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VOORWOORD
Beste Historianen en Historianinnen,

C o l o f o n

Voor u ligt het eerste echte Hermesnummer van dit jaar. Tijdens
het lezen zult u al snel merken dat we u op deze Hermes regelmatig meenemen naar de wondere wereld van het verre oosten;
zowel op culinair, literair en amusementair gebied kan u zich verwachten aan allerlei Aziatische invloeden. Verder vindt u in deze
Hermes nog enkele zeer interessante aankondigingen van het
praesidium en terugblikken die u zullen doen terugdenken aan de
heuglijke momenten die u dit jaar al beleefd heeft.
Tot slot wensen wij, als Hermessers, de eerstejaars veel succes
met de proefexamens, de tweedejaars veel succes met hun taken
onderzoeksmethoden, de derdejaars veel succes met hun bachelorpaper, de masters veel succes met hun masterthesis (of hun
bachelorpaper als ze die nog moeten doen), en al de andere studenten met hetgeen waar ze mee bezig zijn (wat zijn die dan eigenlijk aan het doen? De luieriken).

Redactie:

Het beste (en tot in de Fak),

Arnaut
Jelle
Shana

Medewerkers:
Nina Geenen
Gert Gregoor
Diane Staelens
Emilie Pieters
Anouk Decaevele
Ann-Sophie Vermeersch
Angelica Stoilas
Hermes
Kringblad Geschiedenis
KU Leuven
Jg.10 , nr. 1
November 2013
Gratis uitgave

De Hermesredactie,
Jelle, Arnaut en Shana

V.U.: Historia vzw
Blijde Inkomststraat 11
3000 Leuven

CORRECTIES
•Wegens plaatsgebrek voelde de Hermesredactie zich genoodzaakt om in de stukjes van de praesidiumleden te knippen. Hierdoor is soms helaas cruciale informatie weggevallen, zoals de zekerheid
dat PR-man Toon de reïncarnatie van Hendrik II Plantagenet is. U bent bij deze gewaarschuwd: begin geen gesprek over aartsbisschoppen, Canterbury of de aartsbisschop van Canterbury met hem.
Pijnlijke herinneringen.
•Kristien, onze wijze vicepraeses, zit uiteraard niet in haar tweede maar haar derde jaar. Onze excuses voor deze slordigheid.
•Gert (Animatie) wist ons te vertellen dat de traditie van streaken nabij fakbar Gnorgl nog steeds
leeft – dit gerucht kan dus al geverifieerd beschouwd worden.
•Zowel Margot (Toneel) als Toon, beiden zelfverklaard ijsliefhebbers, protesteerden hevig tegen
onze beweringen dat ’t Galetje het beste ijs in Leuven heeft. Gelateria Decadenza op het Ladeuzeplein is volgens hen “duizend keer beter” – er werd geen cijfermateriaal voorgelegd dat deze stelling onderbouwt, maar we zijn geneigd hen te geloven op basis van autoriteit.
•Waarschijnlijk weten jullie het ondertussen al, maar voor de volledigheid vermelden we het toch:
niet Mon maar Stijn zal dit jaar het monitorenteam vervolledigen.
•De spelfouten zou je zelf moeten kunnen vinden c:
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Inhouds

tafel

5- Kim Jong-Lambrechts en Kim Jong-Vandebeeck spreken U toe

6- Cultuur heeft snode plannen

8– Onderwijs uitgelegd

10- Onthaal blikt terug en een woord van animatie

12-SUSHITIME!

14-Origami a.k.a. papierplooien

18- ba xian; de weg naar het geluk

19- Herberts haarmasker

20– caferevue
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Beste Historianen,
Het academiejaar 2013-2014 is inmiddels al enkele weken bezig. Na een geslaagde start vol cocktailfeestjes,
cantussen, een TD en meerdere onthaalactiviteiten zijn wij meer dan vastberaden om de rest van het jaar
minstens even geniaal te doen verlopen. De eerste weken heeft ons onthaalteam er alles aan gedaan om de
eerstejaars zich thuis te doen voelen in deze nieuwe omgeving. Met een rondleiding, bowling, cocktailfeestje
en de kers op de taart, het eerstejaarsweekend, wisten ze hen in Leuven te onthalen. Ook de studentikoze
schachtenverkoop en doop moeten hierbij vermeld worden. Er kwamen bijna zestig nieuwelingen opdagen in
de Arena om zich traditioneel te laten inwijden in het Historiawezen. Natuurlijk werden de ouderejaars niet
over het hoofd gezien. Zoals elk jaar organiseerden we een heuse Kick Off TD, een openingscantus en een
ouderejaarscocktailfeestje.
Ik merk bij het schrijven van deze tekst dat ik, zoals het een historicus betaamd, eerder kijk naar het verleden
dan naar hetgeen ons te wachten staat. Hoog tijd om jullie weet te geven van de activiteiten die Historia in
petto heeft voor de volgende weken. Op 13 november zal de Grote Historia Quiz doorgaan, die zoals gewoonlijk volledig gratis is. Hij zal doorgaan in de Max Weber Aula op de Campus Sociale Wetenschappen (dat
is dat daar waar we filo hebben en alma 2 ligt). Verder staan er nog heel wat activiteiten als fakfeestjes, cultuuravonden en het kerstetentje op het programma. We hopen jullie zo vaak mogelijk tegen te komen op
onze activiteiten.
Vorige week werd Historia benaderd door de productiemedewerkers van een Nederlandse bioscoopfilm Kenau. Ze waren op zoek naar een honderdtal geïnteresseerden om te figureren in een scène die in Leuven zal
worden opgenomen. De film speelt zich af tijdens de tachtigjarige oorlog, wat historici natuurlijk het ideale
publiek maakt voor de werving van figuranten. Ter compensatie bieden ze onze kring een mooie financiële
vergoeding, wat alleen maar positief kan zijn voor de werking van Historia. Dit zal doorgaan op zondag 10
november. Als jullie interesse hebben kunnen jullie je aanwezig zetten op het facebookevent, of een mailtje
sturen naar kring.historia@gmail.com.
Ik dacht nog even een aparte alinea te wijden aan een Fak Letteren evenement, dat Historia dichtbij het hart
ligt. Ik heb het natuurlijk over de kringenzuip op donderdag 21 november. Al een aantal jaar op rij winnen
wij, historianen, de kringenzuip met een prachtige meerderheid. Ik stel voor deze traditie verder te zetten en
massaal te komen drinken op die dag. Hoewel Babylon vorig jaar zelfs niet de tweede plaats haalde (door een
‘strategische’ zet van Musicologica) zijn ze vastberaden om te wedijveren voor deze gegeerde overwinning.
We moeten hier nu wel oppassen met gezegden als ‘hoogmoed komt
voor de val’, dus kom allemaal helpen!
Verder kunnen jullie nog steeds elke maandag en woensdag terecht
op onze cursusdienst, voor de goedkoopst mogelijke cursussen en
boeken. Ook blijven we jullie met hand en tand vertegenwoordigen in
zowel onderwijsgerichte als sociale raden. Zo kunnen wij ons steentje
bijdragen aan een zo kwalitatief mogelijk onderwijs- en studentenwezen aan onze faculteit en aan de KU Leuven.

Jonas Lambrechts, Praeses
Kristien Vandebeeck, Vice-Praeses
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TEAM CULTUUR presents
Zo 10.11: Opnames Kenau @Groot Begijnhof
Figureren in een Historische film? Dat kan! Kom zondag 10 november naar het
Groot Begijnhof in Leuven en loop een dagje rond in vroegmoderne kledij! Meer
info op http://www.kenaudefilm.nl/.

Di 12.11: Flicks for Chicks @Perma Historia
Een romantische komedie en chocolade. Zeer veel chocolade. Dames, deze
avond is voor jullie!

Woe 13.11: QUIZ! @Max Weber
Inschrijven mogelijk aan de valven in het MSI!

Di 19.11: Manly Men Movienight @ Perma Historia
Een goede actiefilm en hotdogs. Ohja, en bier.

Di 26.11: (Epische) Filmmarathon @Perma Historia
We beginnen iets vroeger vandaag en gaan marathonnen! Jullie krijgen de
keuze tussen Star Wars (IV-VI), Indiana Jones en andere belachelijk goede filmreeksen. Iedereen die niet komt heeft ongelijk.

Di 03.12: Lezing NKV @MSI (aula nog te bepalen)
FILOSOOF EN HEERSER: DE 'VORSTENSPIEGEL' IN DE GRIEKSE LITERATUUR
door Prof. Dr. Stefan Schorn (KU Leuven)

ALLES HIERBOVEN IS GRATIS EN BEGINT OM 20u00 !
(behalve de filmmarathon, deze begint reeds om 16u00 ^^)

TO BE EXPECTED:
Elke student kent de Thai House in de Tiensestraat, tegenover de rechtencampus. Daar kunnen ze terecht voor heerlijke curries of phad thai en wel
voor economische prijzen. Misschien kunnen jullie binnenkort leren hoe
deze gerechten zelf te bereiden! Indien geïnteresseerd in zo’n workshop:
hou zeker jullie ogen open voor meer info hieromtrent.
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Een woordje uitleg.
POPCORN: Zoals vele onder jullie al gemerkt hebben, werd de groep
‘Popcorn’ aangemaakt op facebook. Daarin worden de filmavonden van Historia aangekondigd en soms is er de mogelijkheid om zelf mee te kiezen.
Indien u nog geen lid bent, geen paniek! Laat het ons weten en dan voegen
wij u toe. Zit u al wel in de groep: nodig uw vrienden uit! Voor een avond
gezelligheid in de comfortabele zetels op onze perma (boven de fak): we
provide it all.

NKV Lezingen: Deze lezingen worden georganiseerd door het Nederlands Klassiek Verbond, dat hiervoor samenwerkt met Historia. Het onderwerp is altijd oudheidgericht, dus
voor de studenten Geschiedenis: Oudheid is dit zeker een aanrader! De lezingen zijn altijd
gratis en er wordt reclame voor gemaakt op onze Bagatell en met posters in het Letterengebouw, de perma en aan de valven in het MSI. Iedereen welkom!

Enkele aanraders
INDIA BELICHAAMD @BoZar
Deze tijdelijke tentoonstelling in het BoZar in Brussel loopt nog tot 5 januari 2014 en is een
echte aanrader. Gemakkelijk te bereiken (op 200 meter van Brussel Centraal)
en enkel gesloten op maandag. Een ticket kost slechts € 8,00 voor studenten,
inclusief een audiogids! Hier een smartcode naar de site, waarop meer informatie te vinden is!

JAPANSE WEEK @Faculteit Letteren
Onze Faculteit organiseert nu al vier jaar de ‘Japanse Week’ in samenwerking met hun Japanse zusteruniversiteit
Kansai University. Deze week is niet alleen voor studenten Japanologie, maar ook geschiedenisstudenten kunnen hier hun gading vinden. Interesse?
HET GROOT DICTEE DER LEUVENSE STUDENTEN @Pieter De Somer Aula
Woensdag 20 november is het weer het Groot Dictee der Leuvense Studenten. Letterenstudenten aller Kringen,
verenig u! We hebben onze eer te verdedigen! Inschrijvingsgeld kost € 2,5. Voor meer info: zie LOKO.

Hermes 2013-2014 Pg.7

Onderwijs Historia 2013-2014

Wie ? Wat ? Waar ?
Naast de vele cantussen, cocktailfeestjes, culturele uitstapjes, sportevenementen en deze
leuke Hermes, zorgt kring Historia er ook voor
dat onze opleiding Geschiedenis kwaliteitsvol
is (en blijft) en de belangen van haar studenten worden behartigd. Dit jaar zijn de onderwijsverantwoordelijken, Angelica Stoilas en
Siegfried Evens, aangesteld om in talloze
vergaderingen en onderwijsraden te zetelen
om zo goed mogelijk de stem van de studenten te vertegenwoordigen.
Gelukkig kunnen we ook dit jaar rekenen op
de
medewerking
van
extra
faseverantwoordelijken in de Bacheloropleiding
alsook op de steun en expertise van de profileringsverantwoordelijken die zijn aangesteld
voor de Masters. Hierdoor wordt de drempel
tussen student en onderwijsvertegenwoordiger intentioneel verlaagd waardoor eventuele
problemen nog sneller en beter aan ons worden door gecommuniceerd. Wie voor welke
fase of profilering verantwoordelijk is, kan je in
onderstaande lijst terugvinden:

Masters:
Oudheid: Bram Peetermans
Middeleeuwen: Dieter Peeters en Bo
Van Koeckhoven
Nieuwe Tijd: Silke Leenen en Nina Valkeneers
MoSa: Selina Nagels-Coune
Cultuurgeschiedenis na 1750: Angelica
Stoilas
Zoals jullie kunnen zien zijn we nog
steeds op zoek naar een vertegenwoordiger voor de derde fase Nieuwste Tijd
en een vertegenwoordiger voor de Verkorte Bachelor. Wie geïnteresseerd is
om een van deze openstaande functies
in te vullen, kan mailen of ons persoonlijk aanspreken!

Bachelor
1ste Fase: Ruben Hendrickx
2de Fase: Siegfried Evens
3de Fase:
Oudheid: Nico Dogaer en Jelle Persoons
Middeleeuwen: Freija Bornauw
Nieuwe Tijd: Diane Staelens
Nieuwste Tijd: Mattijs van Miert (semester 1)
Kulak: Ine Poelaert
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Enkele vergaderingen nader verklaard
Faculteitsraad Letteren:
Deze vergadering staat in voor het dagelijkse bestuur van de Faculteit Letteren en bestaat zowel uit professoren als uit studenten van elke Letterenkring. De vergadering coördineert en
integreert het algemeen beleid inzake onderwijs, onderzoek en internationalisering en stelt de
beleidslijnen samen met de adviescommissies vast.

POC Geschiedenis:
De Permanente Onderwijs Commissie ziet toe op de kwaliteit en het onderwijs-programma van
onze opleiding Geschiedenis. Een derde van de vergadering bestaat uit studentenvertegenwoordigers die vragen en problemen, met betrekking tot onderwijs, proberen op te
lossen in overleg met professoren en de programmadirecteur Prof. Dr. Werner Thomas.

StRaaL en CORaaL:
De Studenten Raad Letteren bestaat uit de studentenvertegenwoordigers van de zes Letterenkringen (Alfa, Babylon, Eoos, Historia, Mecenas en Musicologica). Deze vergadering bekommert zich over onderwijskwesties op facultair niveau en wordt geleid door de voorzitter (Nelle
Houwen) en ondervoorzitter (Joelle van den Akker). Aangezien de vergadering voor elke student toegankelijk is, vergaderen zij om de tweede donderdagavond in de gebouwen van het
MSI. Meer informatie ? Contacteer je onderwijsvertegenwoordiger of neem eens een kijkje
aan de valven van StRaaL.
Sinds dit jaar is er een nieuw orgaan, namelijk CORaaL, opgestart. Deze Campus Overkoepelende Raad Letteren wil de onderwijskwesties van de integrerende opleidingen van Antwerpen
en Brussel ook een stem geven.

Hearings en HOAR:
Ook dit jaar zullen er onderwijshearings plaatsvinden waar iedereen met eender welk probleem over onderwijs naartoe kan komen. Zo kunnen wij als onderwijsvertegenwoordigers nog
concreter zien waar en welke pijnpunten of problemen zich binnen de opleiding voordoen.
De eerste onderwijshearing gaat door op dinsdag 26 november 2013 om 19.00h in het MSI
00.08.
Of wil je liever op meer regelmatige momenten over onderwijs(problemen) praten of meedenken hoe wij onze opleiding nog kwaliteitsvoller kunnen maken ? Dan ben je altijd welkom op
onze Historia Onderwijs Advies Raad. Deze (informele) vergadering wil geëngageerde studenten aantrekken die actief willen nadenken over onderwijs, alsook de studenten op regelmatige
basis geüpdatet houden over de veranderingen in het grillige landschap van het onderwijs.
De eerstvolgende Adviesraad gaat door op maandag 18 november 2013 op de Perma van
Historia. Iedereen is altijd meer dan welkom!

Zit je nog met vragen, problemen, opmerkingen, bemerkingen of wil je je liefde voor
onderwijs uiten ? Mail dan naar onderwijs. historia@gmail.com.
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Onthaal blikt terug
en kijkt verder
Onthaal heeft het de eerste weken van het academiejaar druk gehad! Na een geniale bowling op de eerste
maandag en cocktailfeestje voor de eerstejaars, kwam de peter- en meteravond. Een zestigtal eerstejaars kreeg
een peter of meter die hen doorheen hun eerste jaar zullen helpen en hen van het studentenleven zullen laten
proeven. Nieuwe vriendschappen werden gesmeed, en soms zelfs meer... Het was een groot succes!
Verder organiseerden we een succesvol eerstebachweekend. Meer dan dertig enthousiaste eerstejaarsstudenen
kwamen mee en beleefden een vermoeiend maar geweldig weekend.
Er ontstonden nieuwe vriendschappen dankzij de vele activiteiten zoals een nachtspel, een quiz en één tegen
allen.
De uiteindelijke conclusie was zeer simpel en tweedelig: Historia is awesome, en Jonas is sexy! Onthaal zelf heeft
ook nog iets kunnen concluderen: de nieuwe lichting eerstejaars is geniaal! Wij hopen alvast hen vaak tegen te
komen in de Fak of op de vele activiteiten van Historia!
Het is echter niet omdat het eerstejaarsweekend voorbij is, dat wij de eerstejaars niet meer onder onze vleugels
nemen! De komende maanden organiseren wij onder andere
nog een fakbartocht en een sinterklaasfeestje! Ouderjaars, het is niet omdat Onthaal dit organiseert dat jullie niet
welkom zijn, in tegendeel! Voel jullie ook zeker aangesproken en kom talrijk, liefst met jullie petekindjes.
Wij hebben het jaar alvast feestelijk ingezet en gaan dit dan ook op deze manier verderzetten. Ook willen wij
zeker alle eerstejaars (en ouderejaars) bedanken voor hun enthousiasme, zonder hen waren onze activiteiten
nooit zo geslaagd geweest!

Animatie spreekt
Dit artikel is voor de mensen die nog niet weten wat animatie doet binnen historia omdat ze zich hebben opgesloten op kot. Wel, wij, dat zijn Myrthe Bellens, Gert Huskens, Cisse Michiels en Ann-Sophie Vermeersch, zorgen
ervoor dat jullie magen de woensdagnamiddag tegen democratische, om niet te zeggen communistische, prijzen
gevuld kunnen worden. Pizza’s, frituurhapjes, hamburgers en nog meer studentikoos voedsel slaan wij massaal in
bij de colruyt om dan aan jullie te kunnen voorschotelen. Deze snacks kunnen jullie verorberen op onze perma in
het gezelschap van menig “Letterenvolk”.
Maar we doen meer dan dat. Naast spijs komt immers ook drank. Dus zorgen wij dat jullie keeltjes gesmeerd worden met ons geliefkoosde gerstenat, dit onder de vorm van cantussen. De openingscantus is de revue al gepasseerd, maar op de eerstejaars- en op de kerstcantus kunnen jullie nogmaals je zang/drinktalent komen bewijzen.
Maar we doen meer dan dat. Want van al dat geboef en gezuip wordt een mens dik. En opdat men ons niet kan
verwijten dat historianen onsportief en ongezond zijn, zorgen wij ook voor bewegingsmogelijkheden. Jullie kunnen namelijk helemaal loco gaan op onze TD’s en alle Leuvense kilo’s eraf shaken. De eerste gelegenheid hiervoor
was onze openingsTD in het musicafé. Een ander moment hiervoor was de eerste en epische dagdisco in de fak.
Op het programma staat daarom nog een dagdisco, dit keer een après-ski-variant met flügel en jenevers. Daarnaast kunnen jullie ook ’s avonds komen feesten met ons in de fak, met in de toekomst nog een 90ies feestje en
een maffia-feestje.
Het eeste semester afsluiten doen we met een kerst-etentje. Ondersteund door een heuse chef, Nico Ceusters
bereiden we een feestmaal om je vingers van af te likken. Tijdens dit etentje worden ook traditiegetrouw de resultaten van de Historia poppolls uitgedeeld. Wie de bibschimmel, fakhunk, historiababe en consoorten zijn,
wordt dan afgekondigd. Het is duidelijk, het team van animatie ziet jullie graag gelukkig en doet haar uiterste best
om jullie memorabele momenten te bezorgen. Wij hebben er al van genoten en het feest is nog niet gedaan!
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Beste Historianen,
Om in het Aziatische thema van deze Hermes te blijven, zouden wij jullie graag willen adviseren in jullie keuze
van sushirestaurant. Deze Japanse delicatesse is verrukkelijk, maar helaas vrij belastend voor de portemonnee.
Daarom bieden wij een kort overzicht van een paar Leuvense sushibars, met wat meer info over hun prijzen,
diensten en de kwaliteit van hun voedsel.

SAKURA @Muntstraat
De Sakura in de Muntstraat is een “gouwe ouwe”. Hun prijzen zijn laag en de sushi is er best lekker. Voor de
kritische sushikenners is dit misschien niet de place to be, maar voor zij die de eerste stappen zetten in de
wereld van de sushi: de Sakura is een goed begin. Prijs van een California Roll: slechts € 5,75.

SAMOURAI @Muntstraat
Iets verder in de Muntstraat ligt het Japanse restaurant de Samourai. Vroeger was hun sushi niets speciaals,
maar onlangs hebben ze een nieuwe sushichef aangenomen: een hele verbetering. Hun prijzen zijn ook zeer
schappelijk, de sushi lekker. Bovendien zijn hun warme gerechten zeer fijn afgewerkt. Nog een speciale aanrader: de gestoomde dorade (roodbaars), echt verrukkelijk! Prijs van een California Roll (met zalm): met zijn €
5,5 doet Samourai het nog beter dan Sakura!

SIKINOYA @Tiensestraat
De Sikinoya is een klein, modern restaurant waar een brede waaier van Japans
voedsel verkrijgbaar is. Het sushi aanbod is beperkt, maar de prijs redelijk. Zeker
niet de lekkerste sushi in Leuven, maar de udon noedelsoepen zijn er heerlijk. Een
tip voor studenten: ’s middags kan je er voor slechts € 6,5 een bentobox verkijgen.
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SUSHI LEUVEN @Tiensestraat
Ja, de meeste sushizaken zijn gelokaliseerd in de Tiense- en Muntstraat. Lekker centraal! De Sushi Leuven is
hier geen uitzondering. Hun redelijke prijzen maken de zaak enorm toegankelijk, de sushi is basic. Een California Roll kost er € 6.

SUSHI LOUNGE @Oude Markt
De Sushi Lounge op de Oude Markt staat vooral bekend
onder studenten voor de take-away noedels die er ook
verkrijgbaar zijn. Nochtans is hun sushi-aanbod uitgebreid, lekker en betaalbaar! De afzonderlijke rollen kosten
vrij veel voor wat je krijgt, maar de Sushi Lounge biedt
verschillende

menu’s

die

wel

interessant

zijn.

Een California Roll (van drie stuks!) kost er € 4,9.

SUSHI PALACE @Tiensestraat
De Sushi Palace is een van mijn persoonlijke favorieten
dankzij hun vriendelijke bediening en de gezellige accommodatie. (Reserveren is normaal gezien niet nodig.) De
prijzen zitten in de middelste categorie: niet zeer duur,
maar ook niet de goedkoopste. De sushi is simpel maar
lekker en laat meestal niet te lang op zich wachten.
De prijs van een California Roll (vijf stuks): € 6,00.

YOU SUSHI @Muntstraat
De You Sushi is een van de nieuwere sushibars in Leuven en staat qua kwaliteit aan de top! Verrukkelijke in/
outrolls met wel drie verschillende soorten vis: veel beter dan dit kan je niet krijgen in Leuven. De basic rolls
zijn hier vrij goedkoop, de rijkelijk belegde zijn natuurlijk duurder. Ook al is de prijs dan iets hoger: je krijgt
waar voor je geld! Een California Roll (van zes stuks) kost er € 5,00.

WABI SABI SUSHI BAR @Muntstraat
Wederom een nieuwkomer in de ‘sushi-scene’ van Leuven: de Wabi Sabi Sushi Bar. Deze zaak brengt de teller van sushibars in de Muntstraat op vier! Zeer lekker, vrij duur. Best houden voor als je ouders naar Leuven
komen dus. ;) De prijs van een California Roll: € 7,5.

Itadakimasu! いただきます!
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May the plooiforce be with you.

ORIGAMI met Arnaut
Origami is de kunst van het papierplooien. De meesters van deze kunst kunnen alles plooien, van een hoedje tot een replica van New York. Ons eigenste Hermeslid Arnaut entertaint tijdens saaie lessen zijn
medestudenten al eens met zijn plooikunsten. Maar aangezien de meeste mensen ofwel nooit hebben gehoord van 'origami', of gewoon te lui zijn om iets nuttigs met hun leven te doen, zal hieronder een leuk en
simpel voorbeeld gegeven worden van dergelijke plooikunst.
In deze Hermes zal uitgelegd worden hoe we een werpster maken. Als je dan eens in een college zit dat echt
TE vreselijk is, kan je de professor dit duidelijk maken met je eigen werpster!
Tips: Je moet beginnen met 2 vierkanten. Op het einde is het normaal dat je moet prutsen om de hoekjes in
de gleuven te stoppen.
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En omdat deze Hermes in thema staat van Azië smijten we er nog een diagram bij! Samen met de werpster
van de vorige pagina kan je in je vrije tijd naast een ninja ook nog een feodale krijger worden met deze superdeluxe samuraihelm(van papier helaas). Ideaal voor de studenten onder ons die na het missen van een deadline of iets dergelijks dringend hara-kiri1 moeten plegen, maar dan in stijl.

1. Ja, het heet eigenlijk seppuku, dat weten we, niet boos zijn japanofielen.
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Tijd om helemaal crazy te gaan! Tijd voor een kraanvogel, de classic van alle classics. Probeer deze alleen als
de vorige dingen zonder problemen lukten en als je te veel tijd hebt. De traditie wil dat wie duizend kraanvogels vouwt, een wens mag doen (dat dat ene knappe praesidiumlid je opmerkt? Dat de professor in een supergoed humeur zal zijn tijdens het verbeteren van je paper?).Dus rest er nog maar één ding om mee te
geven: SUCCES.
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Het pad naar het onsterfelijke geluk
volgens de Ba Xian-goeroes.
Heeft u zich altijd afgevraagd waarom die oosterse monniken zich zo goed in hun vel voelen, waarom zij zich 'zen'
door het leven begeven, waarom hun Jin en Jang altijd mooi in balans zijn? Het antwoord bekomt u door met ons
het pad der eeuwig geluk te betreden. Onder leiding van de acht Onsterfelijken werd een weekschema opgesteld
om niet te lang te moeten wachten op het aanbreken van uw tijden vol voorspoed. Veel succes op uw tocht en
moge Xi Wang Mu u behoeden.
Maandag: De dag van Li Tienguai
Om het innerlijke geluk te vinden, moet u eerst uzelf ontdekken door u van uw verleden vol zonden af te keren.
U moet als het ware uw lichaam van u afleggen en zo uw ziel zuiveren. Dit kan u best doen door de boze geesten
der lichaam en gedachten, die ook wel de naam Studies, Paperstress en Proffen dragen, te verjagen via het uitdrijvingsmiddel bij uitstek: Shi-Tang Eih Li-Long Ahan. Drink van de helende kruidendrank, totdat u zich in hogere
sferen waant. U zult zich niet langer bewust zijn van uw zonden noch uw verleden, maar enkel het heden en uw
omgeving vatten. U heeft nu uw oude lichaam verlaten en het nieuwe binnengetreden. Opgelet, de geluksfactor
van iedere kruidendrank staat aangegeven op de fles in procentaanduiding, kies wijselijk uw hoeveelheid geluk.
Dinsdag: De dag van Zong-li Quan
Nu uw lichaam gezuiverd is, is het de beurt aan uw geweten. "Neem van de rijken en geef aan de armen", luidt
het motto van Robin Hood. Ook dit zal vandaag uw lijfspreuk wezen. Het is namelijk aan u om de wondermunten
die u beschikt te delen met uw armere medemens. Een goede daad zorgt voor een zuiver geweten en een stap
dichter bij de bedwalmende omgeving van het innerlijke geluk. Desalniettemin behoort u als student tot de armen onder deze samenleving en is het bijgevolg vandaag geoorloofd op andermans kosten te leven. Zo mag u de
wondermunten van een ander af snoepen voor eigen geluk op punt te brengen.
Woensdag: De dag van Lü Dongbin
Als gezuiverd wezen behoort u zich te weren tegen het 'kwade' om het 'goede' in u te beschermen. Uw lichaam
zal ongewild het gevecht aangaan tegen het onheil in een weerzinwekkende strijd. Dit zal zich te kennen geven
aan de hand van hoofdpijn, misselijkheid en futloosheid. Vrees niet, de strijd zal niet eeuwig duren. Help uw lichaam dit duivels wezen uit te drijven en uw geluk te beschermen. De oosterse filosofie schrijft immers voor dat
je een vijand met zijn tegengestelde kan verslaan. Uw enige mogelijkheid is aldus nog meer geluk op te zoeken
door het hemels centrum te raadplegen: Feeëriek Ambrozijndealend Koninkrijk. U zal hier helende kruidendrankjes in overvloed vinden.
Donderdag: De dag van Han Xiang
Dit is de dag der voorspellingen. Uw lichaam is aldus zodanig aangepast aan de oosterse sferen dat u beschikt
over de gave tot toekomstvoorspellingen en het zien in het verleden. Wazige beelden van visioenen of flashbacks zullen u voor ogen komen gedurende of na een avond vol geluk. Wanneer u enkel nog visioenen over lachende mensen voor ogen krijgt, weet u dat u goed op weg bent en verder kan naar de volgende stap tot eeuwig geluk.
Vrijdag: de dag van Cao Guojiu
Vandaag gaat u ook letterlijk op weg, nadat u de voorbije innerlijke hindernissen heeft doorstaan. Maak uw
tocht letterlijk rechtstreeks naar het geluk, via bergen, valleien en nog is bergen. Hierbij zult u de gouden ketting
dragen die u zal beschermen tegen alle obstakels vanbuiten af. Deze ketting is echter totaal overbodig, pas als u
uw van deze zekerheid durft te ontdoen, zult u de volgende stap naar het geluk bereiken. Durf de zekerheden
los te laten en zoals de gewone stervelingen het zouden zeggen: ‘doe ne kee zot!’.
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Zaterdag: de dag van Zhang Guolao
U hebt na de voorbije vijf stappen een nieuw stadium bereikt, namelijk dat van Zhang Guolao. Dit betekent
dat u een stukje van de weg op een ezel mag afleggen, maar dit is absoluut niet een gelegenheid om uw aandacht te laten verzwakken, want niet alles is wat het lijkt! Ga uiteindelijk achterste voren op de ezel zitten en
u zult alles van een ander perspectief zien. Neem nu bijvoorbeeld de ezel, in het westen een symbool voor
domheid, in het oosten een symbool voor deemoed, armoede en geduld.
Zondag: de dag van Lan Caihe en He Xiang
Op weg naar de laatste stap tot het eeuwige geluk, wordt u begeleid door twee onsterfelijken.
Hierbij zult u, u los moeten maken van het aardse om in hogere sferen te kunnen komen. Daarvoor moet u
eerst uzelf binnenstebuiten keren: volgens een oosterse zegswijze dient u alles van u dag achterstevoren te
doen en al uw handelingen omgekeerd te maken. Laat u hierbij begeleiden door Oosters gezang.
Om uiteindelijk tot het summum te komen, het allerhoogste, het ultieme streefdoel, namelijk de onsterfelijkheid, moet u nog een allerlaatste en moeilijke fase doorstaan. He Xiang raadt als laatste aan om het meest
innerlijke van de ziel te zuiveren door… een stukje parelmoer te eten! Zodra u dit gedaan heeft, zult u zich
meteen in hogere sferen bevinden. Vederlicht zult u worden en u zult langzaam maar zeker hoger naar de
hemel opstijgen. U zult uiteindelijk zo ver van het sterfelijke loskomen, dat u helemaal verdwijnt. Maar geen
nood, u laat toch nog iets van uzelf achter, namelijk een lotusbloem. Dit is het ultieme symbool voor zuiverheid.
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Beauty: haarmasker voor weelderige lokken
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Een natuurlijk masker op basis van zeewier en klei in 4 makkelijke stappen:
1) Ingrediënten:

•3 eetlepels gemalen zeewier
•3 eetlepels rhassoulklei
•10 druppels essentiële olie van citroengras

2) Mix alle ingrediënten samen en voeg water toe zodat het mengsel
een soort pasta wordt.
3) Breng het masker aan op nat haar en laat het ongeveer 40
minuten intrekken.
4) Spoel goed uit.
Getuigenis van een tevreden gebruiker:
“Ik breng dit haarmasker wekelijks
aan en het effect is niet te geloven!
Vandaag zijn mijn krullen nog even
glanzend en glorieus als 25 jaar
geleden! Zo’n prachtig golvende
haardos is normaal niet makkelijk te
onderhouden, maar met dit masker
moet ik me nergens zorgen om maken! Een echte aanrader!”
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CAFEREVUE
Het studenten leven, voor sommigen is het liefde op het eerste zicht. Anderen dooien wat langzamer van de
vaak zogenoemde “mooiste periode uit uw bestaan”. Als we verder gaan met deze vergelijking van verliefdheid, dan zou uw studentenstad wel eens de rol van vriendin kunnen invullen. Het uitgaan en het nachtleven
- u heeft het wel door - zou u dan ook wel eens met een van de leukere voordelen van een vriendin kunnen
vergelijken. Wie herinnert zich niet die eerste avond, nacht of misschien wel ochtend in het – toen toch nog
– exotische, spannende en onverkende Leuven? Er waren meer cafés dan waar u de namen van kon onthouden. En als u die eerste keer dan toch vergeten bent, wel, dan was hij zeker geslaagd. Het eerste café waar u
het eerst zat werd, is dat niet zo’n beetje als de eerste kus? Die vergeet je niet rap.
Of misschien is dat café eerder als een eerste liefje, kalverliefde misschien zelfs. Misschien ga je zelfs nooit
meer dat café. Toch is het raar als je later hoort dat het dichtgaat, net als die ex waarvan je plots op Facebook leest dat ze getrouwd is of een kind heeft uitgekakt. Als je nog jong bent - geloof me - Facebook wordt
een stuk saaier als zattemans statussen en ‘frapes’ vervangen worden door trouw- en babyfoto’s. Misschien
ben ik gewoon een marginale zatlap, maar toch voelde ik me een beetje raar toen ik vorig jaar afscheid nam
van “den Oase”, waar ik in mijn eerste jaar nog mijn record aantal duvels achterover sloeg. Een record dat
na zoveel jaar nog staat.
Als men dan toch verder gaat in dit liefdesthema, dan merken we toch ook dat deze liefde ook na een vijftal
jaar wel eens durft bekoelen en hetzelfde durft tevens in bed te gebeuren. Ook het uitgaan kan een beetje
een sleur worden, een beetje afgezaagd. Dezelfde cafés, dezelfde mensen, dezelfde muziek,… De enige redding is dan misschien terug een beetje vernieuwing zoeken. In het geval van seks wordt wel eens roleplaying, seksspelletjes of een nieuwe standje voorgesteld. Misschien moet een verveelde student ook eens wat
vernieuwing brengen en eens andere oorden opzoeken, hun horizonten verder leggen dan bijvoorbeeld enkel fak letteren. Het bier wordt er daar toch niet goedkoper op. Het is dan ook voor hen dat ik dit schrijf,
maar ook voor zij die oude liefdes als ‘Het Vliegend Varken’ of ‘Den Ammadee’ missen. Voor hen en mezelf
ga ik dit jaar dan ook op queeste, op zoek naar de Heilige Gralen der Leuvense cafés.
Orient
Wie mij kent, of een zelfde smaak van cafés als mij deelt, keek raar op bij deze keuze. Inderdaad, dit was niet
een naam die viel bij mensen die mij cafés voorstelden. Noch was het een der cafés die ik op het oog had,
toen ik het idee opvatte om cafés te gaan beoordelen. Het waren echter de mensen van de Hermes die mij
wijsmaakte dat ze dit jaar elke editie in het thema van een ander continent gingen schrijven. Saké drinken in
een sushitent of rare lycheedrankjes in de Nihao, zag ik helemaal niet zitten. De enige keuze die overbleef
was “Den” Orient… We moeten immers een beetje in het
thema blijven. Als Nina kan gaan
eten in restaurants waar ze te
lui zijn om vis te bakken, dan
kan ik wel “den” Orient binnen
lopen. Nu denkt u, nu komt een
onverbiddelijke kritiek? Wel,
neen. Maar u bent de enige niet
die zich hierover verbaast.
De kaart van de Orient kent een
redelijk ‘deftige’ hoeveelheid
bieren, die de meeste biertypes
vertegenwoordigen. Zo kent ze
zelfs enkele toppertjes zoals Sint
-Bernardus. Mjam-mjam. Anderzijds is dit wel een Maes café waar blijkbaar niet iedereen fan van is. Voor de ‘vrouwtjes’ en de ‘speciallekes’
is er verder triest nieuws; cocktails vind je hier niet, ondanks de hippe uitstraling. De specialiteit van de zaak
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is daarentegen sterke drank. Op de kaart prijken meer types rum en whisky dan je op één of twee avonden op kan.
Ja, ook de beter getrainden. De bijhorende flessen achter de toog zorgen voorts voor een prachtige en decoratieve
welkomstgroet.
Zoals ik reeds meldde, is het een beetje een hippe keet. Het is mooi en strak ingericht en toch gezellig, modern gezellig. Indien zoiets bestaat. De muziek is al even hip, maar tevens niet te luid of storend en doet ook niet gauw vervelen. Elektroswing en aanverwante weerklonken er. Het personeel was vriendelijk en rondborstig. Daarna werd
ons - Jelle was zo vriendelijk mij te vergezellen - gratis Doritos met dipsaus voorgeschoteld. Over het personeel en
de bediening kan dus geen slecht woord geschreven worden. Ah! Maar de toiletten op de Oude Markt, die zijn altijd
vuil! Weerom vangen we bot, de toiletten waren verdacht proper. Alleen de sigaretten automaat was op een niet
logische plek neergepoot, namelijk, vlak achter een deur. Eén van de twee zal dus niet zo lang meer meegaan. Een
negatieve review zal dus niet lukken, want zelfs hun ijsblokjes waren prachtig vierkant gevormd. En toch. Toch, zal
ik er niet gauw weerkeren.
In den boule
Het kleddert, zoals het alleen hoort te regenen wanneer studenten zo gek zijn om een volledig etmaal op te vullen
met lopen. Of zoals het alleen hoort te
regenen de avond voor een test, opdat je wijs genoeg zou zijn om braaf
op kot te blijven en te leren. Elk café is
gesloten, zit vol of sluit net wanneer
we aankomen. Dit laatste was bijvoorbeeld het geval bij het Pousse café. Dit
etablissement willen we u echter niet
onthouden. U kan er donder op zeggen dat we deze later de revue laten
passeren. Ik weet het, woordspelingen
zijn niet echt de ultieme vorm van humor. Zeker niet de mijnen. Moe en
wanhopig passeren we uiteindelijk
Café den Boule. Vooruit dan maar.
Waar ik nooit eerder de Orient heb
aangedaan, was ik toevalligerwijs den
Boule een week eerder nog binnengegaan. Toen was het in de vroege
avond en gingen we er spaghetti eten,
dat kan daar. Acht of zo euro’s kost
dat, misschien zeven. Wat me toen
opviel was hoe lang het duurde om te kunnen bestellen. Dat en het feit dat de broek van de euhm… garçon – we
zullen het zo maar noemen – plots niet hoger reikte dan zijn enkels. Ook deze avond duurde het wel even voor we
konden bestellen. Al zal dat mits het dragen van een gepast lintje of decolleté wel meevallen, zeker?
De inrichting is haast het tegengestelde van die van de Orient. Strak en modern, wordt hier vervangen door een
traditionelere inrichting. Hier heerst eerder de lijn van een bruine kroeg. Eentje die wel erg druk ingericht is; er
hangt werkelijk van alles en nog wat aan de muren en het plafond. Zo hangen hier meer verschillende bierpotten
aan het plafond dan er bieren zijn in de Capital. Of hoe heet dat nieuw café weer? Degens of sabels, clubschilden en
reepoten. Het meest in het oogspringende zijn echter de foto’s; oude groepsfoto’s van allerlei clubs waarop deftige
heren staan, serieus en in pak. Men zou haast vergeten dat het zuiplappen waren. Het mag dan ook niet verbazen
dat dit café de thuishaven is van menig traditionele studentenclub, misschien is Den Boule hier wel iets te veel op
gericht.
De kaart wou ik u natuurlijk ook niet laten ontgaan. Na enig zoekwerk, sloegen we er echter niet in om deze te vinden. Er is in elk geval pils en cola. Ik lijk precies te herinneren dat er een fles zwarte wodka achter de toog hing. Uiteraard is dat natuurlijk de fles die mij het meest in het oog sprong.
Ondanks dat dit meer ons type café zou horen te zijn, kwamen tot onze stijgerende verbazing achter dat we ons
beter amuseerden op weg naar en van den Boule. Het regende pijpenstelen, weet u nog?
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M a t j e s

P a t a t j e s

H e l p m a t t h i a s d e w e g t e v i n d e n d o o r d i t
c l i c h é k a s t e e l , z o d a t h i j d i e o v e r h e e r l i j k e
k e b a b k a n t o n e n w i e d e b a a s i s !
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