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 Alfanen
Het jaar is weer ver gevorderd, we
zijn weer levend tot ik december
geraakt. (*kort applaus voor de
strijders*) Maar we zijn er nog niet
er komt een zware periode aan.
De Alfabeltjes zal jullie een beetje
moed geven door met deze editie
een terugblik te geven naar dit toch
wel vreemde eerste semester.
Ik wens jullie een goede blok toe
met weinig mental breakdowns en
fijne feestdagen. Hou het wel een
beetje veilig zodat we elkaar in 2021
(hopelijk) wel terug kunnen zien
voor fysieke evenementen!
Emma

Beminde
vrienden
archeologie

van

de

Het einde is nabij. Niet van de
wereld - al voelt dat wel zo de laatste
tijd - maar van het semester. Hier
hangen traditioneel deadlines en
de alom gevreesde blok aan vast,
maar ook positieve aspecten zijn
eigen aan deze periode van het jaar.
Voorbeeld bij uitstek: deze editie
van Alfabeltjes.
Naast de semesterbeelden vind je
hier broodnodige positiviteit in
kerstwensen, negativiteit ter balans
in het rubriekje ‘semester in vier
woorden’ en ook enkele literaire
stukjes. Het langverwachte vervolg
van Pandora’s Box, de proloog
van een boek-in-wording van een
Alfaan en natuurlijk het vertrouwde
poëziehoekje. Verder biedt de
archeogame deze editie de perfecte
tool om te evalueren hoe het met
jouw blok gaat. Dus: gaat heen en
leest!
Met een meest vriendelijke groet
Max
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Woordje van de praeses
Teerbeminde studenten, archeologen en vrienden van de archeologische
discipline
Is dit alweer het laatste woordje van de praeses van 2020? Oh, wat is de tijd
snel gegaan. We moeten er geen doekjes om winden: het was geen fantastisch
semester. Ik ben de vier muren van mijn kot beu gezien en verlang zo een
dol avondje in de Fak. Het semester kende veel ups en downs, maar toch
zou ik jullie allemaal tienduizend maal willen bedanken voor jullie inzet,
aanwezigheid en liefde.
De talrijke aanwezigheid op onze online evenementen (om niet te spreken
van onze 2de plaats op de Kringenzuip woehoewwww) was geweldig en liet
zien dat ondanks de koude, barre tijden in ieders hart nog steeds plek voor
Alfa en haar leden is.
Ik wens jullie allemaal immens veel succes met de blok, de examens en
gewoon met het zijn. Gun jezelf een pauze of wat rust af en toe. Er is meer in
het leven dan je doodblokken. Ga een blokje om, drink een lekker koffietje/
pintje, zoom met je favoriete medestudent. In andere woorden, denk aan
jezelf. Ik denk alvast aan jullie allemaal.
Bon courage allemaal,
Liefde
Luna
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Kalender
Wil jij op elk moment weten wat er allemaal gaande is? Wil je
weten wanneer je digitaal je sociaal leven verden kunt zetten? 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.
Blok :(
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Eating Tunnels
Prologue (Part One)
There once was a human, just a normal human being, nothing special about
him, really. He was the only son of a farmers family, had had the most basic
of educations and helped his family out nearly every day.
It was the same ritual, day in, day out.
Eventually this young man grew tired of it, and packed his bags.
He wanted to go to the big city, he wanted to start anew.
He knew his parents would never agree, they thought it was too dangerous,
too risky to try to survive in the city.
And so he left at night, the only evidence he ever lived there the note he left
on the table and the pictures mounted on the wall.
The journey was a tedious one, hitching rides and trekking through the
meadows.
After four days and three nights, he made it. He had finally reached his
destination. His new life could finally begin!
He wanted to scream at the top of his lungs, but kept quiet instead. ‘Finally,’
he thought, ‘I can live a more interesting life.’
He was overjoyed, he thought he had put the hardest part of this adventure
behind him. Oh, how wrong he was.
The male skipped happily to the nearest inn and asked for a room. The
receptionist named the price, which far exceeded what he had expected,
and handed over the keys in a rude manner, but the farmer’s son still kept
his optimism. ‘I’ll just go a day without food,’ he thought, ‘that shouldn’t be
too hard.’
After a good night’s sleep, he went out to find a job. Which unfortunately
proved to be harder than he thought it would be.
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When the day was almost over and he still had had no luck, he decided to
continue his search tomorrow. ‘Surely,’ he thought, ‘someone would want
to hire me.’
With that thought he went to bed.
This kept happening for days, those days turned into weeks, which turned
into a month, and still no dice.
The male started losing hope, ‘Maybe, I should have listened to my parents,
they were probably right. I wasn’t made to survive in the city,’ he thought
dejectedly, ‘maybe I should just go back to the farm.’
This kept on repeating in his mind while he laid wide awake in bed.
The despair of failing, of having wasted so much money, time and energy in
an impossible dream, finally sinking in.
‘Tomorrow,’ he said to himself, ‘tomorrow, I’ll try one last time, and then
I’ll go back.’
On his last walk through the city, he stumbled upon a shop, one he had
never seen before.
„Maybe this shop will hire me,” he mumbled to himself, „maybe, lady luck
will finally be in my favor.”
As he stepped through the door, the smell of old, dusty books immediately
hit his nose.
The shop was filled with rows upon rows of shelves, stuffed to the brim with
books.
„Hello?” he called out, „is anybody here?”
An old, bespectacled man suddenly appeared from behind the counter.
„Ah!” the old man exclaimed, „a customer, that’s a surprise! Almost never
get one of those...” he mumbled the last part, „with what can I help you,
young man?”
„I came here to ask if you were, by chance, looking to hire someone at the
moment,” said the younger, „if you aren’t that’s okay as well, of course!”
„Is that truly what you want?” asked the elder, „I can offer you much more,
you know...”
„What do you mean by that?” asked the country boy, curiously.
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„I can grant you any wish, and only ask for something small in return,” was
the reply he got.
„You can grant me anything, and only want something small in return...
That doesn’t sound really fair, does it?”
„I guess it doesn’t, but it’s my job. I’m kind of like a genie, you know. It’s just
what it is.”
„And you really only want something small in return?” the young man
asked skeptically.
A simple yes, was all he got for an answer.
„And what might it be that you want in return?”
„Something small like...,” the old man said, „you have to help me clean this
store.”
„That’s all? Then I guess I can humor you,” was the reply from the younger
male.
„I guess I want to have a lot of knowledge and riches, to be really fortunate
as well,” the words flowed easily off the young man’s tongue, not knowing
the grave mistake he just made.
The old man grabbed the other man’s hand, giving it a quick shake. „As you
wish, Geoffrey,” he smirked, nice exterior completely forgotten.
„Wait, how do you know my name?!” said Geoffrey, taken aback by the
drastic change of atmosphere.
The old man’s eyes flashed a screaming red for a split second.
„What are you, really?!” screamed Geoffrey in a panic, rooted to the ground
in fear.
The old man laughed, „I go by many names, young one. Many of which
you don’t understand the meaning. Just know that you made a deal with a
dangerous and ancient creature, who has dwelled in the deepest and darkest
parts of this universe.”
Realisation struck the young human, ‘I made a deal with the devil’, he
thought, ‘how could I have been so naïve?!’
„Now, as for my part of the deal, I want human sacrifices. I’ll let you know
each time when and how much I want,” the friendly exterior was back.
„But remember, your life is in my hands, one little slip up, and...,” he made
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fire appear in his hand and snuffed the flame out quickly, „say hello to
Death.”
Geoffrey could only gulp, realizing he had made the worst mistake in his life.
„Don’t look so dejected, you got a great bargain, didn’t you? A lot of people
would kill for such an easy way to get fortune, richess and knowledge. But
I guess you’ll have to kill as well, huh!” exclaimed the devil in disguise,
cackling.
Geoffrey’s eyes lost all hope, all he wanted was a more interesting life in the
city. He never asked for any of this! It wasn’t fair, why did this happen to
him?!
Lady Luck really was never in his favor...

Rune Van Bouwel
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Semesterbeelden
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Het semeseter in vier woorden

H

et semestereinde nadert. Wat vond jij van jouw semester? Wij
vroegen het leespubliek om een korte beschrijving of mening.
Kort betekenende exact vier woorden. Hieronder is het (eerder
verontrustende) resultaat te vinden.
Among Us, Mincraft, Jackbox
Nieuwe vrienden, corona problemen :(
Red is heel sus
Te veel op afstand
Kut, dom, achterlijk, vies
Hier. Nog. Een. Deadline.
Oh god oh neuk
Paper, essay, taak, help
Geen, sex, kut, Bavo
Help, verdrinken, kutKUL, teveel
No Nut November suckt
Ik wil niet meer
Kwil ni naarde kelder
Alfa discord is cursed
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Louis Paul kinda sus
Brein, delete dit semester
Ik haat alles hieraan
Kust mijn kloten, dank
Echt écht ongelooflijk KUT
Goed geslapen, weinig gestudeerd...
Prosit Corona zonder gezang
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Pandora’s Box

L

aat mij eerst en vooral iets duidelijk maken. Het was absoluut niet
mijn bedoeling om op die mammoet te jagen. ABSOLUUT NIET. Ik
heb wel betere dingen te doen dan in een dikke jas vervaardigd van
gedroogde huiden achter een paar Neanderthalers aan te sjokken om
hopelijk een mammoet tegen te komen, zoals bijvoorbeeld thuis tv
kijken, wensend dat ik die doos nooit had open gedaan.
Maar ik loop op mezelf vooruit. Waar was ik gebleven? Ah ja, gloeiende
armband. Wel, ik heb het zelf nog niet volledig uitgevogeld, maar het lijkt
erop dat ik met het combineren van drie specifieke tekens één of ander
mechanisme getriggerd heb, waardoor mijn broer en ik op een of andere
manier terug in de tijd gereisd zijn. En niet eens een beetje. Vraag me niet
hoe dat in zijn werk ging, ik zou het niet weten.
Maar wij werden dus wakker, in the middle of nowhere, naast een rivier,
met gigantisch veel koppijn. Niet ideaal dus. Wel, het werd nog erger.
Jasper, met zijn eeuwig enthousiasme in de ochtend, springt op en valt
prompt terug neer.
„Dat was te snel,” mompelt hij terwijl hij langzaamaan recht komt en rond
zich heen kijk. Het is even stil. „Emma?” Vraagt hij ineens. Ik grom en knijp
mijn ogen dicht, en probeer over te brengen dat ik nog wat langer wil slapen.
„Emma!” zegt hij wat haastiger. Ik kreun eens en ga zitten.
„Wat is het?” Ik wrijf eens in mijn ogen. Ik zal te moe geweest zijn, ik kon mij
niet herinneren hoe ik van de bus terug naar huis geraakt was.
„Emma, kijk!” Ik open mijn ogen. In plaats van een vervelende broer te
zien die weer eens een domme grap uithaalt, strekt er zich een gigantische
grasvlakte voor mij uit.
„Jasper, dit is niet grappig. Hoe zijn we in hemelsnaam hier beland?” Ik
kijk om mij heen en zie mijn broertje voor zich uit staren. „En wat voor
kleren heb jij nu weer aan?” Hij antwoordt niet en staart vooruit. Ik gooi
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gefrustreerd mijn handen omhoog. Jasper begint langzaamaan voor zich uit
te wijzen.
Ik kijk mee in zijn richting en wordt meteen bleek. „Zijn dat? Onmogelijk.”
Aan de rivier, die zich door het landschap wringt, staat een dier waarover ik
alleen nog maar iets was tegengekomen in de les of in het museum. Ik trek
Jasper tot op de grond.
„Waren dat mammoeten?” fluistert Jasper gefascineerd. Wel het leek er zeker
op, maar dat is onmogelijk. Die zijn 4000 jaar geleden of zo uitgestorven.
Toch?
„Waar zijn we?” Vraag ik.
„Ik denk niet dat het een kwestie is van waar we zijn, of toch niet echt.
Belangrijker is, wanneer zijn we?” Ik wil hem meteen antwoorden dat dat
echt niet kan en dat de grap nu wel mooi is, als er iets verschijnt in mijn
ooghoek. Het lijkt een kind te zijn, niet veel ouder dan acht.
„Euhm. Hallo?” Jasper schiet mij meteen een boze blik. Ik haal mijn schouders
op naar hem. ‘Wat nu weer?’ Hij zucht eens diep en staart mij aan. ‘Was dat
echt het beste dat je kon verzinnen?’ Ik rol mijn ogen. Ik keer mij terug naar het
kind en open mijn mond om weer iets te zeggen voor ik aarzelde. Hij, want
het was overduidelijk een hij, bleef ons aanstaren met een vreemde blik in
zijn ogen. Ik lach aarzelend en zwaai. Het jongetje blijft mij aanstaren.
„Dit is lichtjes beangstigend,” mompel ik tegen mezelf. Jasper beweegt zich
langzaamaan richting het jongetje.
Het jongetje kijkt ons aan met argusogen terwijl we gestaag in zijn richting
stappen.
Hij lijkt heel hard op ons, maar vreemd genoeg ook anders. Geen grote
verschillen, maar kleine dingen die wel opvallen. Een grote neus, een iets
breder voorhoofd en al een breed gestel voor een kleine jongen. Hij is
aangekleed met een jasje van gedroogde huiden, gedrapeerd over zijn hele
lichaam.
Gedurende de meest bevreemdende minuten staan we met drie in stilte naar
elkaar te kijken, niemand kon een woord vormen, stomgeslagen door het
zien van de ander.
Het jongetje begint met zijn mond open te doen en tot mijn verbazing maakt
het jongetje ook al enkele klanken. Ze lijken een beetje op onze lettergrepen,
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maar ruwer en schijnbaar ongestructureerd. Ik begin met praten: „hallo,
wij…” Ik wil mijn zin afmaken maar besef dat hij ons niet gaat verstaan. Met
mijn handen begin ik dan maar gebaren te maken. Ik wijs naar Jasper en dan
naar mezelf dan wijs ik naar de omgeving rondom mij en ik haal ten slotte
mijn schouders op. Het jongetje zwijgt en staart. Jasper en ik kijken elkaar
aan. Plots komt de jongen dichterbij. Hij neemt mijn hand vast en begint mij
mee te trekken.
Hij neemt ons mee langs de rivier, een opvallend kenmerk in het nagenoeg
kale toendralandschap. Er is niet veel lawaai, niet zoals in de stad, het is
nagenoeg rustig.
Na een klein half uurtje over deze vlakte gewandeld te hebben verschijnt er
een soort kamp in zicht. En ik heb het niet over een Chirokamp of zo, neen,
al zijn er wel tenten waartussen huiden opgespannen aan rekken hangen te
drogen. Hoe dichter bij we komen, hoe meer individuen we tegenkomen. Er
zijn steenkappers bezig met het bewerken van stenen en het maken van…
zijn dat speerpunten? Ik staar er even verstart naar. Jasper trekt aan mijn
arm en wijst naar een ander groepje die karkassen aan het aansnijden zijn.
„Waar zijn wij beland?” Mompel ik zachtjes. Ik krijg geen antwoord, niet dat
ik dat dan verwacht had. Een hoop volwassen mannen wandelen naar ons
toe. Alleen, dat denk ik toch want de meeste zijn minstens vijf centimeter
kleiner dan mij.
De leider - lijkt mij, hij nam het woord… wel, de klank toch - maakt een
paar klanken en het jongetje rent richting de tenten. Jasper en ik staan een
beetje awkward voor de groep. Twee speren worden ineens doorgegeven en
in onze handen gedrukt. ‘Ah neen he. Ik ga echt niet jagen. Nope, neen, nooit.’
Tien minuten later was ik de groep aan het volgen. Natuurlijk.
Als een goed geoliede machine splits de groep zich plots op en worden Jasper
en ik uit elkaar gehaald.
Na een halfuurtje staat de groep stil en verduikt zich in het gras. Verbaasd
kijk ik voor mij heen voordat ik bijna een kreet slaak. Ik weet net op tijd
mijn mond dicht te houden want een grote wolharige mammoet beweegt
zich voor ons voort.
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Wat daarna precies gebeurt, weet ik niet meer. Het is allemaal een beetje
wazig. Ik weet alleen dat we de mammoet op de één of andere manier in een
hoekje hadden gejaagd - wat door die twee groepen best snel ging - en dat ik
niet had kunnen toekijken op hoe ze het dier vermoordden. In plaats daarvan
was ik doelloos een grot in gewandeld. Ja, dat is niet slim, dat weet ik. Maar
ik was nieuwsgierig. Als ik geweten had dat er meerdere gangen waren was
ik echt niet zo ver gelopen hoor. (Misschien wel, nieuwsgierigheid is een
ding.) Maar dan was ik vast niet doelloos rondgelopen zonder een besef van
waar ik was.
Als ik eindelijk weer wat licht in de duisternis zie, begin ik te rennen richting
de uitgang. Nou ja, probeer ik te rennen tot aan de uitgang. Als een lompe
koe struikel ik over de eerste beste steen die ik tegenkom. Geërgerd keer
ik mij naar de steen toe. Ik verstar even, dat is een hele vreemde steen.
Terwijl ik de steen opneem en bestudeer, hoor ik iemand mijn naam roepen.
Afwezig roep ik „Hier!” terug. Jasper komt om de hoek gesprint en stopt
vlak voor mijn neus.
„Dat is een vuistbijl,” zegt hij enthousiast. Zijn ogen zijn groot en ze
twinkelen. „En geen gewone ook, kijk! In het midden is er een schelp in
verwerkt.”
„Hoe hebben ze dat gedaan?” Vraag ik.
Jasper haalt zijn schouders op. Ik wrijf
wat over de steen tot mij plots een vreemd
tekentje op valt. Ik draai de achterkant van
de steen wat meer naar het licht toe en een
klein symbooltje in de vorm van een spiraal
verschijnt in mijn blikveld. „Jasper!” Zeg ik
enthousiast. „Dit symbool stond ook op de
koffer van oma.”
Jaspers ogen schijnen. „Graaf!” Fluistert hij. Hij neemt de steen - euhm,
vuistbijl - uit mijn handen en bekijkt het symbooltje beter. Terwijl hij dat
doet merk ik dat de symbolen op mijn armbandje een beetje verdraaid zijn.
Snel draai ik ze weer op hun plaats. Plots begint het armbandje te gloeien.
„Jasper!” Zeg ik gepanikeerd, terwijl ik zijn schouder vastneem. En nog voor
hij zich om kan draaien, verlicht een wit licht de grot en wordt alles donker.
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Ik open mijn ogen aarzelend, biddend dat ik dit alles een droom was. Zwak
licht schijnt in mijn ogen en een klein ding gaat ergens af. Ergens links van
mij beweegt iets en een steek van pijn schiet door mijn hoofd. Ik grimas en
sluit mijn ogen opnieuw, voor ik ze terug open. Jasper zit naast mij, met zijn
hoofd tegen het raam, nog diep in slaap. Ik kijk voorzichtig rond, de bus lijkt
normaal, uit mijn armband schijnt zeker geen groen licht meer en er zijn
geen mammoeten te zien. Opgelucht slaak ik een zucht. De bus slaat rechts
af en Jasper bonkt met zijn hoofd tegen het raam. Hij schrikt wakker en
roept: „ik sliep niet!” Ik grijns.
„Natuurlijk niet, je zou niet durven.” Hij kijkt rond zich heen.
„Man, ik had de vreemdste droom.” Hij wrijft eens door zijn ogen en rekt
zich uit.
„Je bent niet de enige.” Mammoeten, vuurstenen, neanderthalers… Ik ben
veel te veel met geschiedenis bezig geweest deze laatste paar dagen als ik
er al over begin te dromen. Het is dringend tijd om een kookprogramma te
beginnen kijken en me een tijdje ver weg te houden van oma’s dagboeken.
„Waar zijn we ergens?” Vraagt Jasper. Ik kijk snel door het raam.
„Nog twee haltes vooraleer wij thuis zijn.” Jasper zucht eens diep, zakt wat
dieper in zijn stoel en mompelt iets over trage bussen. Ik check snel de tijd.
‘Hmm, ik moet maar een paar minuutjes weggedommeld zijn.’
Niet veel later staan Jasper en ik voor de voordeur van oma’s huis, net op tijd
om de auto van onze ouders de straat in te zien rijden. De rest van de avond
is niet heel speciaal: eten, opruimen, afwassen, tv-kijken, you know, the
usual. Als ik mij dan eindelijk terugtrek in mijn kamer gooi ik mijn rugzak
op mijn bed en begin ik mijn spullen eruit te halen. Terwijl ik de rugzak
leeghaal, stuit ik op een koud aanvoelend object. Wanneer ik fatsoenlijk zie
wat het is, slaak ik een gil en gooi ik het object op mijn bed.
„Emma? Is alles oké?” Mijn moeder klopt zacht op de deur. Ik staar naar
mijn bed. „Emma?”
„Ja, alles is in orde, ik meende alleen even een spin te zien.” Mijn ma lacht
eens en verdwijnt weer. Ik wacht nog een paar seconden voor ik snel naar
28

Jasper zijn kamer ga. Zonder te kloppen storm ik zijn kamer in, grijp ik zijn
arm en sleur ik hem mee naar mijn kamer.
„Emma? Wat…” Meer krijgt hij niet gezegd vooraleer ik mijn deur terug
sluit en naar het bed wijs.
„Zeg mij alstublieft dat ik droom en dat die vuistbijl nu niet op mijn bed
ligt.” Vol verwondering neemt Jasper het voorwerp op.
„Hoe is dit zelfs mogelijk?” Vraagt hij. Ik haal mijn schouders op terwijl ik
begin te ijsberen door de kamer. “Zelfs de schelp zit er nog in. En kijk! Er
staat een zo een teken op!” Hij begint enthousiast omhoog te springen. „We
hebben één voorwerp! We kunnen toch de doos nog open krijgen!”
„Ho, slow down. We weten niet hoe dit voorwerp hier terechtgekomen is,
hoe dit zelfs mogelijk is. We hebben…”
„Door de tijd gereisd,” fluistert Jasper. Koppig negeer ik hem.
„Iets gedaan en nu hebben we een object dat in het museum zou moeten zijn
hier. Morgen gaan we eerst naar het museum om te kijken of we werkelijk
hetzelfde voorwerp hebben meegesmokkeld en daarna, daarna zien we
wel.” Jasper blijft versteend in mijn kamer staan.
„Sjoe! Uit mijn kamer.” Langzaam begint hij te bewegen.
„We hebben door de tijd gereisd!” Fluister-schreeuwt hij nog eens voordat
hij naar zijn kamer spurt. Ik staar hem even na voor ik zucht. Wat het was
weet ik niet, maar dat zijn problemen voor morgen. Eerst heb ik slaap nodig,
slaap en koffie.
De volgende ochtend staan we dan werkelijk voor het museum. Jasper heeft
de vuistbijl in zijn schooltas zitten en springt haast bijna.
„Kun je iets minder enthousiast zijn?” Vraag ik zacht terwijl ik de thermos
nog eens naar mijn lippen breng.
„Neen,” grinnikt hij voordat hij naar de deur spurt. Ik staar hem na. ‘Is hij nu
echt?’ Snel wandel ik achter hem aan. Als we voorbij de ticketcontrole zijn,
wandelen we meteen naar de tijdelijke tentoonstelling over de prehistorie.
Jasper loopt meteen naar de verschillende vuistbijlen toe.
„Hier!” Roept hij bijna. Ik ga naast hem staan en staar naar de vuistbijl die
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er tentoongesteld wordt.
„Hoe?”
„We hebben door de tijd gereisd. Tijdreizen bestaat!” Ik staar naar mijn
armband terwijl Jasper een vreemd dansje doet. Dan staat hij plots stil.
Hij draait naar mij toe en zijn ogen schitteren. „Zo kunnen we dit doen!
We kunnen door de tijd reizen en zo alle voorwerpen verzamelen!” Ik wil
protesteren, maar krijg geen woord tussen zijn geratel. „Jouw armband
begon vreemd te gloeien en toen waren we ineens in de prehistorie. Hoe
gebeurde dat? Wat waren we vlak daarvoor aan het doen?” Hij blijft ratelen
terwijl ik naar zijn armband staar.
“Heb je oma’s dagboek nog?” Jasper stopt met praten, opent zijn rugzak,
geeft mij het dagboek en gaat weer verder met zijn theorieën. Ik staar even
naar het dagboek en begin te bladeren. Als ik op de pagina met de afbeelding
van de vuistbijl kom stop ik meteen. De drie vreemde symbolen lijken van de
pagina te springen. Ik kijk naar mijn armband, naar dezelfde drie symbolen
die ik naast elkaar had geplaatst. „Jasper…” Jasper geeft geen antwoord en
blijft gewoon doorpraten.
„Jasper!” Onderbreek ik hem. Hij stopt meteen en staart. „Ik denk dat ik
weet hoe het werkt.”
Jasper blijft stil terwijl ik hem op de hoogte breng. Hij knikt enthousiast
en neemt het dagboek uit mijn handen. Hij bladert verder tot hij op een
volgende combinatie stuit.
„Ik weet wat de volgende stop is!” Hij wijst naar de tekening onder de
symbolen combinatie. Een majestueuze tempel is uitgetekend op dezelfde
pagina en daarboven staat in oma’s elegante handschrift Luxor geschreven.
Emma Benou
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Archeogames
Blokbingo
Bijhouden waar je staat in de blok doe je dit jaar niet door gebruik van een
planning, maar aan de hand van deze officiële Alfabeltjes Blokbingo™! Vul
een rij of kolom en verklaar je blok gewonnen. Of wees een echte blokker en
vul het ganse veld voor de authentieke blokervaring!

„korte” pauze
andere
van drie uur studiekeuze
genomen
overwogen

online lessen
hoofdstuk
gebinged
overgeslagen

„Voor tweede
zit betaal je
ook.”

notities bij
anderen
geschooid

geen
goed gegeten
blokplanning
op kerstdiner
hebben

Fakbar
Letteren
gemist

van
examendatum
vergist

„Dat zullen
ze wel niet
vragen.”

nieuwe serie braaf geblokt
begonnen
(gratis veld)

milde zenuwinzinking
gekregen

notities
verloren

minuten lang persoonlijke
nachtje door
naar buiten
hygiëne
gedaan
gekeken ipv te verwaarloosd
studeren
laatste taak
afgemaakt

vluchten
en
nieuwe
„Dat doe ik
identiteit
in
in september
Argentinië
wel.”
overwogen

ganse dag
aangename
niets nuttigs blokwandeling
gedaan
gemaakt

nieuwe serie
uitgekeken

Alfadiscord
bezocht
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Het poëziehoekje
Karawane
jolifanto bambla ô falli bambla
grossiga m’pfa habla horem
égiga goramen
higo bloiko russula huju
hollaka hollala
angolo bung
blago bung
blago bung
bosso fataka
ü üü ü
schampa wulla wussa ólobo
hej tatta gôrem
eschige zunbada
wulubu ssubudu uluw ssubudu
tumba ba- umf
kusagauma
ba - umf

Hugo Ball
Karawane, 1917

Best gelezen al luisterend naar volgende voordracht: https://www.youtube.com/
watch?v=z_8Wg40F3yo&ab_channel=Mr.DSCH
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De vaas
Snijd van de struik de seringen
stel de bloemen in een aarden vaas
Zoals de aarden vaas draagt
glad juweel van geworden kennis
van zijn kleien oorsprong de herinnering
sluit gij met het laatste doen van uw handen uw verlangen
in de vereniging van de bloem met de aarden vaas

Paul van Ostaijen
Postuum gepubliceerd in Nagelaten gedichten, 1928
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Kerstwensen

D

it jaar kunnen we meer dan ooit die kleine brokjes vreugde van
kerstwensen gebruiken. Dit warme, vrolijke rubriekje was niet
mogelijk zonder de hulp van alle inzendingen, bedank daarvoor!
Ik wens iedereen een positief
examenresultaat
en
een
negatieve coronatest.
Ik wens dat het voor iedereen een
beter jaar wordt met nog heel
veel goeie/zatte avonden.
Ik wens jullie allemaal een goede
blok, een zatte examenperiode en
een vruchtbaar 2021. x
Warme
kerstgroeten
Marianne, we love u.

Ik wens mezelf heel
samenvattingen toe xxx

aan
- 3de BA
veel

Ik wens Alfa een mooi 2de
semester.
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Ik wens voor een samenvatting
van L-interculturaliteit voor
iedereen!
Ik wens een 10/20 voor GIS voor
de 3de BA.
Dit is de eerste keer dat ik een
negatieve kerstwens heb: dat er
nog veel negatieve covidtesten
mogen zijn, zodat we volgend
jaar alle gemist feestjes kunnen
inhalen!
Ik wens jullie dit jaar geen
pandemie meer toe!
Liefieees, vele kerstknuffels! <3
<3

De alwetende Vindushi: blokeditie
Ram: de afgelopen periode zorgde voor blokenergie, maar
maakte alles ook extra intens. Grote kans dat je belangrijke
lessen hebt geleerd op het gebied van doorzettingsvermogen.
Vandaag breekt er een nieuwe periode aan. Deze nieuwe
fase is bedoeld om met beide benen op de grond terecht te
komen. Je concentreren op één vak kan vandaag moeilijk
zijn, zelfs als je gewoonlijk gefocust bent. Let goed op. je
kan kritiek niet verdragen en gaat dan ook veel sneller
beginnen drinken, je alcoholverslaving helpt niet voor alle
problemen!
Stier: je staat vanmorgen meteen in de hoogste versnelling
(door alle druk) en krijgt meer voor elkaar dan je had durven
hopen. Aan het einde van de dag word je echter opgewacht
door de man met de hamer. Dat is dan de prijs die je moet
betalen. Maar soms is het helemaal oké om even terug met
beide voeten op de grond te staan en eens lekker niets te
doen voor drie weken. Maak jezelf niet wijs dat alles wel in
orde zal komen in de blok, er moet ook nog geleerd worden.
Wees realistisch en houd je aan beloften.
Tweeling: je proffen kunnen veel van je eisen dat niet de
moeite waard is om je voor in te spannen. Stress er niet
te hard over, want het telt toch maar mee voor 75%. Zeg
geen afspraken met familie af. Jouw aanwezigheid is al
zeer gewaardeerd. Blokgerelateerde vragen storen je en
daardoor neem je geen besluiten over wat te doen. Je stelt
het uit tot zo goed als zeker weet dat je een tweede zit hebt.
Als je toestaat dat collega’s je onder druk zetten, zul je nooit
meer aan de winnende hand zijn. Jij bent de baas over je
eigen blokritme.
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Kreeft: zekerheid wordt slechts ontleend aan verwachtingen
die je doorheen de jaren hebt opgedaan. Eerst het hart
en dan pas het hoofd, zeg maar. Vanaf Kerstmis zal je
leven veranderen in een aaneenschakeling van stress en
ontspanning. Laat dat maar over je heen komen. Reken op
weenaanvallen. Zeker wanneer je een mental breakdown
hebt. Het ene examen is nog niet af, of het volgende staat
alweer in de agenda. Blijf rustig en werk alles één voor één
af. Dat is nu eenmaal de kracht van een goede student.
Leeuw: je kunt uitgeput raken door een uitzichtloze
examenrooster. Onderzoek de mogelijkheid om er even
tussenuit te gaan zodat je afstand kunt nemen, of roep de
hulp in van een medestudent om je wat moed in te praten.
Op kot of thuis krijg je de kans om met volle overtuiging
deze nieuwe blok in te zetten en om te tonen dat het dit
jaar beter zal worden. Je loopt helaas wel achter op alle
lessen want die online lessen doe je morgen wel. Sommige
examens kunnen dit uitstelgedrag niet dulden. Pak het
liefst zo snel mogelijk op voor het te laat is.
Maagd: dit zou zomaar één van de beste periode van het
hele jaar kunnen worden. Daar ben je ook wel aan toe na
de afgelopen weken. Dit wordt verder ook een belangrijke
periode. Je moet lastige beslissingen nemen of moeilijke
taken verrichten. Gelukkig krijg je wat hulp van je
medestudenten, wat je gefocust maakt en ervoor zorgt dat
je duidelijk overkomt. Uiteindelijk lukt het je allemaal en
dat geeft je een ontzettend voldaan gevoel. Dat is goed voor
je zelfvertrouwen!
Weegschaal: blokken is tegenwoordig ontzettend
emotioneel. Dat werkt prima als je een alleen leert
en niemand moet zien, maar het is minder fijn op de
momenten dat je mensen tegenkomt. Gooi geen bommen
totdat alle gevoelens zijn verwerkt. Je hebt de neiging om
alle verantwoordelijkheden op je schouders te nemen: zoals
te veel hooi op je vork nemen. Dit werk voor een korte duur,
op lange termijn zal je er uiteindelijk onderdoor gaan.
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Schorpioen: recente problemen, zoals bepaalde lessen,
kunnen vergeten worden en de dagen gaan heel snel voorbij.
Leer van wat fout ging, dan zul je niet opnieuw met stress
zitten. Een reünie van je favoriete studentenvereniging zal
leuk zijn en kan interessante contacten opleveren. Vandaag
is alles te veel. Je kunt het gevoel krijgen tegen een muur op
te lopen. Het veroorzaakt stress als je koppig vasthoudt aan
bepaalde structuren: pas je aan en je zal het verschil voelen.
Boogschutter: probeer jouw prestaties op een hoger niveau
te brengen, niet voor iemand anders maar gewoon voor
jezelf omdat je wilt slagen in het leven. Het hoeft zelfs niet
moeilijk te zijn. Wacht niet op complimenten van anderen,
waardeer jezelf. Op organisatorisch vlak ziet het er beter
uit, wat je geruststelt. Dan hoef je je daar even geen zorgen
meer over te maken. Thuis komen de muren af en toe op je
af. Zorg daarom dat je ook wat contact onderhoud met je
medestudenten of vrienden.
Steenbok: er dreigt deze periode gevaar: te veel eten. Als
je veel vrienden hebt, ben je sneller geneigd om meer te
eten. Maar ook het leren zorgt ervoor dat al die snacks
er zo lekker uitzien. Blijf gefocust op hetgeen wat je wilt
bereiken, want anders eet je letterlijk jezelf op. Geef niet op
als een studie meer van je eist dan je verwachtte; span je in
plaats daarvan extra in. Leer te genieten van nieuwe dingen
in het leven en luister soms is naar je vrienden die hebben
misschien wat informatie die belangrijk kan zijn.
Waterman: het is een uitstekend moment om je te
focussen op iets nieuws naast het blokken. Laat je niet
van de wijs brengen door je andere studenten, je hebt
genoeg levenservaring. Een nieuwe motivatie kan jouw
zelfvertrouwen opkrikken. Je zit vandaag in een lekkere
flow. Je hebt zin en energie om je aan je dagelijkse aantal
pagina’s te verwerken. En dat schiet lekker op. Shoppen of
geld uitgeven mag dan ook is na het harde werk. Daar moet
je echter ook weer niet in overdrijven.
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Vissen: besteed vandaag extra tijd aan duidelijke
communicatie met jouw medestudenten en vrienden. Als
je je aan jouw studies hecht, zul je tot de conclusie komen
dat het een vereiste zal zijn om deze week lange dagen te
maken en ook in het weekend te werken. Er gebeurt deze
week veel en dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Aan
het einde van de dag ben je doodop van al dat studeren en
ben je niet in staat een beetje sociaal te doen. Gun jezelf ook
een beetje rust in de avonduren.
De alwetende Vindushi
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Versprekingen
Mel (3ba): nog iemand die jullie op
de brandtepel willen?
Gijs (3ba): Mulan? Wat is dat? Is dat
een serie?

Prof. Speijer: dan zitten we al bij
metamorfose of in magmakamers
voor het geval van dynamiet.
Ferre (3ba): Mel is Daddy Mel.

Wouter (fak): Leonidas is naar de
pralines vernoemd.

Gretel (2ba): Maarten klinkt als een
piraat. Lidarrrrr.

Aiwendil (1ba): ik heb altijd
neanderthalerseks.

Kevin (2ba), in een groep met
twaalf: als ge Mel aftrekt zijn we nog
met twaalf.

Dr. De Laet: dan kan het zijn dat de
vegetatie onder stress staat doordat
er een muur onder groeit.

Maarten (???): *ik steek mijn piemel
in Mel zijn gat*

Marianne Toonen: als iemand
zonder nagels ben ik wel zeer
geïntimideerd door nagellak.

Prof. van Heesch, heel enthousiast:
die man was niet alleen karakterieel
gestoord, maar ook een genie.

Freija Bornauw: sorry aan Jasper,
maar ja, de quiz moest op 69 vragen
uitkomen he…

Jens (UCLL): wie houdt er niet van
cock en balls?

Aiwendil (1ba): technisch gezien is
elke vrouw een mosselvrouw.
Vincent (2ba): ik had niet door dat
we wenkbrauwen aanhadden.
Vincent (2ba): bij mij is Jens naakt.

David (ouwe zak): bla bla bla,
Vincent is een weeb.
Mereke (knutselaar), gestopt met
roken: ik vind het nooit erg om te
roken. *steekt sigaret op*
Jasper (???): als ge zoveel rookt dat
uw kanker kanker krijgt.
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Prof. van Heesch: een vuurijzer is
een soort briquet en een briquet is
een soort vuurijzer.
Mel (3ba): ik krijg de paus niet van
mijn vinger.
Mel (3ba): imagineer denken.
Louis (UCLL): mijn nieuwe toy doet
heel veel damage.
Ferre (3ba): ik was op onhoerend
erfgoed aan het kijken.
Mel (3ba): ik heb liever dummy
thicc Jens.
Louis (UCLL): ik zat in Mel.
Robbe M. (2ba): ik ben een neonazi.
(disclaimer: Robbe is geen neonazi)
Ferre (3ba): we moeten eens een
cantus doen met bier; dan drinkt ge
en zingt ge tegelijkertijd!
Anna (1ba): ik ben hard. Waarop
Louis (UCLL): Anna; ik ben hard.
Mel (3ba): waarom hebt ge zaad
geloosd op mijn shulker box?
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Het is weer zover. Je beste maat
begaat een Freudian slip. Je
zatte makker verklaart weer zijn
‘oneindige wijsheid’. Je goede
vriendin heeft weer iets hilarisch
dubbelzinnigs gezegd.
Heb jij een Alfaan iets grappigs
horen zeggen dat zeker in de
Alfabeltjes moet verschijnen? Laat
het ons weten door het formulier op
de Facebookpagina in te vullen, een
mailtje te sturen naar alfabeltjes@
gmail.com of door een redacteur te
contacteren.

In the meme time

41

42

43

44

45

46

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.

