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Het is weer zover, de eerste weken van het 2e
semester zijn weer even snel voorbijgevlogen
als een emigrerende zwaluw. De volgende
examenperiode en paper-deadlines liggen intussen al dichterbij dan die van januari, dus
begin maar al te stressen. Gelukkig is er weer
een Hermes zodat je eventjes alle zorgen achter
je kan laten. En een paasvakantie ook natuurlijk,
maar daar heeft de Hermes spijtig genoeg niet
veel inbreng in gehad van de paasklokken dit
jaar. Als die achter de rug is kan je echter weer
voluit beginnen feesten op de vele kiesweken
en de laatste paar Historia-activiteiten. Omdat
jezelf volvreten met paaseieren en allerhande
junkfood die je te pakken kan krijgen op de
kiesweken niet echt gezond is, is er deze keer
een artikel waarin je kan terugvinden hoe je
als student snel, gemakkelijk en duurzaam kan
koken (en ook lekker, al hangt dat vooral af van
je kookkunsten). Check zeker ook de inhoudsopgave hier links van om te weten te komen
welk soort ander vertier en plezier je in deze
Hermes staat op te wachten. En om even terug te komen op migratie (niet op zwaluwen
deze keer), is er in deze Hermes ook een interview terug te vinden met professor Rodriguez
Garcia. Zij emigreerde in 1994 van Ecuador naar België, en heeft zich sindsdien
gevestigd tot een vaste waarde in het Belgische
academische leven. Niet te missen dus!
Je allerliefste Hermesredactie,
Cédric Rooms en Tim Vancaudenberg

Hermes - Kringblad Historia - Jaargang 12 - Academiejaar 2015-2016 - Nummer 4
Gratis uitgave - Niet op de openbare weg gooien
Redactie: Cédric Rooms - Tim Vancaudenberg
Kring Historia noch de redactie van Hermes zijn verantwoordelijk voor de meningen die in dit magazine geuit
worden. Dezen blijven eigen aan de auteurs. Heeft u vragen of opmerkingen over de hermes of publicaties in
de hermes? Stuur deze dan zeker op naar hermes.historia@gmail.com

2

3

Hermes

Hermes

Woordje van onze praeses

Jobdagen

H

O

et is alweer een tijdje geleden, maar hier zijn
we weer. Een nieuwe Hermes, vers van de
pers, heet van de naald, en klaar om weer uren
van vertier te bezorgen.
Je hebt het waarschijnlijk al gemerkt, maar we
zijn er al sedert enkele weken opnieuw stevig
ingevlogen. Tijdens de lesvrije week hebben
we in Krakau genoten van de prachtige architectuur en het zeer goedkope eten en drinken.
Ook de eerste weken van het nieuwe semester
waren met de Verbroederingscantus in Gent, de
(S)letteren-TD en de Fakfeestweek gewoonweg
memorabel.
Maar de meest geniale week was toch wel onze
eigen Las Vegas-feestweek. Op de openingsreceptie, de cavacantus en de Hangover-TD
vloeide de drank zeer rijkelijk. Op die HangoverTD waren jullie trouwens weer fan-tas-tisch!
Opnieuw bewezen jullie hoe Historia het dak
van de Albatros er keer op keer kan blijven afblazen. Kortom, ik vond het in ieder geval een
memorabele feestweek, en hopelijk jij ook!
Het was echter daarna nog niet gedaan. De week
erna was er een meer cultureel en professioneel
verantwoorde feestweek. De jaarlijkse toneelvoorstelling en de jobdagen vielen dit jaar samen
in één week. Opnieuw zetten onze acteurs hun
beste beentje voor op het podium en liggen er
ongetwijfeld mooie IFTF-awards in het verschiet.
Ook de jobdagen waren een groot succes. Nu
Historia een eerste duwtje in de rug heeft gegeven, is het tijd voor onze masters (en mezelf
incluis) om die eerste stappen op de arbeidsmarkt te wagen. En nee, we gaan voor veel meer
dan een job achter de kassa in de McDonalds!

dat in het gezelschap van je favoriete assistent
of prof!
En niet alleen het praesidium kan niet stil zitten.
Ook onze eerstejaars zijn een fenomenaal feestje
aan het bekokstoven. Houd 23 maart alvast maar
vrij in je agenda!
Na de paasvakantie zullen de ogen van de
wereld niet alleen gericht zijn op de Amerikaanse
verkiezingen, maar eveneens op die van Historia.
Nieuwe ploegen gaan klaarstaan om de fakkel
van het huidige, fantastische team (al zeg ik het
zelf) over te nemen. Gratis drank en boef verzekerd, en vergeet zeker niet te gaan stemmen!
De deadlines stapelen zich op, de stress wordt
groter, maar Historia en Fakbar Letteren zullen
er in ieder geval altijd zijn om je steunen. Of het
nu is voor je educatieve kopzorgen of gewoon
wat gezond tijdverdrijf, Historia is jouw steun
en toeverlaat.
In ieder geval, geniet nu maar van dit prachtnummer van een Hermes, boordevol aankondigingen, interessante artikels, humor,
interviews en meer volstrekt onproductief tijdverdrijf. Geniet ervan!
Tot binnenkort!
Uw praeses,
Siegfried

p acht en negen maart vonden traditioneel
de jobdagen van Historia plaats. Dé hoogdagen voor de gepassioneerde studenten
geschiedenis die binnenkort de schoolbanken zullen inruilen voor een toffe lijdensweg op de arbeidsmarkt, maar ook
voor zij die nog een jaartje zullen verderstuderen. Zij kwamen allen samen om erachter
te komen wat de waarde is van wat zij nu de afgelopen jaren allemaal hebben bijgeleerd.
Openen deden we met het panelgesprek “Saai,
Stoffig, Schools? Zin en onzin van de historische
wetenschap”. Hier lieten we Bruno Wyndaele,
Inge Nuyens en Ann De Bie aan het woord om
hun verhalen te delen over de waarde en positie
van Geschiedenis in onze hedendaagse maatschappij. “Al bestuderen we materie dat vaak opgeslagen wordt in donkere kelders, toch
moeten we daar durven uittreden en trots
zijn op datgene waar we goed in zijn:
historisch
onderzoek” proclameerde Bruno.
Studenten werden helemaal opgepept om
de eigenschappen die we aanleren in onze
opleiding mee te nemen in ons verdere leven.
Achteraf was er een heuse receptie waaraan
een netwerkmoment was gekoppeld. Studenten
konden bij een glas cava een informele babbel
slaan met alumni uit de professionele wereld.
Ook zij die zich volgend jaar nog niet begeven
op de arbeidsmarkt en nog een jaartje gaan
studeren, bleven niet op hun honger zitten. En
reeds verderstuderende studenten stonden
de alumni bij om onze laatstejaars zo goed
mogelijk te informeren.

Woensdag werden er workshops door Randstad en het monitoraat georganiseerd voor alle
historisch-culturele studenten. Hier kregen ze
meer uitleg over hoe ze een sollicitatie en hun
motivatiebrief het best zouden aanpakken.
Studenten die verder willen studeren, gingen
naar de workshop ‘Afgestudeerd, wat nu?’ om te
zien wat hun opties waren. Die avond sloten we
af met een Jobdebat waar we piepjonge alumni
met jobs in verschillende sectoren aan het woord
lieten. Silke, Caro, Selina en Jan gaven de studenten praktische tips voor het betreden van de
arbeidsmarkt. Ook de minder mooie kantjes van
het zoeken naar werk kwamen aan bod, alsook
de vele examens die de panelleden moesten
maken voor hun sollicitaties. Ook hier sloten we
af met een verzorgde receptie.
Nu is het aan u, waardige lezer en student, om
de ervaringen van onze actoren te gebruiken in
uw eigen verhaal. Treed naar buiten met trots,
gebruik je aangeleerde vaardigheden en onderscheid je van de rest.
Team Onderwijs
Ruben en Stijn
Interesse in onderwijs? Wil je je stem laten
horen? Kom dan zeker naar onze onderwijsvergaderingen en Hearings! De volgende hearing is
woensdag 27 april om 20:00 in MSI 0.08.

De paasvakantie en de deadlines naderen
stilletjes aan, maar Historia is nog lang niet uitgezongen. Op 22 maart gaan we namelijk de
confrontatie aan met onze meest geduchte aartsvijand, Babylon. Een ware cantusclash moet voor
eens en voor altijd onze eeuwige vete beslechten.
De dag ervoor sluiten we, met pijn in het hart,
Game of Era’s af. Om het afscheid te verlichten,
maken we van het slotevent een casino-avond,
met bijhorende spelen en decadente drank. En
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Krak-wow

M

aandag 1 februari, 10 uur 45. Terwijl menig
student al op skivakantie is vertrokken of
nog aan het uitpuffen is van de examens, staat
een bende van 36 man klaar om van de grond
te gaan. Letterlijk weliswaar, want binnen
enkele uren zullen ze landen in het prachtige
Polen. Het is al avond wanneer we gesetteld
zijn in het Krakause Goodbye Lenin hostel, dus
u kan al raden wat als eerste op de planning
staat. Inderdaad, de wodkabars opzoeken.
Sommige vliegen er wel heel stevig in, want
na wat braak en enkele boetes met betrekking
op openbaar dronkenschap (die trouwens
cash moesten worden betaald, leve de Poolse
corruptie?) vindt de meute vredig de weg naar
hun bedje om te bekomen van de heenrit.

arbeidskrachten in dienst kon nemen, zonder
dat deze werden gedeporteerd. Op deze manier
kon hij de levens van een duizend joden redden.
In de avond volgt een vrije avond, waar iedereen doet wat die graag wilt doen. Zonder boetes
weliswaar.
De derde dag van ons verblijf in Krakau bezoeken
we in de voormiddag de Wawelheuvel. Hier
bevindt zich het indrukwekkende Wawelkasteel
waar meer dan 500 jaar lang de Poolse koningen
hun residentie hadden. Deze plaats is bijgevolg
zeer belangrijk in de geschiedenis en cultuur van
het land. Na een vrij moment op de Grote Markt,
bezoekt de groep in de namiddag de Mariakerk en
het Rynek Underground Museum. Dit museum
geeft door archeologische opgravingen een bijzondere inkijk in het Krakau van eeuwen terug.
De groep daalt af naar het museum en loopt
vervolgens over hobbelige straten. In de avond
neemt een geweldig enthousiaste gids ons mee
door de Joodse wijk, Kazimierz. Het was een
veilig terrein voor Joden uit heel Europa, maar
tijdens de Tweede Wereldoorlog is de wijk
grotendeels uitgeroeid. De gids laat zien dat het
jodendom en Kazimierz niet is blijven stilstaan,
maar dat het nu jong en levendiger is dan ooit
tevoren.

Deze rust wordt verstoord om half tien, want de
Wieliczka-zoutmijn staat op de planning. Na een
treinrit van een uur komen we aan op een door
UNESCO-werelderfgoed erkende plek. Een
indrukwekkende tocht door een enorm ondergronds gangencomplex leidt ons naar een ruime
kerk op een diepte van honderd meter. Diezelfde
dag bezoeken we ook de fabriek van Schindler,
waar tegenwoordig een museum over Krakau in
de oorlogsjaren is gehuisvest. Deze fabriek kwam
bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
in handen van Oskar Schindler, een NSDAP-lid
en agent van de inlichtingendienst. Hij sloot De voorlaatste dag is de dag waar de meeste
een deal met de SS zodat hij goedkopere joodse Krakaugangers met een mengeling van nieuwsgierigheid en afschuw naar uitkeken. Twee
shuttlebusjes pikken de bende op aan het hostel,
want die dag ruilen ze het prachtige Krakau in
voor een geschiedkundig hoogstaande, maar
huiveringwekkende locatie. De stemming in de
busjes is gelaten: Er wordt gebabbeld, gelachen,
geslapen…, maar die sfeer veranderd abrupt
wanneer ze op de plaats van aankomst arriveren:
Auschwitz. Het bezoek begint in Auschwitz I,
dat het meest gekend is door de ijzingwekkende
tekst die pronkt boven de ingang: ‘Arbeit macht
frei’. De gids begeleidt ons langs deze toegangspoort naar stenen barakken. Hierbinnen bevindt
zich een tentoonstelling die de uitroeiing en de
bewijzen van misdaden tegen de menselijkheid
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aankaarten. Onder andere de enorme hoeveelheid koffers, de folterkamers, de ruimte
vol haren en de lampenkappen van mensenhuid zijn getuigen van onze geschiedenis.
‘This were people, but they weren’t treated as
people. They were treated as objects.’ zegt de
gids. De manier waarop haar stem overslaat
en de stilte die ze daarna laat vallen, maakt het
emotioneel zo heftig. We weten alle 36 stuk
voor stuk de gruwel die er plaatsvond, maar de
confrontatie is intens. Oogcontacten worden
vermeden, wie dat wel doet ziet blikken van
onbegrip en bij enkele rode, betraande ogen.
Na het bezoek aan Auschwitz bezoeken we ook
Birkenau. Hier kwamen de gevangenen per
spoor aan en werden ze geselecteerd als werkslaaf of meteen vernietigd. Over het enorme
complex bevinden zich tal van houten barakken
waar soms wel tot duizend mensen verbleven.
Iedereen is dik ingeduffeld tegen de kou, maar
op de grote, open vlakte snijdt de koude in onze
huid. Dat maakt het beeld van de onnoemelijke kilte die 73 jaar geleden door de gestreepte,
katoenen bloesje drong des te schrijnend. Na de
gidsronde stappen we verkleumd en diep onder
de indruk terug in het warme, veilige busje.
Iemand zegt dat ze in een artikel las dat een
bezoek aan Auschwitz gemiddeld nog drie
dagen enorme invloed op je heeft. Toen werd
ze geloofd door de mensen rondom haar, maar
nu geven ze haar ongelijk. Een bezoek aan een

locatie waar zulke onmenselijke gebeurtenissen
plaats vonden laat namelijk een indruk na die
niet weg te denken is op je verdere bestaan. De
confrontatie was zo vreselijk intens, dat telkens
wanneer woorden als ‘Tweede Wereldoorlog’,
‘vernietigingskamp’ of ‘holocaust’ worden vermeld, beelden van dit bezoek bij de mensen naar
boven zullen komen.
In de avond wordt de mentale knop echter
omgezet: Er wordt gefeest, gedronken,
gelachen… maar ook vroeg naar bed gegaan,
want de volgende ochtend keert de groep terug
naar het kleine, vertrouwde België. Afsluiten
doet dit artikel met de mooie, wijze woorden
van een nog mooier, wijzer Team Reis: ‘Zij die
niet mee waren, hadden ongelijk.’ ;)
- Clara Vereertbrugghen & Gregory Dekens
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Charlie Hebdo choqueert opnieuw, of niet?

Babylon, onze vriendjes van Letteren

‘O

D

ver de doden niets dan goed’, zegt men
wel eens. Toch maakt menig man er zich
schuldig aan, zo ook de redactie van Charlie
Hebdo. Het satirische weekblad publiceerde
op 13 januari een cartoon naar aanleiding van
de massa-aanranding in Keulen op oudejaarsavond. In de hoofdrol de peuter Aylan Kurdi die
vorig jaar de oversteek in een
rubberen boot naar Europa
niet haalde; een verhaal dat
de wereld rondging. Op het
voorblad van het magazine
zien we een volwassen Aylan,
afgebeeld als een beest dat
met uitgestrekte armen een
vrouw achterna zit. Dat als
illustratie bij de vraag ‘wat
zou er van de grote Aylan zou
geworden zijn’ met daaronder
het antwoord ‘billenknijper in
Duitsland’.

Gelukkig bedoelde Charlie Hebdo het allesbehalve humoristisch. Het magazine is en blijft
satirisch en bij deze cartoon was dat niet anders.
Sourisseau brengt met zijn tekening enkel de verbeelding van de banale en racistische uitspraken
van extreemrechtse partijen en organisaties als
het recent opgestane PEGIDA. De cartoonist
maakt net een karikatuur van
de stereotypen die de moslimmigranten worden aangemeten en kruipt in de huid van
islamofoben en opposanten
van de actuele migratiestroom. Sinds de aanslagen
op de redactie vorig jaar is het
publiek van Charlie Hebdo
echter massaal gegroeid, en
vele van de nieuwe lezers zijn
blijkbaar niet in staat voorbij
het cynisme te kijken. Zij die
beter vertrouwd zijn met het
blad en de tekenaar weten wel
dat deze een vrij politiek linkse inslag hanteren
De publicatie lokte onmiddellijk wereldwijd en graag de rechtse partijen in Frankrijk op de
verontwaardigde reacties uit. Velen noemde het korrel nemen. Het echte antwoord op de vraag
blad en de tekenaar Laurent Sourisseau open- naar Aylans toekomst is namelijk dat ook hij
lijk racistisch, walgelijk en onnodig choquerend. onderworpen zou zijn geweest aan de racistische
Een jaar nadat de wereld op straat kwam tegen stereotypen die de aanhangers van extreemde aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo, rechtse organisaties aan immigranten toekennen. Wie die satire niet vat, ziet helaas enkel
en de hashtag #jesuischarlie world wide trending
een racistische prent.
was, maakte plots de hashtag #wearenotcharlie
furore.
Cartoons als deze horen ook tot de vrije meningsuiting waar de wereld vorig jaar massaal voor
Men zag de humor er niet van in, ik ook niet. Een op straat kwam. Daarenboven is het zelfs de
overleden peuter in functie stellen van humor taak van de journalistiek om een kritische stem
vind ik persoonlijk ook moeilijk. Iedereen ver- te zijn in een maatschappelijk debat als dat van
dient immers een minimum aan respect, volgens de actuele migratiestroom, op welke manier dan
ook. Laurent Sourisseau banaliseert niet alleen
mij ook in humor, hoe zwart die ook mag zijn. de racistische ideeën van bepaalde partijen en
Een overleden kind, dat zich niet kan verweren, organisaties, maar bekritiseert indirect ook de
dat niet eens de kans krijgt om er zich niets van hypocrisie van mensen die wel gechoqueerd zijn
aan te trekken, is een te gemakkelijk doelwit. door de cartoon, maar geen graten zien in het
Daarbij heb je nog eens de ouders, voor wie het aanhangen van bijvoorbeeld het Front National
zeer pijnlijk kan zijn en oude wonden terug kan of PEGIDA. Naar mijn mening ‘a job well done’.
openrijten. Bedenk eens: zou men in Vlaanderen
lachen met een mop over de busramp in Sierre? - Sophie Dings
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e meeste onder jullie kennen Babylon als
dé grote concurrent van Historia, als een
kring vol Babylonische hoeren of als een groepje
hipsters dat overal op zoek is naar taalfouten.
Maar uiteraard weten jullie dat wij veel meer zijn
dan dat. Natuurlijk zijn er slechts drie vragen die
jullie allen - zoals het goede historici betaamt bezig houden: Wat is Babylon? Wie zijn nu die
Babyloniërs? En wat doen die boekbeminnende
studenten eigenlijk?

perma , tapavonden vol wijvenschijven en een
heuse talenzuip. Dat wij niet moeten onderdoen
voor jullie bierdrinkende Historianen bewijzen
wij door onze talrijke en succesvolle cantussen.
Maar naast dat alles zijn wij nog het meest trots
op onze jaarlijkse Interuniversitaire Literaire
Prijs, het paradepaardje van Babylon. Studenten
uit heel Vlaanderen en Nederland mogen daarbij het schrijftalent in zichzelf ontdekken en een
zelfgeschreven proza- of poëziestuk inzenden.
Een zorgvuldig samengestelde jury kiest dan uit
Babylon is 12 jaar geleden ontstaan door alle inzendingen voor elke categorie een winde samensmelting van de drie voormalige naar, die tot slot worden bekendgemaakt en in
kringen Germania (Germaanse talen), Romania de bloemetjes worden gezet (ja, met geldprijzen)
(Romaanse talen) en Klio (de klassieke talen op een heuse slotavond (ja, met receptie).
kwamen naar ons, geschiedenis van de oudheid
kwam naar jullie). In het huidige systeem bestaat Ik hoop dat ik jullie heb kunnen overtuigen dat
die opdeling echter niet meer: studenten mogen wij Babyloniërs eigenlijk net zoals jullie zijn:
nu de gekste talencombinaties maken en naar gemotiveerde, geëngageerde en enthousiaste
hartelust kiezen tussen de acht verschillende studenten met een passie voor hun studie, voor
opties (Spaans, Italiaans, Latijn, Frans, Grieks, cultuur en voor de pintjes in de Fak (wacht maar
Engels, Duits en Nederlands), die op ons zwart- tot de volgende kringenzuip)!
geel-blauwe schild worden afgebeeld aan de
hand van acht sterren. Aangezien vanaf volgend - Liza Cretskens,
academiejaar Hebreeuws ons zal komen ver- Penningmeester bij Babylon, Limburger en
gezellen als negende taal, zijn suggesties voor fiere Babyloniër
een extra ster op ons mooie schild altijd welkom
(nee, niet de Davidsster!).
Onze geliefde kring is de grootste van Letteren
en, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt,
niet enkel de kring voor alle bachelorstudenten
taal- en letterkunde. Ook meerdere masteropleidingen worden vertegenwoordigd door
Babylon (voor meer informatie kan je altijd terecht op onze site: www.kringbabylon.be).
Net zoals Historia hebben ook wij een cursusdienst, vertegenwoordigen wij onze studenten
op verschillende vergaderingen, spelen wij
toneel en organiseren wij vies shtijle (sorry
hiervoor, ik kan mijn afkomst niet verbergen)
feestjes zoals themafeestjes in onze geliefde Fak,
cocktailfeestje op de versgeschilderde Babylon-
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Boodschap van algemeen sportief nut
Sportief reclamebord

Interfacultair Bekertoernooi

O

nze IFB ploegen hebben bijna al hun wedstrijden afgewerkt, enkel de volleybalploeg
dient nog een inhaalwedstrijd te spelen tegen
VTK, waarvan de datum nog niet bekend is. De
laatste volleybalmatch tegen Babylon werd na
een spannende match beslecht in het voordeel
van Historia (2-0). Doorstoten naar de volgende
ronde lijkt er helaas niet meer in te zitten, maar
er is dit jaar een stevige basis gelegd om volgend
jaar ook in de volleybalcompetitie potten te breken!
Op maandag 7 maart speelde onze zaalvoetbalploeg zijn laatste match in de voorrondes
tegen LBK. Met een solide overwinning van Historia (12-10) lijkt de kwalificatie voor de eindronden zo goed als zeker. Er rest hen nu alleen nog
maar afwachten tot de loting voor de matchen
na de paasvakantie. Proficiat!
Op het veld werd er door onze voetballers op
woensdag 2 maart verloren tegen Farmaceutica (0-3). Dit kwam ongetwijfeld doordat hun
gedachten reeds uitgingen naar de “Hangover
TD” later die avond. Woensdag 9 maart stond er
een confrontatie met Didactica op het programma. In het klassement stonden beide ploegen
op gelijke hoogte, wat een spannende match
beloofde. Dit was dan ook zeker het geval, een
pittige match met een gezonde dosis rivaliteit en

bij momenten voetbal waar menig Pro League
team van droomt. Zo ook beide doelpunten van
Historia, de eerste goal werd gescoord door de
toen nog nobele onbekende vriend van Jaan. Hij
staat nu beter bekend als de Pieter-Jan die een
bal heerlijk binnendraaide van buiten de baklijn.
En ook de 2-0 door Viktor mocht gezien worden,
met een snelle beweging kapte hij de keeper uit,
die enkel nog kon toekijken hoe Viktor afwerkte.
Een didactisch sterk onderlegd slotoffensief van
de tegenstander leverde hen nog een doelpunt
op, maar het mocht niet meer baten want de buit
was binnen voor Historia.
De kans op doorstoten naar de volgende ronde
lijkt eerder klein, een jammere zaak voor dit
gemotiveerde team dat soms net dat tikkeltje
geluk (lees: goals) ontbrak.
Wij willen bij deze dan ook iedereen bedanken
die al heeft meegespeeld, gesupporterd of op
enige andere manier betrokken is geweest bij
onze ploegen! Hopelijk zien we jullie nog op
onze andere sportactiviteiten, en volgend jaar
opnieuw in de IFB competitie! Voorts is iedereen
meer dan welkom onze ploeg te komen aanmoedigen na de paasvakantie: vele handen maken licht werk, hoe meer zielen hoe meer vreugd,
de twaalfde man maakt het verschil, op één been
kan men niet staan, etc….

Loopses
s

ies

De loopsessies vinden elke
week plaats op woensdag
om 19u aan de bareel (of
19u30 aan het sportkot). Om
zeker op de hoogte te blijven
van eventuele verschuivingen zoek je best de
“Historia loopgroep” op
facebook!
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en nieuwigheid die we dit jaar realiseren met Sport is ons “Bumperball” event!
Op 14 april krijgen jullie de kans om elkaar alle hoeken van de zaal te laten
zien en ondertussen wat voetbal te spelen. Voor een luttele 3 euro mogen jullie
elkaar een half uur lang te lijf gaan.
Het evenement zal doorgaan
tussen 18u en 21u, het precieze
tijdslot wordt nog meegedeeld
op facebook. Let wel op want
de plaatsen voor deze unieke
activiteit zijn jammer genoeg
beperkt. We raden jullie daarom
ook aan om zo snel mogelijk in
te schrijven op de cudi. Voor
verdere informatie en inschrijfmomenten verwijzen we jullie
graag door naar het facebookevenement.

Jenevervoetbal

D

e laatste datum die jullie niet mogen vergeten is de
immer legendarische jenevervoetbal van het tweede
semester. Deze gaat door op dinsdag 26 april, dus schrap alvast
al jullie plannen voor de dag erna. Voor mensen die het
concept nog niet kennen, of omwille van bepaalde redenen
zich niet meer kunnen herinneren, leggen we het hier nog
even uit. Jenevervoetbal is een toffere vorm van het aloude
gekende voetbal. Zoals bij voetbal probeert men te scoren in
het doel van de tegenstander om zo de wedstrijd te winnen.
Maar het grote verschil is dat elke keer dat je team een doelpunt maakt, je een shotje jenever wint! Als vroegere edities een
indicator mogen zijn, wordt het weer legen-wait for it- dary!
- Team Sport
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Funpage!
Hoe smaakt een walvis?
Lekker, ma veeeeel

Kom
de d t een
vi
o
dok kter, z s bij
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te
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e
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de k het
om!

Doolhof
Oh nee! Deze
perzik is van zijn
boom
gevallen!
Help jij hem de
weg terugvinden?
aan
rouwen
v
n
e
i
t
n
Wat zij
e tafel?
een rond
elzaag
Een cirk

Woordzoeker
Mijn cursus paleografie is besmet geraakt door een computervirus, en nu zijn
alle schrifttypes door elkaar gehaald! Haal jij ze er allemaal uit?

Twee
elkaa patatten
r
k
tegen tegen, ze omen
g
de an
t de é
het?
Zegt der: Hoe én
g
d
goed
, mijn e ander: aat
N
broe
iet
pure r zit in de
e!
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De lijst Tim, historici op de planken

“Z

eg iets!” brulde Tim, terwijl hij
verwilderd om zich heen keek. “Zeg iets!”
Het publiek zweeg. En luisterde. Het probeerde
te begrijpen wat er zich het afgelopen uur
allemaal had afgespeeld voor hun ogen. Op
amper 60 minuten tijd had zich voor hen de val
van Tim - een populistische premier - en zijn lijst
voltrokken. ‘Iets zeggen’ hadden de acteurs daarbij al voldoende gedaan. Woorden gedreven
door eigenbelang, door een voortdurende zoektocht naar liefde en door spot ten aanzien van
eenieder om zich heen: een mooie weerslag van
de harde en liefdeloze politieke wereld waarin
dit zich afspeelde.

ning in macht. De koffiejuf zoekt moederliefde,
Apie zoekt een platonische liefde, de kliek van
ondernemers zoekt een leider om van te houden.
De zoektocht naar macht is een zoektocht naar
liefde geworden. Een veel voorkomende uitroep
in het stuk is “Hou van mij!”, vaak gevolgd door
een haka waarbij de personages deze woorden
voor hen uit dreunen. De zoektocht naar liefde
en erkenning in een liefdeloze wereld is dan ook
één van de vele rode draden in het stuk, naast
een eenvoudige weergave van de harde politieke
wereld achter de schermen.
Waar de snelheid in het eerste deel vaak hoog
ligt, krijgt het stuk door een opeenvolging van
monologen een meer dramatisch en zwaar
karakter in het tweede deel. Deze sfeer wordt
bovendien nog versterkt door de - zelf gecomponeerde - muziek van twee live-muzikanten op de achtergrond. Tim verzwakt almaar
meer en verliest uiteindelijk zijn strijd met het
leven. Na een aangrijpende, in kaarslicht
gehulde begrafenisscene van de gestorven Tim
en een laatste dreunen van de haka, doven de
lichten. Twijfel en onduidelijkheid blijven echter
in de zaal hangen wanneer het applaus losbarst.
Zelfs acteurs en regisseur discussieerden meermaals over de precieze boodschap die de auteur
van het stuk (Gerardjan Rijnders) eigenlijk wilt
brengen. Is het een aanklacht tegen politiek
rechts? Is het een marxistisch residu? Of richt
het zich toch meer tegen de politiek tout court?
In ieder geval laat de gelaagdheid van het stuk
voor de toeschouwer ruimte voor interpretatie.

De Lijst Tim. Dat is de naam van het stuk
waarmee de Historia-toneelgroep dit jaar uitpakte in hun toneelweek tussen 7 en 11 maart.
Met deze bewerking van Shakespeares Timon
van Athene namen ze ook dit jaar deel aan het
Interfacultair Theaterfestival (IFTF). Tim was
daarbij gebaseerd op Pim Fortuyn, de
flamboyante Nederlandse politicus die in 2002
te Hilversum vermoord werd. Dat werd onder
meer duidelijk door de vele verwijzingen naar
geschoren ballen, avontuurtjes in dark rooms
en de lapdance waarmee Tim op een gegeven
moment zijn stoeivriendje Alkib - een jonge filmmaker - ‘verrast’. De personen die Tim omringen
zijn vooral ondernemers, bij wie eigenbelang,
bedrog en achterpoortjes sleutelwoorden zijn
op zoek naar geld en succes. Een dommig
ogende koffiejuf (Sylvia), een cynische misantroop (Apie), een butler (Herman) en een groep
bedienden zijn daarbij de afwijkende karakters
in deze wereld gespiegeld aan een bekende Het belangrijkste was echter dat de meesten
realiteit.
de zaal toch met voldoening verlieten. Meermaals werden lovende woorden bovengehaald
Tim is een idealist, maar al snel begint zijn macht voor de acteerpresentaties en vormgeving, ook
af te brokkelen. Zowel tekstueel als materieel - regisseur, technicus en muzikanten werden
in de tafeltjes op het podium, die aanvankelijk daarbij niet vergeten. Al bij al kan de Histonog in het groot de naam ‘Tim’ spellen - begint ria-toneelgroep dus terugblikken op een meer
al snel de afbraak van Tim. In het tweede deel dan geslaagde toneelweek - naar goede traditie
verdwijnen de schoenen en tonen de karakters afgesloten met een crimineel, vurig en verdiend
hun ware aard. Na een uur vol geschreeuw feestje -, een gewaagde opener van het Interfackomen we achter de diepere drijfveren van de ultair Theaterfestival. Nu nog uitkijken naar de
personages. Allemaal zoeken ze naar liefde en slotavond op 9 mei en dan op naar volgend jaar!
bijna allemaal zochten ze die liefde en erken- - Victor Van Driessche
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Bootvluchtelingen

Terug van nooit weggeweest

B

ootvluchteling. Een woord dat in 2015
het moeiteloos tot woord van het jaar had
kunnen schoppen, maar in 2016 al weer even snel
vergeten lijkt te zijn. Hoewel de Balkanroutes
tegenwoordig veel meer aandacht genieten, is
het boeiend om toch weer even stil te staan bij de
maritieme variant van wat men ‘gelukzoekers’
noemt. De beelden zijn bekend: oranje reddingsvesten, gammele bootjes, speurlichten op zoek
naar overlevenden van de zoveelste ramp. Voor
een oudere generatie zijn dit situaties die heel
wat minder vreemd ogen dan voor ons, jonge
studenten. Een enkeling zal zich zelfs de Vietnamese bootvluchtelingencrisis herinneren. Na
de val van Saigon in 1975 vluchtten namelijk
naar schatting twee miljoen Vietnamezen per
boot richting een beter leven. Deze crisis, die
kaderde binnen een multinationaal Indochinees
vluchtelingenproblematiek, was jarenlang in
deze regio een bepalende factor in de nationale
en internationale politiek.
Waar tegenwoordig één van de Amerikaanse
presidentskandidaten, u weet wie ik bedoel,
zelfs oppert om grenzen af te schermen met
muren of prikkeldraad, verliep dit in deze
crisis enigszins anders. Hoewel een rechtstreekse
migratie omwille van geografische beperkingen
onmogelijk was, ontvingen de Verenigde Staten
honderdduizenden vluchtelingen. Toegegeven,
schuldgevoel en een sfeer van Wiedergutmachung speelden zeker mee, maar het blijft
bewonderenswaardig hoe de VS deze mensen
opving. De influx, en dan vooral de tweede
instroom vanaf 1978, bestond trouwens voor een
deel uit etnisch Chinese Noord-Vietnamezen,
mensen die in een recent verleden onverbloemd
tot de guerilla werden gerekend. In de twaalf
jaar tussen My Lai en de Refugee Act van 1980
was er dus veel gebeurd. Eens aangekomen in de
VS groeide de grote Vietnamese gemeenschap
bovendien uit tot één van de toonbeelden van
integratie. Zo nam bijvoorbeeld Eugene H. Trinh,
geboren in Saigon in 1950, ruim veertig jaar
later deel aan een missie van de NASA. Als er
zoiets als een Vietnamese-American dream bestaat,
belichaamde hij ze.
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De Las Vegas-feestweek
I got a hangover, who-oooh. I’ve been drinking
to much for sure…

filmavond voorzien, maar terwijl Bradley
Cooper in The Hangover het beste van zichzelf zat
te geven, liet echter niet iedereen zijn benen en
enig geschiedenisstudent(e) neuriede bij lever een dagje rusten. Tot in de vroege uurtjes
het ontwaken donderdagochtend – of was verdwenen in de fak de pingpongballetjes in de
het al middag- spontaan dit deuntje mee. Dat schuimende stella’s, klaar om opgedronken te
de Hangover-TD van 2 maart dus een s(c)hotje worden.
in de roos was, is wellicht overbodig om nog
eens mede te delen. Dat dit echter niet de enige De volgende dag was het echter tijd voor de
geslaagde activiteit was in de feestweek, heeft apotheose, het feestje der feestjes, de kers op
u hopelijk zelf mogen ondervinden. Niet de taart; de enige echte historia Hangover-TD!
voor niks heeft team animatie een aantal keer Met onze eigenste weddingchapel en Gingebrainstormd, nog vaker geproefd en veelvuldig tonics en Vodka-Pommes voor 1,5 euro was het
geteambuild om in de eerste week van maart een weer een feestje om u tegen te zeggen. En alsof
spetterende feesweek van formaat te brengen, en dit nog niet genoeg was, bracht DJ Roomans de
hoe!
sfeer tot een ongekend hoogtepunt. Drank werd
geconsumeerd, T-shirts vlogen in het rond en
Op zondag trokken de heren hun beste pak, en croqueskes gingen met veel liefde en nog meer
de dames hun fancy dresses aan om de week met plezier door de maag. Niet enkel die croqueskes
een martini feestelijk (hoe kan het ook anders) werden trouwens gesmaakt, maar ook hotdogs,
op gang te trekken. Met een classy cocktail in de hamburgers en pannenkoeken werden voorzien
hand kwamen de beste danspasjes naar boven, voor de hongerige magen tijdens onze feestweek.
wat beloofde voor de volgende dagen. Nog geen
24 uur later kondigde Siegfried met het io vivat Tot slot eindigden we uiteraard met een allerhet begin van onze, ondertussen, legendarische laatste cocktailfeestje. Historia heeft gefeest dat
cavacantus aan. Terwijl de bubbels rijkelijk het een lieve lust was, en dit heeft heel Leuven
vloeiden en de kelen overvloedig gesmeerd mogen weten. En wie nog niet is uitgedanst,
werden, gaven de 70 aanwezigen het beste van geen nood, want animatie is alvast opnieuw
zichzelf. 29 februari 2016 zal de komende ja- aan het teambuilden om jullie een gloednieuwe
ren alvast moeilijk geëvenaard worden! Na zo kater te schenken!
een zotte avond mocht de volgende wel wat
rustiger zijn. Daarom werd dinsdag een knusse - Uw animatieteam (team awesome)

M

Een ander punt van vergelijking is de internationale reactie. Nadat omringende landen zoals
Maleisië niet langer de toevloed van vluchtelingen
kon verwerken, kwam er onder de leiding van
de UNHCR een grootschalig antwoord. Zo werd
in 1979 het Orderly Departure Program (ODP)
uitgewerkt, een programma dat, zoals de titel
zegt, op een ordelijke manier de emigratie uit
Vietnam voorzag, zelfs naar België. Hoewel de
Vietnamese regering het plan ook misbruikte
om haar demografische diversiteit op te kuisen,
had het programma zeker haar successen. Vele
wanhopige Vietnamese vluchtelingen waren
niet langer veroordeeld tot malafide mensensmokkelaars, Thaise piraten of de woelige zee,
maar konden nu beginnen dromen van een
succesverhaal in het westen.
Uiteraard ben ik me ook bewust van de vele en
grote verschillen. Een Syriër is geen Vietnamees,
2016 is 1975 niet en de UNHCR van vandaag is een
andere dan die in de jaren 70 en 80. Toch zou het
niet kwaad kunnen dat er nog eens gespit wordt
in de Geneefse archieven van de UNHCR, dat
Vietnamese vluchtelingen hun verhaal kunnen
brengen en dat het ODP nog eens onder loep
wordt genomen. Zo kunnen er, en ik begeef
me hier op historiografisch glad ijs, volgens
mij lessen getrokken worden uit de Vietnamese
bootvluchtelingencrisis. Het kan vermeden of
opgelost worden dat Jordanië, net zoals Hongkong dat was aan het eind van de vorige eeuw,
uitgroeit tot een wachtbekken van vluchtelingen.

- Gert Huskens
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Interview met prof. M. Rodriguez

I

n onze reeks interviews zijn we altijd op zoek naar nieuwe of interessante figuren aan
onze geliefde universiteit. In deze editie van de Hermes combineren we deze twee,
want we konden niemand minder dan professor Magaly Rodriguez strikken. Ze is voornamelijk bekend bij de eerstejaars waar ze de oefening Nieuwste Tijd tot een goed einde
brengt, maar ook meer en meer ouderejaars leren haar steeds beter kennen. En terecht!
U bent nu docent voor de eerstejaarsoefening van Nieuwste
Tijd sinds dit academiejaar,
maar u heeft in het academiejaar 2010-2011 ook al les
gegeven aan deze faculteit ter
vervanging van Professor P.
Pasture, merkt u een verschil
op tussen toen en nu?

Kan u hier dan ook onderzoek
doen in dezelfde lijn als de
vorige scripties en thesis die u
heeft gemaakt?
Ik heb gedoctoreerd over
internationale vakbonden en
daarna heb ik in mijn postdocmandaten gewerkt over de
Volkenbond, mensenhandel en
prostitutie. Nu zet ik diezelfde
lijn voort, maar dan veel groter.
Ook omdat er meer mogelijkheden zijn. Om het in één term
te beschrijven, onderzoek ik
nu de geschiedenis van de
marginaliteit, bv. prostitutie,
leurders, bedelarij, e.d. Daar
ga ik kijken naar sociaal beleid,
niet alleen op nationaal niveau,
maar ook op internationaal en
lokaal niveau. Maar daarnaast
probeer ik ook om te kijken
naar de mensen zelf en meer
gebruik te maken van de
bottom-up approach.

Ik heb toen lesgegeven aan de
masters voor de opleiding European Studies, en ten eerste is
dat een masteropleiding, dus
het niveau van de opleiding
ligt veel hoger. Dat is een zeer
groot verschil. Het publiek is
ook anders aangezien het een
internationaal publiek is. Dat
enerzijds, en anderzijds was ik
ook hier als plaatsvervanger
wat betekent dat ik hier was
voor één vak. Nu ben ik voor
100% docent geworden en ben
ik dus voltijds bezig in Leuven
met onderwijs en onderzoek.
Daarom vind ik het nu leuker
dan toen. Toen was het een heel
leuke ervaring, maar dat was Vindt u dat u accenten uit uw
beperkt.
onderzoek kan halen en die
kan gebruiken tijdens het lesVoert u hier ook onderzoek uit geven?
naast het doceren?

onderzoek te gebruiken tijdens
de lessen. Dat maakt de lessen
ook interessanter voor mij,
ik heb expertise op dat vlak
dus waarom zou ik dat niet
gebruiken? En het zijn boeiende
thema’s, dus dat zorgt ervoor
dat studenten geboeid zijn door
de lessen. Het toont ook aan
dat het beeld van een saaie en
stoffige geschiedenis niet waar
is. Geschiedenis kan ook heel
creatief zijn.

Zeker als het over
prostitutie gaat, dan
zijn ze wakker.
Hebt u ook al ondervonden
dat u soms nieuwe inzichten
bereikt op het vlak van u
onderzoek? Want het is een
redelijk nieuw en modern
thema waarin u onderzoek
doet en het is pas redelijk
recent dat daar extensief
onderzoek naar wordt gedaan.

Dat is de bedoeling, ja, vermits
wij proberen te werken vanuit
dat bottom-up perspectief. Dat
betekent dat wij het standpunt
Ja, dat is leuk natuurlijk. En van de betrokkenen zelf gaan
Ja, want als je als docent wordt de studenten vinden dat onderzoeken. In mijn geval
aangesteld aan een universi- fantastisch. Zeker als het over betekent dat dus dat ik de
teit in België, moet je sowieso prostitutie gaat, dan zijn ze mening van de prostituees zelf
onderzoek combineren met het wakker. Ik gebruik dat heel bestudeer. En dat verandert je
doceren van vakken. Dus ik veel, want ik vind dat eigenlijk beeld over prostitutie volledig.
doe hier ook onderzoek ja.
alleen maar normaal om mijn Alles wat ik dacht te kennen of
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te weten over prostitutie toen
ik pas begon, is nu volledig
omgedraaid. En dit omwille
van de standpunten van de
vrouwen zelf. Het gaat hier ook
voornamelijk over vrouwelijke
prostitutie wat maakt dat je
een volledig ander perspectief
krijgt. Dit is onvermijdelijk,
maar dat maakt het net ook zo
leuk.

dus niets geschreven over
mannelijke prostitutie, maar
er is iemand die rond
het
onderwerp
heeft
gewerkt. (nvdr. het gaat hier om
een artikel van N. Chartier) Hiervoor heeft hij dan voornamelijk
politieverslagen doorgenomen.

Mijn bachelorpaper bij prof.
Haemers handelt ook over
vrouwen in de middeleeuwen
en daar is iemand die onderzoek doet over prostitutie. Wat
opvalt is dat zij heel weinig
literatuur over mannelijke
prostitutie vindt. Is dat iets dat u U was ook al in 2013 voor een
interesseert en schrijft u daar half jaar gastprofessor aan de
ook over?
Universiteit Gent, vindt u dat
er opmerkelijke verschillen
Ik heb nog niets over mannelijke zijn tussen de UGent en de KU
prostitutie geschreven, want Leuven?
dat is effectief een moeilijker
onderwerp dan vrouwelijke Ik kom zelf van de VUB en
prostitutie. Maar het bestaat er is toch een duidelijk verzeker ook en er bestaan zeker schil tussen de VUB en de
bronnen die je kan terugvinden. KUL en UGent. De universiWat je ook kan doen wanneer je teiten in Leuven en Gent zijn
prostitutie bestudeert, is in de mastodonten in vergelijking
bestaande bronnen gaan kijken met de VUB. Maar dat is ook
en tussen de regels door lezen. logisch, want we hebben hier
Dit is heel arbeidsintensief, in Leuven een universiteit die
want je leest enorm veel. Maar al eeuwen bestaat. Het verschil
je komt ook heel veel te weten tussen de KUL en de UGent
en je vindt af en toe ook iets ligt vooral aan de studentenover mannelijke of vrouwelijke populatie die anders is. In Gent
prostitutie. In dat opzicht is heb je effectief een meer Oostprostitutie ook een thema dat en West-Vlaams publiek, veel
heel dankbaar kan zijn, want meer dan in Leuven. Toen ik
het is een heel leuk onder- in België aankwam, ben ik in
werp. Maar het kan ook een heel Brabant aangekomen waardoor
frustrerend onderwerp zijn. ik me gemakkelijker identifiZeker als het over mannelijke ceer als Brabander. Door de
prostitutie gaat. Zelf heb ik verschillen op taalvlak en

accenten had ik af en toe
wel problemen in Gent om
sommige studenten te begrijpen. Ik moest daar ook
mondelinge examens afnemen,
waar ik toch wat schrik voor
had. Stel u voor dat ik die
studenten gewoon niet kon begrijpen. <lacht> Gelukkig is dat
niet gebeurd en waren er uiteindelijk geen problemen. Voor
de rest denk ik ook dat de aanpak van Geschiedenis anders
in Leuven. Hier vind ik vooral
de nadruk op het belang van
geschiedenis op Europees
en internationaal vlak heel
interessant.
In 2008 heeft u uw doctoraat
behaald aan de VUB over
internationale
vakbonden,
dat is wel een volledig ander
onderwerp dan uw meer
recente onderwerpen zoals
bv.
prostitutie,
mensenhandel, enz… Vindt u dat dat
toch samenpast op sommige
vlakken?
Nee, niet echt. De enige link
is natuurlijk de internationale
organisaties op vlak van
sociale kwesties. Ik heb intussen
wel een evolutie meegemaakt
waardoor ik meer en meer ben
beginnen werken over de dagdagelijkse kant van prostitutie.
Eigenlijk heb ik altijd alles
omgekeerd gedaan, ik ben dus
begonnen met internationale
geschiedenis terwijl ik nu meer
bezig ben met de lokale geschiedenis.
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U heeft daarnaast ook nog een
paper geschreven over kinderslavernij vorig jaar. U bent op
zich dus bezig met onderzoek
dat allemaal in dezelfde lijn
ligt, het gaat allemaal over
sociale problemen. Vindt u
dat nodig dat er meer over
sociale geschiedenis wordt
geschreven?
Dat is de hoofdreden waarom
ik ben afgestapt van onderzoek naar de internationale
vakbonden en waarom ik ben
overgegaan op onderzoek naar
prostitutie,
mensenhandel,
kinderarbeid en dergelijke
meer. Ik vond dat de internationale vakbond een nut
had, maar dat is eerder
politieke
en
diplomatieke
geschiedenis. Dat waren wel
vakbonden, maar dan wel op
het allerhoogste niveau. Die
vakbondslui waren niet de
doorsnee arbeiders, maar dat
waren leiders die in contact
stonden met de top van Europa
toen. Ik miste dat gewoon.
Ik miste de ‘echte’ sociale
geschiedenis in dat onderzoek.
Daarom ben ik uiteindelijk bij
prostitutie, kinder- en dwangarbeid beland. Dat zijn ook
heel actuele thema’s. Je hoort
heel veel over de campagnes
tegen mensenhandel, smokkel
en dergelijke meer. Dat zijn heel
actuele thema’s en die maatschappelijke relevantie vind ik
heel belangrijk.

Ik identificeer
gemakkelijker
Brabander
20
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Legt u dan ook vaak de link die mensen daar totaal niet
met de actualiteit rond uw geïnteresseerd zouden zijn.
onderzoek?
Maar het tegendeel was
waar, daar was een hele
Dat probeer ik zeker te doen. groep mannelijke prostituees.
Bij alles wat ik schrijf, probeer Mannen van alle soorten en
ik in dialoog te gaan met de maten die je je maar kunt
literatuur over de actuele inbeelden. Ik denk dat dat
situatie op academisch niveau. één van de meest intense
Maar ik probeer ook buiten het lezingen is geweest die ik al ooit
academische in dialoog te gaan heb gedaan in mijn carrière,
met de maatschappij. Zo wordt maar het was wel heel tof om
ik bijvoorbeeld af en toe uit- dat te doen.
genodigd door mensen van de
stad Antwerpen die bezig zijn
met het beleid over prostitutie.
Je hebt daar het fameuze
Schipperskwartier en het beleid
van de stad Antwerpen daarrond is in mijn ogen het beste
van het land. Ik ben al met
die mensen rond de tafel gaan
zitten om te praten over hun
beleid rond prostitutie en ik
was heel blij dat die ambtenaren een historicus uitnodigden. Dat gebeurt zeker
niet elke dag hoor. Ik doe al Het is inderdaad wel tof dat
een tijdje mee en dat was de u als historicus wordt uitallereerste keer dat zoiets me genodigd voor dergelijke
overkomt. Ook het Brussels dingen. Vindt u dat zelf nodig
observatorium voor preventie dat er meer historici worden
en veiligheid houdt zich daar gebruikt in de maatschappij
mee bezig. Zij nodigen ons voor actuele thema’s?
ook uit om te praten over hun
huidige beleid en hoe ze het Absoluut. Ik vind het jammer
kunnen verbeteren. Ik was ooit dat dat zo weinig gebeurt. Al
eens uitgenodigd door Ant- zijn er al veel historici in de
werpen om een lezing te geven media, heel veel journalisten
aan een groep mannelijke zijn bijvoorbeeld historici.
prostituees om de geschiedenis Maar historici zouden indervan de prostitutie in Antwerpen daad meer in de media mogen
aan hen voor te stellen. Ik voorkomen. Al denk ik dat het
dacht eerst dat er hier geen wederzijds is. Historici blijven
kat op af ging komen, dat heel vaak binnen de veilige
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muren van de academische
wereld, en ik vind dat we
daar meer naar buiten mee
moeten treden. Jelle Haemers
stond vorige week (03/03/2016)
bijvoorbeeld
nog
in
De
Standaard met een opiniestuk,
heel kritisch, en dat is goed,
dat moet meer gebeuren. Als
de media ons niet opzoekt,
moeten we zelf pro-actief naar
buiten komen.
Probeert u dat ook mee te
geven aan uw studenten?
Dat ze naar buiten moeten
komen? Ja, geloof me, ik sta op
mijn kop. Ik provoceer ze, ik
probeer van alles, maar het is
moeilijk. Als jullie me kunnen
uitleggen waarom Belgische
studenten zoveel schrik hebben
om te praten in de les zou ik
jullie heel dankbaar zijn. Het
is raar dat ze tijdens de pauze
en na de les wel ineens met vijf
voor mijn neus staan. Ik wil
niets liever dan de mening van
de studenten kennen, maar ik
kan geen gedachten lezen. Dus
als ze me die niet laten weten,
vind ik dat heel jammer. Ik
probeer dat heel erg, maar het
lukt me nog altijd niet. Ik heb
wel al enkele mooie momenten
meegemaakt, dat wel. Ik werd
soms wel verrast door mijn
eigen studenten. Het is blijkbaar vooral toch dat studenten
schrik hebben om domme
vragen te stellen, maar dom ga
ik dat nooit vinden.

U heeft ook al les gegeven aan
masters enkele jaren terug.
Merkt u een verschil op tussen
deze masters en uw huidige
eerstejaarsstudenten?

naar België gekomen en dat
was in het begin mijn grootste
probleem. Belgen zijn zo verlegen en het duurt heel lang
vooraleer je vrienden maakt.
Wat me wel opvalt, is dat eens
je die vrienden hebt, dat zij dat
levenslang zijn. Belgen zijn heel
trouw. Toen ik naar hier kwam,
was dat nog in de tijd dat
iedereen gewoon huistelefoons
had. In Ecuador is het de gewoonte dat je mensen opbelt
om te vragen hoe het gaat
terwijl dat hier in België veel
functioneler is. Je belt enkel
mensen op als je iets nodig
hebt. Na twee weken had ik
het wel door dat het hier niet
normaal was om zomaar
mensen op te bellen.

Ik denk dat masterstudenten
iets meer in dialoog gaan, maar
in vergelijking met studenten
uit andere landen gebeurt dat
toch nog altijd weinig. Ik heb
ook les gegeven in Ecuador
en in de Verenigde Staten en
dat verschil is dag en nacht. Er
zitten hier ook enkele Nederlandse studenten in de klas en
die hebben geen enkele moeite
om hun mond open te doen. Er
zit hier iets in de cultuur dat
anders is. Maar ik merk dat
ook op andere niveaus. Tijdens
vergaderingen of conferenties
zijn het vaak de Belgen die het En het feit dat u Spaans kunt,
minst aantal vragen zeggen. kan u dat ook goed gebruiken
Het is dus iets cultureels.
in uw onderzoek als een extra
troef?

Ik was ooit eens uitgenodigd om een
lezing te geven aan
een groep mannelijke
prostituees om de
geschiedenis van de
prostitutie in Antwerpen aan hen voor
te stellen.

Zeker, maar ik denk dat het
niet enkel de taal is. Ik denk dat
ook effectief de hele cultuur een
meerwaarde is. Ik kom van een
land dat tot voor kort als derdewereldland werd beschreven.
Er zijn heel veel aspecten over
genderrelaties en culturele
Dat is één verschil op aspecten die voor Europeanen
cultureel vlak. Vindt u dat er moeilijk te vatten zijn. Mijn
veel verschillen zijn op dat vlak artikel over kinderarbeid ging
tussen Zuid-Amerika en Bel- over China dat toch wel zeer
gië?
ver verwijderd is van Ecuador.
Maar toch herkende ik daarin
Dat is zeker één aspect. We zijn verschillende aspecten uit mijn
sowieso uitbundiger, we praten eigen cultuur die voor jullie
veel gemakkelijker. We praten zeer moeilijk te vatten zijn. Een
zelfs vaak te veel. Ik ben in 1994 voorbeeld van deze kinder-
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arbeid is dat in Latijns-Amerika
elk gezin uit de middenklasse een dienstmeisje heeft.
Ik ben zelf in zo‘n gezin opgegroeid en toen zij begon te
werken was zij elf en ik twaalf.
Maar toen dacht ik al onbewust
dat hier iets niet aan klopte. Dat
ik iets verder moest doen in een
opleiding met sociale kwesties.
Ik wist toen al dat het niet
klopte dat een meisje dat jonger
was dan ik, mijn bed moest
opmaken en eten moest klaarmaken. Nu gebeurt dat al veel
minder, maar in die periode
was dat doodnormaal. Zo een
achtergrond helpt volgens mij
toch wel om bepaalde aspecten
beter te begrijpen.
Denkt u dat u vanuit uw eigen
ervaring daardoor een ander
zicht heeft op uw onderzoek
dan anderen die hetzelfde
soort onderzoek doen?
Ik durf dat niet te zeggen.
Ik denk dat het helpt en het
makkelijker maakt. Maar de
combinatie van opgegroeid
te zijn in een andere maatschappij, een klassenmaatschappij en nu dit onderzoek te
doen, helpt wel. Ik heb het geluk
gehad dat ik opgegroeid ben in
een intellectuele familie waardoor ik die bewustwording
al redelijk vroeg meegemaakt
heb. En mijn opleiding helpt
daar zeer bij. Ik denk dat deze
vraag beter gesteld wordt aan
iemand die dat niet heeft meegemaakt.
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Waarom bent u
in België
terechtgekomen en niet in een
ander land zoals bijvoorbeeld
Groot-Brittannië of Frankrijk?
Op dit moment zijn er veel
Ecuadorianen
in
Brussel,
sinds 2000 zijn zij de grootste
Latijns-Amerikaanse gemeenschap in Brussel. Toen ik in
1994 naar België kwam was
dat nog niet zo. Ik heb op mijn
veertiende verjaardag beslist
om niet in Ecuador te blijven
en Europa fascineerde mij. In
Ecuador wordt voor elk meisje een groot feest gemaakt als
ze vijftien worden, la fiesta
rosada, waarbij het meisje in een
roos kleedje voorgesteld wordt
aan de maatschappij. Die traditie vindt nog steeds plaats.
Toen ik veertien was, dacht ik
al, nee, dat zal niet met mij gebeuren. Zo een groot feest, waar
veel geld wordt in gestoken,
was niet aan mij besteed. Dus
toen heb ik aan mijn ouders
gevraagd om naar het buitenland te mogen gaan in plaats
van dat geld in zo een feest te
steken. Ze hebben hun belofte
gehouden en ik mocht naar het
buitenland.
Zo ben ik eerst naar de
Verenigde
Staten
gegaan,
maar ik wou vooral naar
Europa. De VS fungeerde
vooral als een springplank
en daar heb ik een Belgische
familie leren kennen. Zij hebben
mij de kans gegeven om voor
één jaar naar België te komen.
Had ik daar een Deense familie
ontmoet, was ik waarschijn-
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lijk in Denemarken terechtgekomen. Maar al bij al is
België een goed een gemakkelijk
land om in te leven dus ik ben
zeer blij dat ik hier ben.

Je gaat je goed voelen
als je je mond durft
opendoen.
Ondervond u toen u nog in
Ecuador woonde dat er een
algemene tendens was onder
mensen van uw leeftijd met
diezelfde
fascinatie
voor
Europa?
Nee, die facinatie voor Europa
was niet courant bij jongeren. Ik
was een apart geval zeg maar.
Als er al fascinatie was voor
iets, was dat voor de Verenigde
Staten. Dat is daar de norm.
Ik heb mijn fascinatie voor
Europa
meegekregen
van
mijn ouders. Qua intellectuele
invloeden waren die Europese
invloeden wel aanwezig in ons
huis, we waren geen doorsnee
familie op dat vlak.
Heeft u ook echt een bewuste
keuze gemaakt om verder
te gaan met geschiedenis en
niet iets relevanter te gaan
studeren waarmee u een meer
tastbare impact zou hebben op
mensen?
Hoe ik bij geschiedenis ben
beland is weer een andere
vraag. Toen ik naar België
ben gekomen had ik nog niets
gestudeerd want, zoals ik al
zei, doe ik alles omgekeerd.

Het mooie parcours van mijn
broers en zussen heb ik niet echt
gevolgd en mijn familie was al
een tijdje aan het wachten op
een diploma. Toen ik in België
aankwam, ben ik begonnen aan
het diploma voor vertaler-tolk
aan de Erasmushogeschool in
Brussel. De directeur daar was
zo vriendelijk geweest om me
toe te laten zodat ik mij kon
inschrijven
als
reguliere
student en zo een studentenvisum zou verkrijgen. De voorwaarde was wel dat ik op één
jaar tijd Nederlands moest
leren. Dat was voor die man
natuurlijk een grote gok en ik
ben hem daar zeer dankbaar
voor. Ik heb dat jaar effectief
Nederlands geleerd en bij de
richting die ik volgde had je ook
geschiedenis als algemeen vak.
Ik heb alles in die boeken met
potlood vertaald. Om de drie
woorden stond er een vertaling
bijgeschreven in potlood en ik
was toen al gefascineerd door
geschiedenis. Uiteindelijk ben
ik er toen niet voor geslaagd
omdat vertalen naar het
Nederlands veel te moeilijk was
voor mij. Dan ben ik begonnen
met geschiedenis aan de VUB.
Puur pragmatisch omdat ik
al in Brussel woonde. En zo is
dat beginnen rollen. Het was
nooit echt mijn plan om mijn
doctoraat te maken en daarna nog een postdoctoraat te
maken. En het was ook al zeker
niet mijn plan om professor te
worden.

Uw studententijd was waar- het geluk dat ik katholiek ben
schijnlijk dan niet zoals die opgevoed en tot de ‘goede’
van de gemiddelde student?
categorie hoor. Maar wat
mensen vaak niet weten is
Oh nee, ik heb me wel geamu- dat ik als migrant van een
seerd hoor. Ik heb natuurlijk wel geprivilegieerde achtergrond
veel geblokt want ik kwam hier kom. Niet elke migrant heeft
aan met een grote achterstand. dat, dus dat is een groot verIk heb nog samen gestudeerd schil.
met Anne Winter en Griet
Vermeerch, die nu prof zijn Hebt u om af te sluiten nog enaan de VUB. We hadden kele tips voor de studenten die
dus een hele sterke groep dit interview lezen?
en een gezonde dosis peer
pressure waarmee we elkaar Praten! Durf praten, er zal je
motiveerden. Maar we hielden niets overkomen als je praat.
ook van feesten hoor, want Je gaat je goed voelen als je je
anders wordt je zot.
mond durft opendoen. Ik zou
niets liever willen, ik wil mezelf
Ik ben thuis, ik voel niet de hele tijd horen. Ik wil
me hier thuis, waar- weten wat de studenten denkom zou ik weggaan? en, dat is mijn boodschap.
Heeft uw Zuid-Amerikaanse Hartelijk bedankt voor uw tijd
afkomst u ooit problemen op- en voor dit interview!
geleverd?
Mensen hebben een reflex dat
ze denken dat ik geen Nederlands kan omdat ik buitenlands
ben. Ik heb wel ooit eens een
onnozel incident gehad in de
Fnac waardoor ik daar niet
meer kom, maar buiten dat heb
ik daar nog geen problemen
mee gehad. Het komt wel
vaak voor dat mensen vragen
wanneer ik terugkeer naar huis.
Dan denk ik: “Ik ben thuis, ik
voel me hier thuis, waarom
zou ik weggaan?”. Ik denk
dat er een onderscheid wordt
gemaakt, en zeker op dit
moment, tussen ‘goede’ en
‘slechte’ migranten. Ik heb
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Service-Learning, 3 in 1

N

aast het verdedigen van de belangen van
de geschiedenisstudenten binnen het
bestaande systeem, houdt onderwijs zich ook
wel eens bezig met vernieuwing. Na in het eerste
semester een succesvolle COBRA-doorloop te
hebben gekend, waarvoor enorme dank aan alle
deelnemers, richten we onze ogen nu op een
andere nieuwigheid: Service-Learning. Sommigen
kennen het misschien al, voor Erasmussers is het
veelal een gemis aan onze universiteit, maar voor
de meesten is het begrip een vraagteken zo groot
als hun kater na
onze
permafeestjes. In ruil
voor het slikken
van deze uiterst
subtiele sluikreclame, biedt
dit artikel je een
duidelijk beeld
van wat Service
Learning nu precies is en waarom het voor
historici nuttig
kan zijn.

De hele opzet bestaat er dus uit een raakvlak
tussen de vernoemde vlakken te creëren. Een
veelgebruikt voorbeeld, weliswaar uit een
andere richting, verduidelijkt al veel. Een
sinoloog kan bijvoorbeeld binnen het Chinese
educatief systeem onderzoek doen naar eventuele hiaten of problemen, om die dan al dan
niet ter plaatse te proberen oplossen. De student
doet zo aan gemeenschapsdienst (community
involvement) door Chinese kinderen te onderwijzen of door op afstand bij te dragen aan de verbetering van het
systeem.
Daarnaast breidt
hij ook zijn eigen
vaardigheden uit
(practical experience). Ten slotte
gebeurd dit alles
terwijl hij zijn
academische
kennis bijschaaft
(academic study).
Kort door de
bocht en een
beetje ongenuanceerd, betekent
dit dat studenten
Ook voor ons
die
interesse
was
Servicevertonen in vrijLearning
iets
willigerswerk,
nieuws toen we het voor de eerste keer
dit
aan
hun
academische
studies kunnen
zagen verschijnen. Drie keer dezelfde presentatie
en een hoop researchwerk later, denk ik nu dat ik koppelen.
in staat ben om het hele concept op een tamelijk
Op het Amerikaanse continent, maar ook al aan
bevattelijke manier uit te leggen en om de
enkele Europese universiteiten, is Service-Learning
mogelijkheden ervan in de spotlights te zetten. reeds opgenomen in het vakkenaanbod.
Service-Learning is, grosso modo, een mengeling Argentinië, Brazilië, de VSA en Finland zijn
van vrijwilligerswerk, een academische op- enkele landen die al actief aan boord gespronleiding en een stage. Omdat visualisatie sterk gen zijn, maar bijvoorbeeld ook de UGent zet
kan helpen dingen begrijpelijk voor te stellen, in op het fenomeen. Bovendien zijn er overkoemaar ook en vooral omdat ook ik juich als in pelende organisaties die zowel de universiteiten
artikels eens een prentje staat, verwijs ik graag als de studenten bijstaan in het implementeren
naar de grafiek op het midden van deze pagina. van Service-Learning. Voorbeelden zijn het
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Amerikaanse “GivePulse” en “The national
Service-Learning Conference”, die op hun websites
zowel voorstellen als verdere reflecties over het
hele concept aanbieden. Aan de KU Leuven
werd het hele idee op gang getrokken door
enkele sinologen, die zich nu inzetten om een
breder draagvlak te creëren en het hele concept
voor de KU Leuven op poten te zetten. Hoewel
tijdens de infosessies benadrukt werd dat het
een lang proces gaat worden, waarbij reflectie en
verbetering boven snelheid moeten staan, lijkt
het een aangename marathon te worden, waarbij
meer en meer deelnemers zich inzetten om de
eindmeet te bereiken.
Laat die veel te moeilijke sudoku op het einde van
deze Hermes of het tekenen van snorretjes op de
foto’s nog even wachten, want nu wordt het pas
echt leuk. Hoe moeten wij, als historici, namelijk
deelnemen aan al dit goeds en veelbelovends?
Leent onze academische kennis zich wel voor
maatschappelijk engagement en concreet vrijwilligerswerk? De meningen zijn verdeeld,
maar ik denk persoonlijk van wel. Om het overzichtelijk te houden en jullie te beschermen
tegen mijn willekeurige, doch sappige breinuitspattingen, heb ik het kort over het algemene nut
van Service-Learning, om vervolgens over te gaan
op meer concrete toepassingen.
Ten eerste, kan Service-Learning het nut van

de historicus in de maatschappij gepast benadrukken. Veel studenten zijn nu al betrokken bij vrijwilligerswerk of gingen reeds een
ander extra-curriculair engagement aan, maar
theoretisch gezien gebeurde dit steeds los
van hun studies. Dat een historicus in spé nu
zijn studies rechtstreeks kan koppelen aan
zijn maatschappelijke bezigheden, maakt dat
hij nu zelf kan bewijzen dat hij ook buiten de
academische wereld iets kan betekenen. Bovendien bedenkt de student voor een deel zelf wat
hij wil gaan doen en ten voordele van wat of
wie, waardoor hij aangemoedigd wordt zelf te
reflecteren over zijn mogelijkheden als
historicus.
Misschien is nog wel het mooiste van dit alles,
dat er heel open en constructief omgegaan wordt
met het idee. Alle input, van zowel proffen,
beleidmakers als studenten, is dus zeer welkom
en zal ook in acht genomen worden. Op deze
manier hoopt men een Service-Learning project
op poten te zetten, dat perfect aangepast is aan
de noden van elke opleiding.
Meer dan ooit zijn dus jullie vragen, opmerkingen,
punten van kritiek en vaststellingen welkom!
Aarzel dus niet om ons aan te spreken of te
mailen!
- Stijn Carpentier

Enkele bestaande voorbeeldjes:

• In samenwerking met de lokale overheid een verdediging uitwerken en een nota schrijven om
de historische gebouwen en plaatsen in het stadspark te behouden en zelfs extra in de spotlights te
zetten.
• Werken aan een culturele kadering omtrent een vergeten kerkhof, daterende uit de eerste wereldoorlog.
• Onderzoek over en contextualisatie van de conflicten in het Midden-Oosten, voor informatieve
websites van hulporganisaties.
• Geschiedenisles geven aan migranten.
• In opdracht van een milieuorganisatie onderzoek verrichten naar de geschiedenis van de kernenergie en haar betekenis.
• …
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Coffeehoppen in de
bierstad van Vlaanderen

D

e koffiebars schieten in de Leuvense
studentenstad als ware latte macchiato’s
uit de grond. Redenen genoeg voor ‘La Frootloo Familia’ om speciaal voor u er elke Hermes
ééntje te testen. Deze keer ging het dolle trio op
bezoek bij Koffiebar Swartehond.

Hermes

Koffiebar Swartehon
d
Parijsstraat 48,
3000 Leuven

assortiment. Wat een keuze! Naast verschillende
koffies bieden ze een reeks heerlijke gebakjes en
bagels aan (aanrader: de huisgemaakte tonijnsalade: hemels), net als ‘gezonde’ milkshakes
en smoothies. Hierdoor kunnen we SwarteOp een grijze maandagmiddag was het tijd hond niet echt een koffiebar pur sang noemen.
dat La Familia een tweede maal een koffiebar Zich laten meeslepen door het aanbod en nood
voor haar rekening nam. Ditmaal viel ons oog
op de hipster-ogende bar op de hoek van de
Parijsstraat. In elegante oldies-stijl prijkt de
naam ‘Swartehond’ op het raam waarachter
twee duo’s uit dampende mokken drinken.
Bij het binnenkomen oogt de bar vrij klein. De
tafeltjes staan nogal dicht op elkaar en er heerst
een beetje een kakofonie door de hoge en lage
tafels die elkaar flankeren. Niettemin heerst er
een gezellige drukte door de leuke achtergrondmuziek, het vriendelijke personeel en allerhande
mensen die gezellig zitten te keuvelen of op een
laptop te tokkelen. Swartehond heeft vooral een
studentenpubliek zo lijkt; ideaal dus om op adem
te komen na een drukke dag. Wie echter op zoek
is naar echte rust, is eraan voor de moeite. Door
de kleine ruimte en de opeengepakte mensen is
er best wat lawaai. Maar dat maken ze allemaal
goed met hun breed assortiment aan lekkers!

aan een vitamineboost kiezen Eva en Jasper
elk voor een smoothie. De frambozensmoothie
heeft de goeie balans tussen zoet en zuur maar
vooral de ananas-muntsmoothie kan ons aangenaam verrassen. Alle smaken komen goed uitgebalanceerd tot hun recht en de combinatie is
verrassend verfrissend. Wie echt eens zot wil
doen kan voor de groene smoothie gaan die
onder andere spinazie, kiwi en selder bevat.
Aanrader!

as it should be. Toch zat er een valse noot in deze
zeemzoete symfonie. Hoewel het stuk chocoladetaart waarvoor Jasper koos een lekkere chocoladesmaak had, was hij een beetje droog. Jammer.

nieuw plekje in de Leuvense studentenstad wil
ontdekken. Ideaal voor een originele American
Style lunch of een gezonde koffiepauze. Wij zijn
in ieder geval fan!

Conclusie
- Eva Bossuyt & Jasper Verschelde
Dat we hier een goede tijd hadden spreekt voor
zich. Een aanrader voor iedereen die eens een

re

o
Eindsc

Sweet overload
Marjoleine zweert opnieuw bij haar espresso.
Stevig, lekker en een van de betere die ze ooit
gedronken heeft. Bij de espresso werd een lekker
brokje versgebakken cake geserveerd; een waar
pluspunt. Uiteraard is zo’n klein stukje lekkers
voor zoetmuiltjes als onszelf niet voldoende.
Reden genoeg om ook hun verschillende stukjes
taart en muffins uit te testen. De chocoladePineapple & mint
muffin is het ware walhalla voor elke chocaholic.
Een leuk groot krijtbord met elegant hand- Lekker en boordevol chocoladebrokjes. Hier
schrift prijkt boven de toog waar twee lachende krijgen we niet genoeg van. Nooit niet. De mufgezichten ons begroeten. Wat ons meteen fin met appel, kaneel en nootjes is ook geslaagd.
opvalt is het heel uitgebreide en gevarieerde Lekker origineel, evenwichtig en zoet;
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Loko, wie zijn ze, wat doen ze en wat drijft?

I

n dit artikel informeren wij de geschiedenisstudent over de belangrijkste materie die dit
academiejaar reeds op de vergaderingen van
LOKO ter sprake is gekomen. Aangezien het de
taak van studentenvertegenwoordigers is om
hun achterban te informeren, werd het hoog tijd
om dit dan ook effectief te doen. De onderwijsgerelateerde zaken kan u ook elke Hermes lezen,
hier zal het gaan over de vertegenwoordiging op
alle andere vlakken.

In het begin van het academiejaar ging het onder
meer over de zoveelste prijsverhoging van de
heerlijke maaltijden bij Alma. Leden van LOKO
zitten in de AV van Alma en kunnen er dus
hun zegje doen. Zij ijverden om de prijs zo laag
mogelijk te houden en haalden enkele successen.
Zo bleef de prijs van de goedkoopste maaltijd
van €3,20 behouden. Ook werd de verhoging
verlaagd van 15 cent naar 10 cent per maaltijd.
Tot slot werd mede door hun toedoen een
indexering vermeden. Toch een mooi resultaat
Historia zorgt niet enkel voor spetterende als u het mij vraagt!
feestjes, mooie culturele activiteiten en goedkope
cursussen, wij zitten dus ook in vele interessante Fietsenbeleid is een problematiek die momenvergaderingen om jullie belangen te verdedigen. teel besproken wordt tijdens de WV StudentenDe Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie beleid. Het Leuvens stadsbestuur heeft beslist
bestaat uit studentenvertegenwoordigers uit dat bij het illegaal plaatsen van fietsen op het
de kringen van alle universitaire en hoge- Martelarenplein er GAS-boetes van minstens
schoolopleidingen in Leuven. Zij informeren €55 zullen worden uitgeschreven. Op zich is
hun achterban en nemen standpunten in over dat een te begrijpen beslissing aangezien het
dossiers die elke student aanbelangen. Ver- Martelarenplein daar uiteraard niet voor dient.
volgens verdedigt LOKO die ingenomen stand- Het punt in dit verhaal is dat LOKO al jaren
punten op verschillende niveaus. De materie klaagt over te weinig fietsparkeerplaatsen aan
betreft alles wat met Leuven te maken heeft, het station. De stad is er al jaren ‘mee bezig’,
zoals huisvesting, mobiliteit, cultuur, duurzaam- maar veel schot komt er niet in de zaak. Daarheid, internationale studenten, sport, studie- om komt de invoering van GAS-boetes te vroeg,
infrastructuur, maar ook fakbars, overlast, vinden alle studenten. LOKO probeert, met
voeding, fuifbeleid en ga zo maar door. Dit is steun van de alle studentenvertegenwoordigers,
allemaal uiteraard nog een beetje abstract in tegenwerking te bieden tegen het stadsbestuur.
jullie ogen, daarom licht ik de meest in het oog Het is toch ook altijd de schuld van de sossen…
springende zaken van dit jaar toe.
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Daarnaast is er dit jaar ook een sensibiliseringscampagne op poten gezet tegen alcoholmisbruik.
*kuch* HDR dagdisco *kuch* Een onderdeel van
die campagne is een pop-up fakbar op de Oude
Markt waar enkel non-alcoholische dranken
worden geschonken. Letteren zal op woensdag
23 maart deze fakbar van dienst uitbaten, kom
gerust een kijkje nemen!

door hun telkens weer negatieve boodschappen
over studentenvertegenwoordiging. Hoewel ze
redactioneel onafhankelijk zijn, kunnen ze echter
niet bestaan zonder de subsidiëring van LOKO.
De negatieve boodschappen over deze laatste
schoten dan ook meermaals in het verkeerde
keelgat van de studentenvertegenwoordigers.
Ik moet zeggen dat Veto naar deze commentaar
heeft geluisterd en de inkt van haar (deels onNaast alle studentenvertegenwoordigers van de terecht) kritische pen minder laat vloeien. Uiterverschillende kringen te informeren, organi- aard waren er ook positieve punten te bespeuren
seert LOKO ook studentikoze evenementen. U zoals de werking van het huidige team, de
kent hen hoogstwaarschijnlijk het best van de diversiteit van de activiteiten en de mogelijkheid
24 urenloop, het cultureel hoogstaande Ithaka tot subsidieaanvraag voor de studentenkringen.
of LOKOMOTION. Daarnaast organiseren ze
ook tal van andere evenementen zoals de stu- Tot slot wil ik nog kort informeren dat er
dentenmarathon, de yard sale, studentenpraat- momenteel een werkgroep samenkomt die nacafés, … LOKO International zorgt ook voor een denkt over de toekomst van LOKO waar Historia
heuse ‘Internationalmaand’ in februari, waar de ook steevast op aanwezig is. Deze groep boekt
internationaalverantwoordelijken van Letteren stilaan vooruitgang en hoopt een positieve
lustig aan mee doen! (vrees niet, ze gebruiken invloed te hebben op de latere werking van
daar plastieken bekers zodat onze geliefde Spande organisatie. Het is echter nog te vroeg om
jaarden geen glazen konden stelen)
alle plannen uit de doeken te doen omdat dit
Echter niet alles is geweldig. LOKO bevindt zich nog niet is goedgekeurd door alle studentendit jaar in een moeilijke positie, mede door het vertegenwoordigers. U hoort er ongetwijfeld
ontbreken van een voorzitter, ondervoorzitter nog van!
en activiteitencoördinator. Dit jaar zijn met
andere woorden de drie belangrijkste functies
binnen de organisatie onbemand. Er moet echter
worden gezegd dat het huidige team nog goed
werk levert ondanks deze enorme handicap.
Al is er uiteraard wel altijd ruimte voor verbetering. Om deze reden werd reeds een
bevraging gedaan over de mening van de
studentenvertegenwoordigers van de kringen
over de werking van het huidige LOKO. Kort
samengevat kwam het er op neer dat LOKO
identiteit mist en niet bekend genoeg is bij
het grote publiek. Een andere terugkerende
commentaar was dat er een te groot topdownbeleid was dat de studentenkringen niet
genoeg betrok. Een laatste puntje ging over
studentenblad Veto, zij werden bekritiseerd

Uiteraard is het onmogelijk om alles wat op de
vergaderingen wordt verteld door te spelen aan
alle studenten. Ben je geïnteresseerd in deze
materie? Lees dan gerust de verslagen van de
AVs en WVs op de site van LOKO of kom om
de twee weken naar die open vergaderingen op
vrijdag 21u in de grote aula van het MTC. Ben
je na dit artikel getriggerd om deel uit te maken van LOKO? Ook daarvoor zal je binnenkort
op de site en facebookpagina terecht kunnen.
Misschien is de volgende voorzitter wel een
student geschiedenis? Het zou Historia trots
maken.
- Koen Jaspers
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Hermes

Hermes

Mind

Food @ Leuven - Spaghetti Carbonara
Eten is samen met drinken (en studeren ook
natuurlijk) waarschijnlijk één van de favoriete
bezigheden van de gemiddelde student. (alleszins zeker die van de redactie) Alleen is het niet
voor iedereen altijd even gemakkelijk om zelf in
die basisbehoefte te voorzien, en omdat ik op dat
vlak één van die hopeloze
gevallen ben ga ik samen
met jullie mijn culinaire
kennis wat verbreden. Geen
recensies deze keer dus,
maar jullie eigenste dagelijkse kost! Het receptje van
de dag is een simpele Pasta
Carbonara.

- 120 gram pasta (duh), vrije keuze
welke soort, al is Jeroen Meus blijkbaar
voorstander van spaghetti, maar dat is
niet echt speciaal dus doe eens zot en
koop u een pak paperdelle.
- 50 gram spek, meer mag altijd want
dat is lekker. Of gewoon niet als je
vegetariër bent. Maar dan is het ook
geen echte carbonara meer dus stop
maar met lezen en maak jezelf een
slaatje.
- Een ei. Liefst van scharrelkippen. En
als het kan biologische eieren. Ik heb
onlangs 50 cent meer betaald voor een
pak biologische eieren in een bui van
duurzaamheid, en ik voel me nu echt
een beter mens.
- 50 gram Parmezaanse kaas.
Parmezaanse kaas is blijkbaar heel
duur, dus vervang dat met het goedkoopste pakje geraspte kaas dat je kan
vinden. Of niet als je eens decadent wil
doen.
- En nog wat logische dingen zoals boter, olijfolie als het ervan af kan, peper,
zout, en dingen waar je van houdt.

30

Zelf was ik het beu om enkel van die zakskes
met wat pasta en opgedroogd poeder te blijven
maken, dus heb ik de sprong gewaagd. Gelukkig ben ik goed terecht gekomen en kwam ik
tot de conclusie dat dit ongehoord simpel is om
te bereiden, en nog lekker ook. Omdat wij als
geschiedenisstudenten niet
de beste wiskundigen zijn,
volgen hieronder de benodigdheden voor één portie.
Als je meer wilt, haal dan
een calculator boven en vermenigvuldig met het aantal
porties dat je wil, is dat niet
gemakkelijk!

Het verdere verloop is ook redelijk logisch:
1. Kook uw pasta in water met een snufje zout. Als je
niet tegen plakkende pasta kan, doe je er best ook
wat olijfolie of boter in.
2. Bak uw spek in uw pan en begin vervolgens te
multitasken.
3. Je moet nu namelijk uw ei kapot doen en er wat
kaas bijsmijten tot het er deftig genoeg uitziet.
Peper en zout erbij doen mag nu ook altijd maar
zorg dat je mengeling geen grote brokken kaas
meer heeft. Vergeet ondertussen niet om je spek in
de gaten te houden. Multitasken kan moeilijk zijn!
4. Als de pasta bijna gekookt is, doe je die samen
met de saus bij uw spek, en voila, je hebt een
Pasta Carbonara. En vergeet niet wat muziek op
de achtergrond op te zetten, dan horen je kotgenoten je niet te hard vloeken als er olie opspringt
uit uw pan en op jezelf terechtkomt. Zet wel zeker shuffle op tenzij je heel veel vertrouwen hebt
in je multitask-skills. (En ja, ik spreek uit eigen
ervaring.)
5. Om de presentatie compleet te maken kan je er
ook nog wat peterselie bij doen voor die groene
toets. Smakelijk!
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Dag boyzz, ik heb een heel groot probleem
, ik heb vorige
week mijn vriendje ‘oraal bevredigd’ als je wee
t wat ik bedoel
(hihi), maar ik heb nu nog altijd mijn regels
nog niet gehad.
Is dat normaal dat dat zo lang duurt? Of ben
ik nu zwanger?
Want ik heb op internet gelezen dat sperma
er soms tot 5
dagen over kan doen om de eileider te bereiken
, dus dat kan
eigenlijk wel kloppen.
Hermes:
Alles wat je op het internet leest is waar natuurlij
k, dus bij deze
moeten we spijtig genoeg bevestigen dat je in
blijde verwachting
bent van een kindje, proficiat! Laat zeker iets
weten aan ons als
je bevallen bent zodat we je kunnen komen bezo
eken en een gratis
Hermes aan je baby kunnen geven. We geven je wel
de raad mee om
dat in het vervolg in het donker te doen, zodat
de sperma minder
goed kan zien waar het naartoe gaat en zo de weg
niet kan vinden.
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