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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Redactioneel
Beste lezers

Liefste Alfanen

Een maand verder met misschien
meer zorgen of misschien meer
vrijheden. Het is altijd fijn om te
zien dat deze editie hopelijk weer
een positieve impact kan maken.

Ja hoor, de tijd vliegt snel. Het
tweede Alfabeltje is al hier! En het is
echt een topeditie, al zeg ik het zelf.
Deze editie bevat enkele zeer
informatieve
archeologische
artikels. Naast al deze extreem
interessante informatie bieden
we jullie uiteraard ook wat
luchtigere zaken aan, zoals de
enorme hoeveelheid doldwaze
versprekingen en wederom een
gewaagd examenantwoord van
mijnheer Plees.

Deze editie is weer gevuld met
nonsens, archeologische artikels,
versprekingen, memes en zoveel
meer. Deze zullen je hopelijk een
boost geven bij leren/lessen kijken
of gewoon als ontspanning.
Wapenstilstand is toch een dag dat
we herinneren als een dag van rust
en opluchting. Laat dit je helpen om
je genoeg kracht te geven voor dit
jaar.
Groetjes
Emma

Hebben jullie nog niet genoeg gehad
van griezelen na Halloween en de
AKM TD? Lees dan ook zeker het
nagelbijtend spannende MSI horror
verhaal (nvdr: in Alfabeljtes 3). Het
thema van deze editie is echter
niet het lang vervlogen Halloween,
maar wel Wapenstilstand. Laten we
daarom een minuutje stilte houden
voor al onze gevallen strijders. En
ook een minuutje stilte voor alle
arme zielen die de Alfabeltjes nog
niet hebben leren kennen.
Adieu

4

Wannes

Beminde
vrienden
archeologie

van

de

Langzaam maar zeker wordt het
weer kouder en duren de dagen
steeds minder lang. Het najaar laat
zich volop voelen. In deze barre
tijden is het dan ook aangeraden om
periodiek toevlucht te zoeken op
een gezellige plek, met koffie of thee
in de ene hand en een Alfabeltje in
de andere.
In dit Alfabeltje herdenken we deze
Wapenstilstand de gesneuvelden
met een extra groot Poëziehoekje
met oorlogspoëzie, waar niemand
(behalve ik) op zat te wachten. In het
thema van Wapenstilstand vieren
we vrede en liefde, en wie viert
dat laatste beter dan Doctor Love?
Verder is ook de Ferrerfgoed, waarin
de Ninove-Waverstelling besproken
wordt, geheel in thema. Daarnaast
bieden we zoals altijd andere
hoogkwalitatieve artikeltjes van
het bovenste schap, nagelbijtende
verhalen, en ware voorspellingen
aan.
De redactie wenst jullie allen veel
leesplezier.
Met een warme groet

Max
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Woordje van de praeses
Waarde studenten archeologie, Alfanen en sympathisanten,
We zitten alweer in week zeven van het academiejaar. Time flies when you’re
having fun, zeggen ze dan. En dat is dan ook precies het geval. De afgelopen
weken hebben we met zijn allen geleefd aan anderhalve keer snelheid en Alfa
weer op de kaart gezet. Hopelijk hebben jullie allemaal even hard genoten
van de evenementen, zowel oude als nieuwe concepten, die ondertussen al
gepasseerd zijn. Wat is het ongelooflijk fijn om iedereen weer in levende
lijve te zien, hetzij glimlachend of wenend, gelukkig of triest. Wat is het fijn
om het fakje weer op eender welk moment te kunnen binnenwandelen en
een delegatie Alfanen te zien zitten die zich al studerend voordoen. Maar
bovenal is het ongelooflijk fijn om samen met het geweldig fijne team, dat
ik mijn praesidium mag noemen, dit allemaal mogelijk te maken voor jullie.
Zoals eerder gezegd zitten we dus ongeveer in de helft van het eerste
semester en anders dan gevoelens als uitgelatenheid en plezier, gaan er
bij sommige ook andere gevoelens bij gepaard. Laat je zeker niet opjutten
door medestudenten die je doen geloven dat je achter op schema zit of geen
juist tempo aanhoudt. Verlies die onhoudbare interesse in archeologie niet
gewoon door de brok leerstof van dat ene kutvak waar je niet door geraakt.
Houdt bovenal de moed en het vertrouwen in jezelf hoog. Jij kan dit! En wij
geloven allemaal in jou!
Op deze positieve noot sluit ik alweer mijn woordje van de praeses af. Ik
wens jullie oprecht een fijn tweede deel van het semester toe en hoop jullie
prachtige gezichten vaak in het geliefde fakje te zien
Met veel zoentjes,
Lunz
6

Kalender
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.
Donderdag
11/11
Wapenstilstand			(gehele dag)
Alfa’s Après-skicantus		
(Zaaltje achter de Recup, 19u30)
Maandag
15/11
Alfa’s Vërvlœckdten Verjæяdåch

(fak, 21u)

Dinsdag
16/11
Minecraft CuDi			

(perma, 13-14u)

Woensdag
17/11
Cultuuruitstap Museum M

(Museum M, TBA)

Dinsdag
23/11
Disney CuDi			

(perma, 13-14u)

Woensdag
24/11
Cakeverkoop			(TBA)
Donderdag
25/11
Monitoraatsquiz		 (TBA)
Maandag
29/11
Wormenfeestje			(fak, 21u)
Dinsdag
30/11
CuDictee			(perma, 13-14u)
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Initiatieweek was lit

E

r is enorm veel controverse rond
het alom bekende doopritueel
van studentenkringen. Vroeger
ging hier ook nog een zogenaamde
‘schachtenverkoop’ aan vooraf.
Door het vernieuwde doopcharter
zijn er aan beide activiteiten
aanpassingen
aangebracht.
Desondanks is dit jaar de
initiatieweek kunnen doorgaan,
waarbij de kern van het hele
gebeuren toch behouden bleef:
een week vol plezante activiteiten
met je geliefde medestudenten.
Als tweedejaarsstudent vond ik
het erg jammer dat ik me vorig
jaar niet heb kunnen laten dopen
wegens de toenmalige strenge
coronamaatregelen. Dit jaar kreeg
ik opnieuw de kans, dus heb ik die
meteen gegrepen. Samen met vele
eerstejaars, een hoop tweedejaars en
zelfs enkele masterstudenten begon
ik aan onze initiatieweek. Niet als
‘schachten’, maar als ‘deelnemers’
die door ‘begeleiders’ allerhande
opdrachten kregen.
Alles begon op een gezellige
donderdagavond in het MSI.
Allerhande
Disney-personages
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stroomden binnen in het lokaal:
Sneeuwwitjes, dalmatiërs, Peter Pan,
Olaf, Goofy, Jack Sparrow, Indiana
Jones (uiteraard) en vele andere
frivole figuren. Er werd getest of
we de essentiële kennis van elke
volwaardige archeoloog wel bezaten.
Dan heb ik het natuurlijk niet over
de wetten van de stratigrafie, maar
wel over de lyrics van het Alfalied
en de witte cholocadesong van
zanger Raymond. Hierna werden we
toegewezen aan onze begeleiders.
Niet via een verkoop, wel via het
willekeurig trekken van de groepjes.
Daarna namen we per groep deel
aan een denderende Disney-quiz.
De initiatieweek was voor alle
deelnemers volledig vrijwillig. We
konden zelfs kiezen aan welke delen
we allemaal wilden deelnemen. Voor
sommigen was hun week al afgelopen
na die eerste initiatieavond. Voor
anderen was het avontuur nog maar
net begonnen. Op maandagavond
stonden we klaar op het Ladeuzeplein
om
honderden
zelfgemaakte
bloemetjes te verkopen, zoals de
kindjes aan het strand. We hadden
zelfs zelf een zandkasteeltje
meegenomen naar het plein. De

verkoop verliep lekker vlotjes: met
onze beste verkopersstem trokken
we naar vele arme voorbijgangers en
cafébezoekers wiens avond we even
verstoorden om hen een prijzige
maar hoogkwalitatieve bloem aan
te smeren. We verkochten zelfs lege
pennen met zakdoekjes op die vaag
wat op een bloem leken. Als dat geen
gat in de markt is weet ik het ook
niet.
Bovendien kregen we doorheen de
week kleine amusante opdrachtjes
doorgestuurd door onze begeleiders.
Zo heeft een bepaalde groep een
hele week lang een (best wel enge)
babypop met zich meegedragen.
Anderen kregen dan weer de taak
om professoren bepaalde dansmoves
aan te leren. Ikzelf pronkte met
een capibara als nieuwe Facebookprofielfoto. Daarnaast waren we
goed vertegenwoordigd op het
Alfa-uurtje op de 24-urenloop, om
Runner’s High aan wat extra lopers
te helpen (ook al hadden we er op
dat moment al meer dan genoeg).

nog vele toekomstige Alfanen kan
plezieren.
Dus, de conclusie van het verhaal:
de initiatieweek was een succes.
Aan allen die erbij waren: proficiat.
Aan allen die er niet bij waren: ook
proficiat, want dat is uw volste
recht. Toch is het zeker en vast een
aanrader voor de volgende jaren.
Op een schaal van Romeinse keizers
vond ik de initiatieweek toch wel
een Trajanus waard.
Wannes van Daele

Maar mijn persoonlijk hoogtepunt
van de week vond ik toch wel de doop.
Ik mag hier echter niet beschrijven
wat we gedaan hebben, uit respect
voor mijn mededopelingen. Ik kan
alleen zeggen dat ik me oprecht
geamuseerd heb en ik ten zeerste
hoop dat deze activiteit in zijn
amusante en relatief rustige vorm
kan blijven verder bestaan zodat het
9
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Ferrerfgoed: de NinoveWaverstelling

eze editie gaat mijn rubriekje
niet zozeer over één obscuur
erfgoedobject, maar over een hele
reeks erfgoed die niet direct als
zodanig zou herkend worden. In
dit Alfabeltje bespreek ik namelijk
niet alleen objecten, maar een hele
reeks aan constructies die samen
een militaire verdedigingsgordel
uit de Tweede Wereldoorlog
vormen. Ik zal het hebben
over de Ninove-Waverstelling,
een zuidelijke aftakking van
de bekendere KoningshooiktWaverstelling (ook de KW-linie
genaamd). Zoals de naam verklapt
liep deze verdedigingslijn tussen
het Oost-Vlaamse Ninove en het
Waals-Brabantse Waver. Ook
deze keer schuim ik Wikipedia
en andere bronnen af om jullie
een slap afkooksel te komen
verkondigen.
Vooraleer ik een aftakking van de KWstelling bespreek, is het natuurlijk
belangrijk om uit te leggen wat deze
KW-stelling zelf is. Deze stelling was
een Belgische antitankversperring
om centraal België te beschermen
tegen een eventuele Duitse aanval
en past in de reeks van andere
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verdedigingsgordels die in het
neutrale België van de jaren 1930
werden opgericht. De linie liep van
Koningshooikt (Antwerpen) tot
Waver (Waals-Brabant), waar het
ook zijn naam aan dankt. De KWstelling werd tussen september 1939
en mei 1940 gebouwd, als een reactie
op de beginselen van de Tweede
Wereldoorlog. De verdediging was
voornamelijk langs de rivier de
Dijle geconcentreerd en bestond
uit een reeks gevechtsbunkers,
communicatiebunkers,
antitankgrachten en een groot aantal
andere stalen bouwwerken die tanks
moesten versperren. Door de Duitse
aanval via de Ardennen in 1940
bleek de linie al gauw nutteloos en
werd ze na enkele dagen al verlaten
bij de terugtrekking.
De zuidelijke aftakking NinoveWaver
heeft
eigenlijk
een
bedrieglijke naam. Ninove is
eigenlijk het eindpunt, aangezien
de aftakking vanaf Waver vertrekt
en zelfs dat klopt niet helemaal. De
laatste verdedigingswerken liggen
eigenlijk niet eens op Ninoofs
grondgebied. Ze liggen volledig
ten oosten van de rivier de Dender,

in Pamel (gemeente Roosdaal).
Dit achterwege gelaten is het een
eerder simpele verdedigingsgordel
zoals een ander. De linie werd
gebouwd door de Belgen vanaf 1938
en bestond oorspronkelijk uit 48
kringstellingen van kleine bunkers,
Cointet-elementen (dit zijn een soort
stalen hekken als tankversperring),
rechtopstaande
spoorstaven,
tetraëders en prikkeldraad. Deze
andere elementen gaven de linie
de bijnaam van ‘IJzeren Muur’. Er
was namelijk een hele ijzerwinkel
mee gemoeid: 12.000 Cointetelementen,
12.000
tetraëders,
20.000 spoorstaven, 150 ankerpalen
en loopgraven met kilometers
prikkeldraad. Van west naar oost
waren er onder meer concentraties

in en rond Pamel, Meerbeke,
Kester, Halle, Mont-Saint-Pont
(Eigenbrakel), Waterloo, Rixensart
en Waver.
De Ninove-Waverstelling kwam er
eigenlijk om de Duitsers gerust te
stellen dat België wel degelijk een
neutraal land was. De KW-stelling
focust namelijk heel sterk op een
verdediging van de grens met
Duitsland (wat enkele jaren later heel
terecht bleek, ik kijk naar u, Fall Gelb).
De zuidelijke aftakking was namelijk
opgericht met als doel een aanval
uit Frankrijk af te slaan. Brussel
zou door de stelling van een Franse
aanval behoed worden. Alhoewel dit
onze neutraliteit moest bewijzen,
hechtten de Duitsers er (eveneens

Figuur 1: KW-linie (oost) en aftakking Ninove-Waver (zuidwest).
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terecht) geen geloof aan. Aangezien
België in 1940 naar mijn weten
niet door de Fransen, maar door
de Duitsers werd binnengevallen,
heeft deze onbekende linie dan ook
nooit dienst gedaan. De Duitsers
ontmantelden deze Brüsseler Ring
al gauw in mei 1940. Hoe en wat
juist bleef staan (de bunkers zijn
er wel nog) en hoe de linies er in
1940 exact uitzagen is moeilijk
uit te zoeken. Aangezien het zo’n
obscure linie is, is er ook niet veel
over geweten. Misschien hebben de
Duitsers sommige punten wel nog
hergebruikt, zo vond ik op een stage
in Kester een deel van een loopgraaf
die tussen twee bunkers liep. Of dit
een toegesmeten Belgische, of in
1940 heraangelegde Duitse was, is

niet geweten. Een groot deel van
de verdedigingselementen van de
KW-linie werd door de Duitsers
ontmanteld en gebruikt om hun
Atlantikwall te versterken. De eerder
genoemde
Cointet-elementen,
waarvan er 77.000 Belgische
waren, werden hergebruikt aan de
Noordzeestranden. Het is dus niet
ondenkbaar dat dit ook met onze
Ninove-Waverstelling gebeurde.
Het
meest
herkenbare
verdedigingselement van de linie
zijn natuurlijk de bunkers. Deze
betonnen gevaartes domineren
ook vandaag nog duidelijk het
landschap. Vandaag de dag zijn de
meeste hiervan nog bewaard: vier
van de negen in Waterloo, vier van

Figuur 2: Bunker K6 in Kester.
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de vier in Eigenbrakel, zes van de
acht in Halle, acht in Kester, drie van
de vijf in Meerbeke en vier in Pamel.
De bunkers werden speciaal
gebouwd om zo resistent mogelijk te
zijn. Muren van 1,30 m dik zorgden
ervoor dat de bunkers inslagen
van granaten tot 220 mm konden
weerstaan. Alle bunkers hadden
zowel echte als ‘valse’ schietgaten,
bewapend met machinegeweren en
mitrailleurs. Van binnen konden de
soldaten ook granaten naar buiten
werpen. Een kleine bunker werd
bezet door zeven man. Binnenin
waren er aparte geschutsruimtes,
zodat er nog steeds geschoten
kon worden moest een deel van

de bunker vernietigd worden.
De bunkers werden binnenin
verlicht door petroleumlampen.
Langs de buitenkant waren de
bunkers
gecamoufleerd
met
zogenaamde „eitjes” of „Tiroler
tepeltjes”:
cementen
noppen
die een bladerscherm moesten
voorstellen.
Haken
aan
de
buitenkant zorgden ervoor dat er
ook echte camouflagenetten aan de
bunker konden bevestigd worden.
In elke bunker zat een nooduitgang.
Deze was dichtgemetseld met
een bakstenen muurtje dat van
binnenuit kapot te slaan was.
Naast de bunkers bestond de linie
vooral uit de metalen Cointet-

Figuur 3: Duits grondplan van een typische bunker uit de ‘Brüsseler Ring’.
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elementen. Deze grote metalen
hekken
konden
aan
elkaar
worden bevestigd en vormden een
doorlopende lijn tussen Ninove
en Waver. Waar de linie een weg
kruiste werden de elementen zo
opgesteld opdat ze nog als een
soort poort open konden. Op
sommige plekken stonden er geen
elementen, dan werd er gebruik
gemaakt
van
rechtopstaande
spoorwegstaven
of
tetraëders.
Deze konden al dan niet versterkt
zijn met betonnen vulling. Soms
werden er ook bermversterkingen
aangebracht, zoals op de Kesterweg
van Kester naar Oetingen. Hier
wordt een holle weg smal en
kan deze makkelijk afgesloten
worden met tankversperringen. De
Tweede Wereldoorlog was echter
geen stellingenoorlog, maar een
bewegingsoorlog. Enerzijds hebben
de Duitsers met hun beweging door
de Ardennen de linie vermeden,
anderzijds werd er nu ook gefocust
op het snel doorbreken van een
linie en dan meteen oprukken.
Waarschijnlijk had de linie bij een
effectieve aanval dan ook niet zo
lang standgehouden. Het type
versperring zou waarschijnlijk
de zwaarste tanks ook nauwelijks
gehinderd hebben.
Ook vandaag de dag wordt de
linie nog gebruikt, zij het op een
heel andere manier. Veel metalen
onderdelen van de linie zijn nog
14

te zien als verdacht uitziende
weidepalen bij de Pajotse boeren.
In Kester en Halle dienen enkele
bunkers als vleermuizenhotel en
bunker Ni9 in Pamel is toeristisch
bezichtbaar. De andere bunkers zijn
niet toegankelijk vanbinnen. De
meeste bunkers zijn voor de rest wel
vrij makkelijk te bereiken, ze liggen
vaak langs veldweggetjes of gewoon
straten.
Ferre O

Vincentjes: de Vilvoordse Moetoen

V

orig
academiejaar
heb
ik zoveel plezier beleefd
tijdens het schrijven van een
artikel over de prutah uit Judea
voor de Alfabeltjes, dat ik dit
academiejaar mezelf gewoon
niet kan weerhouden om deze
muntjestraditie verder te zetten.
We zullen in deze editie dieper
ingaan op de Vilvoordse Moetoen.
In tegenstelling tot de prutah –
een muntdenominatie die herleid
kan worden tot de 1e eeuw n.Chr.
– is de Vilvoordse Moetoen niet
zo oud als men zou denken.
Desalniettemin vertelt het wel
een interessante geschiedenis en
die zal ik dan ook in dit artikel
aanhalen.
Op de voorzijde (fig. 1) van de munt
staat het Lam Gods afgebeeld met
kruisvaan en het getal 50. Rond de
afbeelding is de volgende opschrift
beschreven: „779 – VILVOORDE –
1979 – MOETOEN”. Deze weergave
op de voorzijde doet ons meteen
terugdenken aan de middeleeuwse
Mouton d’Or. Dit is een Franse munt
die voor het eerst werd ingevoerd
in 1355 en sindsdien veelvuldig
werd geïmiteerd in de Verenigde

Figuur 1: Voorzijde van de Vilvoordse Moetoen.

Nederlanden. De bekendste imitatie
is de door Goodies afgebeelde Mouton
van de Vlaamse graaf Lodewijk
van Male. Ook in Brabant werden
Moutons geslagen: in Maastricht
door Jan IV en in Vilvoorde door
Johanna en Wenceslas. Het munthuis
van Vilvoorde bevond zich in 1355
in de huidige Guldenschaapstraat en
deze straatnaam is dan ook afgeleid
van de Mouton d’Or (gouden lam).
Aan de hand van de voorzijde van
de munt kunnen we wel zien dat dit
niet om een authentieke Mouton
d’Or gaat die gedateerd kan worden
tot in de middeleeuwen. De munt
dateert namelijk uit 1979. We zullen
15

daarom ons verder verdiepen in
de keerzijde van de munt. Op de
keerzijde (fig. 2) staat centraal het
wapenschild van Vilvoorde, met
daarrond de wapenschilden van de
met Vilvoorde gejumeleerde steden:
Middelburg (Nederland), Maubeuge
(Frankrijk), Ennepetal (Duitsland)
en Komatsu (Japan). Onderaan
staat nog het volgende opschrift:
„IN OMLOOP TE VILVOORDE VAN 1
SEPT. TOT 31 OKT. 1980”.

transactiemiddel gebruikt worden
tijdens de feestelijkheden. Sindsdien
is de munt wel nooit meer in gebruik
geweest en dient het als herinnering
aan deze gebeurtenis.

Figuur 2: Keerzijde van de Vilvoordse Moetoen.

Figuur 3: Logo van Radio Moetoen. Je ziet
duidelijk de inspiratie met de weergaven van een
heilig lam/schaap

Met al deze informatie kunnen
we nu heel de gelegenheid van
deze
muntslag
reconstrueren.
Vilvoorde vierde in 1979 namelijk
de 1200ste verjaardag van de stad
en ter gelegenheid van die feestdag
werd er een replica geslagen
van de oorspronkelijke Mouton
d’Or. De Vilvoordse Moetoen
was uiteindelijk in omloop van
1 september tot 31 oktober 1980
en kon toen waarschijnlijk als
16

Als afsluiter zou ik nog graag een
klein wist-je-datje meegeven. In de
jaren ’80 had Vilvoorde een lokale
radiozender met de naam „Radio
Moetoen” . Deze naamgeving is ook
geïnspireerd geweest de Mouton
d’Or en de Vilvoordse Moetoen. Eind
de jaren ’80 verdween deze Radio
Moetoen, maar sinds 2018 werd
de radiozender terug opgestart in
Vilvoorde (fig. 3).

Vincent Verhagen

Bibliografie

h t t p s : //s i t e s . g o o g l e . c o m / v i e w/
radiomoetoen/naamgeving-achtergrond
https://www.munthuis.be/blog/188god-en-geld-deel-3

Archeogames
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).
Winnaar vorige editie: Cisse Staes

Hier

Met een pintje (in een glas)
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Het poëziehoekje

De ballade van de zeven
Een najaarsavond zijn zij zingend opgestegen
en overmoedig naar de einders scheep gegaan:
- als chrysanthemen bloeien wolken langs hun wegen,
éér van den nacht de koele poorten opengaan Zij zagen diep en ver de schuwe sterren staan
en dan nabij een ster, die and’re vreemd verwant;
een gouden bloem, een vuur, een wapperende brand...
Onder het groene schemerlicht van de Plejaden,
stortten daar, als een vlam, naar het verschrikte land:
Mac Baine, a sergeant pilot en zes kameraden.
Nu Liggen immer verse bloemen op hun graven,
vlamgele brem, campanula of rode Mei;
een speelse koolmees tuimelt uit de beukenhagen
en buitelt dartel langs de takken naderbij.
En in het ruisend bos blaast Pan op zijn schalmei;
strijkt een fazanthaan neer in het verwarde hout:
de avond dooft. De dag wordt vaal en oud.
De melkweg strooit zijn sterrengruis in myriaden
over een zwijgen, dat ook hen gevangen houdt:
Mac Baine, a sergeant pilot en zes kameraden.
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Maar uit die stilte wordt het juichend lied geboren
dat zorgeloos zij zongen, tot den dood gereed.
Ik kan de klanken reeds achter den einder horen
van ‘t hoog en blijde carillon, dat Vrijheid heet.
O, als die morgen daagt, dat ik hen nooit vergeet;
want weer en wind verwaaien kelk en rank,
van liederen en bloemen welken geur en klank
en brem en meidoorn dorren langs verzande paden.
Maar ‘t rode hart gedenkt, bestendig in zijn dank,
Mac Baine, a sergeant pilot en zes kameraden.
O, Vrede, witte Prins, die door de landen rijdt,
Gij vindt ons in Uw veld, tot rijpen oogst bereid;
gedenkend in Uw naam ook deze zeven zaden:
dat zij tot halmen rijzen in Gods eeuwigheid:
Mac Baine, a sergeant pilot en zes kameraden.
Ben Van Eysselsteijn
1943

19

The Charge of the Light Brigade
I
Half a league, half a league,
Half a league onward,
All in the valley of Death
Rode the six hundred.
“Forward, the Light Brigade!
Charge for the guns!” he said.
Into the valley of Death
Rode the six hundred.
II
“Forward, the Light Brigade!”
Was there a man dismayed?
Not though the soldier knew
Someone had blundered.
Theirs not to make reply,
Theirs not to reason why,
Theirs but to do and die.
Into the valley of Death
Rode the six hundred.
III
Cannon to right of them,
Cannon to left of them,
Cannon in front of them
Volleyed and thundered;
Stormed at with shot and shell,
Boldly they rode and well,
Into the jaws of Death,
Into the mouth of hell
Rode the six hundred.
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IV
Flashed all their sabres bare,
Flashed as they turned in air
Sabring the gunners there,
Charging an army, while
All the world wondered.
Plunged in the battery-smoke
Right through the line they broke;
Cossack and Russian
Reeled from the sabre stroke
Shattered and sundered.
Then they rode back, but not
Not the six hundred.
V
Cannon to right of them,
Cannon to left of them,
Cannon behind them
Volleyed and thundered;
Stormed at with shot and shell,
While horse and hero fell.
They that had fought so well
Came through the jaws of Death,
Back from the mouth of hell,
All that was left of them,
Left of six hundred.
VI
When can their glory fade?
O the wild charge they made!
All the world wondered.
Honour the charge they made!
Honour the Light Brigade,
Noble six hundred!
Alfred Lord Tennyson
The Examiner, december 1854
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Wie heeft al die kabouters gestolen?

I

n studentensteden kom je per
definitie vreemde dingen tegen
en de Leuvenaars zijn dan ook
al wat gewend. Zo zijn gestolen
fietsen,
kapotte
ruiten
en
dronkaards in asfalteermachines
dagelijkse fenomenen, maar wat
er zich vorige week afspeelde,
deed de gemoederen van de
Leuvenaars hoog oplaaien. In één
nacht werden namelijk al hun
geliefde tuinkabouters gestolen.
Het was Julie Vermeersch die als
eerste op het plaats delict aankwam
en zag dat haar Jos, Janneke en Jules,
haar gekoesterde tuinkabouters,
met de noorderzon vertrokken
waren. Na contact op te nemen
met de politie werden dan ook alle
lopende onderzoeken even on hold
gezet om een antwoord te vinden op
deze mysterieuze verdwijning. Julie
was niet het enige slachtoffer: heel
Leuven zat zonder tuinkabouters en
niemand wist waar ze naartoe waren.
Er werd natuurlijk meteen, zoals
zo vaak, met een beschuldigende
vinger naar de studenten gewezen,
maar hiervoor konden geen harde
bewijzen
voorgelegd
worden.
Het gebrek aan camerabeelden,
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forensisch materiaal of wat dan ook
dat een aanwijzing zou kunnen geven
over de identiteit van deze criminele
bende doet de politie vermoeden
dat we hier met professionele
bendeleden te maken hebben. Dit
kunnen dus onmogelijk dwaze
studenten geweest zijn. Slechts één
persoon, Jonathan Verbrugge, zegt
die welbepaalde nacht iets gehoord
te hebben. Volgens hem waren ze
tijdens hun criminele activiteiten
een lied aan het zingen over een

schup, Napoleon en nog iets over
het Tweestromenland. Dit helpt
het onderzoek natuurlijk niet echt
vooruit en het algemene tekort aan
informatie heeft het leven gegeven
aan verschillende complottheorieën.
Zelfs QAnon heeft zich in het debat
gemengd, volgens hen gaat het om
aliens die tuinkabouters gebruiken
om hier levenskracht uit te halen.
Dat het onderzoek nu al is
vastgelopen, belooft weinig goeds
voor de slachtoffers. Gelukkig
zijn er door de overheid fondsen
vrijgemaakt die hun verdriet en
pijn enigszins moeten verzachten.
Laten we hopen dat dit geen
jaarlijks fenomeen wordt en dat
de Leuvenaars het slachtoffer
geworden zijn van een eenmalige
kabouternapping.
Victor Dewaele
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Cementius

E

r 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 het volgende
schreef. We raden alle studenten
ten zeerste af om Arthurs
voorbeeld te volgen. Ondanks
de ongepaste context waarin
dit verhaal verscheen was dr.
Cleymans 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 Cementius.
Gallia omnia divisa est in tres partes…
daar begon het allemaal. Julius Caesar
was net begonnen met zijn oorlogen
in Gallia te voeren maar al snel
bleek dat alleen verover niet genoeg
was. Daar waar zijn legers gingen
zaaiden ze dood en verderf, dorpen
werden afgebrand, steden van de
kaart geveegd. In plaats van deze
barbaarse nederzettingen kwamen
er Romeinse steden, gemaakt met
steen en beton. Het is tijdens de bouw
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van deze steden dat we onze vriend
Cementius tegenkomen. Cementius
was niet zo een speciaal personage,
eerder zelfs een beetje aan de saaie
kant. In zijn leven gebeurde er nooit
iets speciaals, alles ging gewoon
zijn gangetje, maar toen kwam die
bewuste dag die ervoor zou zorgen
dat nooit iets zoals het oude zou
zijn. De dag begon zoals gewoonlijk:
na zijn mager ontbijt ging hij naar
zijn werk. Hij was namelijk bezig
een brug te helpen bouwen over de
Loire, zodat de legioenen sneller de
rivier zouden kunnen oversteken.
Nu was er wel het probleem dat wat
men ook probeerde, het beton onder
water niet wou uitharden waardoor
de brug niet kon worden gebouwd
uit steen. Op die bewuste dag was
hij verstrooid en gooide en mengde
hij puimsteen onder zijn betonmix
en wat bleek? Het beton begon uit
te harden onder water en de brug
kon dus volledig uit steen gebouwd
worden. Deze ontdekking leverde
hem enorm veel roem en eer op,
zelfs zoveel dat hij op een bepaald
moment bij Caesar werd geroepen.
Hij kreeg de opdracht om een brug
te bouwen naar Brittania zodat zijn
troepen niet meer hoefden in te

schepen en dat er dus zo geen tijd
meer verloren ging. Uiteraard lukte
het hem om de brug te bouwen zoals
er nu nog sporen van te zien zijn
zoals stukken Romeins muurwerk
op de bodem van de zee, samen met
scheepswrakken die waarschijnlijk
gediend
zouden
hebben
als
fundering. En ik denk dat het zo is
dat de Griekse en Romeinse cultuur
zich konden verspreiden.
Een effectief examenantwoord van
Arthur Plees
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De kost van inktjets

E

en van de klachten die steeds
terugkomen onder studenten
over printers is het feit dat
printer-inkt zeer duur is. Er zijn
natuurlijk goedkope namaak
inktjets op de zwarte markt
en online verkrijgbaar, deze
dingen worden massaal in China
geproduceerd en het resultaat
is vaak dat je printer na een tijd
gewoon ervan kapotgaat.
Mijn vader, voormalig uitbater
van een computerzaak en nu
gepensioneerd,
kon
er
van
meespreken. Er was veel geld te
verdienen met het repareren van
printers die kapot waren gegaan
door slechte namaakinktjets. We
verkochten goede kwaliteit inkt van
A-merken, en mensen betaalden
daar veel voor, maar de winstmarges
hierop waren contractueel bepaald
en was niet groot. Wanneer wij een
inktjet van in de 50 euro verkochten,
dan hadden wij hier misschien 2 euro
winst op, als het dat al was. De grote
winst gaat inderdaad naar de grote
bedrijven, maar zelfs hun winst is
niet zo groot als je zou denken.
Maar hoe komt het nu dat inktjets zo
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duur zijn? Deze vraag stelde ik eens
aan mijn vader en die vertelde mij
over het proces van inkt maken voor
printers.
Printer inkt word gemaakt met
pigmenten zoals ‘carboon zwart’.
Hierbij worden dan ‘dispersanten’
gevoegd die ervoor zorgen dat de inkt
in grote hoeveelheden niet opdroogt
(tenzij hij ‘geprint’ is) en goed vloeit.
Vervolgens voegen de fabrikanten
er anti-schuimmiddelen bij, amineafleidsels die dienen om de pH te
controleren, en nog verscheidene
biocides om schimmels tegen te
gaan. Maar het voornaamste zoals,
iedere expert weet, is de druppel
eenhoornbloed die op het einde van
het proces moet worden toegevoegd.
Dit is het duurste element van de
inkt. De inkt is o.a. zo duur omdat
het van levende dieren moet komen,
inkt van een geslachte eenhoorn
verliest zijn magische eigenschappen
en zou een printer gewoon doen
blokkeren. De goedkope Chinese
inktjets maken gebruik van allerlei
chemische vervangmiddelen die
in
zeer
arbeidsonvriendelijke
omstandigheden door loonslaven

worden geproduceerd en vaak
kankerverwekkend
zijn.
Gaia
heeft recent nog een rapport
gepubliceerd waarin ze de Japanse
walvisvaart ervan beschuldigen
inkt van illegaal gevangen kraken
te leveren aan de Chinese industrie.
De woordvoerders van de Japanse
walvisvaart ontkennen dit met klem.

Figuur 1: inkt van kraken wordt al eeuwenlang
gebruikt in Azië als goedkoop vervangmiddel
voor eenhoornbloedinkt. Het vangen en melken
van kraken was voor de komt van de moderne
walvisvloot niet zonder gevaar. Toch was de
winst ondanks de gevaren zo groot dat de kraken
populatie van de Stille Oceaan tot uitsterven werd
bedreigd, enkel het uitzetten van Scandinavische
kraken (zie afbeelding 2) eind jaren ’90 kon de
lokale populatie van inteelt en uitsterven redden.

Figuur 2: Scandinavische kraak uitgezet in
1998, gefotografeerd in 2005.
(met toestemming van National Geographic)

De Europese industrie werkt dus
nog steeds met eenhoornbloed.
Voor meer duidelijkheid omtrent
het verkrijgen van dit product
vroegen wij Professor Aab Sjhaer
van de afdeling Fabelwezens van de
Universiteit van Hasselt en prof. Dr.
Em. Cees Clomp van de universiteit
van Rotterdam om meer uitleg:
„De
geschiedenis
van
de
eenhoorns is nogal onduidelijk,
maar archeologisch en historisch
onderzoek heeft uitgewezen dat
deze zeldzame wezens vroeger
voorkwamen in heel Europa, maar
ten tijde van de Kelten al waren
uitgestorven in West en ZuidEuropa. Tacitus vermeld nog dat
tijdens de Gallische Oorlogen enkele
oudere Galliërs zich nog konden
herinneren dat de laatste eenhoorn
van Gallië door de druïden werd
bewaakt in de bossen van Bretagne
en ongeveer 50 jaar voor de komst
van Caesar van ouderdom overleed.
De enige populatie die nog overbleef
was die van Scandinavië en een
kleinere populatie in Polen, deze
laatste is uiteindelijk door inteelt
en ziekte toch ten onder gegaan
in de 15de eeuw. De handel van
eenhoornhoorns en hun bloed was
een winstgevende business en de
vikingen bewaakten deze schat
goed. Uiteindelijk gingen ze zelfs
zo ver in het beschermen van dit
handelsgeheim dat ze een volledige
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soort verzonnen, nl. de ‘Narwal’ om
de hoorns te verklaren. Nu moet je
zelf eens goed nadenken, eigenlijk is
het toch belachelijk? Er is een vis met
een hoorn in de arctische poolcirkel,
en de mannetjes gebruiken dat om te
vechten met elkaar en om door het
ijs te breken, das toch te belachelijk
voor woorden? Maar ja, de mensen
wisten toen niet beter en geloofden
dat maar. Het geloof in Narwals is
vandaag nog zo levend dat er nog
regelmatig foto’s verschijnen van
deze mythische wezens die duidelijk
getruceerd zijn.
De populatie werd terug in de
Lage Landen verspreid in de 16de
eeuw dankzij een Habsburgs
kweekproject en nagenoeg alle
eenhoorns in de wereld stammen af
van de enkele exemplaren die eerst
in Vlaanderen en Wallonië werden
uitgezet. Gelijkaardige projecten
elders waren onsuccesvol waardoor
België een van de weinige landen
is met een levensvatbare populatie,
uitgezonderd de Scandinavische
landen.”
Vandaag leven de meeste eenhoorns
in de Benelux in gevangenschap,
uitgezonderd enkele kuddes in
de Waalse Ardennen. Sinds de
uitvinding van de printer en
bijhorende inktjets is de populatie
d.m.v. kweekprojecten serieus
toegenomen. Maar dit proces gaat
moeizaam. Kweken van eenhoorns
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Figuur 3: Afbeelding van een van de Habsburgse
eenhoorns, tentoongesteld in de tuinen van
het Coudenbergpaleis in Brussel, ca. 1506-1512.
Wandtapijt uit het KMSKA

in een boerderij is nooit gemakkelijk
geweest, de merries zijn zeer gevoelig
voor stress tijdens de zwangerschap
en programma’s om het kweken
te versnellen d.m.v. artificiële
inseminatie i.p.v. natuurlijk dekken
zijn tot op heden onsuccesvol
gebleken. Deze problemen dragen
bij tot de hoge kostprijs voor de
inktindustrie.
De moderne wetenschap slaagde
er wel in om de hoeveelheid
eenhoornbloed te reduceren dat
nodig is voor printer inkt, nu is
dat maar één druppel per inktjet,
vroeger was het veel meer.
Nog erger voor de kosten van
printer inkt zijn de nieuwe
milieumaatregelen van de Vlaamse
overheid. Om het stikstofprobleem
tegen te gaan moet de uitstoot van

stikstof bij de Vlaamse veestapel
worden gereduceerd, ook bij de
kuddes eenhoorns. Het probleem
ligt bij het dieet, eenhoorns
hebben nl. veel eiwitten nodig om
productief te zijn. Het dieet van
een eenhoorn voor bloedkwekerij
bestaat uit gras, maïsoverschot, hooi
in de winter, Ierse klavertjes vier
en voor een kwart uit krachtvoer.
Dit krachtvoer is een grote
boosdoener bij de stikstofuitstoot
van alle runderen, niet alleen
eenhoorns. Veeartsen en boeren
zijn bezorgd over deze maatregelen,
eenhoorns hebben nu eenmaal de
eiwitten uit het krachtvoer nodig.
Indien de Vlaamse regering geen
uitzonderingsmaatregelen geeft zal
de productie van eenhoornbloed
nog duurder worden en zullen de
prijzen van printerinkt nog verder
stijgen.

Figuur 4: Eenhoornmerrie en veulen in
gevangenschap in Limburg, de hoornen
worden bij volwassen dieren verwijderd voor
veiligheidsredenen, veulens krijgen pas een
hoorn in hun 3de levensjaar.

Zo, nu kennen jullie de reden
waarom inkt zo duur is.
Wodan Van den Bruel,
reporting for Alfabeltjes
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Beeldenstorm op MSI

I

k was laat. Te laat. Zoals ik
al duizend keer te laat was
geweest, maar deze keer was ik
wel echt te laat.
Als ik bij professor LaVey te laat
kwam, kon ik al even goed dood zijn.
Ik versnelde mijn pas nogmaals door
de nauwe gangen van het MSI, maar
was te roekeloos. Ik struikelde over
mijn voeten en stootte tegen één
van de standbeelden. Er klonk een
lichte kraak uit het midden van het
beeld en het wankelde een beetje.
Ik sprong recht en zette het beeld
terug recht. Dat lukte verrassend
goed. Toen ik eenmaal rechtstond,
zag ik echter dat er iets langs de
linkerkant vastzat tussen de twee
helften van het beeld, een lapje
donkere stof dat uit de spleet leek
te komen. Vreemd... Op dat moment
kwam LaVey plots uit zijn lokaal.
Waarschijnlijk had hij mijn klunzige
acties gehoord. Toen hij mij bij het
beeld zag, brulde hij: „wat is er hier
aan de hand?! Hey, blijf daar eens
van af! Kom, maak dat je hier zit en
niet nog meer dingen kapot maakt!”
Ik verontschuldigde me tevergeefs
en ging snel zitten.
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De volgende twee lesuren bleef ik
nog knalrood van schaamte en de
prof zag er niet uit alsof hij me zou
sparen na de les. En nee hoor, na
twee uur boze staren te verduren
nam hij me apart.
„Juffrouw, u weet dat u bij elke les
van mij al te laat bent geweest? Als
u niet wilt komen, moet je dat van
mij ook niet doen, maar verwacht
niet dat ik het tolereer om steeds
onderbroken te worden tijdens mijn
hoorcolleges. Begrijpt u?”
Ik knikte van ja terwijl ik mijn
tranen probeerde binnen te houden.
Ik wou zeggen dat het nooit mijn
bedoeling was om te laat te komen,
maar ik wist ook dat dat niets zou
veranderen.
„Je hebt toch niets gezien toen je
tegen dat beeld stootte, mag ik
hopen,” fluisterde de prof opeens.
Wat een rare vraag. Wat voor rariteit
zou ik gezien moeten hebben? Had
hij het over dat rare stukje groene
stof misschien? Ik keek hem vragend
aan en schudde van niet. Hij staarde
me nog na om te zien of ik niet aan

het liegen was, maar besloot het
uiteindelijk toch maar los te laten.
Dagenlang bleef zijn vraag nog in
mijn hoofd rondspoken. Wat zou ik
in godsnaam gezien moeten hebben?
Wat kon er in dat standbeeld
verborgen
zitten?
Uiteindelijk
besloot ik het aan enkele vrienden
te vertellen op een goede avond in
de fak; maar in tegenstelling tot mij,
moesten zij er stevig om lachen:
„ach, trek het u niet zo aan! Die man
wil u enkel meer angst aanjagen.”
„Wie weet steekt KU Leuven wel
hun zwart geld in die beelden en
vervoeren ze het zo van hier naar
daar, wanneer de beelden vervangen
worden!”
„Of
wie
weet
zitten
examenantwoorden er wel in!”

de

Ik lachte mee, maar diep vanbinnen
voelde ik dat er iets niet klopte. De
blik die de prof me had gegeven,
leek bloedserieus. Zijn blik was niet
zozeer boos, maar eerder bezorgd,
niet om mij, maar om welk groot
geheim ik juist ontdekt zou hebben.
Ik voelde me belachelijk. Ik had me
weer goed voor schut gezet. Ook al
wist ik dat het waarschijnlijk niets
betekende, kon ik het toch niet
volledig van me afschudden. Ik
besloot uiteindelijk om dan maar
even een frisse neus te gaan nemen.

Ik verliet de fak langs de achterkant,
de kille nachtlucht in. Zodra ik
buiten was, merkte ik dat mijn jas
nog binnen hing. Maakt niet uit, ik
zou snel terug gaan. Ik besloot om
richting het MSI te wandelen, zolang
ik maar weg was van de drukte en
het gefeest achter mij. Als ik nu
nooit te laat was gekomen, me niet
altijd zo had moeten haasten, was dit
allemaal nooit gebeurd. Plotseling
schoot het licht aan in de inkomhal.
Ik schrok en sprong snel weg van
de deuren. Raar, normaal kan er
zo laat niemand meer binnen in de
gebouwen, toch? Een lang figuur
verscheen in de hal. Professor Lavey!
Hij liep gehaast van de ene kant van
het gebouw naar de andere. Wat
deed hij zo laat nog hier? Misschien
was hij nu aan het kijken of wat in
het beeld verborgen was nog steeds
op zijn plek zat. Ik kon het niet
laten. Ik moest meer weten! Ik moest
weten waarom hij zo geheimzinnig
deed over een stomme kopie.
Ik trok voorzichtig aan een van de
voordeuren van het gebouw. Het was
inderdaad vreemd genoeg gewoon
open. Ik hoorde zijn voetstappen
terug naderen en besloot even
te wachten bij de deur, zodat ik
nog kon terugkeren indien hij me
zou beginnen afblaffen. Toen hij
in de inkomhal aankwam echter,
besefte ik dat ik beter nooit was
binnengekomen. De prof kwam
aangestrompeld met een zware
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zwarte zak over zijn schouder, die
afschuwelijk mensvormig was. Ik
schoot achter een van de grote
betonnen balken van de inkom en
zakte tot op de grond. Ik snakte
naar adem. Had ik nu werkelijk mijn
eigen professor met een body bag
zien wanNog voor ik die gedachte af kon
maken hoorde ik recht voor me een
luide knal. Het was de voordeur die
juist dicht viel. SHIT! Als die man
me hier zou zien zitten, zou hij me,
body bag of niet, nog harder haten
en straffen.
„Is daar iemand?” Hoorde ik zijn
opgeschrokken, maar nog steeds
zware en vastberaden stem zeggen.
Langzaam maar zeker hoorde
ik hem dichterbij komen. Zijn
voetstappen galmden steeds luider
en luider, tot net niet naast mij. Ik
durfde niet meer te ademen. Ik zat
vast. Als ik nu nog naar de deur zou
spurten, kon ik misschien nog net
ontsnappen, maar dan zou hij me
zeker herkennen. Ik sloot mijn ogen
en hoopte dat dit allemaal maar een
droom was. Binnen enkele seconden
zou ik wakker worden in mijn bed,
gedrenkt in angstzweet, maar
tenminste veilig. Dan kon ik heel
deze nachtmerrie achter mij laten.
En toen stond zijn intimiderende
gestalte over me gebogen.
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„Ik was juist nog iets voor jou aan
het regelen,” zei hij. „Ik moet zeggen
dat ik nog niet de tijd heb gehad om
je accommodatie helemaal in orde te
brengen. Ik had eerlijk gezegd ook
niet verwacht dat je zo’n grote last
zou zijn voor mij. Maar ach, lang ga
je er toch ook geen last van moeten
hebben.” En hij lachte. „Nu even stil
blijven zitten,” fluisterde hij, terwijl
hij duct tape probeerde te nemen
met de ene hand en mijn armen
vastklemde met de andere.
Dit was mijn laatste kans! Als ik nu
niets zou doen, kwam ik hier nooit
levend weg! Ik stampte met mijn
voet tegen zijn knie en rukte me los.
Yes! Maar toen ik weg rende, nam
hij nog net mijn arm beet en hij trok
me terug. Ik sloeg tilt en beet in zijn
hand.
„Jij vervelend kreng!”, riep hij en hij
sloeg me tegen mijn kaak. Ik begon
te draaien en als snel werd alles
donker.
Toen ik terug wakker werd, lag
ik niet meer in de inkomhal van
het MSI. Langzaamaan kwamen
mijn zintuigen terug. Ik zag fel
wit licht en even dacht ik dat ik
gestorven was, maar toen kwam de
geur binnen; Een stank die me zou
bijblijven tot de laatste momenten
van mijn leven. Naast mij kon ik
nu ook een figuur met een groene
kleur zien liggen. Toen besefte ik

me ineens waar ik was. Ik lag op de
vloer van de kelder van het MSI, vlak
naast het standbeeld waar ik eerder
deze week was tegen gelopen. Toen
ik de groenkleurige silhouette naast
mij nader bekeek, werd alle lucht
uit mijn longen gedreven. Het was
een lijk! De stank kwam duidelijk
van zijn lichaam af, maar vooral
nog van het bloederige gat in zijn
achterhoofd. De groene kleur was
afkomstig van het jasje dat de smalle
jongen droeg. Ik werd duizelig en
voelde dat ik moest overgeven. Ik
wou me omdraaien, maar merkte dat
ik vastzat. De prof had mijn armen
en benen vastgeplakt met duct tape.
Ik kon het niet meer houden en
kotste op mezelf, de vloer en ook
het lichaam van de jongen. Op dat
moment hoorde ik achter me de
versnelde voetstappen van de prof.
„Zie nu wat je onze arme Arne
aangedaan hebt, kluns! Sorry, maar
dit had die arme jongen echt niet
verdiend,” lachte hij in zichzelf.
Ik
schreeuwde
naar
hem:
„moordenaar! Vuile psychopaat!”

hier gebeurd. Ik doe alles wat je wilt,
maar alsjeblieft laat mij gaan!”
De prof grijnsde en zei: „voor zo’n
smeekbedes ben je bij de foute prof.”
Ik begon te wenen en schreeuwde
het uit. Net op dat moment pakte de
prof de tape en plakte die over mijn
mond. „shhhht, het is oké. Het is nu
toch al te laat om zoveel lawaai te
maken.”
Ik kon niets meer doen: niet rennen,
niet vechten, niet eens roepen
om hulp. Ik was verloren. Ik sloot
mijn ogen en liet het gebeuren. De
prof pakte me op en plaatste me
voorzichtig in het holle standbeeld.
Ik deed nog een laatste keer mijn
ogen open en zag het licht van de
lamp vervangen worden door de
muffe, donkere binnenkant van het
beeld. Het laatste wat ik weet, is
dat ik nogmaals kotste en tenslotte
flauwviel. Daarna was er niets meer.
Cisse Staes

„Wauw, eentje met een grote
mond, dat is lang geleden,” zei
hij sarcastisch. „Doe geen moeite
meisje, je gaat jezelf alleen maar
meer pijn doen.”
„Please,” smeekte ik, „please, laat
mij gaan. Ik zal niks zeggen van wat
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Doctor Love

V

oor al je probleempjes op
Tinder, in de liefde of bij
het versieren van een prooi staat
Doctor Love voor je klaar.
Waarom willen de meisjes nooit uit
met mij? :’(
Penislover69

Beste Penislover69,
Al eens gedacht dat jouw naam
meisjes afschrikt, namelijk het
feit dat je naam in het Engels
‘Penisliefhebber69’
betekent?
Deze naam zal hun het verkeerde
signaal geven waardoor ze niet
geïnteresseerd zijn, geef jezelf
een leuke bijnaam en dan zullen je
problemen opgelost zijn!
xoxo

Dr. Love

Potentiële partners lijken wel vaak
geïnteresseerd in mij, maar vaak
lijken ze hun interesse te verliezen
wanneer ik mijn fursuit aandoe,
maar ik vind mijn suit toch wel
een belangrijk onderdeel van mijn
persoonlijkheid. òwó
xxxnoobslagerxxx
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Lieve noobslayer,
Het lijkt me inderdaad niet zo leuk
als dit deel van jou niet willen
accepteren en dus ook hun interesse
verliezen. Misscien moet je mensen
met een gelijkaardige mindset
beginnen zoeken. Er staan bestaan
daar namelijk verschillende dating
sites (Ferzu) en tegenwoordig ook
tv-shows (Sexy Beasts) voor. Naast
deze sites kan je ook gewoon sneller
aangeven dat je graag je fursuit
draagt en dat als ze dit niet zien
zitten beide partijen minder pijn
lijden.
xoxo

Dr. Love

Is het normaal om op deze leeftijd nog
geen bal haar te hebben ?
Robbe
Beste Robbe,
Aangezien er zoveel Robbe’s bestaan
in deze wereld is het onmogelijk om
hier een antwoord op te geven, de
volgende als je een leeftijdsgebonden
vraag stelt even je leeftijd toe te
voegen.

Hopelijk tot gauw, xoxo

Dr. Love

Hoe kan ik beter performen in bed?
Sid
Beste Sid,
Jouw performce in bed zou veel beter
zijn als je eens naar je medemens
zou luisteren.
xoxo

Dr. Love

Wow waarom zijn pmd-zakken zo
aantrekkelijk?
Smel Petters
Beste Smel,
Het is bewezen dat mensen zich
aangetrokken voelen door felle
en lichte kleuren omdat deze een
sterk effect hebben op uw emoties.
Namelijk door lichte en felle
kleuren worden mensen blij en
energiek. Als u door deze energie
opgewonden raakt, is dit waarom ze
zo aantrekkelijk zijn.
Please visit a therapist, xoxo
Dr. Love
Hoe komt het dat alle mensjes in Fak
Letteren zo heet zijn??? Smexxyyy.
Duvel_musicafe_fanaat

Beste Duvel_musicafe_fanaat,
Dat ligt aan het kraantjes water in
de fak. Telkens als ze geen drankje
getrakteerd krijgen en erg skeer
gaan doen, vragen ze een glaasje
kraantjeswater. Dit maakt hun
onmiddelijk 100% aantrekkelijker en
zo krijgen ze terug gratis drankjes.
Dikke zoen,

Dokter LIEFDEEEEEEEEE

Kies ik de foute mensen uit, of kiezen
de foute mensen mij uit? Het is echt
een patroon geworden. Help. Stop het.
MIA (Mentaal Instabiele Alfaan)
Hallokidowki
MIA
Instabiele Alfaan)

(Mentaal

Het leven is als een magneet, je
trekt aan wat je uitstraalt. Ook al
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is je hartje puur en rein je uiterlijk
zal badboy material zijn. Probeer
eens op date te gaan met iemand
die je echt niet aantrekkelijk vind.
wie weet brengt dat je op het rechte
pad?
Kusjes en knuffels

DR. LOVEEEEEE

Hey dr. Love, ik zit met een prangende
vraag. Mijn hart is al een paar keer
gebroken en nu zit ik met een serieuze
angst tegenover nieuwe liefde of
commitment. Tegenwoordig ben ik
ook wel aan het flirten met iemand
waar ik ook al een aantal keer mij
naar huis ben geweest. Stap ik hier
op af? Geef ik mijn gevoelens toe?
Of is het een gevalletje seks goed, al
goed?
maagdje69420xoknipoog
Dag lieve maagdje69420xoknipoog
al klinkt je naam een leugen na jouw
vraag te lezen,

Hey dokter, tegenwoordig zijn er
vaak mensen aan het muilen in de
fak. Ik denk dat ik, zoals vele andere,
dit liever niet zie. Hoe ga ik hier het
best mee om?
Iemand die te eenzam is om te muilen
in de fak
Hallo daar Iemand die te eenzaam is
om te muilen in de fak,
Ik denk dat we allemaal de muilende
schepsels in de fak kennen met als
hun leider KLAUSSAUS. Misschien
is het eens een idee om aan hem te
vragen wanneer de muil aanslagen
plaatsvinden zodat je deze kan
vermijden? Ook al eens gedacht om
zelf mee te muilen? Je kan niet zien
wat je zelf bezig bent? Anders raad
ik je een heel donkere zonnenbril
aan en een t-shirt met „muilen in
mijn zichtveld kost je 5 euro”.
Alles komt goed, zoentjes

Dr. liefde

Het belangrijkste is dat je jezelf op
de eerste plaats zet en aangeeft wat
jij wilt. Zegt de andere „neen, ik heb
niet dezelfde verwachtingen,” dan
scheiden daar jullie wegen. Maar
natuurlijk seks is seks, poep zo veel
je kan met iedere soa-vrije man of
vrouwtje of X’jes. Maar steek geen
tijd in iemand die niet hetzelde wil.

Mijn vriendin wilt graag eens anaal
proberen, maar ik vind dat erg vies.
Ik zou niet graag kaka aan mijn
bonenstaak hebben hangen. Maar
ik wil haar ook die ervaring niet
ontnemen! Wat doe ik?
Fewwe

X dikke zoen

Ik stel mij heel veel vragen...
Bonenstaak? Uit welke prehistorische
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Dokter love

Beste Fewwe,

Foei foei foei Mama’s boy, hier is
dringend hulp nodig.
De laatste foef die jij gezien hebt is
waarschijnlijk die van je moeder bij
je geboorte? Ik zie twee opties of je
leeft verder als de eeuwige virgin en
blijft een mama’s boy. Of je staat bij
je eigen stuk en komt op voor jezelf.
mama weet het niet altijd beter hé,
jongeman.
Groetjes en pak dat poesje
Doker LOVE

beschaving kom jij tevoorschijn
met deze woordenschat? Overigens
lijkt het me interessant om naar
een parenclub te gaan een beetje
amusement voor jou, een piemel
in de aars voor haar en iedereen
blij. Please stop met het woord
bonenstaak of je vriendin gaat niet
lang de jouwe blijven.
grts

Heb jij ook prangende vragen voor
Doctor Love? Hou dan zeker je
jaargroep ofp Facebook in het oog,
Doctor Love zal een poll maken
wanneer hij/zij/x consulteert.

Dr. Love

Wat moet ik doen? Mijn mama vindt
mijn vriendin maar niets voor mij,
maar ik vind haar zo leuk. Maar je
kan toch moeilijk in een relatie zijn
die je ouders niet goedkeuren? Of ben
ik fout? Hoe moet ik dit aanpakken?
Mama’s boy

37

De alwetende Vindushi
Ram: deze maand staat in het teken van matigheid. Je bent
openhartig, enthousiast en pakt zaken rechttoe-rechtaan
aan. Water bij de wijn doen is niets nieuws voor jou. Het
is belangrijk voor jou dat er altijd een compromis ontstaat
tussen de tegenstellingen. Je zal ook een zware inspanning
moeten doen waardoor je een nieuw inzicht krijgt maar wel
de zaken herwaardeerd. Zowel bij mislukking als bij succes
kan je de juiste waarde onderscheiden. Daarnaast is er ook
nog de zon. Je zal nieuw leven zijn, een positieve wending
en voorspoed. Geniet hiervan.
Stier: je bent onderzoekend, geduldig en zorgvuldig. Er
is een innerlijke zoektocht, die mogelijk zou komen door
een spirituele eenwording die je zelf mag invullen. Maar je
zit met een probleem waarin je probeert het oude en het
nieuwe zelf te vergelijken. Je houdt krampachtig vast aan
het positieve in je relaties. Wilskracht en eerlijkheid zijn de
manier om je doel te bereiken. Er komen verbintenissen in
de toekomst.
Tweeling: je komt in uitdagende situaties terecht. In dit
soort omstandigheden ben jij het sterkste. Partners zien jou
als gelijkwaardig, maar eenzaamheid en scheiding liggen op
de weg. Je bent verbeeldingsrijk, romantisch. Maar let op
voor je relaties want deze zijn vaak heel oppervlakkig. Je
kan dit zeker overwinnen maar hiervoor moet je aan jezelf
werken.
Kreeft: je bent knap, ambitieus en houdt ervan om de
show te stelen. Anderen zoeken steun bij jou, ze zien dat
ze hun verhaal kwijt kunnen bij iemand zoals jij. Je nieuwe
plan wordt werkelijkheid: zowel over geld, als een nieuwe
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zekerheid. Iedereen koestert zich aan de warmte die jij
geeft. Je verwerft ook iets bijzonders: let wel op dat het niet
naar je hoofd stijgt. Je reageert instinctief maar hebt geluk
want je komt zelden in de problemen.
Leeuw: je bent gevoelig, lief, intelligent en warmtevol. Je
hebt vaak de neiging om veel te sturen en wordt daardoor
ook gekenmerkt door je jaloezie. Deze jaloezie kan leiden
tot reactie uit wraakzucht. Dit kan slecht vallen bij zowel
anderen als jezelf. Er komt een complexe en onverwachte
situatie aan, die je oplossingen zal bieden. Blijf kalm en
denk realistisch na: zo kom je er wel uit.
Maagd: je moet op je hoede blijven want er zijn problemen
die niet opgelost geraken. Blijf vasthouden aan je plannen
en verdedig jezelf niet te veel. Je moet niet te snel toegeven
aan je verlangens. Spijt komt later pas. Als je plannen
mislukken zal je hierin moeten berusten. Geef niet toe aan
deze teleurstelling en kijk vooruit. Laat de tegenslag het
plezier niet vergallen. Je zal sterker uit tegenslagen komen.
Weegschaal: je bent betrouwbaar, materialistisch en wilt
zekerheden in het leven. Je hebt het moeilijk met je neer te
leggen bij bepaalde beslissingen, maar er komen beloningen
aan. Je proces wordt voltooid en hierdoor zal er harmonie
zijn in je familie en vriendenkring. Er breken betere tijden
aan in liefde en relaties. Maar let wel op voor jaloezie in
deze tijden.
Schorpioen: er zal een belangrijke positieve verandering
zijn. Hierdoor kan er een transformatie zijn die lijdt
tot bevrijding. Dit zal zorgen voor een overwinning.
Bij het verwezenlijken hiervan moet je opletten dat je
niet overkomt als een showoff. Laat je inspireren door je
onderbewuste: deze boodschappen zullen later heel goed
van pas kunnen komen.
Boogschutter: je bent onderzoekend, geduldig en
zorgvuldig. Resultaat is belangrijk voor jou. Dit kan leiden
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tot eenzaamheid. Je zal hierdoor een zoektocht ondergaan
maar let op dat je je niet te veel terugtrekt. Het is ook
belangrijk om je tijd te gunnen om te herstellen. Op liefde of
een relatie kan je beter even wachten. Na je terugtrekking
zullen er nieuwe ideeën ontstaan maar let op dat je niet te
veel hooi op je vork neemt.
Steenbok: je bent stabiel en kan hard werken maar zit met
een groot probleem: geldzorgen. Je zal je zin krijgen maar
op de weg hiernaar is de kans groot dat je een tik op de neus
krijgt. Je geldsituatie heb je redelijk in de hand. Je wacht op
de resultaten van je nieuwe plan. Je vindt een goede balans
tussen lichaam en geest. Deze maand kan je ook last hebben
van heftige emoties door een onverwachte keuze, maar na
regen komt zonneschijn.
Waterman: je zal groen licht krijgen voor een nieuw idee.
Je hebt een grenzeloze verbeelding. Dit voert je naar alle
richtingen. Enthousiasme zal je helpen maar let op dat je
sterke ambitie je niet in een uitzichtloze situatie brengt.
Neem wel zeker genoeg rust. Een duidelijke beslissing zal
je dwingen om je terug te trekken. Leed en pijn zal je onder
ogen moeten komen maar je zal er zeker uit komen.
Vissen: je hebt verlangens naar het avontuur. Voor
dit avontuur zal je je tijd moeten nemen. Door je
nieuwsgierigheid zal je alles tot in de puntjes uitpluizen.
Je zal moeten oppassen voor opportuniteiten. Deze
opportuniteiten kunnen omslaan: je betrouwbaarheid kan
zwaar in je nadeel werken. Je bent trouw aan mensen wat
een goede eigenschap is. Er zal financiële voorspoed zijn.
De alwetende Vindushi en de inzichtelijke Hiërofant
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Versprekingen
Anna (2ba): tektoniek is eigenlijk
gewoon earthbending.
Arthur (2ba): Aiwendil heeft echt
de tijd van haar leven gehad me mijn
geweer.
Kleine Robbe (2ba): ik ga al genoeg
hartaanvallen veroorzaken om
mezelf als slaaf te verkopen aan de
hoogste bieder in Alfa.
Elian (2ba): ik heb al een kleine
vogel, ik moet er niet nog een
hebben.
Aike (2ba): ge moet da gewoon
er eens uittrekken en goed mee
schudden.
Kevin (3ba): ik bijt alleen als ge
da leuk vind. Waarop Elian (2ba):
ooooh ja!

de buurt ben.
Elian (2ba): Cisse, gij gaat naar
Azkaban. Waarop Cisse (2ba): ik ben
net terug. Waarop Aiwendil (2ba):
ik dacht dat ge naar een nazikamp
waart geweest.
Anna (2ba): vraag aan Musicologica
of ze van Klaus willen veranderen?
Arthur (2ba): moeten we van de
kindjes blijven?
Arthur (2ba) tegen Cisse (2ba): laat
mijne paal gerust.
Anna (2ba): ruiken jullie kabouters?
Sander (1ba): wat is Kevin?
Aike (2ba): ma da plakt en da
schuimt.

Aiwendil (2ba): ik ben geen grote
man.

Arthur (2ba): ik zal u eens wild
maken.

Charisse (Alfaan): Ferre, voor u
scheer ik mij.

Kelvin (1ba) tegen Wout (1ba): ik ga
uw baby stelen.

Ferre (ma): ik houd altijd mijn
mondje goed dicht als ik bij Ferre in

Gretel (3ba) tegen Jana (1ba): ge
moogt die aftrekken ze.
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Professor
Van
der
Stock
(knutselaar):
hebt
u
mijn
wimbergtimpaan
al
gezien?
*gniffelt*
Robbe (2ba): Merk je er nog iets van
dat je nonkel je alcohol gaf, behalve
pijn in je achterste? Cisse (2ba):
Het zit daar wel wat losjes. Waarop
Machteld (2ba): Ik merk het.
Robbe (2ba) doet flesdopje in glas:
ah, da zinkt. Machteld (2ba): das
metaal. Waarop Robbe (2ba): de
Titanic was ook metaal.
Arthur (2ba): Robbe speelt graag
met ballen.
Cisse (2ba): ik ben de volledige
tegenpool van Robbe; ik ben het
meest seksuele wezen op aarde.
Maarten (???): dan kunt ge door de
theodoliet naar de kindjes kijken.
Arthur (2ba): eenmaal da ge nat zijt,
zijt ge nat. Het is het nat worden da
ambetant is.
Wannes (2ba): willen we niet
allemaal Robbe muilen? (nvdr: ja.)
Robbe (2ba): heb ik geen soapaddenstoel?
Mel (4ba): ik vind kannibalisme
minder erg dan necrofilie.
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Machteld (2ba): kinders, crematie
van uw pc is niet ecologisch
verantwoord.
Kevin (3ba): als Klaus wilt muilen,
dan wil ik wel, ze.
Kevin (3ba): mag ik jouw nootje in
mijn mond steken?
Mel (4ba): ik hou van masochisme.
Charlotte (ma): eih, Klaus heeft
Ferre z’n fluit gelikt.
Mel (4ba): deze ballen zijn echt
goed.
Caitlin (Alfaan): ons papa heeft een
kruisboog.
Luna (ma): Esther haar oog is aan
het opzwellen. Waarop Elias (1ba),
die Victor (1ba) knuffelt: bij mij is
er ook iets aan het opzwellen.
Jens (VUB), over Fransen: mensen
is een groot woord voor die mensen.
Vincentjes (ma): 69 gedeeld door
drie is 33.
Robbe (2ba): Ferre, gewoon erin
rammen!
Annelies (Alfaan): ik was echt aan
het wachten op iets anaal.
Robbe (2ba): ik heb zin in nog zo’n

fakspecial.
Robbe (2ba): een persoon die je echt
wel zou doen? Waarop Erika (2ba):
Bavo!
Kevin (3ba): Mel, niet in Julian z’n
oog spuiten.
Melissa (ma): als Maarten stout is,
moet ge dat op zijn gezicht spuiten.
Robbe (2ba): wtf heb ik op u
gespoten?
Bob (ma): ik dacht dat ik eraan kon
zuigen, maar het lukte niet.

Mel (4ba) tegen Ferre (ma): trek mij
dan he! Wilt gij mij trekken?!
Mel (4ba): die klaussaus moet in
Klaus z’n zak blijven.
Annelies (Alfaan): ga Jasper wakker
maken en zeg dat hij z’n ballekes
moet fixen.
Julian (ma) aan Luna (ma): wat is
dat? Waarop Luna: een fluitje om op
te zuigen.
Ferre (ma): ik heb een natte poes
vast

Max (3ba): ik boor graag.

Kleine Robbe (2ba) aan Charlotte
(ma): sneller en harder blazen!

Mel (4ba), over lookshampoo: ik wil
er echt een frietje in doppen!

Gretel (3ba): ik voel de vloeistof in
mij gespoten worden.

Mel (4ba): *steekt vinger in de
lookshampoo en eet het*, waarop
Mel: OH DA’S ECHT SHAMPOO?!

Axel (3ba): ik ben nog steeds stijf.

Charlotte (ma): we doen 1, 2, 3
seksstandje! Waarop Vincent (ma)
meteen op zijn knieën gaat.
Vincent (ma): Erika, wilt ge de
borsten van Mereke aaien? Da’s oké,
da’s familie.
Maarten (???): ik mag straks niet
vergeten dat schietlood uit mijn
broek te halen.

Professor Schoep (Protohistorie):
het is moeilijk les te geven als ge
opgepakt wordt.
Gretel (3Ba) met tweedegraads
brandwonden: Spoed? Wat is spoed?
Ferre (ma): Luna is een poes.
Kevin (3ba): Vincent wordt meer
doorgegeven dan de gemiddelde
joint op een feestje.
Zander (3ba): ik shake alles kei veel.
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Waarop Kevin (3ba): ik heb wel iets
dat gij moogt shaken
Elian (2ba): Alabama is altijd fijn.
Thomas (ma): ik ben grotere ballen
gewoon.
Elias (1ba): ik wil op u spuiten.
Victor (1ba): ‘t is ni de bedoeling dat
ik op u kwam.
Kevin (3ba) tegen Zander (3ba): als
ge mee naar het wc-kotje komt, kunt
ge iets goeds doen voor mij.
Kevin (3ba): iedereen vraagt altijd
„hoe doe ik GIS?”, maar niemand
vraagt hoe ik Kevin doe.
Wannes (2ba): Ik kon mijn eigen
broek niet lezen.
Robbe (2ba): gewoon trekken, dat
gaat heel gemakkelijk.
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In the meme time
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Beste studenten, donoren en bijna-donoren
Van 15 tot 18 november is het weer tijd om een beetje van jezelf te geven
en zo levens te redden: de Bloedserieusweek gaat van start! Word de held
van de dag, want dat bloed is levensnoodzakelijk voor vele mense. Als dank
voor je heldendaad krijg je een goedgevulde goodiebag. Overtuigd? Doe de
donorzelftest om te weten of je mag doneren via rodekruis.be/donorzelftest
en schrijf je vervolgens in via bloedserieus.be/nl/steden/leuven (inschrijven
is verplicht!). Meer info via Facebook: Bloedserieus Leuven.
Waar?
Doneren kan op de volgende tijdstippen en locaties:
Ma & Di: 10u30 - 20u Ladeuze Plein
Wo & Do: 10u30 - 20u Gymnasium, universitair sportcentrum (Sportkot)
Ma - Do: 08u30 - 20u Donorcentrum (Gasthuisberg)
Wil je graag mee de bloedserieusweek organiseren of ons team versterken?
Stuur ons zeker een berichtje!
Tot dan!
Het Bloedserieusteam
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ZONDAG 20 SEPTEMBER
THE RETURN OF THE FAK

FAK LETTEREN OPENT ZIJN DEUREN ALS ZITCAFÉ!
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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 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.

