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Project Umwana (kindertijd) 
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T.I.A. 

Op het einde van onze 

maand in Malawi vonden de 

meisjes het nog altijd 

moeilijk te geloven dat je 

wel degelijk zwanger kan 

worden in juli en augustus 

mailto:carolinespaas@gmail.com
http://www.facebook.com/ProjectUmwana
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Vijfhonderd keer Kasimir en Karoline 
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Sport spreekt u toe 
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Di 25/03: Film 

Het is een tijdje geleden, maar dinsdag is Cultuur er weer met een 

geweldige film: The Conquest of Paradise! Een aanrader voor ie-

dereen, zeker ook voor de eerstejaars die zich dit semester door 

een cursus Nieuwe Tijd moeten worstelen! 

 

Di 22/04: Lezing Peter Verlinden ism KIB (MSI 91.10) 

Indien je altijd al iets meer te weten wou komen over de geschiedenis van Congo en Cen-

traal-Afrika, dan is deze lezing van auteur en journalist Peter Verlinden daar de perfecte 

gelegenheid voor. Hij zal het hebben over zijn ervaringen als journalist en zijn reizen door-

heen Afrika.     Allen daarheen! 

 

Vrij 25/04: Bezoek aan de Westhoek 

Koco International gaat binnenkort, in samenwerking met faculteit Letteren, de Westhoek 

verkennen ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Voor de scherpe prijs van 30 euro 

krijg je een bezoek aan het Europese Vredesmonument, het IJzertoren Museum, de 'Trench 

of Death', het Jugend Friedhof en Tyne Cot en het Flanders Field Museum aangeboden! In-

schrijven via cultuur.historia@gmail.com. 

 

Ma 12/05: Concert (Bozar, Brussel) 

Voor acht euries kan je op 12 mei genieten van een concert van de sopraan Nathalie Gau-

defroy. Indien er meer dan 20 studenten zich inschrijven, kan er een rondleiding achter de 

schermen van het BOZAR georganiseerd worden. Als je geï nteresseerd bent, stuur dan ze-

ker een mailtje naar cultuur.historia@gmail.com met het aantal tickets, je naam en gsm-

nummer! 

 

Di 13/05: Quiz (aula nog te bepalen) 

Ook in het tweede semester organiseren wij een belachelijk goede Historiaquiz. Datum 

voor inschrijving aan de valven (in het MSI) wordt nog meegedeeld!  

 

Do 15/05: Toneel Hitler is Dood (Podiumkunstenzaal, Vaartkom 4) 

Hitler is dood. Zijn voornaamste secondanten Goebbels en Himm-
ler hebben zich van het leven beroofd. Al snel vallen Goering en 
Speer in handen van het Westen. De As van het Kwaad is over-
wonnen, de wereld ligt in puin. Er moet aan een opkuis begonnen 
worden, en schuldigen moeten worden gestraft. Tegen de achter-
grond van een stad in puin, pogen drie jonge geallieerde mede-
werkers een moraal te ontwikkelen voor de toekomst. Tussen de 
beklaagden onderling ontstaan intussen spanningen en meningsverschillen. Want de over-
levingsstrategie van de e e n betekent het doodvonnis voor de ander. Hitler is dood. Maar de 
bittere erfenis die hij nalaat is enorm. Kaarten verkrijgbaar op de cudi 

Historia Cultuur presents!
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Origami met Arnaut 

Gewoon een A4'ke 
(=cursusformaat)2 

Vouw voor zij die het 

nodig hebben,  vouw 

voor Afrika.  
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De Jobdag: de historicus héeeft  een job 

Als je denkt dat je werk 

gaat vinden door alle 

Engelse koningen op te 

kunnen sommen, dan is het 

leedvermaak van die ene 

irritante persoon volledig 

terecht 
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niet het glazen 

plafond is het 

probleem, wel de 

plakkerige vloer 
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In other news…... 

 

d 
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“wij waren de uitverkoren studenten”  

Interview met mark peeters 
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GEBEDEN VOOR Delirium Red 

Gij Delirium red die op den tap in de fak zijt 
Heilig verklaard zou gij moeten worden 

Uw rijkelijke smaak kome, onze kater geschiede 
Zowel in de les als boven de WC 

Geef ons heden onze dagelijkse roze olifant 
En spoel weg al onze schulden 

Gelijk ook wij vergeven de kater die ge ons geeft 
En leidt ons ook volgend jaar 

En maak onze papers minder zwaar 
 

Schol! 

Wees gegroet Delirium Red 
Vol van robijnrode kleur 

De heer is fier op u 
Gezegend zijt gij boven alle andere bieren 

En gezegend is ons glas vol met uw godendrank 
Heilige delirium, moeder alcohols, 

Geef ons drank, arme zondaars 
Nu en in het uur voor onze deadlines. 

 
Schol! 

Onze Vader 

Wees Gegroet 
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Caferevue (oftewel: een ode aan De Giraf) 
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Ervaringen van een eerstejaars 
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The Gods must be crazy
123 
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Zeg het met hermes 

Logisticsman
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