


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

Liefste medestudenten 

Jullie hebben het waarschijnlijk al 
gemerkt. Het gelach van kinderen in 
de straten en het vrolijk getsjirp van 
vogels in de boomtoppen. Ja hoor, 
het eerste Alfabeltje is gearriveerd!
 
We hebben deze editie vele 
inzendingen ontvangen, en daar wil 
ik alle auteurs ongelofelijk hard voor 
bedanken. Al onze lezers verdienen 
uiteraard ook een bedankje. Zonder 
jullie zouden we niet in staat zijn om 
ook dit jaartal weer een hele som 
Alfabeltjes op te stellen. Dus uit de 
grond van mijn hart: bedankt.

En veel leesplezier! Hopelijk kunnen 
jullie genieten van deze eerste 
editie van het jaar. Lees zeker de 
voorstelling van de praesidiumleden, 
zodat je weet welke vreemde kwieten 
instaan voor jouw kring. 

Toedels

Wannes 
 

Beste Alfanen 
 
Spooky scary skeletons! Het is weer 
tijd om alle truien, mutsen, sjaals 
te dragen. Maar gelukkige moeten 
deze koude herfstdagen niet alleen 
vieren, Alfa is with you. 

In deze eerste editie is het de traditie 
om alle leden van het vernieuwde 
preasidium voor te stellen. Geen 
nood voor de mensen die hier niet in 
geïnteresseerd zijn, er zijn nog altijd 
de oude favoriete: versprekingen, 
memes… en ook een paar nieuwe 
columnisten.

Ik hoop dat de Alfabetjes 1 jullie 
een beetje warmte geven om zo 
beter te kunnen strijden door het 
academiejaar. 

Al zeg ik het zelf een geslaagde editie 
(not sponsered). It is spookly good 
(nu al mijn excuses voor de cringe).

Emma
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Beminde vrienden van de 
archeologie

Het is herfst. Een seizoen van einden: 
de bladeren worden bruin en sterven 
af, gedaan met de levengevende zon 
en het einde van zorgeloze vakantie. 
Maar herfst is niet enkel een 
melancholieke periode van einden, 
neen, het is ook een tijd voor nieuw 
begin. Een nieuw academiejaar en 
een nieuw jaar Alfabeltjes.

De columnisten en redacteurs 
hebben weer gezwoegd. Bloed, zweet 
en tranen hebben gevloeid over 
het brouwen van dit kleine, doch 
grootse boekje. Een woord van dank 
dus, voor zowel de columnisten, die 
erg tijdig waren en prachtstukjes 
hebben geschreven, zowel als voor 
mijn collega-redacteurs, zonder wie 
een proto-Alfabeltje nooit tot een 
goed einde komt.

Dus gaat heen en leest! Geniet van 
je Alfabeltje, het zal een maand 
duren voor het volgende er is. Leer 
over doopvonten en kabouters, over 
natuur en bier. Dat alles en nog veel 
meer in dit Alfabeltje.

Met een warme groet

Max
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Woordje van de praesesWoordje van de praeses

Beste Alfanen, archeologen en sympathisanten, 

Met dit Alfabeltje 1 wordt officieel het startschot gegeven. Het startschot 
waarmee we een academiejaar inluiden dat alle verwachtingen die we het 
afgelopen anderhalf jaar hadden opgebouwd meer dan inwilligt. We gaan 
ons er weer vol tegen aansmijten. Even alle remmen los, om daarna weer 
aan normale snelheid door ons leven te razen. Een leven waarin de termen 
levenslust en plezier absoluut centraal staan. 

Hoe gaat het eigenlijk met jullie? Kijken jullie er naar uit of tegenop, dat 
nieuwe academiejaar? Hebben jullie last van FOMO, of juist JOMO? Als er één 
ding is wat we kunnen meenemen van vorig jaar, dan is het wel de sterke 
vertrouwensband die we met Alfa hebben opgebouwd. Vergeet nooit dat je 
met alles, hoe miniem of groots ook, bij elkaar terecht kunt. Is het allemaal 
nog wat eng om je zonder mondmasker tussen dat feestgedruis te begeven, 
contacteer ons. Vind je je draai niet tussen alle fysieke lessen, opdrachten 
en online groepswerken door, contacteer elkaar. Maar bovenal, houdt een 
oogje in het zeil bij elkaar. We nemen dit jaar een draai van 180 graden en 
dat is niet voor iedereen even evident. 

Nu dat al deze riemen onder jullie harten zijn gestoken, moet ik maar eens 
overgaan tot de officiële kant van mijn woordje. Het Alfabeltjesteam heeft 
zich vorig jaar al ontzettend bewezen en ik ben er zeker van dat ze zichzelf 
dit jaar weer zullen overtreffen met geweldige edities. Go Max, Emma en 
Wannes! Voor de rest verwacht ik jullie op de megatoffe Alfa-evenementen 
die in het verschiet liggen zoals, het eerstejaarweekend en het mega 
legendarische wormenfeestje dat er aan komt!

Met meer liefde en goesting in het nakende jaar dan je kan verwachten, 

Lunz



7

KalenderKalender

Wil jij op elk moment weten wat er allemaal gaande is in de wereld? 
Kijk dan zeker naar deze kalender! Kijk voor meer informatie naar de 
Facebookevenementen van de betrokken activiteit, of je Analfabeetje 
dat elke zondag in je mailbox beland.

Vrijdag 15/10
Eerstejaarsweekend  (zie Facebook)

Zondag 17/10
Prehistorische avond  (fak, 21u)

Dinsdag 19/10
SpooktoberCuDi  (perma, 13-14u)

Maandag 25/10
Wormenfeestje   (fak, 21u)

Dinsdag 26/10
CuDi zoekt Cu3   (perma, 13-14u)

Maandag 1/11
Jungle party   (fak, 21u)

Dinsdag 2/11
HalloweenCuDi   (perma, 13-14u)

Maandag 8/11
AKM-TD   (fak, 21u)

Donderdag 11/11
Cantus    (TBA)



8

Het praesidiumHet praesidium
2021 - 20222021 - 2022
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Oei oei, twee jaar na elkaar preases zijn dat is toch 
wel om problemen vragen, zeker met een schepsel 
zoals Luna. Allemaal grapjes natuurlijk, na het 
leiden (of lijden wie weet) van een coronaproof jaar 
is ze terug om Alfa op de kaart te zetten. Na een jaar 
binnen te zitten is ze klaar om helemaal lijp te gaan 
elke (fak-) avond. Al bij al een beest waar iedereen 
zich welkom bij voelt door haar goede vibe! 

Voor praesidiumaangelegenheden is Ferre als vice-
praeses voor het tweede jaar op rij Luna’s vaste 
partner in crime. Al wie deze kerkenliefhebber 
niet kent, brengt best eens een bezoekje aan onze 
eigenste Fakbar Letteren om hier verandering in 
te brengen. Hier is de Oetingenaar met weelderige 
lokken immers in zijn natuurlijke habitat, 
tenminste, wanneer hij niet op een opgraving 
verblijft.

Max is dit jaar wederom Alfabeltjesredacteur van 
dienst. Samen met Emma en Wannes brengt hij jullie 
dit hoogkwalitatieve kringblad. Zijn lievelingsvak 
blijft ‘Inleiding tot de prehistorische archeologie’. 
Zijn favoriete prof is dan ook Van Peer, want 
Van Peer. Deze fervente witloofliefhebber gaat 
overigens graag wandelen, bespeelt de gitaar en 
sjeest van de bergtoppen af op zijn snowboard.  

Mlem, het enige woord wat we van onze Quastor 
Vincent krijgen. Of moet ik onze Vin-Centjes 
zeggen? Na een jaar bij de toch wel beruchte 
cursusdienst is deze altijd goed lachse Aziaat te 
vinden bij het geld van onze geliefde vereniging. 
Zal hij altijd juist tellen? Dat is de vraag. Naast het 
beheren van ons hard verdiende geld, is hij als 
amateurbrouwer nog te vinden tussen de ketels 
met bier. Als je hem ziet moet je maar eens een 
staaltje vragen.
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Ook Emma is weer lid van de redactie van jouw 
favoriete kringblad. Als Alfabeltjesredacteur is het 
haar taak samen met Max en Wannes de Alfanen 
zes maal per jaar van een Alfabeltje te voorzien: 
een opdracht als het dertiende werk van Herakles. 
Let wel op als je met haar stage zou hebben. Gezien 
haar favoriet archeologisch instrument een lepel 
is, kan het even duren voor die coupe is geplaatst. 

Het nieuwste lid van de Alfabeltjes is Wannes. 
Deze jongen met kenmerken beschikt over genoeg 
talent om een boek te schrijven en syllabi leesbaar 
te maken. Hij is dus zeer welkom in de queeste om 
de meest nutteloze verhalen binnen archeologie 
te bundelen. Opmerkelijk is zijn favoriete eten: 
croque speciaal (aub doe ons dit ni nog eens aan). 
Voor de rest is deze altijd spontane en vriendelijke 
kerel, klaar om Alfabeltjes op de wereld te zetten. 

Voor AWC is ook Hanne van partij. Deze altijd 
hongerige persoon is na een coronapauze niet meer 
weg te houden van een drankje. Ze is vastberaden 
om zwaar uit te gaan in Leuven na een pauze van 
anderhalf jaar. Daarnaast zal ze Gretel bijstaan bij 
het organiseren van activiteiten om zo archeologie 
op de kaart te zetten. Ons Hanne zal proberen die 
kinderen op te wekken met haar geweldig Limburgs 
accent. 

Gretel is dit jaar van team feest naar AWC 
overgelopen. Dat staat voor Archeologische 
WetenschapsCommunicatie. Denk ik. In ieder 
geval, zij en Hanne zijn verantwoordelijk om de 
blijde boodschap van archeologie onder het gewone 
volk te verspreiden. Als ongelooflijk vriendelijk en 
sociaal mens is Gretel daarvoor 100% the woman 
for the job.
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De CuDi voorziet Alfanen jaarlijks van veel plezier 
en af en toe ook een cursus. De extravagante Kevin 
zal dit jaar het CuDi-team versterken. Daarnaast 
is hij ook de jaarverantwoordelijke voor de 3de 
bachelorstudenten. Een zwaar takenpakket dus: 
hij moet zowel cursussen voorzien, als klagen dat 
er geen cursussen zijn. Meer info kan ik je niet 
vertellen: Kevin moet je beleven.

Aiwendil zal jullie dit jaar samen met Kevin 
voorzien van cursussen en allerlei leuke Alfa 
merch. Deze Cécémelliefhebster is grote fan van 
gezelschapsspellen. Minecraft heeft ook een 
speciale plaats in haar hart. Ze is gekend om haar 
scherpe uitspraken, maar is doorgaans wel super 
vriendelijk. Ze heeft nog wel één zeer belangrijke 
boodschap voor alle aardbewoners: .- .-.. .-.. .... .- .. 
.-.. .--. --- -. --. .-

Mel zal dit jaar samen met Melissa fakV zijn. Mel 
is een wezen gehuld in vragen en mysterie. Zoals: 
hoe werkt zijn haar? Waarom koos hij deze foto 
om op de website te zetten? Zoveel vragen, zo 
weinig antwoorden. Naast verantwoordelijkheid 
in de fak, draagt hij als serverbeheerder grote 
verantwoordelijkheid in de onofficiële Alfa-
Discordserver.

Een van de bekendste fakschimmelaars is Melissa, 
zij zal ook dit jaar als fakV zorgen dat alles goed 
verloopt in onze geliefde fakbar. Je kan haar het 
beste met drie woorden beschrijven: drinken, 
cultuur en diertjes. Hiernaast is ze ook wel gekend 
als de roddeltante van Alfa. Alle nieuwtjes kent ze 
en zal ze zeker verspreiden binnen Alfa en Letteren. 
Een hele toffe meid waar je absoluut niet je diepste 
geheimen aan kwijt moet. 



12

Team feest is dit jaar helemaal vernieuwd. Een van 
de gekke zielen die dit jaar Alfa’s tekort aan feestjes 
gaat opvullen is Laure. Zij is geboren voor het 
nachtleven en is soms bereid om hiervoor tot het 
uiterste te gaan, ja van de trap vallen hoort hierbij. 
Deze stiekeme enthousiaste nerd heeft soms ook 
wel de neiging om lessen te skippen na een heftig 
uitgaansavond, wat velen onder ons wel kunnen 
begrijpen.

De rechterhand van elk feestje is Kirsten, ook een 
nieuwe ziel in het preasidiumleven. Naast feesten is 
ze ook gekend als een van de weinige egyptologen 
van archeologie. Als ze niet in Leuven zit, is ze 
voornamelijk te vinden op de Chiro als leidster. 
Ook hier zal zij de feestjes leiden. Deze altijd goed 
gezinde dame moet wel in het oog gehouden worden 
wanneer er fresco’s in de buurt zijn (afblijven, dat 
is erfgoed!).

Machteld is lid van team feest. Na de dikke 
feestjes van de eerste weken is het afwachten wat 
ze nog allemaal voor ons kunnen brengen. Deze 
bakliefhebster luistert in haar vrije tijd graag naar 
de Alfadiscord top 100 vol. 1. Haar favoriete drank? 
Good soup. Zolang er maar geen brood bij zit, want 
daar heeft deze kleine Alfaan met grote mond (dixit 
Anna) een hekel aan.

Erika zorgt samen met de rest van het feestteam 
ervoor dat jullie dit jaar goed los kunnen gaan op de 
allerbeste feestjes. Naast het praesidium is ze ook 
actief in de scouts en speelt ze zaalvoetbal (of toch 
tenminste wanneer ze twee functionerende benen 
heeft om op te lopen). Ze is meestal zeer spontaan 
en goedlachs, maar werk deze pittige fura niet te 
hard op haar zenuwen, want dan wordt ze boosrika.
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Het marginaalste lid van het onderwijsduo is 
de viervoudige voetballer Klaus. Samen met 
Robbe zal hij de onderwijsbelangen van de 
archeologiestudenten verdedigen op allerlei 
belangrijke (en slaapverwekkende) vergaderingen 
en raden. Gelukkig heeft Klaus geen nood aan slaap, 
zoals hij maar al te vaak demonstreert.

Robbe (alias ‘Kleine Robbe’) zal dit jaar Klaus 
bijstaan in de functie onderwijs. Daarnaast is hij 
tweedejaarsverantwoordelijke, wat betekent dat 
hij voor het tweede jaar op rij zijn jaargenoten zal 
bijstaan om hun domme vragen die ze zelf niet 
durven stellen door te spelen naar de proffen. 
Nog een leuk feitje over Robbe: zijn lievelingseten 
is „lekker”. Ten slotte is het belangrijk om te 
vermelden dat deze oorlogsmisdadiger sinds 
dit jaar officieel niet langer gevolgd wordt door 
Interpol.

Voetbal, archeolympics, 24u-loop, alles wat te 
maken heeft met actief zijn en sporten, hiervoor 
moet je bij Fleur zijn. Als je haar niet vindt op het 
voetbalveld, kan je haar ook vinden in de fak, los 
aan het gaan op de meest marginale muziek. Alles 
waar Alfa voor staat dus. Deze ludieke Limburger 
heeft ook een big brain, want ze kan ook schaken.

Anna is dit jaar onze secretaresse. Dat wil zeggen 
dat ze verslagen maakt wanneer het praesidium 
vergadert, zodat iedereen het eens kan nalezen. 
Haar voornaamste karaktertrek is ‘blauw’. 
Daarnaast is Anna een gamer. In haar Sims spel 
beleven vele Alfanen de gekste avonturen. Ten 
slotte heeft Anna nog een belangrijke boodschap 
aan de wereld: het is „trui”, niet „pull”.
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Elk jaar organiseert Alfa een tentoonstelling. Dit 
jaar is het aan Thomas om dat tot een goed einde 
te leiden. Daarbij wordt hij bijgestaan door een 
kleine werkgroep. Wat is dit jaar het thema? En 
zal de tentoonstelling al in februari afgeraken? We 
wachten allen in spanning af.

Frieke zorgt dit jaar voor het toneel. Haar favoriete 
vak is de fak. Daarnaast is deze goedlachse studente 
fan van de videe van de Alma, liefst bijgestaan door 
premium quality water. Ze heeft ook een voorliefde 
voor ROOD, al wil ze niet specifiëren of dit 
betrekking heeft op haar favoriete kleur, favoriete 
politieke strekking of favoriete woord.

Potterhead Gijs is ook deel van het WAC-team. 
Als een man van vele talenten is Gijs bedreven 
in gitaarspel en tennis. Daarnaast kan je hem 
ook zo nu en dan vinden aan het onthaal van 
de Universiteitsbibliotheek, waar hij de beste 
studentenjob van Leuven heeft.

Séraphine is voor het derde jaar op rij deel 
van het WAC-team. WAC staat voor Werkgroep 
Archeologie en Cultuur. Ze organiseren niet enkel 
archeologisch verantwoorde uitstappen zoals de 
Alfareis, maar ook whacky WAC-tiviteiten zoals de 
peter- en meteravond. Séraphine behoort tot het 
uitstervende ras der egyptologen, dus vraag haar 
zeker snel of die piramiden toch niets met aliens te 
maken hebben.
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Als je Charlotte met twee woorden moet 
beschrijven, dan is het toch wel echt een vrolijke 
bitch (op een goede manier natuurlijk). Zij is de 
basis van het WAC team. Naast organiseren van 
deze fantastische activiteiten speelt ze altviool, is 
ze te vinden in de Chiro en feesten is natuurlijk 
ook een hobby. Deze meid is ook een kijker van de 
betere trash-tv series.

Dit jaar zal er een ex-archeologiestudent onofficieel 
helpen bij WAC. Het is de Mexicaanse Louis. Hij zal 
vooral helpen bij het begeleiden van de Alfareis. 
Naast studeren aan een hogeschool is hij gekend 
door zijn lange sessies op Discord. Als je ooit eens een 
saaie les hebt en achter hem zit, kan je eens vragen 
of hij wat memes toont (zeker een aanrader). Vraag 
hem zeker eens naar zijn favoriete Mexicofeitjes.

Elian is onze PR-verantwoordelijke. Dat wil zeggen 
dat deze pretparkexpert al die prachtige banners 
voor evenementen ontwerpt. Daarnaast voorziet hij 
jullie van belangrijk Alfanieuws in het Analfabeetje. 
Deze metalhead benuttigt zeer graag een lekkere 
St. Bernardus abt 12 in onze fakbar. Men kan 
hem daar ook al zingend aantreffen in een „Diggy 
Diggy Hole”-shirt. Geen wonder dat zijn favoriete 
archeologische instrument een houweel is.

Jens heeft nooit archeologie gestudeerd, maar wel 
informatica aan de UCLL en nu studeert hij zelfs 
industriële wetenschappen aan de VUB. Toch is 
hij een Alfaan in hart en nieren. Dit is zijn tweede 
jaar als Alfa’s webmaster. Let wel op wanneer je 
deze pretparkgekkie met een Tripel Karm in de fak 
tegenkomt; check of hij het wel degelijk is. Hij heeft 
namelijk een tweelingbroer genaamd Stef.
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Julian Prickel is dit jaar de masterverantwoordelijke. 
Deze vriendelijke man is voor alle masterstudenten 
dan ook makkelijk aanspreekbaar (hij is 
allesbehalve prickelbaar) om hun belangrijke 
vragen te beantwoorden. Hij heeft de vragenlijst 
van de Alfasite echter niet tijdig ingevuld, waardoor 
we zijn introductie zullen beperken tot enkele (al 
dan niet verzonnen) weetjes:

• hij treedt als succesvolle countryzanger 
regelmatig op in cowboy-ornaat;

• hij werd op 15-jarige leeftijd vader van een 
twaalfling;

• zijn living wordt gedecoreerd door een zeer 
mooi schilderij dat enkele rechtvaardige 
rechters afbeeldt.
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Ferrerfgoed: het 12Ferrerfgoed: het 12dede-eeuws -eeuws 
doopvont van Zedelgemdoopvont van Zedelgem

In het West-Vlaamse Zedelgem, 
iets ten zuidwesten van Brugge, 

staat de Sint-Laurentiuskerk. 
Deze kerk is voor het grootste 
deel 19de-eeuws, maar met een 
14de-eeuwse westtoren. De kerk 
bevat echter een veel oudere schat 
die er enigszins verborgen staat. 
Ik was in september toevallig in 
Zedelgem en liep bij het rondlopen 
in de kerk een prachtig romaans 
doopvont (12de eeuw) tegen het 
lijf. Als je een beetje zoekt in de 
zuidelijke zijbeuk (rechts bij het 
binnengaan) zie je het al gauw 
staan. Maar wat doet zo’n prachtig 
stuk in Zedelgem? En wat is een 
romaans doopvont eigenlijk? Hoe 
komt het dat het hier al 900 jaar 
rustig kan staan?

Het romaans doopvont van Zedelgem 
werd rond 1150-1160 gemaakt door 
Doornikse beeldhouwers. Het is een 
zeer mooi en goed bewaard voorbeeld 
van de Doornikse doopvonten die 
in de middeleeuwen big buisiness 
waren. Zulke doopvonten werden 
vanuit Doornikse ateliers ver 
geëxporteerd, onder meer naar 
Engeland (Winchester, Lincoln, East 
Meon, St Mary Bourne, Southampton 

en Ipswich), Duitsland, het huidige 
Frankrijk (Châlons-en-Champagne, 
Montdidier, Corbie, Blessy, 
Guarbecque, Noordpeene, Saint-
Just-en-Chaussée en Vermand) en 
het huidige België (Dendermonde, 
Wolvertem, Zinnik, Lichtervelde, 
Zillebeke, Deftinge, Twee-Akren, 
Hove en natuurlijk Zedelgem). 
Hoewel Doornikse doopvonten 
enorm gegeerd waren, zijn er 
vandaag de dag niet zo veel meer 
overgebleven. Op basis van de 
stijl is het Zedelgems doopvont te 
plaatsen binnen de eerste generatie 
die vervaardigd werd. Doornikse 
doopvonten werden uitgehouwen 
in romaanse stijl in de lokale blauwe 
hardsteen. Deze steen is gelaagd, wat 
moeilijkheden vormt bij het diep 
uithouwen van reliëf. Doornikse 
beeldhouwnijverheid kenmerkt zich 
dus door een eerder zwak reliëf met 
weinig uitstekende delen. Kleine 
details konden niet gekapt worden 
en werden gegraveerd. De stenen 
werden in of rond Doornik uit een 
massief blok kalksteen gehouwen en 
daarna gepolijst. Dit polijsten zorgde 
voor een mooie zwarte schijn. De 
internationale verhandeling werd 
gecontroleerde door de Doornikse 
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stedelijke gilde Charité-Saint-
Christophe. De verhandeling 
gebeurde voornamelijk langs 
waterwegen en de vonten werden in 
aparte stukken vervoerd om op de 
eindplaats terug geassembleerd te 
worden. De doopvonten zijn steeds 
te herkennen aan een vierkante 
voet, meestal een vierkante kuip die 
op een centrale kolom staat met vier 
hoekzuilen. Doorheen deze centrale 
kolom kon water wegstromen, 
omdat er een bassin met water in 
het vont zat voor te kunnen dopen 
(in die tijd werden kinderen nog 
helemaal ondergedompeld). Naast 
de beeldhouwtechnieken zijn er 
bij Doornikse doopvonten ook 
overeenkomsten in de motieven 

of verhalen die op de friezen 
worden afgebeeld.  Er komen 
vaak wijnranken, palmbladeren, 
monsters, draken en leeuwen 
op de doopvonten voor. Op de 
vier friezen worden vaak (Bijbel)
verhalen uitgebeeld. Het doopvont 
van East Meon gaat over Adam en 
Eva, die in Dendermonde over de 
Verloochening van Christus door 
Petrus en die van Zedelgem over 
Sint-Nicolaas (Sinterklaas!).

Het is niet overgeleverd wie de 
opdracht gaf voor het doopvont 
van Zedelgem. Het werk is wel 
op Zedelgem aangepast, zodat de 
inwoners er hun eigen leefwereld in 
konden herkennen. Zoals normaal 
is in de romaanse beeldhouwkunst 
heeft het doopvont een sterk 
christelijke inslag met als centrale 
thema het wegnemen van de 
erfzonde, dat gebeurt door het 
doopsel. Alhoewel de vier friezen 
duidelijk het meeste het oog trekken 
zijn de andere delen van het vont 
ook gedecoreerd. Het voetstuk 
is versierd met acht katten- of 
leeuwenkoppen, symbolen van het 
Kwaad die door de zuilen worden 
verpletterd. De middenzuil lijkt 
een houten ton na te bootsen en 
wordt omringd door vier eenvoudig 
versierde hoekkolommen. Het 
bovenvlak rond het waterbekken 
wordt onder meer versierd door een 
lauwerkrans rond het bekken en 
monsterlijke figuren op de hoeken. 

Verspreiding van (bewaarde) Doornikse 
doopvonten.
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Op elke hoek is er een figuur te zien. 
Drie van de vier zijn Sint-Nicolaas, 
de vierde is een hoornblazer die 
de christensoldaten oproept tot de 
heilige strijd (ZO hoek). De andere 
tonen Sint-Nicolaas als novice (ZW 
hoek), als kerkvader (NW hoek) en 
als engel (NO hoek).

Drie van de vier friezen beelden 
het verhaal van Sint-Nicolaas af. De 
oostelijke fries stelt waarschijnlijk 
de kelklegende voor. Deze gaat als 
volgt: een edelman had aan Sint-
Nicolaas een gouden beker beloof in 
ruil voor de genezing van zijn zoon. 
Nadat dit gebeurde, gaf de edelman 
echter een minderwaardige beker. 
Als straf verdrinkt de zoon tijdens 
een bootreis. Hierop toont de 
edelman berouw en wekt Sint-

Nicolaas de zoon weer tot leven. Op 
de fries is dit als volgt te zien: rechts 
staat Sint-Nicolaas bij de edelman 
aan het ziekenbed van de zoon. In 
het midden is te zien hoe de zoon 
tijdens een boottocht verdrinkt en 
links zien we iedereen bidden in een 
kerk. Het speciale aan deze fries is 
de boot die afgebeeld is. Dit is een 
hulk met een stevenroer. In de 13de 
eeuw kregen hulken dit stevenroer, 
voordien werd er gebruik gemaakt 
van een zijroer. De afbeelding van 
een hulk met stevenroer op dit 
doopvont is dan waarschijnlijk ook 
één van de oudste.

Op de noordelijke fries is de legende 
van de drie huwbare dochters 
verkort te zien. Deze werden volgens 
de legende door hun verarmde 

Detail van de hulk bij de kelklegende.
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vader gedwongen tot prostitutie, 
wat door Sint-Nicolaas verhinderd 
werd. Hij gaf hem namelijk geld, 
waarna de vader berouw en dank 
toonde. Op de fries zijn twee van de 
drie zusters te zien in paartjes. Een 
derde paar rechts is het begin van 
de legende die op de westelijke fries 
wordt afgebeeld, het mirakel van 
de drie scholieren. Dit is misschien 
de bekendste legende, namelijk 
ook de legende van Sinterklaas in 
onze streken. Drie scholieren (of 
kinderen) zochten onderdak bij 
een slager. De slager en zijn vrouw 

doodden de slapende scholieren en 
verkopen hun vlees. Sinterklaas 
bemerkt dit en wekt hen weer tot 
leven. Dit is te zien op de westfries: 
links doodt de slager hen met een 
bijl, in het midden wekt Sint-Nicolaas 
hen weer tot leven en rechts doden 
de daders berouw.

De zuidfries is de enigste zonder 
Sint-Nicolaas. Hier worden de 
christensoldaten afgebeeld. Het 
toont ridders die in gevecht zijn met 
twee grote leeuwachtige monsters. 
Het toont de overwinning van het 

Dood en herrijzenis van de drie scholieren.

De Christensoldaten.
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geloof op de hellemachten.

Hoewel het in mijn ogen een 
prachtig stuk is, was doorheen de 
eeuwen lang niet iedereen onder 
de indruk. Zo beschrijft schilder 
Jan Karel Verbrugge het in 1805 
als: “… Zij geeft een klaer blijkens 
van onwetentheydt in de kunst 
van beelthouwen in dien tijd.” 
Een Duitser tijdens de Eerste 
Wereldoorlog was ook niet geboeid 
door het doopvont, hij zou het 
deksel geforceerd hebben met zijn 
bajonet op zoek naar kerkschatten, 
met als gevolgen een breuk in het 
bovenvlak en beschadigingen door 
de bajonetsteken. In de Tweede 
Wereldoorlog werd er een enorme 
hoeveelheid zandzakjes op en 
rond het vont gestapeld om het 
te beschermen tegen eventuele 
bominslagen. In de 900 jaar dat het 
bestaat heeft het doopvont wel veel 

oorlogen en slijtage overleefd. Alle 
schade werd in 2000 gerestaureerd.

Ferre O

Het doopvont van Zedelgem in volle glorie.
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Dit artikel is geen sprookje 
over de gekende fabelwezens 

(alhoewel een verhaal over een 
archeologische kabouter wel cool 
zou zijn, Indiana Gnomes zou 
ik hem noemen), nee, dit is een 
verhaal over een van de oudste 
tradities van Alfa waarvan de 
oorsprong in de nevelen der 
tijd en bier geïnduceerde black-
outs gehuld is. Het staat qua 
geheimzinnigheid zelfs boven de 
verloren gewaande Alfastempel.

Aangezien ik een van de oudere 
Alfanen ben, - en de laatste van 
mijn generatie in deze kring - vind 
ik het belangrijk om zoveel mogelijk 
kennis door te geven die onze 
tradities verklaren.

Zoals iedere Alfaan hoort te 
weten is het een traditie dat op 
een Alfaweekend of ander kring-
gerelateerde event een poging 
gedaan wordt om ergens in een 
voortuin een tuinkaboutertje 
proberen te ontvreemden, te 
ontvoeren uit zijn natuurlijke 
habitat en gevangen te houden op 
de perma. Deze kabouters worden 
dan in een hoek achter de toog op de 

perma aan het plafond gelijmd, (of 
gewoon op het schap gezet) waarna 
ze alles op de perma gadeslagen en 
een soort apotropaeïsche functie 
vervullen.

Nu, het probleem is, als mensen van 
andere kringen vragen waarom wij 
Alfanen dit doen kan niemand daar 
echt antwoord op geven, we weten 
het  gewoon niet! Dit is een mysterie 
dat gedoemd was om voor eeuwig 
onbeantwoord te blijven. Zelfs toen 
ik hier nieuw was kon niemand dit 
archeologische fenomeen verklaren.
Tot een paar jaar geleden ik toevallig 
een gesprek had met een van de 
monitoren, toen ik aan het wachten 
was op Freija (de oude monitor) op 
het eerste verdiep. Toen ik zei dat 
ik van Alfa was, vroeg hij of wij nog 
altijd tuinkabouters pikten zoals in 
zijn studententijd. Alhoewel ik nog 
nooit op een nachtelijke rooftocht 
mee was geweest, wist ik dat dit nog 
altijd het geval was en antwoordde ik 
affirmatief en stelde ik onmiddellijk 
de vraag of hij toevallig wist waarom 
dat dit een traditie was (deze vraag 
was toevallig enkele weken eerder in 
mijn oude vriendenkring ter sprake 
gekomen). Hij antwoordde dat hij 

De legende van de AlfakaboutersDe legende van de Alfakabouters
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dit inderdaad wist en dat het een 
grappig (volgens hem) verhaal was.

Vele kringenzuipen en ontelbare 
bierkaters geleden was er een 
nieuwe, ietwat verlegen student 
die zich in zijn tweede jaar 
engageerde als penningmeester. Op 
een of andere manier waren zijn 
medestudenten erachter gekomen 
dat deze jongeman een zeer vreemde 
fobie had: hij was namelijk bang van 
kabouters (zo bizar is dit niet, er zijn 
mensen die bijvoorbeeld een fobie 
hebben van poppen, en een kennis 
van mij kent een Australiër die een 
fobie heeft van vogelbekdieren). 
Hoe deze fobie tot stand was 
gekomen wist niemand, maar het 
idee  voor een practical joke was 
geboren. In het holst van de nacht, 
aangespoord door alcohol, ‘leenden’ 
ze een tuinkabouter uit een voortuin 
van de buitenwijken van Leuven. 
Hierna slopen ze de perma binnen 
en lijmden deze kabouter in het 
gekende hoekje van de perma aan 
het plafond.

„Waarom daar?” vragen jullie zich 
ongetwijfeld af. Wel, dat was net 
achter waar de penningmeester 
indertijd zijn plaats aan de balie 
had als hij de geldkas moest tellen 
en uitrekenen of een evenement nu 
geld had opgebracht of had gekost. 
Dus iedere keer als die onfortuinlijke 
student de financiën moest beheren 
of op vergaderingen aanwezig moest 

zijn, voelde hij iedere keer de ogen 
van de kabouter in zijn rug priemen. 
En velen merkten bij vergaderingen 
op dat hij heel ongemakkelijk zat 
en af en toe achteruit keek naar de 
tuinkabouter die stilletjes aan het 
plafond hing, om zich er zeker van 
te stellen dat het ding niet bewogen 
had of in de aanslag stond om hem te 
vermoorden. 

De desbetreffende student heeft zijn 
jaar blijkbaar niet uitgehouden. Of 
dit door de kabouter kwam of iets 
anders is niet geweten, maar de 
kabouter bleef hangen en door de 
jaren heen werden nieuwe kabouters 
‘verzameld’. Zelfs de nieuwe 
generaties eerden deze traditie 
zonder echt te weten waarom dit 
werd gedaan.

Ziezo, nu kennen jullie (jonge) 
Alfanen de legende achter onze 
permakabouters.

Wodan Van den Bruel

Nvdr: er is geen enkel bewijs dat een 
Alfaan ooit een tuinkabouter heeft 
‘gestolen’. Dergelijke beweringen 
zijn ongepast en kwetsend.
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Sightseeing in de Leuvense natuurSightseeing in de Leuvense natuur

Na een rondleiding in de stad of een tocht langs alle fakbars, is het nu toch 
ook tijd voor een introductie in de Leuvense natuur. Zowel binnen als buiten 
de ring van Leuven zijn er parels te vinden die bij elke student in de smaak 
vallen. De beschreven locaties zijn gratis en goed bereikbaar. Ik zal proberen 
om niet te veel over vogels te „zeuren”.

De Kruidtuin 
Dit is zonder twijfel mijn favoriete plaats in Leuven en dus zeker een bezoekje 
waard. Deze botanische tuin werkt echter verslavend, eens je er geweest 
bent, blijf je terugkeren. Je kan er enorm veel soorten planten en bloemen 
terugvinden en de kruidtuin is ook rijk aan verschillende diersoorten. Het 
is een paradijs voor onze Vlaamse tuinvogels en er zijn zelfs schildpadjes! 
De tuin wordt zeer goed onderhouden waardoor je bezoek in elk seizoen 
aangenaam is. Romantische 
zielen kunnen hier wel 
scoren tijdens een date. 
Let wel op de openingsuren, 
deze verschillen naargelang 
de periode doorheen het jaar.

01.05 - 30.09: 8:00-20:00, zon- 
& feestdagen: 9:00-20:00

01.10 - 30.04: 8:00-17:00, zon- 
& feestdagen: 9:00-17:00

Kasteelpark Arenberg
Het kasteelpark is de perfecte plaats om te picknicken met vrienden. Doordat 
veel studenten in het centrum van Leuven blijven, is het veel rustiger in 
Arenberg. Het kasteel zelf is een must-see voor iedereen die geïnteresseerd is 
in de bouwhistorie. Je kan hier ook een vaste bewoner vinden van Arenberg: 
de wilde eend. 
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Egenhovenbos 
Nu je toch al in Arenberg bent, kan je ineens ook wandelen (of joggen) in het 
Egenhovenbos, want je moet de straat maar oversteken. Via een wandelpad 
langs het water loop je parallel met de campus van wetenschappen totdat 
je het bos bereikt. Aan het begin van het bos is er een vogelkijkhut voor 
de liefhebbers. Er bestaan verschillende wandelpaden in het bos die je zelf 
maar moet ontdekken! Het bos is op haar mooiste in de ochtend, wanneer 
de vogels nog niet lang wakker zijn. De alerte dierenliefhebber zal ook 
eekhoorns te zien krijgen.



26

Abdij van Park
Net zoals de vorige twee plaatsen, bevindt deze trekpleister zich ook buiten 
de ring. De abdij wordt al sinds de 12de eeuw bewoond door de Norbertijnen 
dus het domein is 
een erfgoed paradijs. 
Daarnaast is er een 
grote vijver gelegen 
aan de abdij waar je 
rond kan wandelen. 
Wie goed oplet, 
kan zelfs hazen 
spotten! Net zoals 
het Egenhovenbos, 
is deze locatie ideaal 
voor een iets langere 
wandeling.

Dijlepark
Dit is een klein parkje dichtbij het Groot Begijnhof. Het park ligt een beetje 
verstopt maar net daarom is het de ideale plaats om even tot rust te komen. 
De blauwe brug aan de vijver vol kikkers lijkt uit een Disneyfilm te komen. 
De website van de stad Leuven beschrijft dit parkje als een verborgen parel!

Noor Van Roy

Bronnen: https://www.visitleuven.be/groen-relax, eigen foto’s
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Een rasechte Alfaan is bijna 
altijd te vinden in zijn 

natuurlijk habitat: aan de toog 
van Fakbar Letteren. Maar af en 
toe zoekt de archeologiestudent 
ook nieuwe horizonten op. In deze 
(gerecycleerde) rubriek beschrijft 
een Alfaan zijn nieuwe ervaringen 
met Leuvense cafés, inclusief 
een recensie van het benuttigde 
drankje. Deze maand: Café 
Metafoor, revelatie Bartholomeus 
en Brugs witbier. 

Café Metafoor is een uiterst gezellig 
bruin café vlakbij de Oude Markt. 
Alles straalt een lekker knus sfeertje 
uit. De inkleding is op en top in 
orde, niets valt er uit de toon. De 
mooie vloer, de grote luster, de vele 
antieke reclameborden, de pluchen 
eland, het boekenrek, het mooie 
behang,… alles past. Daarnaast is de 
bediening erg vriendelijk. De vele 
bordspellen die ze ter beschikking 
hebben zijn ook een groot pluspunt. 
Na een testcontrole hebben we 
besloten dat het schaakbord uiterst 
bruikbaar is, al moet je wel tevreden 
zijn met een amalgaam aan stukken 
uit verschillende sets.
 

Drinken bij Café Metafoor is als 
binnenwandelen in een kleerkast en 
plots gekatapulteerd worden naar 
een wonderbaarlijke wereld. Het 
lijkt simpel, maar het is formidabel. 
Het is als een hap nemen van 
een koek en plots merken dat er 
stukjes chocolade inzitten. Het is 
als die doordeweekse middelbare 
schooluitstap die om een of andere 
reden zo memorabel was dat je er 
met je vrienden nog over spreekt. 
Het is als de ontdekking van een 
droge maar lekker kruidige crouton 
die zich onder je soepbord had 

Archeoloog aan de toogArcheoloog aan de toog
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verscholen waarvan je, nu je soep 
reeds op is, nog steeds kan smullen. 
Op een schaal van LOTR personages 
vind ik Metafoor toch zeker een 
Gandalf waard.

Als eerste benuttigde ik 
‘Bartholomeus’, het enige drankje 
dat op de menukaart pronkte onder 
de categorie ‘zeer speciale bieren’. 
Mijn smaakpapillen hadden het 
behoorlijk naar hun zin. Het zware 
bier had een krachtige maar relatief 
neutrale smaak. Er waren geen 
opvallende toetsen die er bovenuit 
sprongen. Toch was het geheel 
zeker smakelijk. Voor een sterk 
bier drinkt het vrij vlot door. Het 
werd geserveerd in een neutraal 
glas. Bartholomeus is absoluut geen 
must voor elke bierliefhebber, al 
zou ik het toch kunnen aanbevelen 
als je het op de menukaart ziet 
verschijnen. Op een schaal van Ninja 
Turtles vind ik het wel Leonardo-
waardig: overduidelijk getalenteerd 
en krachtig, maar het mist een beetje 
een uitgesproken persoonlijkheid.  
   
Ten slotte benuttigde ik nog Brugs 
witbier. Het was zeker niet slecht, 
maar over het algemeen liet het toch 
eerder een teleurstellende indruk 
na. Het Duits-aandoende glas schiep 
nochtans hoge verwachtingen, maar 
het bier zelf voldeed daar niet aan. 
Het was minder fris dan andere 
witbieren zoals pakweg Hoegaarden. 
Desondanks kan het nog voor een 

matig witbier doorgaan. Op een 
schaal van Romeinse keizers zou 
ik het een Commodus geven: het 
profileert zich zeer mooi maar 
achteraf kijken we er toch niet zo 
positief op terug.

Wannes van Daele

Dit artikel werd u gebracht door een 
van onze redacteurs. Denkt u bij zichzelf 
„Tiens, die snul kent precies niks van 
drank”, dan heeft u wellicht gelijk. Als 
u denkt over fijnere smaakpapillen te 
beschikken, aarzel dan zeker niet om 
onze redacteurs te contacteren met de 
vraag om onze nieuwe archeoloog aan 
de toog te worden. 
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Het poëziehoekjeHet poëziehoekje

Avondliedeke III

‘t Is goed in ‘t eigen hert te kijken
 Nog even vóór het slapen gaan,
Of ik van dageraad tot avond
 Geen enkel hert heb zeer gedaan;

Of ik geen oogen heb doen schreien,
 Geen weemoed op een wezen lei;
Of ik aan liefdelooze menschen
 Een woordeke van liefde zei.

En vind ik, in het huis mijns herten,
 Dat ik één droefenis genas,
Dat ik mijn armen heb gewonden
 Rondom een hoofd, dat eenzaam was;

Dan voel ik, op mijn jonge lippen,
 Die goedheid lijk een avondzoen -
‘t Is goed in ‘t eigen hert te kijken
 En zóó z’n oogen toe te doen.

Alice Nahon
Op zachte vooizekens, 1923
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For archeologists

Deep under, far back
the early horses run
on rock / the buffalo, the dear
the other animals (extinct)
run with spears in their backs

Made with blood, with coloured
dirt, with smoke, not meant
to be seen but to remain
there hidden, potent
in the dark, the link between
the buried will and the upper
world of sun and green feeding,
chase and the hungry kill

drawn by a hand hard
even to imagine

but passed on
in us, part of us now
part of the structure of the bones

existing still in us
as fossil skulls
of the bear, spearheads, bowls and
folded skeletons arranged
in ritual patterns, waiting
for the patient searcher to find them

exist in caves of the earth.

Margaret Atwood
Poetry, april 1969
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ArcheogamesArcheogames

Proefsleuven: vind het prospectiegebied! De sleuven bestaat uit één 
sleuf van 4 grideenheden, twee van 3 eenheden, drie van 2 eenheden en 
vier proefputten (1 eenheid). De cijfers geven aan hoeveel onderdelen van 
sleuven zich in die rij of kolom bevinden. Sleuven raken elkaar niet, ook niet 
diagonaal. Gearceerd gebied is gga (gebied geen archeologie).
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De Stoel: Alfabeltjes introduceert een nieuwe wederkerende archeogame, 
regelrecht van de VRT gepikt! Elke editie verschijnt er een foto van een 
locatie in en om Leuven, en een object. De eerste persoon die een foto van 
zichzelf met het gevraagde object op de juiste locatie naar een redacteur 
doorstuurt, wint eeuwige roem door in het volgende Alfabeltje te verschijnen 
(en een échte prijs).

Hier

Met: The Human PastMet: The Human Past
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Er zijn verschillende types 
studenten bij het invullen van 

een moeilijke vraag. Sommigen 
weten het antwoord. Sommigen 
proberen wanhopig nog wat 
puntjes te sprokkelen. Sommigen 
laten de vraag open. En dan 
heb je Arthur Plees, die op zijn 
examen prehistorie een verhaal 
schreef over zijn gedrogeerde 
prehistorische vriend Ooga Booga. 
Professor Van Peer was niet zo 
gelukkig om dit op zijn examen 
te zien verschijnen. We raden dan 
ook alle studenten ten zeerste af 
om Arthurs voorbeeld te volgen. 
Ondanks de ongepaste context 
waarin dit verhaal verscheen 
was professor Van Peer wel zo 
vriendelijk om het verhaal uit te 
typen en weer naar Arthur door 
te sturen. Dankzij hen beiden kan 
de Alfabeltjesredactie u vandaag 
trots presenteren: het verhaal van 
Ooga Booga.

Het begon allemaal lang, lang 
geleden, zelfs zo lang geleden dat 
de mens nog niet eens wist hoe te 
schrijven. We bevinden ons namelijk 
in het Jongpaleolithicum in Zuid-
Frankrijk. Zoals algemeen te lezen 

is, weten we dat hier verschillende 
culturen hun geboorte en ondergang 
zagen en in één van de culturen, 
genaamd de Mamoten, leefde er 
eens een Neanderthaler genaamd 
Ooga Booga. Onze vriend Ooga 
Booga was echter niet de beste, noch 
de slimste of knapste van zijn stam. 
Toch was er echter iets speciaal aan 
hem. Hij was misschien niet zoals 
de rest maar hij had wel enkele 
speciale ontdekkingen gedaan. Zo 
is hij erachter gekomen dat hij door 
het eten van speciale paddenstoelen 
verschillende kleurtjes kon proeven 
en horen en dat alles rond hem 
opging in een waas. Vlak voor 
de jacht op rendier nam hij deze 
magische schimmels tot zich  in de 
hoop dat hij ditmaal eindelijk voor 
het eerst een dier zou kunnen doden 
met zijn speer, gemaakt uit hout en 
silex. De silexpunt had hij zelfs zelf 
gemaakt. Dit had hij gedaan door 
met  stenen op elkaar te kloppen en 
de afslagen te gebruiken om op zijn 
speer en pijlpunten te zetten. Maar 
goed, die dag begon de jacht en weer 
had hij niks gevangen buiten zijn 
speciale paddenstoelen. Voor zijn 
vrouw was dit de druppel en zij ging 
samen met de kinderen weg van bij 

Ooga BoogaOoga Booga
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Ooga en ze gingen in een grot ergens 
in Spy wonen. Dit valt te bewijzen, 
aangezien we daar ook hun skeletten 
hebben teruggevonden. Maar goed, 
nu terug naar Ooga. Uiteraard was hij 
volledig kapot van het vertrek van 
zijn vrouw en begon hij alleen nog 
maar de paddenstoelen tot zich te 
nemen en niks anders van voeding. 
Het ging steeds slechter met hem tot 
op een bepaalde dag hij het geweldige 
idee kreeg om oker te mengen met 
water en te beginnen tekenen op 
de muren van zijn grot. Hij tekende 
alles wat hij zag in zijn dromen die 
hij kreeg van de schimmels. Het ging 
van mammoeten tot herten tot zijn 
verloren vrouw en kinderen. De 
anderen van zijn stam keken naar 

de kunst die Ooga maakte en al snel 
begonnen ook zij de paddenstoelen 
te consumeren en te tekenen op de 
grotwanden. En het is op deze wijze 
dat men nu de grottekeningen terug 
kan vinden in Lasceaux. En dit is 
denk ik de samenvatting van het 
Jongpaleolithicum.

Een effectief examenantwoord van
Arthur Plees
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Ram: je liefdesleven staat op het punt een onverwachte 
wending te nemen. Door een toevallige gemeenschappelijke 
interesse zouden jullie wel vaak in conversatie gaan. 
Misschien is het een nieuwe liefde die uit het niets komt 
en je overvalt. Of geven jij en een oude vriend toe dat jullie 
eigenlijk al jaren smoorverliefd op elkaar zijn. Wat het ook 
is, het zal je laten zien wat verliefdheid is, iets wat toch al 
lang geleden was. 

Stier: deze maand staat in het teken van zelfreflectie. Bekijk 
jezelf en je leven vanuit een ander perspectief. Indien nodig 
zullen er dingen moeten veranderen. Het is een keuze die 
jij moet maken, niemand anders! Soms is het beter om aan 
jezelf te denken en hierover zelf een mening te vormen. Let 
niet op de reactie van vrienden: die zullen met hun ogen 
rollen en zich afvragen waarom het zo lang moest duren, 
maar negeer hen. Je was er nog niet klaar voor en dat is 
volledig OK.

Tweeling: er komt een kans op lange termijn voorbij en 
die is toch wel zeer verleidelijk. Het is het proberen zeker 
waard. Twijfel niet, dat is het beste advies. Alleen als jij alles 
hebt overwogen neem je een beslissing. Je twijfelachtigheid 
kan je soms veel kosten. Als je het niet doet, niet getreurd, 
er komen nog genoeg kansen. Deze kunnen zelfs beter zijn 
dan de vorige.

Kreeft: de basis van je leven is aan het veranderen, en dat 
kan tot aardig wat verwarring en stress leiden voor een 
tijdje. Bepaalde ideeën van je leven zullen moeilijker te 
behouden zijn, maar geef andere nieuwe gedachten ook een 
kans. Wie weet zit er potentieel in. Soms kan de toekomst 

De alwetende VindushiDe alwetende Vindushi
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een gekke wending krijgen waar je niet op voorbereid bent. 
Maar geen nood, het is misschien een betere. Maak je niet 
te veel zorgen, laat het maar gebeuren allemaal, het komt 
goed.

Leeuw: het lijkt erop dat je dat ene essentiële ingrediënt 
hebt gevonden dat tot nu toe miste in je leven: ALFA. Dit 
zal je je vaker in betere gemoedstoestand brengen en niet 
meer zo alleen laten voelen. Je hebt je maanden niet zo goed 
gevoeld; je voelt je weer je oude zelf: uitgaan, PV, cudi, … 
hier ben je thuis. Maar je gaat te snel (zat) voor anderen 
om je bij te houden. En je rekening apprecieert dit ook niet 
erg met al die dure alcohol. Je weet wel dat het belangrijk is 
voor je mentale gezondheid. Maar die lever moet ook soms 
eens bekomen.

Maagd: je bent deze maand in een up-and-down mood. 
Hierdoor vind je de publieke opinie heel belangrijk. Het is 
ok om nee te zeggen en je af te zonderen. Je mag mensen 
verbeteren wanneer je gelijk hebt. De waarheid heeft veel 
kanten en als je gelijk hebt mag het gezegd worden. Probeer 
je niet aan te passen aan alle anderen, hou vast aan je eigen 
mening. Neem zeker tijd voor jezelf om je aan nieuwe 
situaties aan te passen.

Weegschaal: je bent bij conflicten altijd bereid om de 
andere mensen gelijk te geven zodat de vrede bewaard blijft. 
Maar dit zal ten koste gaan van jouw mening en mentale 
gezondheid. Laat aan de rest weten dat je hiermee zit, het 
kan nooit kwaad. Op deze manier is het een tweezijdige 
relatie en komt niet alles langs jouw kant. Als de ander daar 
niet mee akkoord kan gaan, praat erover en loop dan niet 
weg.

Schorpioen: sommige dingen zijn het wachten waard, 
anderen niet. Het lijkt erop dat jij en iemand met wie je 
veel tijd besteedde een diepere connectie krijgen. Het 
kan zijn dat dit slechts voor even is, dus geniet ervan. Dit 
zijn zeldzame momenten. Het kan ook altijd helpen om 
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deze connectie te verbeteren door op dates en uit te gaan. 
Vertrouwen is een belangrijk concept.

Boogschutter: dit is de tijd van het jaar waarin sommige 
dingen eindelijk gaan zoals jij dat wilt. Hiervan moet 
je profiteren. Je kan iets ondernemen zodat dit geluk 
blijft duren maar het zal van jouw kant moeten komen. 
Misschien ben je door eerdere tegenslagen wat wantrouwig 
om iets nieuws te ondernemen, of is je huidige positie zo 
comfortabel dat je geen reden ziet voor verandering. Geef 
niet op, alle moeite die je erin steekt verdwijnt niet.

Steenbok: je krijgt twee kansen tegelijk, welke kies je? 
De eerste is de overduidelijke stap waarnaar je lang hebt 
toegewerkt, en iedereen verwacht dat je die neemt. 
De andere lijkt veel minder te zijn, op vlak van succes. 
Misschien is deze tweede kans beter dan het snelle geluk. 
Het is de bedoeling dat je het waarmaakt en niet dat het een 
droom blijft. Je gaat voor elke kans die je kunt grijpen. Alles 
kan een opportuniteiten geven.

Waterman: na maanden van rust en geen zorgen sta je 
nu onder druk om dit jaar beter te doen dan volgend jaar. 
Er worden twee oplossingen geboden: de makkelijke en 
de moeilijke. Het zal zwaar worden om niet alles op de 
makkelijke manier te doen. Maar dit zal je niet vooruit 
helpen zoals jij wilt. Dus als je harder moet werken om 
dingen voor elkaar te krijgen, dan moet je weten dat het 
zeker zijn vruchten zal afwerpen. Trust the process.

Vissen: het is tijd om je problemen rechttoe-rechtaan op 
te lossen. Het zal ervoor zorgen dat je met een propere lei 
kunt beginnen. Het biedt meer rust in je hoofd. Alles staat 
op het punt te veranderen in iets veel beters, een nieuwe 
start waar je alleen maar ja op hoeft te zeggen. Beter nog, 
je liefdesleven zal hierdoor veel beter worden, op welk 
vlak je maar wilt. De start is altijd een beetje eng maar na 
een paar dagen zal je met open armen staan naar nieuwe 
uitdagingen.
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VersprekingenVersprekingen

Thomas (ma): Tito is de avatar.

Jens (VUB): ik ben proficient in de 
slurf

Jens (VUB): ik ben echt goed, ik ben 
echt goed in mijn slurf spelen.

Pedro (???): where was Sinterklaas 
when the Westfold fell?

Sid (Alfaan): imagineer onironisch 
afstuderen.

Arthur (2ba) tegen Elian (2ba): 
zullen we onze eigen toverschool 
beginnen?

Arthur (2ba): jow jow, you ever 
heard about our Lord and Savior, 
Van Peer?

Louis (Alfaan): allah miauwbar.

Louis (Alfaan): we kunnen nu 
fucked-up dingen zeggen, want er 
zijn toch geen Alfabeltjes momenteel. 
(Nvdr: https://bit.ly/3AuMrho)

Max (3ba): het moraal van het 
verhaal; papieren condooms zijn het 
beste.

Frieke (2ba): ik dacht vroeger dat 
Maria Sneeuwwitje was.

Mel (4ba): racisme is een nektapijtje.

Stef (Alfaan): ja, mijn hele familie 
uitbuiten!

Anna (2ba): Luna is bijna een 
volwaardig plasser.

Anna (2ba): Ah, yes! Yodapoten!

Ferre (ma): ik zei per ongeluk 
Namen, omdat ik net ene aan het 
doen ben uit Namen.

Kevin (3ba): het is wel degelijk 
Mexicaans eten; ik proef zand in 
mijn sla.

Louis (UCLL), tracht „Geneva” te 
zeggen: joe-weva.

Mel (4ba): er is genoeg gay om rond 
te gaan.

Erika (2ba): wat is het meervoud 
van vingers? Vingeren!

Jens (VUB): ik ben constant nieuwe 
vingers aan het zoeken.
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Aike (2ba): weet gij hoe groot da 
mannenzakken zijn?

Elian (2ba): misschien moet ge 
Frank (Carpentier) meenemen naar 
de kelder.

Anna (2ba): basically zijn Spring en 
piraten hetzelfde.

Mel (4ba): rat is lit, rat is de meest 
voedzame shit die er bestaat.

Anna (2ba): waarom zijn al Mel zijn 
kwaliteiten slecht.

Anna (2ba): ma Ferre, blijf van die 
kinderen af!

Anna (2ba): het was zwart vlees. 
Nog wel goed vlees, ma zwart.

Louis (Alfaan): ik heb altijd zaad 
nodig.

Erika (2ba): ik vind katerkakskes 
eigenlijk wel nog nice.

Mel: (4ba): ik vergeet altijd dat ik 
een duim heb.

Luna (ma) tegen Mel (4ba): met een 
zak over uw hoofd zou ik u wel doen.

Mel (3ba): Robbe, als ge nu ni stopt, 
ga ik kakken in uw pint.

Kleine Robbe (2ba): *giet Fanta op 
z’n Almafrietjes met mayo*

Emma (3ba): Alfamerch. Hmmm… 
Een aftrekker van Alfa!

Anna (2ba): ik heb ook een penis.

Anna (2ba) tegen Gretel (3ba): 
ge waart helemaal nat en aan het 
dansen 

Vincent (ma): ik hou van vochtig.

Vincent (ma): ik snap bier ni.

Melissa (ma) tegen Gijs (ma): de 
volgende cantus moogt gij uw pp in 
mijn kerstmuts steken.

Vincent (ma) tegen Gijs (ma): hebt 
gij nu net da in die zijn gezicht 
gespoten .

Anna (2ba) tegen Jens (VUB): gij 
hebt een warme kont, iets waarin je 
je tanden kan zetten.

Zander (3Ba): vier soa-testen: that’s 
the dream.

Prof. Dr. Paul Trio (culturele 
identiteiten in de middeleeuwen): 
de beste dingen komen in drie. Zoals 
een trio, bijvoorbeeld.

Frieke (2ba): is het raar dat de 
versprekingen mij altijd doen 
janken? (Nvdr: neen, wij janken 
mee.)

Cisse (2ba): ik hoef geen gast te zijn.
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Frieke (2ba): schommels maken mij 
high.

Machteld (2ba): incest is beter dan 
homoseksualiteit? 

Anna (2ba): Ferre is ni de meest 
nuchtere persoon.

Conso (hulpwetenschapper): 
Indiana Jones was een neckbeard?!

Max (3ba) komt van de wc: ik heb 
dat goed gedaan.

Max (3ba): hmmm, zadelsap.

Max (3ba): waar zijn die voetjes?

Aiwendil (2ba) wijst naar Mel (4ba): 
die heeft een kromme banaan.

Ferre (ma) tegen Mel (4ba): heb jij 
een groter gat?

Aike (2ba), bij het zien van een 
kaart van Vlaams-Brabant: amai 
Vlaanderen is klein geworden.

Aiwendil (2ba): niet iedereen heeft 
dezelfde kontvorm.

Elian (2ba): er komt niks uit bij mij. 
Allez, er komt wel vaker niks uit bij 
mij.

Elian (2ba): Alle wegen leiden naar 
Poblome.

Cisse (2ba) over de blacklight in de 
perma: wat zal er harder schijnen, 
de zetels of mijn gezicht?

Kevin (3ba) tijdens het 
Decaansdebat: wat kan je nog 
allemaal maken met bdsm?

Aiwendil (2ba): ik ben precies een 
meisje.

Melissa (ma) tegen Vincent (ma): 
Anders moogt ge met mij een kind 
delen.

Arno (3ba): ik word opgewonden 
van profielen.
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In the meme timeIn the meme time
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ZONDAG 20 SEPTEMBER
THE RETURN OF THE FAK
FAK LETTEREN OPENT ZIJN DEUREN ALS ZITCAFÉ!



Heb je een mening die je met de wereld wilt delen?
Tips voor een beter leven?

Een talent dat iedereen moet leren kennen?
Of kom je gewoon graag in de krant?

Alfabeltjes zoekt columnistenAlfabeltjes zoekt columnisten

Stuur je idee of afgewerkt artikel naar de Facebookpagina van de Alfabeltjes, 
mail het naar alfabeltjes@gmail.com of spreek de redactie aan en word een 
gepubliceerd schrijver.


