat tevens 
in voor het onderhoud van onze geliefde fakbar. Hij zorgt 
ervoor dat de kelder in orde is, dat het sanitair werkt, dat 
de lichtjes steeds branden en nog zo veel meer. Voorlopig 
is Laurens eveneens verantwoordelijk voor de financiën 
van het café. Deze taak wordt normaliter ingevuld door 
de vierde beheerder, maar voorlopig is de functie van 
financieel beheerder nog niet ingevuld.

Haike Delafontaine is secretaris van onze 
faculteitsbar. Haike is de creatieveling van het 

team. Ze is immer enthousiast en zal steeds alles doen wat 
binnen haar mogelijkheden ligt om een taak tot een goed 
einde te brengen. Als secretaris is Haike verantwoordelijk 
voor de PR van het café, zij zorgt voor leuke posters bij 
evenementen en staat tevens in voor onze facebookpagina. 
Haike beheert onze mailbox en neemt verslagen tijdens 
onze vergaderingen. Wil je graag wat promoten, dan is 
Haike je vrouw!

Ikzelf ben verkozen tot voorzitter van de fakbar. Mensen 
zouden mij omschrijven als streng maar rechtvaardig. 

Laat je niet afschrikken door mijn kwade blik, ik sta steeds 
open voor allerhande vragen of opmerkingen, goed en 
slecht! Als voorzitter is het mijn taak om het team van 
beheerders te leiden en het reilen en zeilen van de fakbar 
in goede banen te leiden. Ik moet er tevens voor zorgen dat 
de samenwerking tussen de fakbar en de faculteitskringen 
vlekkeloos verloopt. Gelukkig ben ik gezegend met een 
TOP-team en zijn de leden van de verschillende praesidia 
ook stuk voor stuk prachtmensen!

Het eerste semester loopt ten einde. We hebben reeds 
enkele TOP-avonden achter de rug, denk bijvoorbeeld 
maar aan ons Old versus New feestje van begin Augustus. 
Dit feest werd georganiseerd om de prijsverlaging (jaja 
u leest dat goed: VERLAGING) van de Stella van 1,20 
euro naar 1 euro te vieren. Verder organiseerden we 
een Piratenfeestje op 31 oktober. Captain Morgan kwam 
langs, de Fak zag er uit als een scène uit Pirates of the 
Caribbean en de rum en Piraat Trippel Hop vlogen over 
onze toog. 29 november vond naar jaarlijkse gewoonte 
onze Kringenzuip plaats. Alfa, Babylon, Eoos, Historia, 
Mecenas en Musicologica gingen onderling de strijd aan 
om de titel van ‘beste drinkers van Letteren’ in de wacht 
te slepen. Na 5 jaar werd Historia eindelijk verslagen 
door Babylon. Zij wonnen deze editie van de kringenzuip 
en nuttigden maar liefst 2978 drankjes. Volgende week 
donderdag, 22 december, zullen wij ons eerste semester 
afsluiten met een heus après-skifeest. Er zullen weer een 
aantal mooie promo’s voorzien worden dus kom nog 
1 keer samen met ons het beest uithangen voor de blok 
weer begint! Voor iedereen die er 22 december niet bij kan 
zijn, geen paniek! Ik beloof u dat het tweede semester nog 
epischer wordt!

Tot Faks!

Maak kennis met... 
 De mensen achter de Fak
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“Fidel ensured peace, social and cultural equality 
to Cuba. We hope the path of openness will 

be continued.” Tot zover de reactie van de Europese 
socialistische fractie op Twitter, toen bleek dat Cuba 
haar heiland verloren had. Van wereldvreemdheid 
gesproken, daar de linkse Europeanen als geblinddoekte 
schapen een tiran eren die talloze schendingen van de 
mensenrechten op zijn naam heeft staan.
     - Nick Peeters

Fidel beloofde tot zijn laatste zucht de vrijheid aan zijn 
volk, maar niets was minder waar. Als hij echt een man van 
het volk was, waarom hield hij de Cubanen dan arm en liet 
hij toe dat de zwarte markt floreerde, terwijl hijzelf en zijn 
gevolg als keizers leefden? Hooggeschoolden verdienen er 
ook vandaag een habbekrats voor hun expertise, terwijl de 
producten er net zo duur zijn als in de VS en Europa. Zo 
rapporteerde Deredactie.be over bedragen rond de tachtig 
euro inkomen per maand voor een cardioloog. Ik herhaal: 
meer dan tien jaar studeren, tachtig euro.  
Wat hield het Cubaanse ‘volk’, de kinderen van de zo 
geslaagde revolutie, eigenlijk in voor de totalitaire dictator 
en zijn kameraden? Anders dan in het westen durfden 
zij duidelijk het perfecte profiel van een goed Cubaans 
burger te schetsen: ja-knikken en braaf het mondje 
houden over zaken die zijn of haar niveau overstegen. 
Binnen het Cubaanse communisme werden niet alleen de 
‘kapitalisten’ (mensen die potverdorie het lef hadden te 
willen genieten van de vruchten van de eigen arbeid) als 
staatsvijand geklasseerd en bij de honderden koelbloedig 
gefusilleerd. Als de homohater die hij was, liet Castro 
omwille van hun geaardheid ook holebi’s opsluiten samen 
met mensen die de moed hadden ‘verkeerde boeken’ te 

lezen. Verkeerde boeken ja. Zo kunnen we meteen de 
vergelijking trekken met een bepaald Centraal-Europees 
land in de jaren 30, waar mensen die boeken lazen die 
ingingen tegen de staatsideologie ook bepaald wat last 
konden ondervinden. Daarbij komt nog het feit dat Cuba 
jaren een broedplaats was voor extreemlinks terrorisme 
en dat Castro gewillig de hand schudde met de leiders 
van radicaalislamitische staten, waar de laatste decennia 
terreurstichters als paddenstoelen uit de grond schieten. 
Dit steeds vanuit het standpunt dat het liberale westen 
(waar vrije meningsuiting boven alles zou moéten staan) 
voor het grote kwaad stond en staat. 

“Twintig procent van de Cubanen woont buiten 
de grenzen van ‘hun’ staat. Zoiets gebeurt niet 

wanneer alles fantastisch gaat.”

Twintig procent van de Cubanen woont buiten de 
grenzen van ‘hun’ staat. Zoiets gebeurt niet wanneer 
alles fantastisch gaat, zoals de nog steeds onwetende en 
fanatieke volgers beweren. Net zoals Stalin tijdens zijn 
leven en na zijn dood, wordt kolonel Castro nu door 
zijn volgers als halfgod beschouwd. Dit valt alleen voor 
wanneer een leider zulke totalitaire streken uithaalt, dat 
hij daadwerkelijk alle aspecten van het leven weet te 
beïnvloeden. Sommigen stellen “dat hij toch ook goede 
dingen heeft gedaan”. Ja, gratis onderwijs en ziekenzorg 
werd inderdaad verzekerd, maar voor welke kost? België 
deed het ook en moest daarvoor niet talloze burgers 
liquideren en verbannen. Ook moeten mensen in België 
niet zelf hun wc-papier meebrengen naar het ziekenhuis 
voor een langdurig verblijf. Dolfken heeft gezorgd voor 
proper geplaveide snelwegen en Mao schreef mooie 
gedichtjes, moeten we hen daar dan ook voor bedanken?

25 november 2016 overleed een van ‘s werelds bekendste iconen: Fidel Castro. Zoals dat gaat met ‘levende legendes’ die 
het ‘levende’ uit hun naam verliezen, beheerste het overlijden de media. Echter, Castro was niet zomaar een icoon, hij 
was er een uit de communistische familie. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat zowel vriend als vijand lustig hun 
mening spuiden, om het brede publiek aan hun kant te krijgen. Omdat wij het nooit zouden aandurven u woorden in de 
mond te leggen, geeft uw redactie u de mogelijkheid om zélf een kant te kiezen in het debat. onderstaand artikel bevat 
namelijk de opinie van zowel een voorvechter, als een waar tegenstander van onze (mogelijke) vriend, Fidel.

Castro was een ordinair dictator

Held of bloedig dictator?     De eindbalans van Fidel Castro  
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Held of bloedig dictator?     De eindbalans van Fidel Castro  

Naar aanleiding van het overlijden van Fidel 
Alejandro Castro Ruz, beter bekend als Fidel 

Castro, president van Cuba van 1959 tot 2008, wanneer 
hij officieel de macht doorgaf aan zijn broer Raoul. Als 
leider van Cuba keerde Castro zich tegen de Verenigde 
Staten van Amerika onder leiding van president Dwight 
Eisenhower en vormde hij een bondgenootschap met 
Nikita Chroesjtsjov. Hiermee bracht hij de Amerikanen 
in nogal vieze papieren, aangezien er nu een 
communistisch land behoorlijk dicht tegen hun eigen 
geliefde Verenigde Staten lag. 

- Jelle Persoons

Castro en zijn medestanders, waaronder zijn broer Raoul 
en revolutionair icoon Ernesto ‘Ché’ Guevara, worden 
door vele mensen beschouwd als criminelen van de 
zuiverste soort, die Cuba aan de rand van de afgrond 
zouden hebben gebracht en, door een bondgenootschap 
met de Sovjet-Unie te sluiten, een dieptepunt in de koude 
oorlog zouden hebben gecreëerd. Een beetje fatsoenlijke 
historicus kan echter zien dat dit wel heel erg kort door de 
bocht is en dat er ook andere denkpistes moeten zijn over 
deze Cubaanse revolutionair. Hiermee wil ik uiteraard 
niet zeggen dat Castro geen slechte kanten had. Tijdens 
zijn regime in Cuba zijn er zaken gebeurd die absoluut 
geen plaats zouden mogen hebben in de hedendaagse 
wereld en die zo ook een schandvlek werpen op zijn 
heerschappij. Toch mogen we ook niet voorbijgaan aan de 
positieve kanten van het bewind van Fidel Castro. 
Om aan de macht te komen in Cuba, organiseerde Castro 
een revolutie tegen dictator Fulgencio Batista, die in 1952 
als generaal de Cubaanse regering had omvergeworpen 
en een staatsgreep had gepleegd. Batista werd gesteund 
door de Amerikanen en was immens onpopulair bij 
de gewone Cubanen. Dit  leidde tot protesten 
en opstanden, waaronder een aanval 
onder leiding van Fidel Castro op de 
kazerne in Santiago de Cuba. Deze 
aanval mislukte en Fidel werd, na 
een korte gevangenschap, verbannen 
naar Mexico, waar hij Ché Guevara 

ontmoette. Door het harde bewind van de onpopulaire 
Batista, die gezien werd als een marionet van de 
Amerikanen had de revolutionaire beweging van de 26e 
juli, waarmee Castro in 1956 terugkwam in Cuba, veel 
steun onder de gewone bevolking. 

“Of je nu voor- of tegenstander was, het is 
volgens mij niet mogelijk om te ontkennen dat 
Fidel Castro een belangrijk persoon is geweest 

in de 20e Eeuw, die nog steeds mensen inspireert 
om zich niet neer te leggen bij door machtiger 

landenopgelegde zaken.” 

Als leider van zijn land voerde Castro strijd tegen de 
machtsinvloed van de Verenigde Staten op de rest van 
het Amerikaanse continent. De VSA maakten het op 
hun beurt Castro lastig door een handelsembargo tegen 
het eiland in te voeren, waardoor het leven op Cuba veel 
moeilijker werd. Toch is in de hele periode dat Castro 
aan de macht was er geen zware hongersnood geweest 
op Cuba. Het zou naar mijn inzien fout zijn om alle 
problemen die Cuba heeft gehad in de tweede helft van 
de 20e eeuw toe te schrijven aan Castro, net zoals het fout 
zou zijn om die problemen enkel te wijten aan invloed 
buitenaf. Toch denk ik dat veel mensen teveel Castro als 
boeman naar voren schuiven en bijgevolg vergeten wat 
de Amerikanen tegen Cuba ondernomen hebben om het 
land en zijn leider het leven zuur te maken. Een ding is 
zeker, op 25 november hebben we met de wereld afscheid 

moeten nemen van een groot figuur. Of je nu 
voor- of tegenstander was, het is volgens 
mij niet mogelijk om te ontkennen dat 
Fidel Castro een belangrijk persoon is 

geweest in de 20e Eeuw, die nog steeds 
mensen inspireert om zich niet neer 
te leggen bij door machtiger landen 

opgelegde zaken. 

Een ode aan Fidel Castro
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Ikzelf kan maar terugkijken op een 
halve kringenzuip. Omwille van 
andere verplichtingen moest ikzelf 
reeds om half twee het strijdtoneel 
verlaten. Hoe weet ik dan wat er 
gebeurd is, vraagt u zich af? Wel, 
ik ging mijn verhaal halen bij 
een zeer betrouwbare bron, diep 
geworteld in de duistere krochten 
van de Internationale Politiek. Hij 
onderzoekt al jarenlang de connecties 
tussen de familie Trump en Babylon: 
En dit is zijn relaas.

Het begon allemaal tijden geleden. 
Babylon draaide al enige tijd slechts 
mager positieve financiële cijfers. 
Tot enkele jaren terug, toen er 
opeens honderden euro winst was! 
Het praesidium probeerde dit te 
verklaren door te verwijzen naar de 
hogere opbrengst van de normale 
kringwerking, maar niets is minder 

waar. Nog voor de bekendmaking 
van zijn kandidatuur voor het 
presidentschap, zat Dunald Trump 
verveeld met een beschamende zaak: 
Zijn familienaam zou historisch 
gezien helemaal niet “Trump”, 
vertaald “Troef” zijn, maar “Drumpf”. 
Dit klinkt natuurlijk veel minder 
sterk en is een toekomstig president 
onwaardig. Trump schakelde daarom 
de taalkundige expertise van een 
selecte groep trouwe Babyloniërs 
in om deze mythe te onderzoeken 
en geloofwaardig te ontkrachten. Et 
voilà, een royale betaling uit New 
York later was de kringkas van 
Babylon een stuk aangedikt! 
Iets meer dan een jaar geleden 
arriveerde er een gereputeerde 
relatieadviseur vanuit New York in 
Londen. Deze werd al snel gespot 
in de buurt van de Babylonperma. 
Wat deze onverlaat hier deed is 
nooit officieel bevestigd, maar vast 

staat dat hij zich specialiseert in het 
geven van lessen hoe je een politieke 
tegenstander zich tot je aangetrokken 
voelt, zodat je die daarna subtiel 
kan manipuleren in zijn opinies 
en handelingen. We zullen het niet 
aangevoeld hebben, maar een invloed 
op de leiding van Historia zal het 
zeker en vast gehad hebben. 
Over nu naar de dag in kwestie. Na 
een lange radiostilte tussen beide 
kampen was er in de vooravond van 
29 november opnieuw contact. Wat 
er exact besproken is kon mijn bron 
niet achterhalen, maar een grondige 
analyse van de avond brengt 
bewijslast genoeg aan het licht. Het 
feestje begon al van minuut één als een 
spannende strijd. Lange tijd, nog tot 
de éérste duizendste pint die de revue 
passeerde toe, stond Historia op kop. 
Elke zichzelf respecterende peiling 
zou op dat moment de overwinning 
van Historia met overtuigende cijfers 

“My Whole Life is      about Winning”

‘t is gebeurd. Na maar liefst vijf jaar Historiaanse 
glorie won Babylon op dinsdag 29 november, a 
date which will live in infamy, de Kringenzuip. 

Na menig geschrei van brave historianen en uitbundig 
gejuich van Babyloniërs kwam de dag erna de zon 
weer op, maar daarmee ook de sceptische geest van 
deze schrijver. Hoe kon dit? Hoe kon na zoveel 
jaren overduidelijke en terechte superioriteit de 
overwinning naar de taal- en letterkundigen gaan? 
Ik dacht er lang en hard over na, en toen zag ik het 
licht: Donald Trump.

pics or it didn’t happen: bewijs nr. 1

Of waarom Donald Trump de enige reden is dat Babylon de Kringenzuip won

- Nasse Van den Eynden
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“My Whole Life is      about Winning”
van zekerheid voorspellen. Maar 2016 
heeft ons allen geleerd dat peilingen 
niet altijd betrouwbaar zijn. Wie 
ontkrachtte dit jaar ook weer elke 
peiling die ook maar enigszins logisch 
leek? That’s right: Dangerous Donald. 
Verder bewijs 
kwam zelfs uit 
Babylon’s eigen 
mond: in the heat 
of the moment 
begonnen      
de Babyloniërs spontaan “Hoer en 
Trots!” te scanderen. Waarom zou 
iemand zo iets doen? Elke dedective 
met een beetje verstand in zijn hoofd 
zou onmiddellijk de verklaring 
zien. Babylon wist dat zij zich lieten 
uitbuiten voor het geld van Trump 
en probeerden zichzelf wijs te maken 
dat ze zich hier niet voor moesten 
schamen. Collectief gebrul dat de 
eigen schaamte maskeert: het werkt, 
en de Taal-en Letterkundigen weten 
het als geen ander.
De zoveelste aanwijzing bevond zich 

niet voor, maar achter de toog. Aan de 
High-Tech installatie die de hele  keet 
van  hilarische commentaar voorzag, 
stond een oud-fakbeheerder. Maar 
heeft men de geschiedenisboeken er 
wel op nagekeken? Is in de donkere 

kamers van het vergeten archief van 
Babylon geen schrift meer dat aangeeft 
dat deze man ook viceprAeses van 
Babylon is geweest? Of is hier weer de 
(opmerkelijk kleine) hand van Trump 
te bespeuren? Hij weet immers als 
geen ander hoe een stroman in een 
neutrale partij binnen te krijgen, en 
het nog te doen lijken alsof hij hier de 
grootste tegenstander van is. 

Nog tot het einde van de avond toe 
bleef het spannend: Tot net voor het 
afsluiten van de bonnetjesverkoop 

was winst voor 
Historia nog steeds 
in zicht. Maar toen 
opeens ging de 
score van Babylon 
dramatisch de 
hoogte in. Op zich 
een onschuldige 
en slimme tactiek, 
zou men zeggen.
Tot men de Dow 

Jones-index beter bekijkt. Rond 3u30 
Belgische tijd is er een spectaculaire 
piek te zien in de snelheid waarmee 
aandelen van Trump verkocht 
werden. Dit natuurlijk om een 
laatste kapitaalinjectie in Babylon’s 

voordeel te kunnen voorzien. 
Babylon legde het op tafel en 
in één klap was de spirit van 
Historia gebroken en het onheil 
nabij. Bonnen werden in het 
rond gesmeten om de kassa van 

de fak nooit meer te bereiken, en het 
heerlijke goudgele bier bleef in de 
vaten. Een tragedie.

Overduidelijke en rotsvaste bewijslast 
in overvloed. Maar waarom, vraagt u 
zich af? Waarom zou Trump zich zo 
diep mengen in dit vermetele spel 
van omkoperij in het kleine land der 
Leuvense Letterenstudenten? Dat 
weet voorlopig nog geen onschuldige 
ziel. Ik kijk alvast met grote angst op 
tegen 20 januari 2017, wanneer The 
Donald zijn plaats in het Witte Huis 
opeist, en Babylon misschien eindelijk 
haar duistere sluier licht. 

P.S. Even serieus: proficiat Babylon, 
het was een harde strijd en u heeft 
verdiend gewonnen. Fijn nog eens een 
échte competitie te zien na een jaar van 
hulpeloos gespartel op de Kringenzuip. 
Maar volgend jaar zal ‘t niet meer waar 
zijn. 

Of waarom Donald Trump de enige reden is dat Babylon de Kringenzuip won

Fotografisch bewijs nr. 2

“Collectief gebrul dat de eigen schaamte 
maskeert: het werkt, en de Taal-en 

Letterkundigen weten het als geen ander”
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We kunnen het niet blijven ontkennen: 
de blok- en examenperiode staat jammer 
genoeg weer voor de deur. Gelukkig heeft de 
Hermesredactie weer aan zijn trouwe lezers 
gedacht en heeft daarom enkele tips om deze 
periode zonder kleerscheuren en al te veel 
tranen door te komen opgelijst (bloed en 
zweet kunnen we echter niet voorkomen). 

Stap 1
Zorg ervoor dat je cafeïnevoorraad 
is bijgevuld! Gewapend met 
een blikje (of tien) Nalu trotseer 
jij zeker en vast die examens! 
Ook kan men de koffieboon 
platstampen. Wanneer men op 
dit korrelige goedje bijna kokend 
water giet bekomt men koffie. 
Aangeraden wordt om de zwarte 
sappen warm te drinken, liefst met 
een koekje.

PLANNEN PLANNEN PLANNEN 
Na elke examenperiode komen er weer zoals 
gewoonlijk die goede voornemens en levenslessen. 
Face it, achter op schema zitten hoort er eenmaal bij 
(ja, zelfs vanaf dag 1. Don’t worry).  

Afkicken
Komt het stresszweet nu al op je voorhoofd te staan 
wanneer je realiseert dat het woord ‘pintje’ of ‘Fak’ 
niet thuishoort in de ‘vocabulaire’ van de blok? Tja, 
die ontwenningsverschijnselen zijn anders ook niet 
gezond… Gewoontes zijn er om nageleefd te kunnen 
worden? 

Hulp zoeken
Praat je graag met mensen die je eigenlijk niet 
kent? Zie je het even niet meer zitten? Ben je fan 
van gratis telefoonnummers, mails versturen of 
surfen op nutteloze sites? Hier onder een lijst 
met handige nummers/e-mails/websites!

Teleblok: 0800/13.14.4 
Zelfmoordlijn: 1813

Hermesredactie: hermes.historia@gmail.com
 www.plukjegeluk.be
www.fitinjehoofd.be

Pauze, want pauze werkt
Heel belangrijk. Nog geen tijd gehad om de 
twee voorgaande edities van Hermes door 
te nemen (want zo druk met plannen en 
voorbereiden voor de examens…)? Het 
ultieme pauze-moment! Niets is leuker 
dan eens goed te lachen met al die schrale 
koppen op de Wall-of-Shame. Aangezien 
lachen met iemand anders miserie altijd 
leuker is… 

- Flo Van den Broeck

  Hermes Helpt:    Bloktips (helaas)
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  Hermes Helpt:    Bloktips (helaas)
 Creëer een prikkelarme leeromgeving. 

Leg die Hermes nu maar aan de kant! Hier onder 5 
nuttige applicaties die je een technologische duwtje 
in de rug geven tijdens deze pijnlijke periode: 

• Self Control: schakelt andere apps op je 
smartphone tijdelijk uit zodat je ze even niet 
kan gebruiken.

• GoConqr : statistieken, mindmaps, steekkaartjes, 
quizzen… 

• Procrastination Punisher: op voorhand kan 
je instellen welke apps op welk moment 
geblokkeerd moeten worden. Wanneer je 
het toch waagt die apps te openen, wordt er 
onmiddellijk een bedrag van jouw rekening 
aan het goede doel geschonken. Gedaan met 
dat uitstellen! Een lichter alternatief is ‘Yelling 
Mom’, die je de oren van het hoofd zaagt op 
bepaalde tijdstippen.

• Study: een app voordiegene die zelfs de bib 
te luidruchtig vindt. Deze app doet aan noise 
cancelling. Oortjes insteken, play en genieten 
van een oorverdovende stilte!

• Xtreme Clock: de grootste angst van 
elke student: overslapen op een 
examendag. Deze app garandeert 
een zachte

 

wake-up call met dank aan crescendo muziek. Maar wie 
beslist de snoozen of de wekker uit te zetten moet 
wel eerst een wiskundig probleem oplossen… 

Het internet
jouw beste vriend! Nog geen lid van ‘Geschiedenis 
vriendjes’ op Facebook? Schande! Handig om 
vragen te stellen aan mede-slachtoffers van de blok 
of examenvragen te zien van vorige jaren. Ook het 
forum van Historia is een handig hulpmiddel.

Stop op tijd met blokken
Nachten dienen nog steeds om te slapen (of 
spannende Hermessen te lezen, of pintjes te drinken, 
of of of).

Begin op tijd
Geniet nog van de laatste week(en) en laat je hoofd 
nog eens (lees: vaak) zien op de laatste Historia-
evenementen voor je in die donkere grot kruipt. 

Als jullie de blok nu niet overleven, weten wij het 
ook niet meer. Er rest ons, uw trouwe redactie, nog 

maar één ding te zeggen en dat is: 
SUCCES!!
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De vraagtekens worden alsmaar groter. Afwachten is de boodschap. Maak in 
deze periode afspraken met personen die u zeker nodig hebt in uw toekomst. Dit 
is de ultieme periode, aangezien u zich goed in uw vel voelt. Probeer dat gevoel 
vast te houden.

Waterman: 
21 januari - 20 februari

Iemand probeert tot u door te dringen met belangrijke informatie. 
Hou dit goed in de gaten. Daarnaast valt u met een deur in huis die 
reeds wijd open staat. Probeer niet alleen intelligent te lijken, maar 
het ook te zijn.

Vissen
21 februari - 20 maart

Maak tijd voor uzelf voor u zich opsluit in uw studentenhol. U zal vol nostalgie 
terugkijken naar deze tijd. Tenslotte is de laatste week van dit semester ideaal om die 
ene chick/boy aan te spreken in de aula. Succes. 

 Ram
21 maart - 20 april

Waarom geeft u alsmaar blijken van ongeduld tegenover uw partner? Wilt u 
haar/hem iets duidelijk maken? Wacht er niet te lang mee. Daarnaast moet u 
niet denken dat u alles beter weet dan de anderen. Vorige les kwam u over 
als een betweter. U schaadt uw imago. 

                        Stier
21 april - 21 mei

Tijdens de blokperiode gebeuren er allerlei dingen die u afleiden van wat 
echt belangrijk is. Ook probeert iemand u de oren van uw hoofd te praten. 
Het is belangrijk dat u niet toegeeft, u heeft gelijk. Probeer daarnaast wel 
het onderscheid te maken tussen fictie en werkelijkheid.  

                 Tweeling
22 mei - 21 juni

Tijdens de feestdagen zal uw aangebedene iets van zich laten horen. Als u niets 
te verliezen heeft, mag u alles op alles zetten. U kunt alleen maar winnen. In uw 
vriendenkring stapelen de intriges zich alleen maar op. Laat uw mening horen, 
maar hou u er voor de rest buiten.

Kreeft: 
22 juni - 22 juli

Hermes’ hogere sferen:  De Sterren Spreken
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1. U heeft op veelm plaatsen gestudeerd welk is w favo  Hermes  

Hermes’ hogere sferen:  De Sterren Spreken
Door onverwachte gebeurtenissen wordt uw wereldje door mekaar geschud. U moet zich aan-
passen en zich niet aan het verleden vastklampen. Het is volgens de sterren niet onmogelijk dat 
er binnen Historia geheimen worden onthuld. Dit kan ook een positief gevolg hebben. 

        Leeuw: 
23 juli - 23 augustus

Met een beetje overtuigingskracht kunt u mensen alsnog over de streep trekken. Dat kerstcadeau is 
binnen! Ook heeft u de neiging om uw situatie erger voor te stellen dan ze in werkelijkheid is. Heb 
vertrouwen, alles komt goed (zolang u deze week maar naar al uw lessen gaat). 

Maagd: 
24 augustus - 23 september

Vermijd de dagelijkse sleur in jullie relatie. Bespreek met uw geliefde hoe jullie de 
intieme momenten boeiend kunnen maken. Denk er aan om tijdens de feestdagen wat 
water bij uw wijn te doen. 1 januari om 01:16 gebeurt er iets magisch. 

Weegschaal: 
24 september - 23 oktober

Ontwijk volgende week het MSI als u wil dat het geluk aan uw kant staat in de maand 
januari. Door hetgene wat u vandaag voelt, kunt u de harmonie van de lichaamssymfonie 
ontregelen. Zorg dat u snel terug in het goede ritme komt voor het begin van de blok. 

Schorpioen: 
24 oktober - 22 november

Als u uw gedrag laat inspireren door hartstochtelijke emoties zal u de ene na de andere 
vergissing begaan. De blok verloopt voor u hoe dan ook probleemloos. U wordt beloond. 
Daarnaast is de kerstperiode het ultieme moment om uw koppigheid opzij te zetten.

Boogschutter: 
23 november - 21 december

Deze dagen zijn niet gunstig voor liefdesaffaires. Ook zal u komende periode de brokken 
moeten betalen voor iets wat u heel lang geleden hebt gebroken en nooit hebt willen lijmen. 
Probeer op een andere manier uw stress aan te pakken.

                         Steenbok: 
22 december - 20 januari

Disclaimer: alle rechten komen toe aan de sterren, voorspellingen zijn onder voorbehoud. Bij klachten gelieve u te richten tot 
een melkweg in uw buurt.
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Elk jaar kiest het Amerikaanse 
nieuwsmagazine genaamd  
Time, diegene die de meeste 

invloed heeft gehad het voorbije jaar. 
Een korte vermelding is hier zeker 
van toepassing dat het niet altijd 
een persoon is. Zo was bijvoorbeeld 
de computer verkozen als ‘Machine 
van het jaar’, de Aarde als ‘Planeet 
van het jaar’ en de vrouw als 
‘Keukenobject van het jaar’, zij raakte 
de titel het volgende jaar kwijt aan de 
deegroller. De uitslag was dan ook 
niet schokkend dat voor het jaar 2016 
Donald Trump, 46ste president van de 
Verenigde Debielen van Amerika, de 
trofee in handen kreeg. Toen ik het 
nieuws zag op Facebook, zat ik op 
een leuk cafeetje op de Oude Markt 
terwijl de lieftallige dame voor mij 
haar bek maar niet kon houden over 
de micropenis van haar vriend en 
dat het leek op een kwartelei. Ik heb 
nog nooit een kwartelei gezien 
maar aan de vogel zelf te zien 
verwacht ik niet dat er een ei 
groter dan mijn teelbal uit kan 
komen. Onmiddellijk sprong 
ik weg en rende naar mijn kot 
zonder te betalen. Nu, dat was 
ik sowieso van plan maar pas na 
nog een tiental pinten gedronken 
te hebben. Op kot aangekomen 
begon ik meteen aan mijn brief aan de 
redactie van Time met de eis voor een 
herkiezing, hierbij volgde ik meteen 
de raad op van de adviseurs van 
Clinton. Dit had zij beter ook gedaan 

maar het poeder om haar rimpels te 
verbergen was enorm opgehoopt in 
haar oren door overmatig gebruik. De 
brief moest natuurlijk in het Engels 
geschreven worden maar helaas is het 
enige Engels dat ik ken afkomstig uit 
de 250 dvd’s van Dora The Explorer. 
Van school moest ik het ook niet 
hebben omdat mijn leerkrachte Engels 
kampte met een verblindende geur 
vanonder haar rok. Oftewel plakte ze 
daar een dooie kat omdat dit volgens   
een oude, Chinese legende geluk 
zou brengen in de liefde. Oftewel 
organiseert ze daar dagelijks een 
vismarkt voor dwergen. Na aan die 
tijd teruggedacht te hebben, besliste 
ik om het in Nederlands te schrijven 
en de Url van Google Translate erbij 
te zetten. 

‘Beste kwabbernoten van de Time-
magazine, ik ga direct met de deur in 
huis vallen en verwerp Donald Trump 
als ‘man of the year’. Hierbij nomineer 
ik een nieuwe persoon: Ignaas van 
den hoek met de Dorpstraat en de 
Mussenstraat. Wat hem zo bijzonder 
maakt, zal ik in geuren en kleuren 
vertellen! Ignaas van den hoek leeft 
namelijk al een volledig jaar van 
zijn eigen teennagels. Dit vooral 
omdat koken te belastend is voor 
zijn lever. Ignaas werkte als jonge 
kerel in een drankstokerij en vanaf 
dat hij iets hoort pruttelen, piepen 
of gas vrijkomen,  hoort hij zijn lever 
schreeuwen om genade. Fastfood laat 
hij ook  aan hem voorbijgaan want 
nadat zijn lever gekrompen was tot 
de grote van de micropenis van de 
vriend van het vrouwmens tegenover 
mij op het café op de Oude Markt, 
besloot Ignaas om in de Macdonalds 
te gaan werken. Daar zag hij ooit de 

plaatselijke rat een vrijpartij met 
één van de broodjes houden 
waardoor hij meteen ook 
een enorme libidoverlaging 

ervaarde. Daarom zag Ignaas 
van den hoek geen andere 

optie dan van zichzelf te leven. 
Nu, wanneer Ignaas van den 

hoek om negen uur s ’ochtends 
buiten komt om te zwaaien naar de 
blinde overbuurvrouw en ik naar de 
bushalte stap om toch de schijn hoog 
te houden voor ons moedertje lief dat 
ik naar de lessen ga, wenkt hij me 

“Man of the year”
Een kritiek door anoniempje123
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steeds. Ik zie dan onmiddellijk dat 
Ignaas zijn ontbijtje reeds verorberd 
heeft omdat het regelmatig tussen zijn 
tanden blijft steken. Ik vermeld hem 
dit en hij haalt snel zijn schoenveter 
uit zijn kapotte Air Max om 
te gebruiken als flosdraad 
om zijn horizontaalgelegen 
dikke teen-nagel tussen zijn 
tanden uit te peuteren. Had 
ik dan nog niet vermeld dat Ignaas 
van den hoek maar twee tanden heeft? 
Waarom hij die geelgroengekleurde 
teennagel niet met zijn vingers 
ertussen uit pulkt? Omdat de 
zuurtegraad van Ignaas zijn mond 

even hoog ligt als de diarree van de 
student op een vrijdagmiddag na 
een nacht Fakbar Letteren. Daarom 
is het ook zo dat wanneer Ignaas 
begint te hoesten de klokken van het 

dorp beginnen te luiden, de sirenes te 
loeien en Griekse helden proberen de 
Doos van Pandora te sluiten door hem 
te muilkorven. Dit is waarom Ignaas 
van den hoek met de Dorpstraat en 
de Mussenstraat ‘man of the year’ 

moet worden. Hij heeft zo’n enorme 
invloed op mij gehad dat ik sinds 
dit jaar mijn teennagels niet meer 
kan knippen zonder mijn badkamer 
onder te spauwen waardoor ik dus 

genoodzaakt ben om elke 
dag nieuwe sokken te 
kopen in de Zeeman en 
schoenen met maat 52 te 
dragen. Maar nu moet ik 

eindigen want ik ga Ignaas zijn kant 
en klare maaltijd brengen omdat 
de hernia hem teveel is geworden 
waardoor hij niet meer aan zijn eigen 
tenen kan knabbelen.’

“Onmiddellijk sprong ik weg en rende 
naar mijn kot zonder te betalen. Nu, dat 
was ik sowieso van plan maar pas na nog 
een tiental pinten gedronken te hebben.”

Pop-polls: de resultaten
Sympathiekste historiaan  

Laurien Vandijck

Actiefste eerstejaar
Lucie Debaere

Beste tafeldanser
Pieter Umans

Sportiefste Historiaan
Viktor Janssen

Meest begeerde vrijgezel
Kenneth Vanhoecke

Grootste roddeltante
Wim Werquin

Meest complementaire duo
Victor en Viktor

Leukste prof
prof. Meijns

Leukste vak
middeleeuwen

Historia babe
Flo Van den Broeck

Historia hunk
Bart Jongbloet

Meest gemiste erasmusser
Sophie Dings

Toekomstige Praeses
Joppe Ruts

Meest modieuze Historiaan
Katrien Martens

Historia knuffelbeer
Koen Jaspers

Grappigste Historiaan
Joppe Ruts

Schattigste koppeltje
Marie Hendrix en Tuur 

Decaluwe

Toekomstig koppeltje
Victor Van Driessche en 

Lucie Debaere

Proficiat aan allen!
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Woordje van de Fakpoes

Miauw. Welkom op mijn door Hermes zo galant 
toegekende plaatsje in de geschreven pers. Daar ik 
de voorbije weken als vierpotige snoezigaard bijna 
dagelijks jullie hartjes kwam smelten in de al even 
snoezige Fakbar Letteren, voelde het niet meer dan 
gepast dat ik even het woord richt tot jullie, mijn 
fans. Grapje. Ik spreek op deze pagina tot mijn 
lotgenoten: de andere (Fak)poezen in Leuven. 
Het is immers niet steeds makkelijk om je plaatsje 
te vinden in een grootstad vol dwazigheden en 
(daarbij horend) studenten. Miauw

Enkele tips

1. De brokkelige pap 
die vrijdagochtend op 
het trottoir ligt, is geen 
tonijnsla

2.  Indien u Fakpoes bent 
van HdR of de Recup, 
vertrek. De zurige en 
hoogst wansmakelijke 
geur die daar hangt, blijkt 
volgens recent onderzoek 
nefast te zijn voor het 
volume van je snorharen. 
Sommigen onder jullie 
herinneren zich vast wijlen 
Knabbeltje nog, wijlen 
ere-Fakpoes van wijlen 
‘De Pavlov’. De stakker 
overleed zonder ook maar 
één haar onder z’n koddig 
snoetje. RIP, Knabbeltje.

“Miauw”
(- De Fakpoes)

3. Er ligt niet echt vis op de 
vismarkt (wtf zelfs). 

4. Miauw

5. Als je maar lang genoeg 
in de fakbar van letteren 
rondloopt, krijg je zowaar 
een gratis maaltijd.

Andere adresjes 
waar het goed eten 

is voor poezen:

1. Stadspark (vijver)

2. Menig viskraam tijdens 
de vrijdagsmarkt

3. Carrefour express 
(rayon dierenvoeding) 

4. Restaurant de Appel (in 
de privé, bij het eetbakje 
van Felix)

5. Vis (eiland bij Kroatië)

†Wijlen Knabbeltje †

Quiz

1. Wat is een Fakpoes?
a.Een schattig katje dat 
sedert korte tijd aan de 
toog hangt in de Fakbar 
van Letteren
b. Iets dubbelzinnigs 
c. Beide antwoorden 
zijn correct

2. Wie schreef het boek 
“Liefde in tijden van 
cholera”?
a. Wijlen Knabbeltje
b. De Fakpoes
c. Helemaal geen kat

3. Welke kat schitterde 
op het witte doek in de 
kaskraker “Titanic”?
a. Kat Felix
b. Kat Winslate
c. Kat Wijlen Knabbeltje

4. Welke zingende kater 
vrolijkt onze oren 
op met het nummer 
“Morning has broken”?
a. Kat de Fakpoes
b. Kat Wiske
c. Kat Stevens

5. Wat zeggen gebuisde 
studenten zoal tegen 
hun ouders?
a. De Fakpoes is eens 
tegen mijn been gelopen
b. Ik had het meer 
voor Catwoman dan 
Superman
c. Kat nochtans mijn 
best gedaan 

Antwoorden: c, b, c, b, c

- Guillaume, voorzitter van de 
vzw (Fak)poezen Leuven

Tot Slot

Miauw. Bedankt dat 
je je brokjes links liet 
liggen om mijn column 
te lezen. Profociat. 
Aan al het mensvolk 
dat  zich de moeite 
heeft getroost om zich 
door de woorden te 
ploeteren die uit mijn 
koddige klauwtjes op 
dit papier verschenen, 
ook proficiat. Wie mij 
zo dankbaar is dat hij of 
zij de spontane neiging 
voelt om mij te trakteren 
tijdens mijn volgende 
gastoptreden in de Fak, 
hier enkele suggesties: 
Joyvalle melk (halvol, 
heb darmproblemen), 
miauw of een Duvelke. 
Ik draag dit stuk 
trouwens op aan wijlen 
Knabbeltje, god zij met 
hem.

- De Fakpoes (miauw) 
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Het putje van de aardbol

TV-GIDS
Ma-vr: 

20:10 - 20:40: Thuis
Rest van de tijd: 

geen hol

ps: op zaterdag na, dan herhalen ze F.C. De Kampioenen 
al eens

PS: vermijd “De Zevende Dag” op zondag. Dat duurt 
letterlijk zeven dagen. 
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Ik denk dus ik ben, op HLN

Excuses voor het storen, Kim en Britt.

Best toch even de voedselinspectie bellen dan. Vleeswaren blijven hoogstens 
een maand vers.

Het moet maar eens gedaan zijn met lijken die een hartslag veinzen na een nacht in de koelcel 
gelegen te hebben. Het Internationale Dodencomité probeert dit probleem al jaren op de politieke 
agenda te plaatsen, maar de Nationale Polsslagfopclub beschikt over een uiterst georganiseerde 
lobby ploeg. En ook: lees het artikel eens, Richard, de man is wel degelijk overleden. RIP.

Er is werkelijk niets dat aan het ijzeren observatievermogen van James kan ontgaan.

In lang vervlogen tijden deed de Griekse agora dienst als plaats om allerlei ideeën uit te wisselen. Om-
dat de beschaving in het land nu op een laag pitje staat, onze voetjes de tocht naar het schiereiland niet 
meer aankunnen en het gebouw niet meer in al te beste staat verkeert, debatteren we nu graag verder 

in die andere populaire intellectuele broedplaats: www.hln.be
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Vreemd, de sterrenradar geeft ook geen buien aan. De wetenschap staat voor een raadsel.

Naar het toilet gaan moet een echte kwelling voor je zijn, Davina. Wij wensen jou en je om-
geving veel sterkte toe in de strijd tegen je zeldzame aandoeningen, interessantemakerij en 
overdrijvenitis.

Is het leven geen glas sangria dat ruikt naar rozengeur terwijl we het opdrinken in de maneschijn 
waarachter we het silhouet van eenhoorns ontwaren die dansen over de regenboog op de tonen 
van de Lambada, gezongen door ’s wereld knapste engelen?

Ok niet dan.

Wow, Glenn, rijke tata! We legden jouw prestatie voor aan rector Rik Torfs, en ook hij was het met ons 
eens: jouw intellectuele capaciteiten schieten hoog uit boven het gemiddelde. Om die reden en omdat 
je zo een leuke jongen bent, biedt Ku Leuven je een studiebeurs aan voor de opleiding puzzologie. We 
zouden het echter volledig begrijpen als je voor Oxford opteert. 
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Spelletjes!
Zoek de 6 verschillen
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Herken jij deze vreemde rakkers? 

Voor de dommeriken: de oplossingen staan op de achterflap!
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Welk historisch personage ben jij?
Vraag 1: manier van ruzie maken 

A) Eerder gewelddadig 
B) Woede proberen omzetten in iets anders

C) Verbaal 

Vraag 2: stijl van eten
A) Eerder ongezond

B) Eerder gezond
C) Varieert, wat de pot schaft

Vraag 3: favoriete reisbestemming
A) Het Oosten

B) Ik blijf liever in de buurt
C) Warme oorden

Vraag 4: lievelingsfilm
A) Skyfall

B) Mean Girls
C) 1984

Vraag 5: lievelingskleur
A) groen, blauw

B) paars
C) rood, geel

Vraag 6: welk drankje van de fak
A) gulden draak
B) bloody marty

C) rum cola

Vraag 7: favoriet hoofddeksel
A) muts
B) strik
C) pet

Vraag 8: favoriete tijdsvak
A) oudheid, middeleeuwen

B) nieuwe tijd
C) nieuwste tijd

Vraag 9: wat is beter
A) imperialisme

B) vrouwenrechten
C) klasseloze samenleving

Vraag 10: gezichtsbeharing
A) snor
B) glad

C) baard

Meeste A: Proficiat u bent één van de grootste 
veldheren uit de geschiedenis: Attila de Hun. 
Weetje: tijdens zijn huwelijksnacht dronk hij 
zoveel dat hij een bloedneus kreeg en in zijn 
eigen bloed stikte.

Meeste B: proficiat, u bent proto-
feministe Mary Wollstonecraft. 
Leuke quote van haar: ‘Geef 

de vrouwen rechte en ze zal de 
deugden van de man proberen te 

overtreffen’ ;)

Meeste C: Proficiat u bent de revolutionair Fidel 
Castro. Sinds hij aan de macht kwam mogen 
gebouwen in Havana niet meer gerestaureerd 
worden. 
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Hermes Hekelt: 2016
“It’s the god-awful small affair”

“Nobody expects the Spanish Inquisition”, aldus 
het olijke duo dat we Monthy Python noemen. 

Hoewel er een zekere grond van waarheid zit in die 
constatatie, zijn er toch gradaties van onverwachtheid. 
Op een schaal van 1 tot het jaar 2016, schommelt de 
Spaanse Inquisitie hoogstens tussen 56 en 63, aldus 
recent pseudowetenschappelijk onderzoek. We 
leven niet in Noord-Korea, Theo Francken heeft de 
vrijemeningsuiting nog niet weten terugschroeven en 
Hermes heeft werkelijk nul toonaangevende waarde, 
met andere woorden: we kunnen vrijuit spreken. Sta me 
aldus toe de volgende woorden neer te pennen: 2016 was 
kut.

- Milan Vandermeulen

Alsof het nog niet erg genoeg is om op 1 januari, na de 
avond voordien in alle feestelijkheid afscheid te hebben 
genomen van het eveneens rotte 2015, goede voornemens 
te moeten maken rond de gezellige gourmettafel chez 
de Bomma, sloeg de realiteit daags nadien duizend keer 
harder toe: het was blok. Niets aan te doen zult u denken. 
U heeft gelijk. Het nieuwe jaar begint voor ons, studenten, 
steeds scheef. 2016 vond dit vertrekpunt nochtans niet 
hoog genoeg gesitueerd op de ladder van de vuile smarten, 
en haar oplossing zou ze 10 dagen later uit haar vunzige 
spreekwoordelijke mouw toveren. 10 januari overleed 
zijne hoogheid David Bowie. Laat dat nu net de dag zijn 
dat ik, Milan Vandermeulen, mijn eerste examen had. “It’s 
the god-awful small affair”, zo is dat, David. 

Goed, 2016 stond het nog wel toe dat ik slaagde op al 
mijn examens (waarvoor een minimum aan dank). Dat 
neemt evenwel niet weg dat dit jaar de mensheid, op al 
haar niveaus, aan een behoorlijk exhaustieve stress-test 
onderwierp. Spoiler: we faalden. Andermaal. We slaagden 
er als ontwikkelde, vermeend superieure westerlingen, 

niet in om een humanitaire crisis op een menswaardige 
manier op te lossen. Integendeel. Het oh zo verenigde 
Europa kwam als verliezer uit wat best mogelijk haar 
eerste echte test was. Deze tekst heeft niet de bedoeling een 
politiek manifest te worden, daar heeft 2016 er al genoeg 
van voorzien, het wil enkel wijzen op het falende aspect 
van onze condition humaine. Heel eerlijk gezegd zie ik niet 
in hoe ideologische overtuigingen en partijgebondenheid, 
twee zaken die tegenwoordig niet per se nog samen 
hoeven te gaan, het kunnen winnen van uw veromde 
plicht om mensen in nood te helpen. Want daar gaat het 
om: je helpt een mens in nood of je helpt hem niet.  

Over mislukkingen gesproken: Donald Trump. Ach, laat 
maar. USA. 

“De aangespoelde lichamen, sommige niet 
groter dan deze pagina, ontnomen van leven, 
toekomst en ter afronding een menswaardig 
einde, onderwijl de mensen onbekommerd 

xenofobie tot nieuwe religie verheffen”
 

Helemaal nat door de laatste Purple Rain die we kregen, 
sommigen droog gebleven tot ze uit hun vliegmachien 
sprongen, dat evengoed voor het laatst uitvloog, klonk 
in de echo van het bommengekletter finaal het woord 
“Halleluja”.  De aangespoelde lichamen, sommige niet 
groter dan deze pagina, ontnomen van leven, toekomst 
en ter afronding een menswaardig einde, onderwijl de 
mensen onbekommerd xenofobie tot nieuwe religie 
verheffen. 2016 mag voor mijn part een hedendaagse 
reproductie worden van de Zwarte Pest (of de roetpest). 
Lichamelijk onschadelijk, mentaal hoogst besmettelijk. Zal 
2017 meer stof opleveren tot een vrolijk jaaroverzicht? Ik 
vrees dat we dat zelf in handen hebben. Je leest het goed: 
dat vrees ik. Fijne eindejaarsfeesten trouwens!  
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Oplossingen van de puzzels
Zoek de 6 verschillen

1. Snor 
2. Dino 

3. Boek Dora
4. Mok

5. Kapsel 
6. Hand 

De foto’s van links naar rechts, van boven naar onder
J. F. Kennedy, Filip DewInter, Theresa May, Hendrik VIII, Koen, Donald Trump, 
Napoleon, Prof H. Verreth, Olga Leyers, Donald Tusk, Jeroen Meus, Brecht De-

wilde


