


Alfalied
(op “Home on the Range”)

Ach geef me een schup
Dat ik graven kan gaan
Want ik ben toch een echte Alfaan,
Ook de borstel mag mee
En zelfs onder de zee
Zingt men Alfa’s lijflied gedwee:

Refrein:
Schup, schup met ons mee
We vinden Napoleon’s plee
‘t Paard van Troje staat hier
Tussen twee bakken bier
Studeren interesseert ons geen zier!

Ook in de woestijn
In het Tweestromenland
Zitten wij met een zeef in het zand
In een put in de grond
Dat is leuk en gezond
Net als ‘t bier, zo schuimend en blond...

Refrein

Heel vaak op café
Met een pint aan de toog
Dat is zeker een archeoloog
Maar ook soms in de bieb
Op het vierde verdiep
Met de vraag of Lucy reeds liep

Refrein

En steeds weer op zoek
Naar een oud Romeins kamp
Of een vroegchristelijke lamp
Met een hoopvol gemoed
Ja, wij voelen ons goed
Door ons Vlaams studentenbloed
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RedactioneelRedactioneel

Beste eerstejaarsstudenten

Het is zover: zogezegd de beste 
jaren van je leven. Misschien is dit 
het moment waar je al zo lang op 
wacht. Feesten, nieuwe vrienden, 
loskoppelen van alle striktheid van 
het middelbaar.

Op die eerste dag zie ja allemaal 
nieuwe gezichten, soms van ver 
gekomen om deze richting te volgen. 
Je voelt je een beetje onwennig totdat 
er opeens mensen verschijnen met 
het logo van Alfa. Ze vertellen je over 
wat ze doen en wat Alfa inhoudt en 
hierdoor merk je dat je je meer thuis 
voelt. Alfa is een grote familie waar 
iedereen thuishoort.

Ja, het is een beetje geromantiseerd, 
maar als er één ding is wat zeker 
niet gelogen is, dan is het dat Alfa 
één grote familie is. Het is misschien 
een kleine studentenvereniging, 
maar wel degene met het meeste 
ambiance. Alleszins welkom op de 
KU Leuven en we wensen je een goed 
academiejaar en hopelijk zien we 
jullie in de fak.

Emma

Beminde vrienden van de 
archeologie

Jazeker. Het gebeurt. Hier ben je 
dan, aan de unief: waar alle dromen 
waarheid worden (of verpulverd 
worden onder het CSE dat niet 
meezit - maar laten we positief 
blijven).

De stap naar het hoger onderwijs valt 
niet altijd even goed mee - ik spreek 
uit ervaring - maar om die toch net 
iets meer gesmeerd te laten lopen, 
willen we jullie alvast wat steunen 
met deze eerstejaarsgids. Praktische 
informatie, een basiswoordenschat 
voor de Alfaan en insider information 
over de proffen die jullie dit jaar 
zullen onderwijzen.

Verder is een woordje van dank 
aan onze lieftallige columnisten 
zeker verdiend. Dankzij deze helden 
hebben we dit jaar wederom een 
Alfabeltje 0 weten klaarstomen.

Ik wens alle lezers alvast veel succes, 
maar ook vooral veel plezier met 
jullie nieuw academiejaar.

Max
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Woordje van de praesesWoordje van de praeses

Beste eerstejaars, Alfanen, archeologen en sympathisanten

Ik schrijf dit eerste ‘woordje van de praeses’ op de trein richting huis. 
Mondkapje op en anderhalve meter van elke toevallige voorbijganger 
incluis. Ach, wat is de wereld toch veranderd in die laatste paar maanden. 
We zijn allen enorm veerkrachtig, rustig en sterk omgegaan met de situatie 
en ik ben ervan overtuigd dat dat voor de maanden die nog in het verschiet 
liggen niet anders zal zijn. 

Aan de eerstejaars zou ik graag een hart onder de riem steken. Jullie beginnen 
in moeilijke tijden en daar hebben wij allemaal ontzettend veel respect 
voor. Weet dat er een heleboel ouderejaars en Alfanen voor jullie klaarstaan 
om jullie op te vangen met jullie eindeloze vragen en bezorgdheden! Aarzel 
daarom ook zeker niet om naar Alfa’s (veilige) onthaalweek te komen. Wij 
garanderen vrienden, gouden boterhammen van de tap en een serieuze 
portie lolligheid! 

Aan diegene die al langer meegaan wil ik nog eens benadrukken dat Alfa 
voor eens en altijd familie blijft. We staan voor elkaar klaar en in deze tijden 
is dat meer dan nodig. 

Komaan he mannekes, ons krijgen ze niet klein. Zullen we er een lap op 
geven dit semester?*

Veel kusjes, knuffels en lekjes van op afstand

Jullie nieuwe baas, 

Luna

*veilig uiteraard he kinders!!!
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Alfa digitaalAlfa digitaal

Het internet is een fantastisch 
stuk gereedschap en een 

geweldig communicatiemiddel 
om in contact te blijven met je 
favoriete studentenkring. Daarom 
heeft Alfa een fantastische website 
die hieronder beschreven wordt 
door informaticawonder Jens 
Massie:

Dag, ik ben Jens “Stef” Massie, de 
webmaster van Alfa.

Aangezien er dit jaar veel 
communicatie online zal moeten 
gebeuren, is het belangrijk dat 
ik de website kort uitleg. Op de 
website vind je informatie over 
komende activiteiten, maar je kan 
er ook cursussen bestellen. Je kan de 

website terugvinden op:
www.alfa.student.kuleuven.be

Wanneer je de website opent kom 
je op de hoofdpagina. Hier vind 
je informatie over alle komende 
activiteiten van Alfa. In het begin 
van het jaar is de belangrijkste 
pagina voor jullie waarschijnlijk 
de Alfa shop. Hier kan jij bepaalde 
cursussen bestellen of Alfa 
merchandising kopen. Voordat je 
kan bestellen, moet je wel even een 
account aanmaken. Links van de 
webpagina staat een formulier om je 
in te loggen. Als je daar onder kijkt 
heb je een link om je te registreren. 
Als je daarop klikt kan je een 
account aanmaken. Om spam te 
voorkomen, moet je account worden 
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goedgekeurd. Dus als jouw account 
niet meteen geactiveerd is, geen 
paniek. Als jouw account na twee 
dagen nog steeds niet geactiveerd is, 
kan je altijd een mailtje sturen naar 
de webmaster. 
(webmaster@alfa.student.kuleuven.be)

De wiki is misschien ook belangrijk 
voor jullie. Hier kan je examenvragen 
van vorige jaren raadplegen. Als jij 
jouw vragen op de wiki wilt plaatsen, 
moet je hier nog een apart account 
voor aanmaken. 

Op de praesidiumpagina vind je alle 
informatie over het presidium en 
hun functies. Als je hier op de namen 
klikt, word je doorverwezen naar de 
beschrijving van de functie, en een 
beetje informatie over elk lid.

Dit zijn de belangrijkste pagina’s op 
de website, maar voel je vrij om de 
andere pagina’s ook eens te bekijken.
Als je nog vragen hebt over de 
website (of eventueel andere IT-
gerelateerde vragen), mag je deze 
altijd naar mij sturen.

Jens “Stef” Massie
Webmaster

Sociale media
Naast een website is Alfa digitaal 
actief op sociale media. Op Facebook 
is het een ongelooflijke meerwaarde 
om in je jaargroep te zitten, voor 
de eerstejaars dus ‘1Ba Archeologie 
2020-2021’. Daarin wordt allerlei 
belangrijke informatie gedeeld, 
zoals: evenementen, de planning 
voor de cursusdienst, informatie die 
van belang is voor de studierichting 
en nog veel meer.

Verder is het zeker ook nuttig 
de pagina Alfa Archeologie (@
StudentenkringAlfa) te liken. Voor 
specifieke vragen of voor meer 
informatie kan je ook altijd terecht 
op da pagina’s van Cursusdienst Alfa 
en (vooral) Alfabeltjes. 

Voor leuke foto’s en video’s moet 
je bij Alfa’s Instagram zijn: Alfa 
Archeologie (@kringalfa).

Max De Schutter
Alfabeltjesredacteur
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Het ALFAbetHet ALFAbet

Acco:   Proffen die een gedrukte cursus, handboek… gebruiken, kan 
je hier komen kopen. De meeste vakgerelateerde literatuur 
zul je hier kunnen aankopen, maar daarnaast is er nog 
andere handige hulpmiddelen (atlas, pennen, agenda’s, etc.) 
kopen.

Alma:    De plaats waar elke halfblutte student gaat eten. Het is OK 
eten en het is goedkoop. De broodjes en de vol-au-vent zijn 
een aanrader! Er zijn acht Almarestaurants verspreid over 
Leuven.

Arena:     Dit ronde plein bevindt zich in het centrum van de 
Erasmustuin. Je kan tussen je uren hier eten of soms worden 
hier evenementen georganiseerd door Alfa.

Bieb:     Naast het goeie leven moet er ook geleerd worden en 
de bib is hier de ideale plaats voor. Het is er stil en je 
kan goed doorwerken zonder om de twee seconden 
gestoord te worden. Zowel in het Erasmushuis als in de 
Universiteitsbibliotheek kan men studeren. Samen afzien 
met je medestudenten is een beeld dat je daar veel zult zien. 
Als je niet graag studeert in een bieb is het wel een aanrader 
om de universiteitsbibliotheek eens een keer te bezoeken.

Cantus:   Als je van drinken en plezier maken houdt, is dit de 
activiteit die je gedaan moet hebben. Het doel is om samen 
te drinken en te zingen. Het is te vergelijken met symposium 
in de klassieke oudheid maar dan zonder het eten en met 
vrouwen die mogen meedoen. Elke Alfaan kan met volle 
teugen genieten van deze wonderlijke activiteit zeker als 
je iedereen zijn vals gezang wilt aanhoren. (Tip: online 
cantussen zijn voor de dieharders.)
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Codex:     Het belangrijkste element in een cantus naast de drank 
zelf. Hierin staan de liedjes, maar voor de creatieve zielen 
mag er ook in geschreven, getekend en gekribbeld worden. 
Als je geen codex bijhebt zullen er zware gevolgen zijn. 
Biervlekken zijn heel standaard op deze boeken.

Cudi:    Aan iedereen die cursussen of sylabussen nodig heeft: dit is 
de plaats waar je moet zijn. Elke dinsdag worden er cursussen 
verkocht in de perma (dit jaar wegens omstandigheden niet). 
Daarnaast kan je ook hele mooie Alfa merchandise kopen of 
als je gewoon wilt chillen op de perma mag dat natuurlijk 
ook altijd (wederom: dit jaar wegens omstandigheden niet).

Doop:   De activiteit die elke student in zijn studentenleven gedaan 
moet hebben. Allerlei smerigheden komen aan bod, maar 
alle details zullen geheim blijven. Een kleine tip: er is iets 
wat je nog lang gewaar zult worden.

Erasmushuis:  dit is het gebouw tegenover het MSI. Alle monitoren van 
Letteren zitten hier en het kan ook zijn dat je hier mondelinge 
examens zult hebben. In de kelder is er het best bewaarde 
geheim van Letteren. Ga er zelf maar eens een kijkje nemen.

Fak:    Iedereen met een droge mond moet hier zijn, het gezelligste 
café van heel Leuven. Zowel tussen de lessen door als 
s’avonds kan je hier iets komen drinken. We verwachten 
jullie allemaal elke maandag op de Alfa-avond.

Fakspecial:  Een drankje dat “leuke” ingrediënten heeft. De rest is iets 
om zelf uit te vogelen. Elke rasalfaan heeft het al eens 
gedronken (per ongeluk of opzettelijk).

Geschiedenis: Is een hulpwetenschap.

Kringenzuip:   Dit is een jaarlijkse wedstrijd waarbij iedereen op een avond 
zoveel mogelijk drinkt voor zijn studentenvereniging. Het 
hoeft zelfs niet alcoholisch te zijn. De vereniging die het 
meeste gedronken heeft binnen een bepaalde tijdsperiode, 
wint dit groots toernooi.
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LOKO:     Dit is het overkoepelend orgaan van alle studentenkringen 
in Leuven. Ze zijn onderandere verantwoordelijk voor grote 
evenementen, zoals de 24 urenloop en de beiaardcantus

MSI:    In dit gebouw zijn de meeste van je lessen. Letteren is 
misschien een van de meest verouderde campussen van 
Leuven, dus kan het zijn dat je na je les last hebt aan de rug 
van de houten stoelen, want twee uur stilzitten kan pijnlijk 
zijn.

Oude Markt:  Ben je opzoek naar een goede plaats om een terrasje te 
doen? Of gewoon zin om heel hard scheef te gaan? Dan is 
dit de place to be (naast de Fak natuurlijk). Het heet niet 
voor niks de langste toog van de wereld, met zijn 32 cafés en 
restaurants zal er zeker voor jou wel iets tussen zitten.

Perma:    Hier houdt het presidium zijn vergaderingen. Ook zijn hier 
je syllabussen te verkrijgen of kan je gewoon wat chillen 
tussen de lessen door. In de openingsweek worden hier 
dagelijks activiteiten georganiseerd. Het is gesitueerd op de 
tweede verdieping boven de fakbar.

PV:    PresidiumVergadering. Tijdens deze vergadering wordt de 
werking van alle functies van het presidium besproken.

Presidium:  Deze enthousiaste Alfanen vertegenwoordigen de mening 
van de studenten in verschillende vergaderingen, maar 
zorgen ook voor andere dingen zoals themafeestjes, reizen, 
geweldige literatuur, etc. De preases is degene die alle 
vergaderingen zal voorzitten. Ze is een beetje de baas van 
het presidium.

PAL-coaches:   Deze studenten helpen je bij hoe je een bepaald vak op 
de beste manier kan studeren, samenvattingen maakt, 
blokplanningen opstellen, etc. Als je vakgerelateerde vragen 
hebt, kan je bij hun terecht.

Quivr:     Een app die je leven zal redden gedurende het academiejaar. 
Daarmee kan  je namelijk zien waar en wanneer je lessen 
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zijn, maar ook of er plaats is in bepaalde bibliotheken. Het 
belangrijkste is dat het je vertelt wat er op het menu staat in 
alle Almas.

Sagalassos:  Dit is hét opgravingsproject van de KU Leuven. Ze graven 
hier al op sinds 1990. In de zomermaanden kunnen ze 
studenten vragen om mee te komen opgraven.

TD:     Feestjes die worden gegeven om geld op te halen. Voor Alfa 
is dit vooral de Fossielenfuif

Versprekingen:   Elke editie van de Alfabeltjes zullen de meest 
dubbelzinnige en grappige versprekingen en 
uitspraken van Alfa in de uitgave staan. Dus als je 
een verspreking hoort mag je ons dat altijd laten 
weten!

WAC:    Werkgroep Archeologie en Cultuur. Deze presidiumfunctie 
zorgt voor culturele activiteiten gedurende het jaar. 
Daarnaast organiseren ze ook peter-meter activiteiten, 
maar hun hoogtepunt is natuurlijk de Alfareis.

Emma Yskout
Alfabeltjesredacteur
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Wegwijs in LeuvenWegwijs in Leuven

Welkom in Leuven, liefste 
lezer! Als eerstefasestudent 

zal de KU Leuven wellicht een 
geheel nieuwe omgeving voor je 
zijn, maar panikeer niet, neen, 
o lieve lezer! Deze gids zal je 
alvast de weg wijzen naar de 
belangrijkste plaatsen voor een 
archeologiestudent. Dus kom 
met ons mee op een tekstueel 
overdraagbare wandeling door 
het levendige Leuven.

Onze reis begint in het Monseigneur 
Sencie Instituut (MSI1 voor de 
vrienden). Het MSI geldt als het 
uitvalspunt voor de letterenstudent, 
aangezien je hier wellicht het 
merendeel van de lessen zal 
krijgen. Op weg naar het MSI ben 
je hopelijk toch wel eens langs 
de Universiteitsbibliotheek2 
gepasseerd. Het gebouw uit de jaren 
‘20 in neorenaissancestijl is immers 
het zien meer dan waard. Na een 
eerste verkenning van het MSI is 
het tijd om op ontdekkingstocht te 
gaan. Eerste stop: het Erasmushuis3. 
Dit betonnen blok brutalisme is 
de burcht die Faculteit Letteren 
herbergt. Ze huisvestigt niet enkel 
proffen en monitors, maar ook 

de Artesbibliotheek en (na goed 
zoeken) weet je er ook het Didactisch 
Museum Archeologie te vinden. Het 
laatste gebouw in de Letterentuin 
dat een bezoek verdient, is Fakbar 
Letteren4. De fak is een bron van 
eeuwige wijsheid en oneindig geluk, 
alsmede menig heuglijk fakfeestje. 
Naast het studentencafé op de 
gelijkvloers is hier ook onze perma 
op de tweede verdieping. Hier 
wordt (normaal - dit jaar wegens 
omstandigheden niet) wekelijks de 
cursusdienst (CuDi) georganiseerd, 
maar je kunt hier ook terecht 
voor andere activiteiten, zoals 
filmavonden.
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We verlaten nu de veilige haven 
van campus Letteren. Langs een 
doorsteek die grenst aan de Blijde-
Inkomststraat komen we bij Alma 
15 terecht, waar menig student 
’s middags voor democratische 
prijzen zijn buikje vult en wss 
voedselvergiftiging krijgt. De 
Acco6 is de place to be voor 
cursussen die niet door de CuDi 
worden voorzien en ze bevindt 
zich slechts op een steenworp 
van het studentenrestaurant. 
Langs de Andreas Vesaliusstraat 
zijn nog enkele belangrijke 
gebouwen te bereiken: de 
Vesaliusaula7, het VHI8 en de 
campus Sociale Wetenschappen9. 
Respectief worden hier de vakken 
L - i n f o r m a t i e v a a r d i g h e d e n , 
geschiedenis van Griekenland en 
Rome en inleiding tot de antropologie 
gegeven. Verder is een vaag besef 
van de locatie van campus Arenberg 

in Heverlee geen overbodige luxe: 
als topwetenschapper kan het wel 
eens voorvallen dat je hier moet 
passeren.

Maar genoeg met al die academisch 
verantwoorde praat! Tijd voor 
ontspanning: de Oude Markt10; de 
langste toog van Vlaanderen, het 
episch epicentrum van het Leuvens 
nachtleven. Het plein in hartje 
Leuven is een standaard onder 
studenten. Al tipt geen enkel café 
aan de fak, toch is de afwisseling 
soms welkom.

We geven nog als kleine tip mee 
om toch wat opzoekwerk te doen 
alvorens naar een onbekende aula 
te trekken. Google Maps is zeker de 
eerste weken je vriend! Tot slot: veel 
plezier in jullie safari doorheen ons 
meest exotische Leuven.

Max De Schutter
Alfabeltjesredacteur
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Bucketlist voor archeologiestudentenBucketlist voor archeologiestudenten

Ben je nieuw en weet je niet wat 
het studentenleven inhoudt? 

Dan zijn dit alvast een aantal 
dingen die je zeker gedaan moet 
hebben voor je afstudeert.

Het eerste punt dat je zeker gedaan 
moet hebben is je laten dopen1. Het 
is dé manier om in contact te komen 
met medestudenten, ouderejaars en 
ook met het presidium. Men start 
eerst met een schachtenverkoop: 
hierbij kan je gekocht worden 
door een ouderejaarsstudent 
en in ruil daarvoor moet je 
opdrachten volbrengen die je 
schachtenmeester(es) je oplegt. Er 
wordt ook een cantus georganiseerd 
voor de schachtjes. Als laatste 
activiteit is er de daadwerkelijke 
doop en als je die haalt ben je een 
volwaardig, gedoopt lid van Alfa. 
De doop bestaat uit een reeks vuile 
opdrachten (maar geen gevaarlijke; 
in tegenstelling tot  een niet nader 
genoemde studentenclub). Geen 
schrik als je op eender welk moment 
wilt stoppen, dan mag dat natuurlijk: 
we zijn geen beesten.  Aan degenen 
die het niet leuk vinden om vuil te 
worden, geen zorgen: Alfa zal er 
nog altijd voor je zijn, ook als je niet 

gedoopt bent!

Ook een belangrijk punt is de Alma. 
Als je goedkoop en OK wilt eten, 
moet je in de Alma zijn. Elke student 
moet hier eens gegeten hebben: al 
is het niet voor het middelmatig 
eten, dan is het voor de ervaring. En 
uiteindelijk ga je toch gewoon elke 
dag/week terug.

Elke student verdient het om na 
een zware les een pauze te nemen 
en een pintje (Cristal en Stella mag 
ook) te gaan drinken met de maten. 
Voor deze gelegenheden is de fak 
de place to be. In dit authentieke 
studentencafé moet je zeker eens 
geweest zijn, al is het niet voor één 
van de geweldige themafeestjes op 
maandag, dan is het om tussen de 
lessen door iets te drinken en tot 
rust te komen.

Na een paar weken les is er een 
eerstejaarsweekend gepland. Dit 
is de kans om nieuwe vrienden 
te maken. Om het weekend goed 
af te sluiten is er een cantus voor 
de eerstejaars, hierbij leer je de 
beginselen van gezellig drinken en 
zingen met vrienden.



15

Een fakbartocht1 is ook een 
activiteit die je echt gedaan moet 
hebben in je studentencarrière. Deze 
bezigheid, waarbij Alfa van fak tot 
fak trekt en overal iets drinkt, wordt 
georganiseerd door de WAC. Plezier 
gegarandeerd!

Zoals al eerder gezegd werd, is er op 
het einde van het eerstejaarsweekend 
een cantus1. Bij deze bijeenkomst 
neemt men het glas in de hand 
en wordt er gedronken nadat er 
een liedje gezongen werd. Het 
doel is om te verbroederen met je 
medestudenten. Dit is een aanrader 
om ook zeker eens te doen.

De Alfareis (foto) wordt ook 
georganiseerd door de WAC en vindt 
plaats in de lesvrije week. Deze reis 
is bedoeld om cultuur met drinken 

te combineren. De bestemming is 
jaarlijks anders en een heel goede 
manier om je medestudenten beter 
te leren kennen.

Als je graag schrijft, dan is de 
Alfabeltjes ook een must in je 
studentenleven. Het is immers niet 
de bedoeling dat de redactie steeds 
alles volschrijft. Dit kringblad is de 
manier om je creativiteit tot uiting 
te laten komen. Laat ons dus maar 
iets weten als je graag een columnist 
wil zijn, door ons een bericht te 
sturen op Facebook, ons te mailen of 
door ons aan te spreken.

Voor degene die niet weten welk 
drankje het beste bij hen past, neem 
de fakspecial. Deze delicatesse is wel 
voor de durvers en de ingrediënten 
zul je dan wel proeven.

Voor de durvers is er ook nog iets dat 
op je bucketlist zou moeten staan en 
dat is een les volgen bij Van Peer op 
de voorste rij. De details houden we 
nog even voor ons!

Emma Yskout
Alfabeltjesredacteur

1Deze activiteit zal in het eerste 
semester niet plaatsvinden omwille 
van coronavoorzorgsmaatregelen.
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De tijd van het jaar is weer 
aangebroken dat we stilaan 

weer afstromen naar ons geliefde 
Leuvense studentenoord en 
daarbij hoort natuurlijk ook 
een terugkeer naar ons eigenste 
fakske. Voor de veteranen onder 
ons zullen de woorden ‘de fak’ 
of ‘Fakbar Letteren’ wel bekend 
in de oren klinken. Voor onze 
allernieuwste archeologen in spe 
zal dit waarschijnlijk nog een 
onbekende term zijn. Daarom zal 
ik jullie even aan deze magische 
plek voorstellen.

Fakbar Letteren is het vaste 
toevluchtsoord van alle 
letterenstudenten. Je kan er terecht 
voor een gezellige babbel met 
een fris pintje aan één euro, een 
koffieke, een goedkope cocktail of 
een frisdrankje. Overdag is de fakbar 
een heus zitcafé en ‘s avonds wordt 
ze normaal omgetoverd tot een 
volwaardige bar met interessante 
themafeestjes en leuke promo’s en 
natuurlijk zalige muziek. Omwille 
van corona zal dat er voor de 
moment nog niet inzitten. Helaas, 
maar dat houdt ons niet tegen! Zelfs 
als zitcafé is en blijft Fakbar Letteren 

puur genieten.
Aarzel zeker niet om eens binnen 
te stappen tussen je lessen door, na 
de lessen of op je vrije dagje (maar 
vergeet zeker niet te reserveren). 
Je zal er hoogstwaarschijnlijk 
andere Alfanen tegen het lijf lopen, 
die je wegwijs kunnen maken 
in het studentenleven. Je kan 
nieuwe vriendschappen sluiten, 
of misschien ervaar je wel enkele 
Alfatradities met eigen ogen. Alvast 
mijn excuses namens iedereen voor 
deze tradities.

Ik raad jullie dus allemaal ten zeerste 
aan om het komende academiejaar 
een keer - of meerdere keren - 
binnen te springen bij Fak Letteren 
en kijk er al uit om jullie mooie 
gezichtjes daar te zien!

Melissa Bollen
Fakverantwoordelijke

PS
Vraag zeker eens naar een fak 
special (op eigen risico) en het hele 
jaar door kan je op maandag 33’ers 
krijgen aan €1.

Berichtje van de fakBerichtje van de fak
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ArcheogamesArcheogames

Een nieuw jaar, dat zijn dus ook 
nieuwe proffen. Soms vallen 

proffen mee, soms vallen ze tegen. 
Om alvast minder spannend te 
maken wie jouw favoriete prof zal 
zijn, presenteert Alfabeltjes de 
grote “Welke prof ben jij?”-quiz.

1. Hoe zou je jezelf beschrijven?
A. Chaos incarnaat.
B.  Als een bodemloze put van 

weetjes.
C. Als een avonturier.
D.  Behulpzaam en  uiterst 

georganiseerd.

2. Wat is je favoriete archeologisch 
artefact?

A. Een Neanderthalerafslag.
B.  Een uiterst leuke 

puntneusbaardmankruik.
C. Een mummie.
D. De examens van vorig jaar.

3. Wat heb je deze zomer op 
vakantie gedaan?

A. Door grotten gedwaald.
B.  Musea bezocht op een 

citytrip.
C.  In verre landen 

rondgetrokken.
D. Reizen?! In deze tijden?

4. Wat is het beste medium voor 
een ingewikkelde, genuanceerde 
uitleg?

A. De muur.
B. Veel foto’s, weinig tekst.
C.  Een duidelijke, informatieve 

powerpoint.
D.  Een in detail uitgewerkte 

beschrijving.

5. In welke periode voel je je het 
beste thuis?

A.  De prehistorie. De stenen 
spreken tot mij.

B.  Zowat alle periodes, zolang 
het maar lokaal is.

C.  Het oude Egypte. Exotisch en 
complex.
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D.  Alles is mooi en interessant 
op z’n eigen manier.

6. Welke film of serie moet je zeker 
gezien hebben?

A. Jurassic Park.
B. Vikings.
C. Raiders of the Lost Ark.
D. Back to the Future.

7. Hoe spendeer je jouw vrije 
avonden?

A.  Ik doe prospecties in mijn 
omgeving, op zoek naar 
sporen van Neander thalers.

B.  Papers schrijven. Wat moet 
ik anders met mijn arsenaal 
aan kennis en weetjes?

C.  Lastminutereizen boeken 
naar zonnige locaties.

D.  Met een goed boek en beter 
wijntje in de zetel zitten.

Om te weten welke prof je bent, kijk 
je welke letter je het vaakst gekozen 
hebt en ga je dan vlug naar de 
volgende pagina!

Doolhof
Oh neen! Vicepraeses Ferre is 
verdwaald! Kan jij hem naar de kerk 
brengen?
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Meeste A?  Dan ben je onze Neanderthalerfanaat professor Van Peer. 
Hij kan een hele cursus prehistoire geven op niet meer dan 
een muur met twee kleuren en buiten de colleges is hij vaak 
de personificatie van chaos. Als je het meeste A geantwoord 
hebt, ben je wellicht chaotisch, maar enorm gefascineerd 
door alles wat met de prehistorische mens te maken heeft.

Meeste B?  Dan is professor Vanmontfort jouw spiritprof.  Hoewel zijn 
voornaamste expertise bij het neolithicum ligt, is hij toch 
thuis in alles wat lokaal is. Als je het vaakst B antwoordde, 
sta je wellicht bij je vrienden bekend als onuitputtelijke 
bron van weetjes en expert van het lokale erfgoed.

Meeste C?  Dan ben jij professor De Meyer. Deze stoere Egyptologe is 
niet snel bang en reist al jaren naar Egypte voor een nieuw 
avontuur. Als je haar als prof hebt, ben je neit snel bang, reis 
je graag en ben je altijd op zoek naar een nieuw avontuur. Een 
beetje het Indiana Jonestype, maar met minder grafroverij.

Meeste D?  Dan zul je het waarschijnlijk goed kunnen vinden met Freija 
Bornauw. Zij is geen prof, maar monitor en is dus van 
nature hoogst behulpzaam en georganiseerd. Je staat dus 
waarschijnlijk altijd paraat om anderen te helpen en straalt 
rust en kalmte uit.

Wil je meer weten over jouw nieuwe favoriete prof en alle andere proffen? 
Blader dan snel door naar de volgende pagina!
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De proffen van het eerste jaarDe proffen van het eerste jaar

Freija Bornauw is niet echt een prof maar 
behoort tot het monitoraat. Dit betekent dat ze de 
eerstejaars- studenten helpt met hoe ze bepaalde 
vakken moeten verwerken en leren. Ze toont ook 
hoe je een blokplanning opstelt en dat organiseert  
nog andere handige sessies. Je kan bij haar terecht 
voor elk probleem: als je niet goed voelt of voor 
bepaalde vakken.

Wandtapijtexpert Koenraad Brosens doet tijdens 
de lessen L-informatievaardigheden de geschiedenis 
van het informatielandschap uit de doeken. Een 
letterenstudent kan echter zeker zijn dat hij niet 
enkel Conrad Gesner beter zal leren kennen, maar 
ook de prof. Brosens deelt immers graag anekdotes 
uit zijn eigen leven, zoals zijn avonturen in de 
Amerikaanse kantoorwarenwinkel Staples.

Johan Claeys zal dit jaar de praktische kant van 
de archeologie wat verhelderen. Hij geeft samen 
met Philip Van Peer en Ralf Vandam TMP I. Hij 
organiseert tevens  de fieldschool in het tweede 
semester, waar de eerste praktische archeologische 
vaardigheden aangeleerd worden. Verder is deze 
langharige archeoloog ook verbonden met het 
Sagalassosproject.
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“Dr. Filip De Boeck, I presume?” zijn de woorden 
die het best passen bij de aanspreking van deze 
antropoloog. Hij heeft jaren onderzoek gedaan bij 
de Lundastam in Centraal-Afrika en geeft nu het 
vak inleiding tot de sociale en culturele antropologie, 
waar het (post-) koloniaal discours in Afrika 
centraal staat. Vooral kennis van de geselecteerde 
teksten en sleutelbegrippen zullen je door zijn 
examen helpen.

Marleen De Meyer is een egyptologe die tot op 
heden nog steeds opgraaft in Dayr al-Barsha, 
het archeologische project van de KU Leuven in 
Egypte. Hier zit ze ongeveer de helft van het jaar 
en de andere helft geeft ze les aan de KU Leuven 
(richting Egyptologie en inleiding tot de geschiedenis 
van Egypte). De Meyer is gekend door haar heel 
gestructureerde en chronologische PowerPoint. 
Als we jullie een tip mogen geven druk: de 
PowerPoint af. Ja, het zijn er veel, maar het is 
zeker de moeite waart.

Studeren beteken lezen. Veel lezen. En schrijven. 
Véél schrijven. Daarbij kunnen al eens fouten 
gemaakt worden, maar taalexperte Lieve 
De Wachter zal ervoor zorgen dat je enkel 
goede bronnen leest en correct refereert in je 
schrijven. Zij geeft namelijk de lesonderdelen 
betrouwbaarheid en referenties tijdens het vak 
L-informatievaardigheden.
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Violet Soen van de Onderzoeksgroep Nieuwe 
Tijd geeft dit jaar weer inleiding tot het historisch 
onderzoek, na vorig jaar tijdelijk vervangen te zijn. 
Bijgevolg kan de redactie je geen persoonlijke 
raad op het hart drukken, maar we hebben wel 
vernomen dat ze haar studenten graag met vragen 
bestookt. Opletten geblazen dus! Ze zal tussen 
de vragen door een basis aanleren tot correct 
bronnenonderzoek, terwijl ze haar studenten 
onterecht tracht te overtuigen dat archeologie 
slechts een hulpwetenschap is.

Als er iemand is waar je met alles, maar dan 
ook álles naartoe kan, is het Marianne Toonen. 
Van domme vragen tot grote zorgen, Marianne 
heeft altijd haar doos zakdoeken voor je klaar 
staan. Onze trajectbegeleider houdt niet enkel de 
studenten, maar de gehele opleiding archeologie 
bijeen.

Een van de meest enigmatische figuren in 
faculteit Letteren is Philip Van Peer. Laat je 
meeslepen doorheen de vage hersenkronkels van 
deze neanderthalerexpert, die je tijdens TMP I en 
inleiding tot de archeologie van de prehistorie op de 
meest letterlijke wijze alle hoeken van de kamer 
laat zien. Het is imperatief goed te noteren tijdens 
zijn lessen, aangezien zijn powerpoints nogal kort 
en krachtig zijn. Verder is het oppassen geblazen 
voor ijverige studenten die graag vooraan zitten: 
de eerste rij is zijn grondgebied.
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Landschapsarcheoloog en Sagalassosveteraan 
Ralf Vandam is de prospectie-expert van dienst. 
Samen met andere proffen en gastsprekers zal hij 
tijdens het college TMP I: prospectiemethoden de 
geheimen van de archeologische prospectie uit de 
doeken doen.

Katelijn Vandorpe behoort tot de onderzoeksgroep 
Oudheid en geeft het vak geschiedenis van 
Griekenland en Rome. Tijdens haar lessen is ze snel 
geneigd om delen over te nemen uit de cursus, 
want daar staat alles in. Het examen is mondeling, 
maar geen nood: ze is vriendelijk en helpt je zeker 
verder.

Pieter d’Hoine geeft L- filosofische grondslagen 
van geesteswetenschappen. Een vak dat zeker 
niet iedereen goed ligt, maar hij kan het op een 
duidelijke en expressieve manier uitleggen, zodat 
je niet in slaap valt. De microfoon die ook vaak te 
luid staat helpt ook wel. Daarnaast heeft hij ook 
soms de neiging om liefdesadvies te geven aan zijn 
studenten, vraag ons niet waarom, het is zo!
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Frank Carpentier zal samen met Ilse Schoep 
het college inleiding tot de archeologie van de 
protohistorie geven. Terwijl professor Schoep in de 
laatste weken van het tweede semester het over 
Italië zal hebben, behandelt hij Griekenland in de 
eerste helft van het semester. Door chronologisch 
te werken en het besproken gebied geografisch 
in te delen zorgt hij voor een overzichtelijke 
vergelijking van ontwikkelingen in ruimte en tijd.

Ilse Schoep geeft de vakken inleiding tot de 
materiële beeldcultuur en inleiding tot de protohistorie 
van Italië. Ze geeft altijd slechts anderhalf uur 
les en dat zorgt voor dat haar studenten meer 
gefocust zijn doordat de colleges minder lang 
duren. Haar lessen kunnen uiteenlopend zijn: van 
goed gestructureerd tot een beetje chaotisch. Als 
je online les van haar hebt is het soms een beetje 
wachten op de lessen omdat er soms wel wat 
technische problemen zijn.

Bart Vanmontfort geeft het vak inleiding in de 
archeologie van Noordwest-Europa. Tijdens zijn lessen 
probeert hij zoveel mogelijk mee te geven als hij 
kan en zijn interesse zorgt ervoor dat de lessen 
sneller lijken te gaan. Bij zijn online lessen lijkt het 
wel of de webcam een eigen leven heeft, aangezien 
die constant naar links afwijkt. Ook lijkt het wel 
alsof de vogels daar uitzonderlijk luidruchtig zijn. 
Voor de rest geeft de prof gestructureerd les aan 
de hand van veel voorbeelden.
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Sam Cleymans geeft het vak inleiding in de 
klassieke archeologie en behoort tot het Sagalassos 
Archaeological Research Project. Tijdens zijn 
lessen wordt snel duidelijk dat hij van Antwerpen 
is (geen haat). Door de grote hoeveelheden 
leerstof zijn de lessen zwaar, maar zijn goede 
cursus maakt alles dragelijker. Hij is de prof die 
vraagt waar de studenten zijn wanneer slechts de 
helft aanwezig is. Als er dan geantwoord wordt 
dat er een goed feestje was de dag ervoor, begrijpt 
hij het en begint met de les.

Frederik Rademakers geeft dit jaar weer het vak 
natuurwetenschappen en archeologie. Hoewel hij 
niet tot de onderzoeksgroep archeologie behoort, 
is hij in zijn hart toch een echte archeoloog. 
Hij ruilt zijn borstel en truweel echter in voor 
een handheld XRF-apparaat en een Q-ICP-
MS-toestel. Hij zal in zijn colleges niet enkel 
vertellen over zijn geliefde archeometrische 
technieken en dateringsmethoden, maar ook 
landschapsarcheologie komt aan bod.
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Eerste hulp bij stressEerste hulp bij stress

Het nieuwe academiejaar is eindelijk begonnen en daar hoort een 
flinke dosis amusement met een snuifje stress bij, want het is niet 

steeds rozengeur en maneschijn. Daarom wil ik in dit artikel tips geven 
hoe je moet omgaan met stress maar ook hoe je het kan voorkomen.

Het voorkomen van stress is eigenlijk eenvoudiger, omdat je het zelf meer 
in de hand hebt, want alles begint namelijk met een goed georganiseerde 
planning. De oudere studenten (waar ik blijkbaar al tot toebehoor, de tijd 
vliegt) hebben hier al ervaring mee, maar de eerstejaars krijgen er een 
uitgebreide uitleg over in een PAL-sessie. Het klinkt erg eenvoudig om door 
het semester bijvoorbeeld je vakken al bij te houden zodat je tijdens de 
blok niet in tijdsnood komt, maar toch mispakken zich er hier veel aan. Een 
gewaarschuwd m/v/x is er twee waard. ;)
 
Toch heb je niet altijd alles onder controle, waardoor de grond onder je 
voeten lijkt weg te zakken. De volgende tips kunnen je helpen om opnieuw 
op adem te komen en de stress onder controle te houden:
• Praat erover met je medestudenten, want zij zitten in hetzelfde schuitje.
• Maak het ook duidelijk aan je omgeving als de stress de overhand neemt, 

zodat er geen extra druk op je schouders komt.
• Zoek hulp als de stress een te grote invloed heeft op je doen en laten 

(PAL-coaches, monitoraat, Dienst Studentenvoorzieningen).
• Gun jezelf ontspanning tijdens het studeren. Maak een wandeling 

in het bos of in de Kruidtuin. Een film kijken kan inderdaad ook een 
ontspanning zijn, maar gun ook je ogen een ontspanning door even niet 
naar een computerscherm te moeten staren.

• Probeer ademhalingsoefeningen om te voorkomen dat je hyperventileert 
(vb. cardiac coherance).

• Verzorg jezelf door voldoende te slapen met een vast slaappatroon.

Noor Van Roy
PAL-coach, maar ook een ervaren stresskip
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Als archeologen (in spe) zijn we 
natuurlijk in de eerste plaats 

vooral bezig met archeologische 
bronnen en proberen we met 
materiële zaken in het verleden 
te kijken. Soms zijn deze echter 
niet genoeg of zelfs onbestaand. 
Dan kunnen we bijvoorbeeld naar 
geschreven bronnen grijpen. Als 
je echt wilt weten hoe een locatie 
er uitzag kijken we veel naar oud 
kaartmateriaal. Een brontype 
dat soms misschien wat over het 
hoofd wordt gezien zijn oude 
afbeeldingen en schilderijen. 
Denk maar aan vroege fotografie, 
schilderijen van Bruegel in onze 
contreien of Flandria Illustrata. 
Eén van deze bronnen die 
misschien wat minder gekend zijn 
zijn de Albums van Croÿ.

De Albums
De Albums van Croÿ zijn een 
verzameling kaartenalbums 
geïllustreerd met gouaches door 
Adrien de Montigny. Ze werden 
gemaakt in opdracht van hertog 
Karel III van Croÿ. Ze bestaan uit 
plattegronden en beschrijvingen 
met geschilderde zichten op kastelen 
en dorpen die eigendom waren van 

de hertog. Zo had de hertog een 
goed overzicht op zijn bezittingen 
en diende de schilderijen ook als 
een soort inventaris van wat er in 
de domeinen aanwezig was (kerk, 
kasteel, windmolen, watermolen, 
…). De hertog bewaarde alles in zijn 
bibliotheek in de Tour Salamandre 
van zijn kasteel te Beaumont, in 
zuidelijk Henegouwen. Na de dood 
van de hertog werden de albums 
in 1614 geveild en geraakten ze 
verspreid. Pas in de jaren ’90 
van vorige eeuw werden ze weer 
gebundeld in een 26-delige uitgaven.
Doordat de hertog zo veel bezittingen 
had, bieden de albums, en dan 
vooral de gouacheschilderijen, 
een unieke kijk op de Zuidelijke 
Nederlanden omstreeks 1600. De 
albums omvatten onder meer 
het Graafschap Henegouwen, het 
hertogdom Aarschot, het Doornikse, 
de kasselrijen van Rijsel, Dowaai, 
Oorschie en Auberchicourt, het 
Graafschap Namen, het Graafschap 
Artois, de valleien van de Samber, 
Leie, Skarpe en Schelde en nog veel 
meer.
Zeker voor kleinere dorpen waar 
geen grote bouwprojecten en dus 
geen archeologie aanwezig zijn, 

De Albums van CroÿDe Albums van Croÿ
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dorpen of steden waar kerken of 
kastelen van rond 1600 afgebroken 
of afgebrand zijn, of waar inmiddels 
het landschap volgebouwd is, 
kunnen de albums een belangrijke 
bron zijn. Als je dus een kerkpaper 
of dergelijke moet schrijven en je 
locatie ligt binnen het domein van 
Karel III, kunnen de albums zeker de 
moeite waard zijn om in te kijken.

Halle
Natuurlijk is zo’n artikeltje over 
oude schilderijen pas leuk als er 
effectief voorbeelden zijn om naar 
te kijken.
Halle is tegenwoordig een stadje 
in Vlaams-Brabant en lag in 1600 
in het Graafschap Henegouwen en 
dus in het domein van Karel III de 
Croÿ. De gouache toont Halle vanuit 
het noordwesten met zicht op de 
Ninoofsepoort en de enorme Sint-
Martinusbasiliek. De straat is de 
voorloper van de Ninoofse Steenweg 
en stond toen blijkbaar ook al vol 

rijhuizen. Het landschap errond is 
tegenwoordig volledig bebouwd 
en de omwalling is reeds lang 
verdwenen. De Ninoofse poort is 
slechts nog een toponiem. Naast een 
zicht op het vroeg 17de eeuwse Halle 
toont dit schilderij ook nog de oude 
toren van de basiliek. Van 1772 tot 
1776 werd een barokke bekroning 
van de toren gebouwd, zoals die er 
vandaag nog steeds is.

Oetingen
Ja sorry, ik schrijf over mijn eigen 
dorp, haat me later maar. Oetingen, 
tegenwoordig Vlaams-Brabant 
maar vroeger een onderdeel van 
het Baljuwschap Edingen en dus 
ook het Graafschap Henegouwen, 
is een voorbeeld van een dorp waar 
de Albums van Croÿ een unieke 
en belangrijke bron zijn. Van de 
afgebeelde zaken is er vandaag 
helemaal niets meer te vinden, er 
zijn geen oude foto’s of tekeningen 
en door het gebrek aan grote 
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bouwprojecten (gelukkig) is er geen 
archeologie. De locatie van onder 
meer de oude kerk en het kasteel 
zijn tegenwoordig ook bebouwd. 

Het middeleeuwse centrum werd 
rond 1850 verlaten voor het huidige 
en de oude kerk werd afgebroken. 
Het schilderij van Adrien de 
Montigny toont Oetingen rond 
1600 met de verdwenen elementen: 
het waterkasteel van de Heren van 
Oetingen (verdwenen rond 1750), de 
oude kerk (verdwenen rond 1850) en 
een houten staakmolen (verdwenen 
begin 1900). Het enige wat nog 
overblijft is de straat, welke volgens 
mij tegenwoordig de Condijstraat is. 
Opmerkelijk is dat de molen dichter 
bij het centrum wordt weergegeven 
dan in werkelijkheid. In het echt 
zit er iets meer dan een kilometer 
tussen het oude centrum en de berg 
van de molen. Wellicht heeft de 
schilder dit aangepast (en de heuvel 
dus ook steiler gemaakt) omdat het 

belangrijk was om de molen als bezit 
erbij weer te geven.

De Abdij van Maroilles
Maroilles ligt tegenwoordig in 
Noord-Frankrijk. Naast dorpen 
waren er ook veel Abdijen in het 
bezit van de hertog. Deze werden 
ook allemaal in beeld gebracht. In de 
Franse tijd in onze streken hebben 
veel abdijen moeten sluiten of zijn 
ze vernietigd geweest. Afbeeldingen 
uit de albums kunnen zo een beeld 
geven van hoe ze eruit zagen 100 à 
200 jaar voor ze verloren gingen. 

Ook de Abdij van Maroilles is 
grotendeels vernietigd geweest 
door de volkswoede tijdens de 
Franse Revolutie. De watermolen 
en enkele andere gebouwen staan 
er nog. De locatie en een deel van 
de watermolen zijn samen met 
een grote schuur en enkele andere 
gebouwen nog zichtbaar in de 
Albums de Croÿ. De abdijkerk is 
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vervangen door een nieuwere die zo 
te zien ongeveer op dezelfde locatie 
moet staan.

Tenslotte wil ik nog even kwijt dat de 
meeste afbeeldingen hier details zijn 
uit de schilderijen. De schilderijen 
zijn vaak wat groter en hebben de 
naam van het dorp erbij alsook een 
mooi kader. Ik raad iedereen zeker 
aan om zelf de albums op te zoeken 
of te gaan inkijken in het KBR (meer 
info: https://www.kbr.be/nl/).

Ferre O
3de bachelor archeologie

Bronnen:
• Wikipedia
• www.hallensia.be
• www.miniatures-de-croy.fr
• Albums de Croÿ, X, Comté de 

Hainaut; VII: Prévôté de Binche, 
baillages du Roeulx, de Braine-
le-Combte, Flobecq et Lessines, 
Enghien, Hal. Via scans uit het  
KBR.
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