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Welkom iedereen, we zijn intussen al aanbeland bij de laatste Hermes van dit academiejaar (snif snif). Laten we dus allemaal een
traantje wegpinken en vlug genieten van dit
literair hoogstandje. Lezen zal u zeker en vast
kunnen doen, want we hebben nog net genoeg
inhoud gevonden om er geen fotoboek van te
maken. Zo kan je onder meer kennismaken met
onze immer sympathieke decaan Jo Tollebeek
in ons gloednieuwe interview. Een tweede
serieuze artikel in de vorm van de onderwijshervormingen zal u ook op het puntje van uw
stoel houden. Daarnaast kan je ook bijleren over
onderwerpen zoals MVSLIM en de toiletten in
de Alma. Hoogst interessant!
Ook voor mensen die tijdens de blok in sociale
ascese gaan, hebben we lekkers, namelijk een
fotocollage van al die Historia-activiteiten waar
je ongetwijfeld op aanwezig was. Zo hoef je
niet eens op Facebook te gaan. Tevens hebben
we ook een super-de-luxe spelletjespagina om
u tegen te zeggen.
Verder rest er ons niets meer te zeggen, dus bij
deze een welgemeende ‘veel succes tijdens de
examens (en de herexamens (en alle volgende
academiejaren))’ en nog veel plezier met de
Hermesredactie van volgend jaar. Ze gaan het
zeker niet slechter doen dan ons!

Hermes - Kringblad Historia - Jaargang 12 - Academiejaar 2015-2016 - Nummer 5
Gratis uitgave - Niet op de openbare weg gooien

Vaarwel en tot ziens,
Een lichtelijk ge-emotioneerde Hermesredactie.

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
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Woordje van onze praeses

L

iefste lezer van dit spraakmakend kwaliteitsblad,

Historiaan en vriend. De geschiedenisstudent
die in Leuven de tijd van zijn of haar leven
meemaakt. De student die in Leuven is openThe end is near. We zijn spijtig genoeg aan de gebloeid en klaar is om de wereld aan te kunnen.
laatste dagen van dit academiejaar aangekomen. De eerstejaar die zijn angst voor de grote aula’s
Terwijl de examenperiode alleen maar dichterbij en vreemde universiteit heeft overwonnen. De
sluipt en de deadlines een voor een passeren, tweedejaar die zich kapot heeft gewerkt aan al
komen bij velen de eerste buien van nostalgie al zijn bronnentaakjes. De derdejaar die al aan het
op. Vooral dan bij onze laatstejaars die, ondanks uikijken is naar zijn master. En de master die
het feit dat ze hoogstwaarschijnlijk Leuven nog absoluut niet aan het uitkijken is naar de arbeidsgeen vaarwel zeggen, hun laatste dagen als markt. Kortom, ik ben iedereen enorm dankbaar.
geschiedenisstudent meemaken. Op dinsdag 17
mei zal hun zwanenzang klinken in de De Rec- Voor jou heb ik het een heel jaar gedaan en ik heb
tor, op de zeer emotionele Zwanenzangcantus.
het graag gedaan. Dankzij jou was het een onvergetelijk jaar. Als ik terugblik op het voorbije
De verkoopspraatjes voor al onze activiteiten jaar, ben ik ongelooflijk fier op de fantastische
die ik in de voorbije woordjes heb gedaan, ga ik kring die Historia is en de geweldige mensen die
nu niet meer doen. Die taak zal in de toekomst geschiedenisstudenten zijn. Ik heb tot nu geen
toebehoren aan Koen, mijn trouwe vice-praeses moment spijt gehad van de beslissing om met De
en de nieuwverkozen praeses van Historia voor Siegfriedlinie op te komen als praeses van deze
het academiejaar 2016-2017. Met een stalinis- geweldige kring en ik ben zeer dankbaar voor
tische score waar Donald Trump alleen maar alle kansen en fijne momenten die iedereen mij
kan van dromen, rijfde hij zijn glorieuze ver- gegeven heeft.
kiezingsoverwinning binnen. De toekomst is
aan hem en zijn nieuwverkozen praesidium, dat Maar nu is het goed geweest. Het werk van De
jou volgend jaar ongetwijfeld gaat bezig houden Siegfriedlinie zit erop en het woord is aan de toemet geweldige activiteiten en de studenten goed komst van Historia.
zal vertegenwoordigen. Ik heb alle vertrouwen Siegfriedlinie ex, Koenquistadores in.
in mijn opvolging. Wat ga ik dan wel nog doen
met de overige driehonderd woorden die ik Het was een enorme eer om uw praeses te zijn,
van de Hermesboys nog op deze pagina mag Siegfried Evens
schrijven. Een lofzang zingen over alles wat dit
praesidium dit jaar heeft kunnen verwezenlijken? Misschien wel, want een lofzang verdienen ze zeker en vast. De eindeloze inzet van
die dertig fantastische mensen heeft mij met verstomming geslagen en erg deugd gedaan. Maar
dat is niet mijn opzet hier.

MVSLIM Online

P

olarisatie en veralgemening vieren hun
hoogdagen, terwijl extreme opiniestukken
lustig gooien met religieuze termen die ze zelf
niet helemaal lijken te begrijpen. Ook op het
internet woedt deze strijd: op het interactieve
platform Reddit.com bijvoorbeeld wisselen de
positieve en de negatievere bijdragen elkaar al
enkele maanden af. Vaak lijkt echter de stem van
de jonge moslim te ontbreken, alsof die generatie
hun mondigheid niet via de media kan versterken. Misschien onmiddellijk een verklaring voor
het succes van Mvslim.com, een site over de
Islam en het leven als moslim, ontwikkeld door
en voor jongeren.
Zelf noemen de Antwerpse oprichters het een
community die creativiteit, zelfontwikkeling en
ondernemerschap aanmoedigt. Antwoordend
op de prangende vraag naar een breed platform
voor moslim en niet-moslimjongeren, startten
Taha Riani en Hanan Challouki Mvslim.com op.
Het resultaat is een site die verhalen vertelt en
duiding brengt, zonder al te veel in te gaan op
de polemiek die dit artikel inleidde. Als mission
statement geldt immers niet de verdediging van
de moslimjongeren of het legitimeren van de
Islam. Wat Mvslim.com wel wil zijn, is een platform waarop jongeren hun meningen en zorgen
kunnen uitdragen, hun kennis en talenten kunnen tentoonstellen. Alle jongeren, want iedereen met open visie is welkom om een bijdrage
te leveren of mee te discussiëren over de meest
uiteenlopende
topics.
Mvslim
inspires,
motivates and unites, kopt de banner van de site.

over historische figuren uit Al-Andalus en met
de Hijab Day in San Diego. Voor de liefhebbers
onder ons zijn er ook lijstjes zoals je die alleen
terugvindt op clickbaitgespuis zoals Newsmonkey, compleet met amper gerelateerde gifs
en nietszeggende bijschriften. Joepie.
Als we 10 things that would happen if these
Disney Characters were Muslim even vergeten,
toont de site vrijwel onmiddellijk haar waarde.
De ervaring van een moslima uit Canada die
pas onderdrukking ervaarde toen ze op haar
twaalfde terug naar Pakistan reisde of het verhaal van een multicultureel sprookjeshuwelijk
in Amerika zijn perfecte voorbeelden van webpagina’s die weten te raken. De opgerakelde
stukjes geschiedenis zijn even interessant als
uiteenlopend, al moet toegegeven worden dat
ze niet altijd even genuanceerd zijn. Ook willen
sommige artikels het verleden iets te gretig met
het heden in contact brengen, op manieren die een
prof historisch onderzoek met de ogen zouden
doen rollen. Wie echter deze kleinigheden door
de vingers kan zien, ontdekt een variëteit aan
onderwerpen die weten te boeien gedurende
twee hele uren college.

Geen platform zonder participatie: naast het sharen via de immer gekende facebook- en twitterknoppen, kan je ook steeds een comment achterlaten op de pagina. Hoewel deze vorm van participatie aan de hoeveelheid comments te merken
soms nog in haar kinderschoenen staat, zijn de
aanwezige discussies best de moeite waard. Een
aanrader is de polemiek over de eerste politieDiezelfde banner, geeft al iets weg over de in- vrouw in Minnesota met een hijab, waarin rahoud die de bezoeker geïnspireerd, gemotiveerd tionaliteit enkele extreemrechtse Amerikanen
en euh… geünificeerd moet houden. Het dage- van een antwoord voorziet. Over het algemeen v
lijks leven, geschiedenis, opinies, entertainment, rijwaart een moderator de bezoeker wel van
cultuur, kunst en mode vormen de rode lijnen. onzin en haatdragende individuen die, zoals
Serieuze discussie- en pijnpunten betreffende iedereen weet, soms de diepten van hln.be verlade Arabische Lente wisselen zo af met stukken ten om ook de rest van het internet te besmetten.

Ik wil vooral jou bedanken. De trouwe lezer van
de Hermes. De frequente bezoeker van onze
activiteiten. De vaste klant van onze cursusdienst. De geëngageerde discussiepartner voor
controversiële onderwijsstandpunten. De fiere
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Interview met onze decaan
Johan Tollebeek
We zullen beginnen bij het
begin van uw carriere, u heeft
(middeleeuwse) geschiedenis
en filosofie gestudeerd, vindt
u dat nog altijd een goede keuze,
want bv. filosofie is niet direct
hetzelfde als geschiedenis.
Bent u blij dat u filosofie daarbij heeft gestudeerd?
Ik ben eigenlijk meer blij dat ik
filosofie heb gedaan dan geschiedenis. Ik vond geschiedenis, eind jaren ’70, begin jaren
’80, geen heel vernieuwende
studie. Ik had dat gekozen
half half, waarom kies je voor
zoiets? Omdat je goede leraren
had op school of echt geïnteresserd bent. Ik vond dat
een heel academische studie
met relatief grote groepen van
studenten. Je had niet echt het
gevoel dat je erbij betrokken
was. Het was ook heel weinig
onderzoeksgericht,
je
had
vooral van die grote hoorcolleges met een relatief klassiek
programma. Met bijvoorbeeld
een zwaar aandeel voor kerkelijke instellingen. Dat is voor de
meeste studenten verschrikkelijk ver van hun interesse. En
dat is ook niet waarom je het
begint te studeren. En als ik
daarmee klaar was wou ik toch
iets anders doen, iets dat toch
meer academisch is en waar
je als student meer inspraak
kan hebben. Dat was filosofie
wel. Dat was een iets kleinere
groep, maar ook omdat ik al
ouder was toen ik daarmee
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begon, dat speelde ook wel
mee, je bent dan mondiger. Ik
vond dat wel een erg goede
studie, heel intensief in kleine
groepen. Mijn interesses in
geschiedenis waren ook al aan
het uitgaan naar vakken zoals
theorie van de historische
kennis of geschiedenis van de
geschiedschrijving. Vakken die
al een zeker filosofisch component hadden. Ik ben daarna
dus niet meer verder gegaan
in middeleeuwse geschiedenis
maar eerder op dat domein
van geschiedenis waar dat
theoretisch component ook aan
te pas komt.
Als docent maakt u weinig gebruik van technologie en geeft
u les zonder powerpoints. Is
dat een bewuste keuze of iets
dat natuurlijk ging bij u?
Ik ben bang dat het natuurlijk is
gegroeid bij mij. Als ik nu zou
zeggen dat het een bewuste
keuze is lijkt dat een soort
rationalisatie van onmacht
(lacht). Maar het is ook wel
ergens een bewuste keuze omdat ik het zelf prettig vind om
een betoog op te maken dat
je zelf altijd kan aanpassen.
Een powerpoint is steeds op
voorhand gemaakt en geeft de
indruk dat je betoog als docent
al voltooid is. Het is voor studenten misschien beter dat ze
zien dat het betoog wordt opgebouwd tijdens de les, en het
is meer dynamischer wel.

Dan even verder naar uw
huidige functie, u bent nu
decaan van onze faculteit Letteren. Kunt u kort even uitleggen wat een decaan precies
doet?

Hebben professoren er moeite
mee met het aantal studenten
dat soms in de les zit, zijn ze
actief bezig met hoeveel
studenten ze in de les krijgen?
Nee, maar het is een beetje afhankelijk van vak tot vak. Als je
een vak geeft zoals geschiedenis
van de Nederlanden, dan is dat
een relatief grote groep dus
je merkt het niet als daar eens
tien studenten minder zitten.
Ik zou dat zelf wel erg vinden
bij een seminarie waarbij je 15
studenten hebt, en als er dan 10
niet komen dan heb je een groot
probleem. Dat zijn meestal wel
vakken waar studenten naartoe komen omdat ze bang zijn
niet gezien te worden. Bij grote
vakken is dat een veel minder
groot probleem. Ik denk wel
dat het heel belangrijk is als
je in een richting werkt zoals
archeologie waar je maar 40
à 50 studenten hebt, en als er
dan maar de helft in je les zit
heb je wel een probleem en dan
moet je dat proberen oplossen
als docent. Maar als docent
geschiedenis kan je moeilijk
over je doceerstijl discussiëren
met 200 studenten, als er daar
maar twee zijn met kritiek en
de andere 198 daar gewoon bij
zitten zonder commentaar, is
het een beetje zinloos.

en proberen we zo telkens het
programma en het onderzoek
van de faculteit te versterken.
Langs de ene kant werk je naar
binnen, je probeert vernieuwing
te brengen in de programma’s.
Ik denk dat dat ook wel moet,
De decaan is in zekere zin de want er zijn nog veel programleider van de faculteit in België. ma’s die nog gebaseerd zijn op
Dat is lang niet overal in de de jaren ’70.
wereld zo, maar in België, of Het komt erop aan
eigenlijk in Vlaanderen want om in die termijn van
het is vooral een Vlaamse vier jaar de facultematerie,
worden
decanen it te leiden op basis
verkozen. Dat is in mijn ogen van het programma
wel een meerwaarde. Bij die waarmee je verkozen
bent.
verkiezingen was er vorig jaar
een redelijk intensieve campagne, want er was ook een Daarbuiten vertegenwoordig
tegenkandidaat. En op zich je ook nog de faculteit als
is dat wel goed, want dat is decaan. Wat betekent dat je
natuurlijk een moment waar- aanwezig moet zijn bij eveneop de faculteit nadenkt waar menten en je beslist ook samen
ze naartoe wilt. Je moet er ook met de andere decanen over de
rekening mee houden dat dit verdeling van financiën enz…
Dat is een soort representatieve
een ingewikkelde faculteit
functie dus. Meer dan de helft
is want er zijn ook nog
van mijn tijd ben ik bezig met
campussen in Brussel en het vertegenwoordigen van de
Antwerpen die andere tradities faculteit buiten de faculteit zelf,
kennen. Je moet dus goed na- dus dat is een zeer belangrijke
denken over de prioriteiten die functie. Dan is er nog een derde
je de volgende jaren wilt stellen functie waarbij de decanen
als decaan. Het komt erop aan van alle faculteiten samen
om in die termijn van vier jaar met de rector en vice-rectoren
de faculteit te leiden op basis het bestuur van de universivan het programma waarmee je teit vormen. Dat is het medeverkozen bent. Je werkt samen bestuur van de universiteit in het
met drie vice-decanen, telkens algemeen waar we samen
één voor onderzoek, onderwijs met de 14 andere decanen in
en internationalisering. Daar- zetelen. We zijn ook allemaal
naast is er ook administratief verkozen, dus er is een zekere
directeur die het zakelijke be- soort van gedragenheid dankheer voor zich neemt. We zien zij de verkiezingen. Er is dus
elkaar veel, om de veertien een soort van interne steun. In
dagen zijn er vergaderingen, Nederland worden decanen ge-

woon aangewezen, waardoor je
soms ongelukken kan krijgen
met mensen die de faculteit niet
kennen. Je moet niet per se oud
zijn om decaan te worden, je
moet gewoon de faculteit goed
kennen.
U hebt nu bijna 1 jaar achter
de rug als decaan, als u daarop terugkijkt, bent u dan blij
met hoe u de functie tot nu toe
heeft volbracht?
Dat moet je aan de mensen zelf
vragen maar ik denk wel dat
we veel dingen in gang hebben
gezet en ook al een aantal dingen
hebben gerealiseerd. Zo zijn er
in september al 4 denkgroepen
samengesteld. Wat goed is aan
denkgroepen is dat ze los
staan van enige regels of
beperkingen. Soms is het daarom wel goed om denkgroepen te maken. We hebben ze 1
jaar gegeven, zonder dat die
rekening moeten houden met
wetten, praktische bezwaren,
geld etc… Daarna moeten hun
ideeën naar de POC’s. In september hebben we dus 4 denkgroepen gemaakt. De eerste
heeft te maken met de faculteit
zelf. We zijn als faculteit heel
divers en rijk, maar ze is een
beetje versplinterd want we
zijn de enige faculteit van de
15 die geen algemeen vak heeft
dat door alle studenten wordt
gevolgd. En daarvan zou je
kunnen zeggen: ‘laat ons daar
toch eens over nadenken’. Is
het wel normaal dat iedereen
die voor een letterenopleiding
kiest; zei het nu Geschiedenis,
Musicologie of Japanologie is;
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geen gemeenschappelijk vak
volgt. Niemand start gelijk en
iedereen begint al heel vroeg
te specialiseren. De denkgroep
denkt na of gemeenschappelijke
vakken mogelijk zijn en wat die
dan zouden kunnen inhouden.
De tweede denkgroep gaat
over de historisch-culturele
richtingen, bijvoorbeeld Geschiedenis en Archeologie. Ze
kijkt of we daar geen bachelor
van kunnen maken die toch
iets breder is en die de richtingen samenvoegt. De derde
werkgroep gaat over hetzelfde
maar dan voor de talenrichtingen. Dat heeft een beetje
te maken met het gevoel dat we
erg vroeg specialiseren en ook
misschien iets te weinig oog
hebben voor de professionele
toekomst van de studenten. Het
zijn allemaal opleidingen die
zich sterk bedacht zijn vanuit
een discipline en we moeten
nu wat meer denken vanuit de
studenten. Wat verwachten zij
van hun richting en waar willen
ze naartoe? Daarom moeten
we nadenken over bachelors

8

die iets minder gespecialiseerd
zijn. De vierde denkgroep is
voor jullie misschien minder
belangrijk, maar een heel grote
groep van het personeel van de
faculteit, zo’n 60%, zijn jonge
onderzoekers met tijdelijke contracten die aan hun doctoraat
werken of daarna nog een paar
jaar kunnen blijven als postdoc.
Bij die soort mensen heb je een
beetje het gevoel dat er een crisisgevoel heerst omdat maar
een heel kleine groep van die
mensen een academische carrière zullen kunnen uitbouwen
en hier kunnen blijven. Je moet
dus nadenken hoe je omgaat
met die mensen. Die 4 denkgroepen zijn een beetje idealabs, waar vaak jonge ZAP’ers
inzitten, de mensen die de
volgende twintig, dertig jaar
de faculteit zullen bestaffen en
gaan leiden. Zij zijn diegenen
die met de ideeën moeten
komen. Ik denk dat er veel uit
de groepen zal uitkomen maar
we moeten er wel rekening mee
houden dat het redelijk utopische denkgroepen zijn.

Hermes
De
eerste
denkgroep denkt na of
gemeenschappelijke
vakken binnen onze
faculteit
mogelijk
zijn en wat die dan
kunnen inhouden.
Een tweede punt waar we aan
werken, is de faculteit zelf.Het
is een grote faculteit en de zakelijke uitdagingen die daarbij
komen kijken zijn ook belangrijk. Op financieel vlak doet de
faculteit het niet goed en het
studentenaantal daalt elk jaar.
De richtingen aan onze universiteit die het sterkts groeien
zijn richtingen zoals Economie
en Ingenieurswetenschappen.
Dat zijn richtingen waarbij je
werkzekerheid hebt, wat niet
altijd even vanzelfsprekend is
als je bijvoorbeeld als Sinoloog
afstudeert. Er zijn wel allerlei
zakelijke uitdagingen, maar
wat we het voorbije jaar goed
gedaan hebben, is al die uitdagingen allemaal in kaart
gebracht te hebben. Wat is de
precieze begroting, de balans,
inkomsten en uitgaven. Dus
aan de ene kant is er de vernieuwing door de denkgroepen
en langs de andere kant de
pogingen om een ordelijk
zicht te krijgen op de faculteit
zelf, op een ze transparante
mogelijke manier. Er is een
zeker verlangen geweest naar
een transparant bestuur, je kan
niet altijd alles open doen, maar
ik ben er trots op dat er nog
geen enkele vergadering is geweest waar we aan studentenvertegenwoordigers
hebben
moeten vragen om naar buiten
te gaan.

Dan nu iets totaal anders,
namelijk De vreugden van
Houssaye (samenwerking tussen prof. Tollebeek en prof. Verschaffel – red.). Het is een boek
over de historische sensatie en
het nut van geschiedenis. Toen
het uitkwam is er blijkbaar
heel veel rond te doen geweest
op het 5e verdiep. Professor
Verschaffel heeft ook al laten
blijken dat hij spijt heeft dat
hij het boek heeft geschreven
terwijl u daar nog altijd
positief tegenover staat. Waarom was dat boek zo controversieel denkt u?
Wel het was een boek dat is
verschenen in 1992, maar het
was maar een klein boekje.
Tom (prof. Verschaffel - red.)
en ik hadden het gevoel dat
geschiedenis als studie altijd
werd teruggebracht naar twee
zaken. Waarom studeert men
geschiedenis? Enerzijds omdat
mensen hun eigen identiteit
willen leren kennen. Ze zeggen
bijvoorbeeld: ik ben Vlaming,
dus ik ga leren over de Tweede
Wereldoorlog om mijn eigen
identiteit te versterken. Anderzijds vanuit een maatschappelijk standpunt, als je de maatschappij wil veranderen, moet
je ervoor zorgen dat je de
geschiedenis van die maatschappij kent. Het is een soort
van emancipatie. Het is in die
zin een beetje marxistisch, als
je je eigen geschiedenis kent,
ken je, om verder te gaan met
de analoog van Marx, ook de
ongelijkheid in de maatschappij
en kan je die zo proberen te
veranderen. Wij hadden het

idee dat deze twee redenen wel
kloppen natuurlijk, maar dat
als dit de enigste redenen zijn,
je toch de studie van de geschiedenis aan het verschralen
bent. Er zijn ook mensen die
geschiedenis studeren om de
geschiedenis zelf. Het niet bestuderen vanuit je eigen identiteit, maar enkel omdat je je
interesseert in geschiedenis. En
de reden waarom we dat ook
wouden zeggen is omdat als je
enkel de eerste twee motivaties
neemt, je dan enkel de twintigste
eeuw kunt bestuderen. Je kan
niet zeggen dat je de twaalfde
eeuw gaat bestuderen om je
eigen identiteit te versterken.
Het is een andere cultuur, die je
niet kan vergelijken met de 20e
eeuw. (the past is a foreing
country - red.) Het is vergelijkbaar met reizen. Er zijn mensen
die reizen om kennis te maken
met een andere cultuur. Maar
daarnaast zijn er ook mensen die
naar Benidorm gaan om daar te
leven als Vlamingen. Dat snap
ik niet, dan blijf je toch beter
gewoon thuis? Dat is in zekere
zin wat we willen zeggen met
dit boek: geschiedenis kun je
ook studeren omdat je andere
culturen wilt leren kennen. Op
andere plaatsen in de wereld
doen ze dingen anders en dat
geldt ook voor geschiedenis.
In de twaalfde eeuw werden
dingen anders gedaan dan
vandaag de dag. De Vreugde
van Houssaye was een pleidooi om ook met deze vorm
van geschiedenis om te gaan als

een legitieme vorm. We hebben
dit toen misschien iets te sterk
vooropgesteld, maar het was
nu eenmaal geschreven als een
pamflet. We waren allebei nog
jong toen het uitkwam en de
oudere professoren schrokken
wel van ons pamflet. Ze hadden het gevoel dat we zeiden
dat geschiedenis nutteloos is,
maar dat was niet de bedoeling.
Het heeft weliswaar een minder
praktisch nut, maar je moet
je voorstellen dat je in een
beschaving zou leven waarin
mensen niet meer geïnteresseerd mogen zijn in andere
culturen. Als je geschiedenis
alleen maar terugvoert naar een
korte periode die inderdaad
praktisch nut heeft, dan kom je
niet ver genoeg en leef je in een
onbeschaafde wereld naar mijn
mening.
Hartelijk bedankt voor uw tijd
en voor dit interview!
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De Onderwijshervormingen

E

r is al veel om te doen geweest: de langverwachte programmahervorming zal er dan
toch uiteindelijk komen. Geen geschiedenis van
de Nieuwste Tijd of pakweg geschiedschrijving
meer? Of net wel? Hieronder zal getracht worden
een zo duidelijk beeld te schetsen van de ideeën
die op tafel liggen.
Daarvoor moeten we eerst weten wat men precies verstaat onder programmahervormingen.
Professor Goddeeris, kersvers
programmadirecteur vanaf de zomer van 2015, zat met veel
ideeën om de opleiding geschiedenis te vernieuwen en te moderniseren. Daarom riep hij vorig
semester voor de eerste keer in 6 (!) jaar alle
professoren verbonden aan de opleiding samen
om te brainstormen. Deze leken, tot ieders verbazing, bereid tot vele grote veranderingen
in het programma. Veel opmerkingen die ook
al jaren werden herhaald door de studentenvertegenwoordigers, krijgen nu gehoor.
De grote punten waarover er dit academiejaar
werden nagedacht kunnen in drie grote categorieën verdeeld worden: De historische ateliers,
de master en de Digital Humanities. Voor deze
eerste hadden ook de studenten vele ideeën, de
ateliers omvatten immers de grootste papervakken en onderzoeksmethoden. In de volgorde
van de oefeningen werd vrij weinig verandering gevraagd, echter het gebruik van bronnen
in de Bachelorproef werd wel sterk naar voor
geschoven. Ook een grotere aandacht voor
Erasmussers zou nodig zijn in een nieuwe
opleiding Geschiedenis. Daarnaast hadden
studenten ook het idee om de Bachelorproef voor
een stuk te koppelen aan de masterproef, zodat
deze daarop zou kunnen aansluiten voor wie dit
zou willen. Ook publiekgeschiedenis (cfr. Breed
Publiek) zou volgens de studenten een grotere
rol moeten krijgen. Dit past natuurlijk perfect
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in het idee dat de opleiding Geschiedenis terug
wat meer beroepsgericht zou moeten worden
(de beroepsgerichtheid is enkele jaren geleden
immers uit de eindtermen gehaald).
De master was het belangrijkste discussiepunt
op de laatste POC (Permanente OnderwijsComissie - nvdr.) van dit academiejaar. Deze wordt
immers nog grondiger door elkaar geschud. Alle
delegaties zijn het erover eens dat de master
aantrekkelijker moet worden en duidelijker zal
moeten bijdragen tot een nieuwe identiteit van
de opleiding Geschiedenis (en bijgevolg de hele
Faculteit). Een groter aantal studiepunten voor
de thesis zou daarin goed passen, alsook een
hervorming van de masterproefseminaries. Nu
zijn er grote verschillen tussen verschillende
onderzoeksgroepen. Hierover is het laatste
woord echter nog niet gezegd, enkele stemmen
willen de seminaries zien verdwijnen, waar
andere ze liever herdenken. Waar er wel eensgezindheid over is, is het feit dat er meer
praktische ervaring in de master moet komen.
Dit het best in de vorm van een al dan niet
verplichte stage. Daarnaast zouden de theorievakken in de keuzemodule best jaarlijks worden
(iets waar ook het proffenoverleg het mee
eens is). Nu wordt immers de modelstudent
benadeeld door vakken die om het jaar worden
gegeven, waar studenten die een jaar langer
studeren meer keuze krijgen inzake keuzevakken. Specifiekere keuzevakken zouden
ingericht worden, maar studenten willen ook
zeker de rode draad behouden in de master.
Ten laatste zouden studenten die zich toespitsen
op een welbepaald thema in de geschiedenis,
bijvoorbeeld economie, meer kansen moeten
krijgen om ondersteund te worden binnen onze
opleiding. Nu moeten studenten economische
geschiedenis maar al te vaak vakken bijvolgen
aan andere faculteiten.

Hermes
Tenslotte is er ook gebrainstormd over de Digital
Humanities. Deze zouden al dan niet als keuzemodule of plichtvak ingericht worden. Volgens
studenten past deze werkmethode het beste bij
publieksgeschiedenis in het nieuwe programma.
Hierover is er echter nog geen beslissing genomen, vermits de POC de resultaten van de
L-vakken afwacht.

betrekking tot interculturele contacten, of zelfs
statistiek en informatiekunde. De POC Geschiedenis wacht de resultaten af van deze denkgroepen
alvorens het hele programma definitief aan te
passen. Deze beslissingen zijn gepland voor
het najaar van 2016. Dan kan er ook specifieker
worden nagedacht over vakinhoud, naamgeving en examenvormen.

Op facultair niveau wordt er immers, in het licht
van besparingen en rationalisering, nagedacht
over vakken die faculteitsbreed onderwezen
zouden worden (de zogenaamde L-vakken). Dit
zouden vakken zijn in de bachelor die verplicht
zouden zijn voor ofwel heel de Faculteit Letteren
of voor de Historisch-culturele studies (Archeologie, Kunstwetenschappen, Musicologie en
Geschiedenis). Deze vakken zouden dan bijdragen tot een sterker profiel van de Faculteit.
Hieronder verstaan we bijvoorbeeld vakken met

U ziet het, waarde lezer, de programmahervorming is al goed begonnen. In het najaar zullen de
eerste beslissingen vallen, die dan uit zullen
rollen vanaf het academiejaar 2017-2018! Wilt u
meer info of graag mee discussiëren? Aarzel dan
niet en contacteer ons via onderwijs.historia@
gmail.com!
Team Onderwijs
Ruben en Stijn

Spelletjes

Wat beter dan
een woordzoeker
om af te wisselen
met al die zware
materie?
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Riooljournalistiek

E

en nieuw concept is misschien niet altijd iets
om blij om te zijn. Toch test ik vanuit een
totaal ongegrond enthousiasme een nieuwe
vorm van review uit. Voor u ligt, voor zover ik
weet, de eerste bespreking van de toiletanimatie
in Alma 1 ooit. Zelf snap ik ook niet helemaal
waarom ik de opschriften daar analyseer; misschien wil ook ik stiekem kunstwetenschapper
worden. Noem dit artikel in die trend dus nihilisme, of misschien zelfs dadaïsme: de historicus
uit zijn context gerukt. Anderen zullen je tegenspreken en zeggen dat het puur verveling was,
rein sarcasme of sterke maatschappijkritiek. Ik
heb zelf geen idee. Ik weet alleen, dat ik niet
de enige in Leuven ben die aan dit soort riooljournalistiek doet.

Een hulpwetenschap aan het woord
op de muren van toilethokjes, maar daar had die
anarchist niet aan gedacht. Een andere politiek
geïnspireerde boodschap die de lezer tijdens
zijn grote boodschap te verwerken krijgt, is er
eentje van de rechtse kant. Misschien typerend
dat zij juist hier hun doelpubliek zoeken, samen
met onze favoriete stickerverspreider. Ten slotte
moeten we blijkbaar stoppen met the horror
killings of animals. Eindelijk iets zinnig, al denk
ik dat de gemiddelde Alma-ganger eens zucht,
zijn schouders ophaalt en verder van zijn vleesje
gaat genieten. Logisch ook, als vegetarische
gerechten steevast en tegen alle logica in meer
kosten dan hun vlezige tegenhangers.

Al bij al was mijn
bezoek slechts een
Over geur, textuur
matige ervaring,
en smaak ga ik
met slechts weinig
overigens
geen
originele
booduitspraken doen,
schappen,
een
gezien ik me enkel
storend gebrek aan
richt op de animatie
rijmpjes en met
rondom het hele
tekeningen die ongebeuren. De eerste
verschilligheid uitmededeling die in
stralen. Bovendien
het oog springt,
heb ik werkelijk
is echter al teleurgezocht naar een
stellend cliché:
sappige vete tussen
Linda ontvangt aan
twee kringen maar
studententarief. Ik
niets
gevonden.
overweeg nog even
Toen mijn poging
om het nummer
om een vriendelijk
te bellen, om te valideren of de informatie nog gesprek aan te gaan met de lotgenoot naast mij
up-to-date is, maar een matig getekend aapje op niets uitdraaide, besloot ik maar weg te gaan.
verovert mijn aandacht. Het maant me niet te
kijken wanneer ik schyt [sic], terwijl de tekst Universitair zijn de toiletten wel, academisch
ernaast me meedeelt dat ene Monique ferme absoluut niet. Wie dus hoopte op een culturele
toppen heeft. De grote vuist in het midden van aha-erlebnis of zich wou vermaken met scherpe
de muur vestigt de aandacht op het intellect van citaten en gevatte opmerkingen, verlaat het etazijn ontwerper, aangezien deze niet al te veel blissement met een treurig gelaat. Ik durf overigens
van de menselijke anatomie lijkt te kennen. In te stellen dat dit hokje zelfs uw katerspauw niet
deze categorie past ook de pikvis, een schubbig waard is. Ten slotte merk ik graag op dat de
schepsel met de tanden en de genitaliën van een wc-papierhouders belachelijk slecht ontworpen
mens. Zoals ik al zei, zeer teleurstellend.
zijn, ook al is Leuven een stad vol met burgerlijk
ingenieurs die niets liever zouden doen. Ik geef
De eerste echte, correcte volzin die ik kan onder- de toiletanimatie een 1,75 op 5 en beloof plechtig
scheiden, luidt: “Onze dromen passen niet in dat ik me in het vervolg wel ergens anders ga
stemhokjes”. Ironisch genoeg passen ze dus wel ontlasten.
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Zoals gewoonlijk laten we bij Hermes één van
onze zusterkringen uit Letteren aan het woord.
In deze editie is het woord aan één van onze
favoriete hulpwetenschappen. Interessant!
De trouwe Historiaan kent Alfa ongetwijfeld
als die kleine en onbeduidende kring. Niets is
minder waar! Niet alleen zijn onze activiteiten
kleiner dan die van Historia, ze brengen ook
vele minder op. Maar wat wij niet hebben in
grootsheid compenseren we maar al te goed met
marginaliteit. Wie wil er nu een Albatros vullen
als je een feestzaal, nota bene uitgebaat door
een archeoloog, vol kan krijgen met marginale
muziek?
Alfa bewijst eveneens dat je geen PR nodig hebt
om de activiteiten te promoten. Lelijke bewerkte
foto’s zoals bij Historia: oké het is grappig,
maar veel helpt het toch niet hoor. Het zorgt er
gewoon voor dat jullie praeses later heel wat
beschamende foto’s heeft om uit te leggen op
sollicitaties. Oh, vergeten, daarvoor moet er
natuurlijk eerst werk zijn in die sector…
Alfa staat natuurlijk niet enkel bekend als
marginale kring maar ook als culturele. Jaarlijks
hebben wij onze tentoonstelling in de Centrale
Bibliotheek. Archeologisch verantwoorde uitstapjes naar musea staan ook regelmatig op het
programma, evenals een interessant reis in de
lesvrije week. De mensen van Alfa worden, in
tegenstelling tot de eenvoudige, simplistische
opleiding om professioneel boeken van een
rek te halen, opgeleid in verschillende multidisciplinaire
vakken.
Oud-Alfanen
zijn
tewerkgesteld over heel het land in verschillende
horecagelegenheden en andere mooie jobs waar
archeologie niet aan bod komt (kleine nuance,
een heel deel zijn ook tewerkgesteld binnen de
archeologische sector hoor, die hebben meestal hun diploma gehaald). Hoe komt dit, hoor
ik u vragen? Het antwoord is simpel. Een echte

Alfaan leeft op alcohol en feesten. De weinige
Historianen die hier aan voldoen stoppen al snel
met hun studies geschiedenis omdat ze inzien
hoe onbeduidend ze zijn in vergelijking met de
Alfanen.
En dan zijn er nog de Historianen die het licht
zien en ontdekken dat een master in de geschiedenis nog minder kansen heeft dan een master
in de archeologie. Dus gaan ze naar archeologie.
Een Historiaan kan aan de toog zagen over de
geschiedenis van bier, dat ze ergens hebben
gelezen. Een Alfaan kan uren zeveren alleen al
over het glazen recepiënt waarin het vocht komt,
puur uit observatie en praktijkervaring.
Kort samengevat, Alfa is de jongere broer van Historia, die meer werd losgelaten door de ouders
en daardoor meer ontspoord is op bepaalde
vlakken, maar ook gewoon toffer is en waar niemand problemen mee heeft.
Uittredende quote van een Alfaan toen ik zei
waarvoor ik aan het schrijven was: “Wat? Mogen
wij voor het beste kringblad ooit schrijven? (dank
u, dank u - nvdr.)

15

Hermes

Hermes

Middeleeuwse masters op stap

O

p vrijdag 15 april stapten de studenten
met het academisch personeel van de
onderzoeksgroep middeleeuwen in de bus en
vertrokken ze op weg naar het verre noorden
van Frankrijk. Goed gehumeurd en vol goesting
gingen we op zoek naar een ongekend en niet
te evenaren avontuur, in de voetsporen van de
belangrijkste bisschoppen, koningen en keizers
van onze Europese geschiedenis, om nog maar
te zwijgen van ons Jeanne. Om deze reis niet in
de soep te laten lopen, hielden we een eerste stop
in Bouillon. Daar bezochten we het kasteel dat
zijn origine vindt rondom een bekende figuur in
onze geliefde Belgische historie, niemand minder
dan Godfried van Bouillon. Helaas was hij op
het moment niet aanwezig dus op audiëntie
gaan was geen optie. Ook vonden we de hond
in de pot want de soep was op. (we keken ook eerst
raar op van deze zegswijze, maar ze blijkt wel degelijk
te bestaan - nvdr) Wel is er intens genoten van de
neo-neo-middeleeuwse architectuur in de vorm
van een prachtige gereconstrueerde brug die
direct het bruggetje vormt naar het volgende
bezoek van de dag.
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De spanning liep hoog op toen we op het
punt stonden het tweede kasteel van de dag te
bezoeken, waar niemand minder dan de familie
de la Marcke ons een serieus teleurstellend kijkje
in hun middeleeuwse leventje bood. Voor de
architecturale fetisjisten onder ons is het kasteel
van Sedan een pelgrimsoord. Helaas hebben de
Fransen alles meegenomen wat maar van waarde
kon zijn en bleef er voor de materieelgeoriënteerde bezoeker niet veel meer over. Enkel wat
gerestaureerd aardewerk en een verzameling
poppen waar het wassenbeeldenmuseum zijn
neus voor zou ophalen. Op zoek naar een
lekkere lunch in het bruisende centrum van
Sedan kwam men tot de conclusie: ‘Het is hier
niet veel soeps.’ Voor treuren was echter weinig tijd aangezien we alweer op de bus mochten
naar een plek die menig student middeleeuwen
het hartje sneller laat kloppen. Reims werd ingevoerd op de Tom-Tom en niet veel later
bevonden wij ons met voetjes trappelend van de
zenuwen tegenover het portaal van de
kathedraal van Reims. ‘L’ange au sourire’ heette
ons met een vriendelijke doch enigszins lege
blik welkom. Ons geduld werd op de proef

gesteld, want een bezoek stond de volgende
dag pas gepland. De abdij van Saint-Rémi was
het volgende op de agenda, misschien wel de
lievelingsbasiliek van Professor Meijns. In een
van de langste basilieken op Europese bodem
huist een uitermate romantisch geïnspireerde
tombe met de relieken van onze vriend de
heilige Remigius (hoewel een bepaalde professor
eerder de uitspraak ‘RemiHius’ bleek te prefereren). De sereniteit van de basiliek werd
hierdoor enigszins ondermijnd, maar in het
algemeen is ons Remieke toch zeker een bezoekje
waard.
Daarna stond de laatste, en voor sommigen de
beste activiteit van de dag, gepland. Een (niet
zestig kilometer lange) wandeling door de zestig
kilometer tellende romeinse steengroeven die
al sinds de middeleeuwen werden gebruikt als
opslag voor de drank, die naast tongen te strelen
ook magen kan doen omkeren. Het champangehuis Martel bood ons een tunnelvisie en een
heerlijke proeverij van de champagne waar deze
streek om bekend staat. Na het proeven van drie
stevig bubbelende wijntjes bubbelden ook de
portemonneetjes om deze lokale lekkernij mee
naar het thuisfront te nemen. De vrije avond
werd door alle deelnemers aan de excursie
gevierd en na een intensief proeven van het
Reimse nachtleven kan ik met zekerheid
stellen dat de doctoraatsstudenten en praktijkassistenten van de onderzoeksgroep Middeleeuwen naast ongenaakbare historische vaardigheden zeker niet minder getalenteerd zijn in hun
beste (dans)beentje voor te zetten.
Om half tien ’s ochtends stond iedereen weer op
het appèl voor niets minder dan het bezoek aan
de Notre-Dame van Reims. Intra-muros staat zij
stevig in haar schoenen in het centrum van Reims.
Na een bijna volledige verwoesting in de eerste
wereldoorlog werd zij gereconstrueerd naar het
originele middeleeuwse bouwplan waarmee de

kathedraal ons als een van de weinige gebouwen
in Frankrijk een kijkvenster biedt naar de Middeleeuwse gotische architectuur van Europa. Als
echte klokkenluiders heeft ieder lid van de
excursie de trappen van de kathedraal beklommen
om hier tijdens een unieke wandeling over de
dakgoot van de kathedraal oog in oog te staan
met de prachtige beelden en decoraties die de
Notre-Dame ons te bieden had.
Na dit hoogtepunt van de middeleeuwenexcursie
zette onze reis zich voort om een zwarter deel van
ons verleden te bezoeken. In de gedurende de
eerste wereldoorlog zwaarbevochten gebieden
in Noord-Frankrijk bevonden zich de restanten
van de Abdij van Vauclair, waar dus helaas weinig meer te zien viel. In het gebied waar de oorlog
het hardst heeft plaatsgevonden, mag nog steeds
niet zomaar de bossen ingegaan worden omdat het hier honderd jaar later nog vol ligt met
munitie en giftige stoffen. De natuur heeft langzaam de overhand genomen in de herinnering
aan de eerste wereldoorlog en overgroeit de
restanten van een groot leed in de geschiedenis
van de Europese bevolking.
Laatste stop had plaats in Laon en hier werden
de toeristische hoogtepunten van het pittoreske
Noord-Franse stadje bezocht en het belangrijkste,
een groepsfoto gemaakt! Na een laatste onderdompeling in de geschiedenis tuften wij op
ons gemakje terug naar ons prachtige Leuven
en scheidden de wegen van nieuw-gemaakte
vriendschappen en lang-geleden-gebrouwde
champagnes. In naam van de hele groep masterstudenten middeleeuwen en enkele gelukkige
bachelor studenten wil ik de hele onderzoeksgroep Middeleeuwen bedanken om het fantastisch historisch snoepreisje te voorzien van hun
zeer kundige uitleg.
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Historici in de zoo
Vrijdag 6 mei bezochten wij Planckendael. Ik kon
me de laatste keer dat ik een dierentuin bezocht
had niet meer herinneren en we hadden allemaal
er dus erg veel zin in. Eens we aankwamen bleek
al snel dat de zon vele gezinnen (lees: enorm
veel irritante buggy’s met vaak luidruchtige,
schreeuwende kinderen in) naar de zoo gelokt
had, maar naast de lange aanschuifrij aan de
inkom, stoorde deze drukte niet zo. Eenmaal
binnen besloten we om eerst het ‘Europese continent’ te bezoeken. Samen met Amerika waren
de dieren hier het minst ‘spectaculair’. Wel keken we erg uit naar Afrika en zeker Azië. Zo zagen we daar Wombats zich ongegeneerd voortplanten en dit was zeer duidelijk het hoogtepunt
van onze (en waarschijnlijk ook deze dieren
hun) dag. Andere dieren die onze dag zeker
rijker gemaakt hebben waren de baby leeuwtjes
die erg schattig waren en de hyena’s die wel niet
genoeg lachten. Helaas waren er ook een paar
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Spelletjes
Altijd al willen weten hoe het voelt om iets te doen dat écht nutteloos is? Geven je
studies Geschiedenis geen voldoende voldoening meer op dat vlak? Dan heb je nu
de uitgelezen kans want met deze connect-the-dots ben je wel even zoet. Laat ons
gerust iets weten wat je precies krijgt als je hem oplost, want de Hermesredactie
heeft wel betere dingen te doen dan hem op te lossen. Zoals een Hermes in elkaar
steken of studeren voor de examens bijvoorbeeld.
dieren die ons teleurstelden, zoals de giraffen
(wij hebben daar onze redenen voor…) en de
koala’s. Wij keken namelijk erg hard uit naar
deze kleine schattige diertjes, maar het bleek dat
ze er gewoon niet waren op dat moment en we
deze dus hadden moeten missen. Naast leuke,
mooie, teleurstellende en grappige dieren waren
er ook enkelen die onze nekharen deden overeind staan. Zo hebben we in de verte de grootste
en engste vogels ooit gezien. Helaas vonden
we de weg naar hun kooi niet en konden we de
naam ervan niet achterhalen. Het was al bij al
een enorm (!) leuke dag en zeker een aanrader
voor al wie in de toekomst (tijdens/na de blok?)
een leuke daguitstap wil plannen!
Als laatste zou ik toch willen afsluiten met
een tip voor/groot gemis in de dierentuin
Planckendael: Witte IJsberen!
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