


Alfalied
(op „Home on the Range”)

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

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

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

Refrein

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

Refrein

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

Liefste Alfanen

Het jaar nadert zijn einde. Deadlines 
volgen elkaar op. De blok komt 
eraan. De examens liggen op de loer. 
Maar niet gevreesd, want het beste 
moment van het jaar is hier: de 
Alfabeltjes Kersteditie is uit!

Onze geweldige wederkerende 
columnisten zijn weer van dienst, 
maar daarnaast hebben vele anderen 
onder jullie ook bijgedragen tot 
dit Alfabeltje. Zo zijn er talrijke 
kerstwensen, nieuwjaarsbrieven 
en sfeerbeelden doorgestuurd naar 
ons. Bedankt aan iedereen die heeft 
bijgedragen tot deze dikke editie! En 
natuurlijk moeten we ook al onze 
lezers bedanken,  want zonder jullie 
zouden we er niet zijn.

Veel succes in de blok allemaal. En 
bovenal een vrolijk kerstfeest en een 
gelukkig nieuwjaar! 

Wannes

Beminde vrienden van de 
archeologie

Het is een dikke maand geleden 
sinds ik jullie nog in deze context 
heb mogen aanspreken. Een maand. 
Dat zou langer moeten voelen dan 
het doet. Toch, toch voel ik dat jullie 
in grote beproeving hebben zitten 
wachten, hunkerend naar een nieuw 
Alfabeltje. Om het met Guinness te 
zeggen: good things come to those who 
wait. Alfabeltjes 3 2021 is bij mijn 
weten namelijk het dikste Alfabeltje 
ooit. Veteranen herinneren zich 
misschien het Alfabeltje van 
„69” pagina’s twee jaar terug; wij 
overtreffen hen met 72 pagina’s. 
Deze kwantiteit, zonder op kwaliteit 
in te boeten. Althans, voor zover het 
gebruikelijke programma kwaliteit 
genoemd kan worden.

Laat dit Alfabeltje, het werk van 
menig schrijftalent, voor jullie 
bron van licht zijn in de donkerste 
periode van het jaar, in beide zinnen 
van het woord.

Met warme groet

Max
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Beste Alfanen en 
Alfabeltjesliefhebbers

December de maand van sneeuw 
en kerst, voor andere de maand 
van stress, deadlines en andere 
kopzorgen. Daarom is hier onze 
Alfabeltjes 3 om te zorgen dat jullie 
problemen verminderen. 

Het semester heeft ons nieuwe 
dingen geleerd (hopelijk). We zijn 
gezegend met een grote set van 
nieuwe eerstejaars, die vol gemoed 
het interessante vak archeologie te 
komen leren. Deze nieuwe lichting 
zijn ook al terug op aarde gekomen 
(sorry). 

Onze geliefde fakje heeft toch wel 
een rumoerige periode kunnen 
overleven. En er zijn toch al een goed 
aantal fantastische feestjes geweest.
De laatste weken zijn wat minder 
geweest maar we komen hierdoor. 
Dit is allemaal een voorbode voor 
volgend semester. Er staat nog 
genoeg op de planning om het jaar 
zo goed mogelijk af te ronden. 

Voor iedereen een fijne kerst en een 
gelukkig Nieuwjaar. Dat 2022 (klinkt 
toch beter) een goed en gezond jaar 
mag zijn voor iedereen. En natuurlijk 
veel succes gedurende de blok en de 
examens. 

Emma
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Woordje van de praesesWoordje van de praeses

Waarde Alfanen, archeologen en sympathisanten

Het einde van het jaar is in zicht! Voor sommigen is dat zeer gewenst, anderen 
verachten deze periode dan weer. Hoe dan ook, de nakende examens vallen 
niet te ontkennen; vanuit mij en geheel Alfa daarvoor alvast enorm, enorm, 
enorm veel succes. Aan alle eerstejaars die deze periode voor het eerst op 
zoek gaan naar een juist ritme en efficiënte leermethode, succes. Aan alle 
tweede- en derdejaars die zich al wat meer gesetteld hebben en al puffend 
en zuchtend door de zware vakken moeten ploeteren, succes. Maar ook aan 
alle masters en daartusseniners, voor wie dit allemaal niet meer nieuw is en 
misschien ondertussen al wat afgezaagd, immens veel succes. 

Vergeet vooral ook niet dat de blok niet uitsluitend uit studeren hoort te 
bestaan. De afgezaagde, maar toch ook bijzonder gevleugdelde woorden, 
„inspanning is even belangrijk als ontspanning”, blijken hier meer dan 
ooit relevant. Zet daarom vooral ook genoeg tijd aan de kant om jezelf te 
verwennen en te ontspannen! 

MAAR MAAR MAAR eerst gaan we nog een dikke anderhalve week lolligheid 
in. Ik hoop dat ik jullie nog veel mag zien in ons fakje en mag overladen met 
een immens aantal (coronaproof) eindejaarszoentjes. 

Goed kerstfeest, vrolijk Nieuwjaar en goede blokdagen, 

Lunz



7

KalenderKalender

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

Maandag 20/12
Alfa’s Weenavond  (fak, 18u30)

Dinsdag 21/12
KerstCuDi   (TBA, 13-14u)
Rommelmarkt LLW  (fak, 17u)

Vanaf maandag 14/02
Alfatentoonstelling  (Universiteitsbibliotheek, tot 25/03)
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Vincentjes is weer van de partij 
met een nieuwe munt voor 

deze editie: een antoninianus 
(fig. 1 & 2) uit de regeerperiode 
van Diocletianus in het Romeinse 
Rijk (234 – 305 n. Chr.). Mensen 
die de hoorcolleges Inleiding tot 
de numismatiek van emeritus 
professor van Heesch gevolgd 
hebben, zullen meteen deze 
muntdenominatie herkennen en 
het verhaal ervan kennen.

De antoninianus is een 
basiszilvermunt uit de derde eeuw 
n. Chr. en meer bepaald in de periode 
van ca. 215/250 – 295 n. Chr. Hoewel 
deze deels van zilver was, betekende 

dit niet dat het een gewilde munt 
was. Soms waren de munten zelfs 
van zo’n slechte kwaliteit dat de 
gebruiker ze soms zelfs weigerde. 

Deze slechte muntkwaliteit heeft 
een aanloop die al begint met de 
daling van het zilvergehalte in 
zilvermunten vanaf 180 n. Chr. 
onder keizer Marcus Aurelius.  Onder 
keizer Augustus (27 v. Chr. – 14 n. 
Chr.) hadden de munten namelijk 
een gehalte van 97% zilver. Tegen 
266 n. Chr. onder de regeerperiode 
van keizer Gallienus bedroeg het 
zilvergehalte nog maar 4%. Dit 
had te maken met verschillende 
factoren. Er was namelijk een 

Figuur 1: voorzijde van de antoninianus.

Vincentjes: de tragedie van de Vincentjes: de tragedie van de 
antoninianusantoninianus

Figuur 2: keerzijde van de antoninianus.



9

zilvertekort door de uitputting van 
de mijnen en hogere uitgaven. Het 
gehalte van de munten werd dus 
verlaagd om de productie op peil 
te kunnen houden, maar dit bracht 
vervolgens ook prijsstijgingen met 
zich mee. De soldij moest verhoogt 
worden door dalende koopkracht en 
onrust. Uiteindelijk leidde dit tot een 
geldtekort en als oplossing werden 
de oude munten ingetrokken en 
werd het gehalte en/of het gewicht 
opnieuw verlaagd. 

De antoninianus werd dus ingevoerd 
met als doel om te besparen. 
Hiermee werd er getracht om de 
verslechtering te camoufleren. 
Onder keizer Aurelianus werd er 
in 274 n. Chr. de aurelianianus 
ingevoerd als poging tot herstel. 
De aurelianianus zou de verbeterde 
versie zijn van de antoninianus, 
doordat het zilvergehalte namelijk 
voor een keer verhoogd werd. 
Stabiliteit werd het streefdoel 
en het gehalteteken ‘XXI’ werd 
toegevoegd aan de munten. Hiermee 
wordt er eigenlijk aangeduid dat de 
munten voor 20 delen (XX) uit koper 
bestonden en voor 1 deel (I) uit zilver: 
een zilvergehalte van ongeveer 5%. 
Naast dit gehalteteken werd ook de 
stralenkroon gebruikt om gehaltes 
aan te duiden. Als de buste op de 
voorzijde maar 1 stralenkroon had, 
dan was dit een munt met 5% zilver. 
Een dubbele stralenkroon gaf het 
dubbele weer, namelijk 10% zilver 

(fig. 3).

De antoninianus werd doorheen de 
geschiedenis dus eigenlijk alleen 
maar kleiner en slechter totdat we 
uiteindelijk onder de monetaire 
unificatie van Diocletianus kwamen 
in 294 n. Chr. Hij probeerde 
de muntcirculatie namelijk te 
herstellen aan de hand van zijn 
munthervormingen. 

Met deze korte samenvatting van 
de antoninianus kunnen we nu onze 
eigen munt bekijken. De voorzijde 
(fig. 4) bevat de inscriptie „IMP 
DIOCLETIANUS …” en een buste van 
Diocletianus met een stralenkroon. 
Niet alles van de titulatuur in de 
inscriptie is leesbaar, maar het 
is duidelijk dat het hier gaat om 
Imperator Diocletianus. 

De keerzijde (fig. 5) bevat de inscriptie 
„IOVI CONSERV…”, Jupiter met een 

Figuur 3: munt met dubbele stralenkroon.
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bliksemschicht en een scepter en 
het gehalteteken ‘XXI’. Net zoals op 
de voorzijde is niet heel de inscriptie 
leesbaar, maar waarschijnlijk moest 
er hier „IOVI CONSERVATORI …” 
staan. De keerzijde is dus toegewijd 
aan Jupiter de beschermer. 

Deze munt beantwoord mooi aan 
de verschillende kenmerken die 
hierboven opgesomd zijn geweest. 
De buste van keizer Diocletianus 
heeft een stralenkroon en op de 
keerzijde staat het gehalteteken 
‘XXI’. We kunnen er dus vanuit 
gaan dat de munt in kwestie een 
zilvergehalte heeft van ongeveer 
5%. Aan de hand van de keizer en het 
gehalteteken kan deze munt dus ook 
in de tijd geplaatst worden in ca. het 
einde van de 3e eeuw n. Chr. tussen 
284 en 294 n. Chr. 

Vincent Verhagen

(nvdr: de redactie wenst graag aan 
te vullen met een eigen interpretatie 
van het opschrift. Op de voorzijde 
staat wellicht IMP DIOCLETIANUS 
AUG, voor Imperator Diocletianus 
Augustus - keizer Diocletianus. 
De keerzijde zou allicht IOVI 
CONSERVAT AUGG lezen, kort voor 
Iovi conservatori duorum Augustorum 
- aan Jupiter, beschermer van onze 
twee keizers.)

Bibliografie
De lessen van Johan van Heesch zijn 

hoorcolleges Inleiding tot de numismatiek. Dus 
als je geïnteresseerd bent in muntjes dan 
moet je dit keuzevak zeker volgen! 

Figuur 4: detailbeeld van de voorzijde. Figuur 5: detailbeeld van de keerzijde.
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Wat kwam eerst? Het bier of het Wat kwam eerst? Het bier of het 
brood?brood?

Lang was de heersende theorie 
dat bier een soort van 

bijproduct was van brood. De 
mens had graan gedomesticeerd 
om de voedselvoorziening  in het 
Neolithicum te verbeteren. Door 
de uiteindelijke graan surplus 
werd er geëxperimenteerd met 
het graan en water, en werd op 
een gelukkige dag de voorloper 
van bier uitgevonden. Een soort 
van alcoholische soep die door 
een rietje werd gedronken. In 
de millennia die volgden werd 
dit recept verbetert tot we 
uiteindelijk ons huidige frisse 
pintje bekwamen.

Maar onderzoek uit 2018 geleden 
lijkt deze theorie overhoop te halen. 
In de Raqefetgrot in Israël werd er 
door een archeologisch team onder 
leiding van prof. Li Lui resten van 

een brouwproces gevonden ten tijde 
van de Natufiaancultuur. In de grot 
werden resten van vijzels gevonden 
die na labo-analyse een verassende 
vondst aan het licht bracht: er 
waren resten die wezen op een 
bierbrouwersproces, vnl. zetmelen 
en fytolieten.

Het primitieve brouwersproces 
lijkt in drie stappen te hebben 
gewerkt: eerst werd graan of hop 
in mout veranderd (het graan werd 
ontkiemd in water, daarna werd het 
afgegoten, gedroogd en opgeslagen). 
Daarna werd de mout platgeslagen 
en opgewarmd. De laatste stap was 
de mout laten fermenteren in water 
met natuurlijk voorkomende  gisten. 
Door experimenteel onderzoek werd 
dit brouwproces gereconstrueerd 
en de onderzoekshypothesen 
bevestigd. 

Bier lijkt bij de Natufiaancultuur een 
rituele functie te hebben gehad. Het 
werd gedronken bij feesten en om 
de doden te herdenken (Dat moeten 
toch plezante ‘Allerzielen’ geweest 
zijn toen). Waarschijnlijk waren 
de geestverruimende aspecten 
van deze alcoholische dranken de 
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reden waarom het zo belangrijk 
werd geacht. Net zoals andere 
hallucinogene middelen nu nog 
in allerlei culturen door sjamanen 
gebruikt worden. 

Door de nood om meer en meer 
alcoholische dranken te kunnen 
brouwen werd graan gedomesticeerd 
om een betere bevoorrading te 
garanderen. Iemand moet op een 
bepaald moment geprobeerd hebben 
om te experimenteren met de 
graanoverschotten door een soort 
van ‘graanpap’ in een vuur te laten 
bakken. Het resultaat was brood. 

Dus beste studenten, iedere keer 
dat jullie een lekkere boterham met 
choco eten of een club martino, 
sta dan even stil en dank de 
bierbrouwers aan wie jullie dit te 
danken hebben. En drink een pintje 
in hun nagedachtenis! 

Wodan Van den Bruel
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Ferrerfgoed: Bois du CazierFerrerfgoed: Bois du Cazier

Wat? Ferrerfgoed goes 
Wallonia? Zijt ma zeker, 

deze editie ga ik het begrip 
‘erfgoedobject’ nog eens extra 
openrekken en ga ik een heuse 
UNESCO werelderfgoed site 
behandelen! Gelegen in de 
omgeving van het exotische 
Charleroi is de bekendste mijnsite 
van Wallonië terug te vinden. Het 
feit dat erfgoed in België zo’n 
verschrikkelijk vervelende grens 
trekt in hun beleid langsheen te 

taalgrens zal me deze editie zeker 
niet tegenhouden om wederom een 
slap afkooksel van Wikipedia en 
dergelijke te komen verkondigen. 
Maar wat is een ‘Bwa du Kazjee’? 
En waarom klinkt die naam zo 
bekend in de oren (of niet als ge in 
1956 nog niet rondliep) ? Kom dat 
en meer hieronder te weten!

Bois du Cazier is de naam van 
een kolenmijn in Marcinelle 
(Henegouwen), dat een deelgemeente 

Figuur 1: typisch zicht van de mijnsite. (Foto A. Bourgeois)
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is van Charleroi. De mijnsite is 
sinds 2012 UNESCO Werelderfgoed 
en behoort tot de belangrijkste 
mijnsites van Wallonië. Sinds 2017 is 
Bois du Cazier ook Europees Erfgoed. 
De mijn en daarmee ook het dorpje 
Marcinelle werd bekend door de 
mijnramp van Marcinelle in 1956. 
Marcinelle staat ook jammerlijk 
gekend als woonplaats van Marc 
Dutroux. Vandaag is de kolenmijn 
een museum en zijn bijna alle 
gebouwen bewaard, wat een leuke 
openluchtmuseumervaring geeft. 
Door de mijnbouw ontstonden er 
drie terrils, nu met wandelpaden.

De steenkoolmijn van Bois du Cazier 
ontstond op 30 september 1822. Toen 
verleende toenmalig koning Willem I 
der Nederlanden toelating voor 
het starten ervan. Het terrein van 
de mijn was eigendom geweest van 
Jean-Baptiste De Cazier. De mijn werd 
naar hem vernoemd en een latere 
verschrijving zorgde ervoor dat de 
naam van Bois de Cazier naar Bois 
du Cazier veranderde. Van 1822 tot 
1891 werd er steenkool ontgonnen, 
tot een geval van grauwvuur in 
1891, waardoor de mijn sloot. 
Grauwvuur is een ander woord voor 
een kolenstofexplosie. Kolenstof 
ontstaat door werkzaamheden in de 
mijn en is ontvlambaar. Een explosie 
van grauwvuur heeft hetzelfde 
effect als een mijngasontploffing 
en is in staat om een mijn helemaal 
te vernietigen. In 1899 wordt de 

mijn overgenomen door de S.A. 
des Charbonnages d’Amercoeur 
en uitgebaat door de S.A. du 
Charbonnage du Bois de Cazier. Tot 
1954 werd er steenkool ontgonnen 
uit twee mijnschachten. In 1954 dan 
begon de constructie van een derde 
schacht, ‘Foraky’. Deze moest een 
diepte van 1175 kunnen bereiken. 
De Forakitoren met schachtbok 
(toren boven mijnschacht om lift op 
te halen) werd in 2004 als enige van 
de schachtbokken van Bois du Cazier 
afgebroken. De twee andere stalen 
schachtbokken staan er nog steeds 
en zijn van ver zichtbaar.
De mijnsite werd op 8 augustus 1956 
noodlottig beroemd. Bij een hevige 

brand in de mijn kwamen 262 van 
de 275 aanwezige mijnwerkers 
om het leven. Het ging om 136 
Italianen, 95 Belgen, 8 Polen, 6 
Grieken, 5 Duitsers, 5 Fransmannen, 
3 Hongaren en 1 Engelsman, 
Nederlander, Rus en Oekraïner.  De 

Figuur 2: schematische voorstelling van een 
schachtbok. 1: ophaalgebouw, 2: staalkabels, 3: 
schachtwielen, 4: schachtbenen, 5: schachtbok, 6: 
schachtgebouw en 7: schacht. (Wikipedia) 
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ramp en reddingsoperatie werd 
wereldwijd gevolgd en zorgde in de 
nasleep dat de vaak erbarmelijke 
toestanden van mijnwerkers in de 
aandacht kwam.

Die dag was nochtans als een gewone 
dag begonnen. 275 mannen daalden 
die ochtend in de mijnschacht af en 
begonnen aan een normale werkdag. 
Rond 8u10 ’s ochtends slaat het 
noodlot toe. Door een misverstand 
met de bovengrond laadt mijnwerker 
Antonio Ianetta op een fout moment 
een volgeladen mijnkar in de lift 
op 975m diepte. Bij het inladen van 
een volle kar wordt normaal aan 
de andere kant van de lift een lege 
kar weggeduwd. Door een defecte 
nok aan de liftkooi gebeurde dit 
echter niet. Bij het ophalen van de 
liftkooi rukt de uitstekende lege 
kar een balk af. Deze balk slaat 
hierdoor meerdere leidingen en 
hoogspanningskabels kapot. Een van 
deze leidingen is een olieleiding, die 
meteen vlam vat. Al gauw ontstaat 
een enorme brand, gevoed door de 
olie en houten onderdelen van de 
schacht. De mijnschacht zorgde ook 
voor aanvoer van verse lucht. Door 
het ventilatiesysteem stroomt nu 
geen verse lucht meer, maar rook en 
koolstofmonoxide. Binnen het uur is 
er geen communicatie meer mogelijk 
met de bovengrond en door de hitte 
breken de kabels van de liftkooien. 
De mijnwerkers hebben geen schijn 
van kans.

Toch kunnen zeven mijnwerkers, 
waaronder Antonio Ianetta, direct 
na het ongeluk nog de bovengrond 
bereiken. Zij slaan om 8u25 alarm. 
Meteen schieten reddingswerkers 
heldhaftig in actie, maar een toegang 
in een naburige schacht blijkt te 
smal voor hun zuurstofapparaten. 
De ventilatie wordt heropgestart 
en in de namiddag van 8 augustus 
kunnen er slechts 6 overlevende 
mijnwerkers gered worden. Pas 
15 dagen later, op 23 augustus 
1956, kunnen reddingswerkers 
doordringen tot 1035m diepte. Ze 
keerden echter terug met de korte 
boodschap: tutti cadaveri. De overige 
262 arbeiders hadden het niet 
overleefd.

Na de ramp werd eerst Antonio 
Ianetta ervan beschuldigd de 

Figuur 3: foto van de brand. Familieleden van de 
mijnwerkers wachten bang af buiten de poort. 

(Foto Camille Detraux)
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ramp te hebben veroorzaakt. Uit 
vrees voor zijn leven werd hij naar 
Canada gestuurd, waar hij bleef 
wonen tot zijn dood in 2012. Het 
echte proces kwam er pas in 1959. 
De regering werd aangeklaagd voor 
de tekortkomende veiligheid in 
de mijn. De enige die echter werd 
veroordeeld was Adolphe Calicis, 
directeur de travaux van de mijn. 
Hij wordt gezien als een zondebok 
om hooggeplaatsten te beschermen. 
Hij had namelijk na de ramp zo veel 
mogelijk gedaan om de mijnwerkers 
te redden, maar de slechte 
communicatie tussen beneden en 
boven werd hem verweten. In 1961 
kreeg hij een voorwaardelijke straf 
van zes maand en een geldboete.

De mijnramp in Marcinelle 
zorgde ervoor dat Italië 
het samenwerkingsverdrag 
rond gastarbeiders die in de 
steenkoolmijnen werkten in België 
ging herbekijken. De Italiaanse 
regering dreigde om het verdrag, dat 
er was sinds 1946, op te zeggen indien 
er geen extra veiligheidsmatregelen 
genomen werden. In plaats van de 
situatie te verbeteren, vervingen 
de Belgische mijnbedrijven de 
Italiaanse gastarbeiders gewoon 
door andere. Er werden verdragen 
gesloten met Spanje (1956), 
Griekenland (1947), Marokko (1964), 
Turkije (1964), Tunesië (1969), 
Algerije (1970) en Joegoslavië (1970). 
Acht maand na de grote ramp ging 

Bois du Cazier gewoon terug open. 
Ook al wou er niemand werken, 
kon de mijn arbeiders vinden door 
gebrek aan ander werk in de streek. 
In 1961 werd de mijn gesloten, maar 
tijdens de ontruimingswerken werd 
ironisch genoeg een nieuwe koollaag 
gevonden. Er werd dus gewoon terug 
voortgewerkt tot de definitieve 
sluiting in 1967. Deze sluiting kwam 
er omdat de mijn niet meer genoeg 
opleverde: ‘amper’ 50 ton steenkool 
per dag. Ondanks protest van de 
mijnwerkers sloot Bois du Cazier als 
mijn voorgoed in december 1967.

De ramp van 1956 heeft er mee 
voor gezorgd dat Bois du Cazier 
nu als waardevol erfgoed wordt 
gezien. Het staat symbool voor 
de omstandigheden waarin 
mijnwerkers en immigranten 
moesten werken. Thema’s als 
veiligheid op het werk en migratie 
staan vandaag centraal op de site. 
De verschillende gebouwen en 
machines van de mijn dienen nu als 
onderdelen van drie musea op de site: 
het industriemuseum, workshops in 
de smederij en het glasmuseum. De 
rijke geschiedenis, erfgoedwaarde 
en interessante museumcollectie 
zorgt er voor dat je Bois du Cazier 
ooit zeker moet bezocht hebben. 
Industriële geschiedenis niet je 
ding? Maak dan zeker eens een 
wandeling over de terrils!

Ferre O
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Een uiteenzetting van het wonder Een uiteenzetting van het wonder 
dat Taylor Swift heetdat Taylor Swift heet

Ik ben recent tot het besef gekomen 
dat Taylor Swift systematisch 

te weinig geapprecieerd wordt, 
of zelfs volledig ongekend is, bij 
verscheidene Alfanen. Ik bedoel, 
wie weet er nu niet dat Firework 
een liedje van Katy Perry is en dus 
niet van Taylor Swift? Een niet-
nader genoemde centjes-persoon, 
zo blijkt. Maar bon, ik ben mezelf 
weer aan het opjagen. Met deze 
schandalige kennis op zak, vertrok 
ik dan maar op missie om een zo 
volledig mogelijke uiteenzetting 
van het ongelooflijke talent dat 
Taylor Swift heet te maken voor 
het volgende Alfabeltje.

Haar verhaal begon op 13 december 
1989, in de Amerikaanse staat 
Pennsylvania. Reeds in de lagere 
school begon ze al poëzie te 
schrijven, waar ze in het vierde 
leerjaar zelfs een nationale wedstrijd 
mee won. Een computerreparateur, 
van alle mensen, leerde haar drie 
akkoorden op een gitaar spelen op 
twaalfjarige leeftijd. En zo begon 
een grootse muzikale carrière. Zelfs 
toen was ze al haar eigen liedjes 
aan het schrijven. Haar eerste 
samenwerkingen gebeurden met 
songwriters in Nashville, Tennessee, 
waar ze op 14-jarige leeftijd met 
haar ouders naartoe verhuisde.

Het was ook op haar 14de dat 
ze als jongste songwriter ooit 
werd aangenomen bij Sony/ATV 
Tree publishing house. Als dit 
mensen nog niet overtuigt van het 
ongelooflijke talent dat Taylor Swift 
is, kan niks hen nog redden van de 
verdoemenis die staat te wachten 
in de diepste krochten van de hel, 
waar ze thuishoren. Maar toch blijf 
ik doorgaan, want dat is wat Taylor 
verdient. In 2006, toen ze nota bene 
16 jaar oud was, bracht ze haar 
debuutsingle uit. Tim McGraw zou Figuur 1: Taylor Swift zoals op de cover van haar 

recentste album Red (Taylor’s Version).
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uitgroeien tot een gigantische hit 
waarmee haar carrière fatsoenlijk 
gelanceerd was. Later dat jaar werd 
ook haar debuutalbum uitgebracht, 
getiteld Taylor Swift, wat 39 000 
exemplaren verkocht in de eerste 
week alleen al. In de albumlijst zou 
het tot nummer 5 stijgen en 200 
weken lang genoteerd blijven staan.

In 2008 was daar al het volgende 
album: Fearless. Eén bepaald nummer 
op dit album, You Belong With Me, 
werd weer zo’n hit. De muziekvideo 
op YouTube werd zelfs honderden 
miljoenen keren bekeken, wat 
een nominatie opleverde voor de 
Video Music Awards (VMA) van 
MTV in de categorie Best Female 
Video. Een nominatie die ze ook 
zou verzilveren en een prachtige 
avond had kunnen betekenen. Ware 
het echter niet voor een zekere 
Kanye West, tegenwoordig Ye, die 
dronken het podium opstormde, de 
microfoon van Taylor Swift afnam 
en een tirade begon af te steken 
over hoe Beyoncé één van de beste 
muziekvideo’s aller tijden had 
uitgebracht dat jaar. Kunnen we 
de video voor Single Ladies als beter 
beschouwen? Absoluut en dat is ook 
waarom die werd genomineerd voor 
Video of the Year, maar die categorie 
was nog niet aangekondigd. 
Beyoncé zou deze award echter 
wel binnenslepen, waardoor Ye 
West voor niks een 19-jarige Swift 
van haar moment beroofd had en 

een terechte uitbrander van P!nk 
verdiende tijdens de pauze.

 
In de periode 2010-2016 zou Taylor 
Swift nog de albums Speak Now, Red en 
1989 uitbrengen, die allemaal zouden 
uitgroeien tot een groot succes 
en haar meerdere awards en zelfs 
records opleverden. Hierbovenop 
zouden ook nog een aantal singles 
worden uitgebracht, waaronder 
Safe & Sound in samenwerking met 
The Civil Wars en ook het nummer 
Wildest Dreams. Ze zou echter ook veel 
kritiek krijgen voor haar vete met 
Katy Perry en haar vele turbulente 
relaties. Maar het zou pas echt een 
hoogtepunt bereiken wanneer Ye 
West het nummer Famous uitbracht 
in 2016. Hierin beweert hij dat 
hij Taylor Swift beroemd heeft 
gemaakt, vanwege het moment 
op de VMA van 2009, en verwijst 
naar haar als iets dat ik enkel zal 
benoemen als de Engelse term voor 

Figuur 2: Ye West (zonder award) na de microfoon 
te hebben gestolen van Taylor Swift (met award).
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een vrouwelijke hond. Uiteraard 
was Swift hier niet van gediend en 
sprak zich er publiekelijk tegen uit. 
Hierop zou Kim Kardashian een 
video online plaatsen waarin Taylor 
Swift akkoord lijkt te gaan met wat 
Ye over haar schreef in Famous.

Het hek was nu helemaal van de dam. 
Alle criticasters maakten van de 
situatie gebruik om alle frustraties 
online te uiten. Op Twitter kwam 
de hashtag #taylorswiftisoverparty 
in trending terecht. Het enige dat 
hierna gedurende een volledig 
jaar nog van Taylor Swift gehoord 
zou worden was het nummer 
I Don’t Wanna Live Forever voor de 
soundtrack van Fifty Shades Darker. 
Pas in augustus 2017 zou ze heel plots 
terug in de schijnwerpers komen 
met het nummer Look What You Made 
Me Do, het eerste nummer voor haar 
album Reputation. De muziekvideo 
brak destijds het record voor meeste 
weergaven op 24 uur tijd met 38 
miljoen. Uiteindelijk zou ook de 
volledige video gemaakt door Kim 
Kardashian online verschijnen, 
waaruit bleek dat Swift wel degelijk 
niet met de teksten akkoord ging en 
veel mensen hun woorden moesten 
intrekken. Wat ze natuurlijk niet 
deden, want het is het internet.

Ondanks deze zeer moeilijke periode, 
zou Swift risico’s blijven nemen. 
Zo was het tot 2017 vaak gissen 
naar de politieke meningen van 

Swift, wanneer ze langzaam maar 
zeker de stilte begon te doorbreken 
door als eerste de Women’s March 
openlijk te steunen. Voordien werd 
vaak geopperd dat ze conservatieve 
leuningen had wegens haar roots in 
country muziek. Haar blonde haar en 
blauwe ogen maakten haar ook zeer 
populair bij neonazi’s die haar onder 
andere zouden omschrijven als een 
„zuivere Arische godin”. Tijdens 
zijn presidentscampagne rees zelfs 
de hoop onder deze mensen dat 
ze uitgehuwelijkt zou worden aan 
één van Trumps zonen en dan haar 
Arische agenda ging bekendmaken. 
In deze situatie had ze het gevoel dat 
ze niet langer kon zwijgen en boorde 
al die hoop de grond in met haar 
statements over de Women’s March.

Ook in 2017 zou ze een rechtszaak 
winnen tegen een voormalig 
radiopresentator, die beweerde 
onterecht ontslagen te zijn geweest 
wegens haar beschuldigingen van 
aanranding. Swift zou echter een 
tegenaanklacht indienen voor een 
symbolische 1 dollar. Een tijd later 
zouden tientallen vrouwen naar 
voren komen met hun klachten over 
wangedrag van Harvey Weinstein, 
wat het startschot zou worden voor 
de MeToo-beweging.

Langzaam maar zeker zou Taylor 
Swift steeds meer en meer haar 
politieke meningen duidelijk maken, 
door zich eerst uit te spreken 
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voor striktere wapenwetten in 
maart 2018. Kort voor de midterm-
verkiezingen in de VS datzelfde 
jaar, zou alle twijfel volledig 
weggenomen worden toen ze haar 
steun uitte voor de Democratische 
kandidaten in de staat Tennessee. 
Tegelijk zou ze een hele oplijsting 
maken van al haar standpunten, 
waarin ze zei LGBTQ-rechten te 
steunen en systemisch racisme in 
Amerika benoemde als ziekmakend 
en overal aanwezig. Uiteindelijk 
zouden de Republikeinse kandidaten 
in Tennessee het toch halen, maar 
extreemrechts liet Swift nu wel 
definitief vallen als „verrader”. 
Zelfs Trump reageerde erop door 
te zeggen dat hij haar „25% minder 
leuk vond nu”. Desondanks zou de 
albumverkoop van Swift toch stijgen 
in deze periode.

In 2019 zou Swift nog het album 
Lover uitbrengen, waarin haar 
politieke meningen ook duidelijker 
aanwezig zijn. Zo is You Need To Calm 
Down een duidelijke steunbetuiging 
voor LGBTQ-rechten met extra 
nadruk hierop in de muziekvideo. 
In diezelfde video is trouwens ook 
duidelijk te zien dat Swift en Perry 
de jarenlange vete achter zich 
hebben gelaten. In 2020 zouden 
de albums Folkore en Evermore ook 
nog uitkomen. Jawel, twee albums 
nog geen vijf maanden uit elkaar, 
doe haar dat maar eens na. Door 
een conflict over de rechten van 

haar eerste zes albums, zou ze 
deze ook beginnen uitbrengen als 
haar eigen versies sinds april 2021. 
Deze heropnames bevatten echter 
ook nieuwe nummers die nooit de 
originele uitgave gehaald hadden.
 
In deze voor de Alfabeltjes veel te 
lange, maar voor dit wonder van 
de menselijkheid veel te korte, 
uiteenzetting van Taylor Swift, hoop 
ik toch een aantal mensen over de 
streep te hebben kunnen trekken 
om haar iets meer te appreciëren. 
Haar werken hebben een gigantische 
waslijst opgeleverd aan nominaties 
voor en verzilveringen van een hele 
resem aan awards. Ze heeft veel meer 
kritiek gekregen dan ze verdient, 
maar heeft zich desondanks 
blijven inzetten voor haar muziek. 
Ze nam zelfs risico’s door steeds 
vernieuwend te zijn hierin en ook 
haar politieke meningen met de 
wereld te delen. Dit terwijl een heel 
aantal uitgesproken fans van haar 
zich hierdoor verraden zouden 
voelen. Zelfs tijdens de pandemie 
bleef ze zich non-stop voor alles 
inzetten, waaronder ook voor de 
campagne van Joe Biden, wat deze 
keer beloond zou worden met een 
overwinning.

Kevin Plessers
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Ik ben een cadeauIk ben een cadeau

Kerst komt steeds dichter 
en dichter, de kerstbomen 

ploppen uit de grond, de lichtjes 
verblinden elke autobestuurder 
en iedereen is hectisch op zoek 
naar die laatste cadeaus. Maar 
waarom zijn die cadeaus zo 
belangrijk? Waarom ligt er zo een 
nadruk op? Is dit alleen vanwege 
het fameuze kapitalisme of zit 
er meer achter? Ik ga mij in dit 
onderwerp verdiepen terwijl ik 
ook mijn eerste artikel ooit schrijf 
voor de Alfabeltjes, so strap in for 
a ride! 

Als allereerste moeten we ons de 
vraag stellen, wat is een kerstcadeau? 
Wat zijn de basiselementen van een 
cadeau dat als er één zou ontbreken, 
het geen kerstcadeau meer zou zijn? 
Leuk weetje, het woord kerstcadeau 
staat niet in woordenboek. Dit maakt 
het zoeken van een betekenis wat 
moeilijker, maar niet getreurd, onze 
goede vriend Wikipedia heeft altijd 
een antwoord voor ons: „Een gift, 
cadeau, geschenk of present is het 
vrijwillig uitwisselen van producten 
tussen twee partijen zonder betaling 
of tegenprestatie.” Als we deze 
definitie goed begrijpen, betekent 

dit dat een cadeautje niet alleen de 
toestemming nodig heeft van de 
schenker, dit voorkomt natuurlijk 
diefstal, maar ook toestemming 
moet hebben van de ontvanger. 
Dit is een vreemde bedoening, niet 
wetende wat het cadeau eigenlijk is 
toch toestemming geven om het te 
ontvangen. Als we cadeaus zouden 
gaan bekijken, puur in hun definitie, 
zijn het eigenlijk wel enge dingen. 

Maar waarom willen we ze dan 
krijgen? Wat maakt ze zo speciaal 
dat we steeds weer elk jaar met 
speciale gelegenheden cadeaus 
geven? Volgens het internet zijn 
er verschillende redenen voor. De 
eerste is om een band te maken of 
te versterken met iemand waar je 
om geeft. Een andere reden kan 
zijn dat je iemand een teken wilt 
geven van liefde en affectie. Het 
cadeau kan dan een symbool zijn 
van de relatie tussen twee mensen. 
De derde reden die gegeven wordt, 
is de symbolische betekenis van een 
cadeau. Dit is niet altijd een positief 
symbolisme. Als je een cadeau 
ontvangt dat tegenvalt, zal dit meer 
een symbool veroorzaken van wrok 
of kwaadaardigheid. En als volgende 
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kan het ook zijn dat het cadeau kan 
gegeven worden vanuit persoonlijke 
winst. Het geven van een cadeau aan 
iemand creëert die een soort van 
schuld om een cadeau terug te geven. 
Als vijfde reden worden cadeaus 
gegeven om mensen te helpen. Als 
iemand iets nodig dringend heeft, 
kan dit cadeau gegeven worden 
door iemand anders. De laatste 
reden is om zich te paren. Cadeaus 
geven is deel van paarculturen en 
niet enkel bij mensen. Dit is ook een 
verschijnsel in andere dieren zoals 
chimpansees en gibbons. 

Om een korter antwoord te geven op 
de waarom. De reden verschilt van 
situatie tot situatie en van persoon 
tot persoon. Naast de reden waarom, 
is er ook nog de vraag wat definieert 
als een cadeau? Kan dit gewoon 
een gebaar zijn of moeten cadeaus 
steeds een materiële waarden 
hebben? Dit is een vraagstuk dat niet 
simpel op te lossen valt. Als iets een 
(blije) verrassing is, kan het dan als 
een cadeau gedefinieerd worden? 
Het korte antwoord, volgens 
onze definitie, is nee. Een cadeau 
moet met toestemming van beide 
partijen komen en een verrassing, 
als deze goed gedaan is, is wel een 
verrassing voor de ene persoon. 
Het ideale cadeau zou dus een 
verrassing zijn die wordt verwacht 
door de ontvangende persoon, 
maar niet zozeer dat het cadeautje 
al geweten is. Als het gebaar een 

verwachte verrassing is telt het 
als een cadeau, anders is het iets 
anders. Een voorbeeld hiervan is dit 
artikel want dit artikel is eigenlijk 
ook een cadeautje, namelijk voor 
de superleuke Alfabeltjesredacteur 
Max. Dus Max als je dit leest, 
vrolijk kerstfeest en een gelukkig 
nieuwjaar! (nvdr: bedankt! U ook, o 
mysterieuze auteur!)

Maar om tot een conclusie te 
komen over cadeaus. Er zijn veel 
definities op te plakken en er zijn 
een miljoen redenen waarom er een 
cadeau gegeven kan worden, maar 
uiteindelijke gaat iedereen cadeaus 
een persoonlijke invulling geven. 
Hierdoor blijft cadeaus geven zo 
een unieke gebeurtenis die voor 
herhaling vatbaar is.  

Secret Santa
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ArcheogamesArcheogames

De Stoel: Alfabeltjes introduceert een nieuwe wederkerende archeogame, 
regelrecht van de VRT gepikt! Elke editie verschijnt er een foto van een 
locatie in en om Leuven, en een object. De eerste persoon die een foto van 
zichzelf met het gevraagde object op de juiste locatie naar een redacteur 
doorstuurt, wint eeuwige roem door in het volgende Alfabeltje te verschijnen 
(en een échte prijs).

Hier

Met je favoriete stuk AlfamerchMet je favoriete stuk Alfamerch

Winnaar vorige editie: Vincent Verhagen

(kledij telt niet!)
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Zoek de zeven verschillen: o God. Redacteur Max heeft weer een historische 
foto gevandaliseerd. Kan jij achterhalen met welke zeven misdaden tegen de 
mensheid hij deze foto van het graf van Toetanchamon heeft beklad?
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NieuwjaarsbrievenNieuwjaarsbrieven

Aan Charlotte Vanrusselt

Liefste meter,

met jouw samenvattingen zijn examens een fluitje van een cent,
zelfs als je de leerstof totaal niet kent.
Alfa met jou erbij is een feest,
ook al zijn we er vorig jaar niet veel bij geweest.
Je bent zeker niet op je mond gevallen,
kindjes slaan doe je in grote getallen.
Zeer geliefd bij allen,
bij Alfa heb jij de grootste ballen.
Ook in dit nieuwe jaar
staan de zwangerina’s voor jou klaar. 

We wensen je een superleuk nieuwjaar!

Groetjes van je liefste metekindjes,

Anna en Frieke
xoxo
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Aan Alfa

Liefste Alfa

Ach geef me een schup
Dat ik graven kan gaan
Want het jaar is alweer gedaan

Ook in de woestijn
In het Tweestromenland
Ben ik blij dat ik bij Alfa ben beland

Heel vaak op café
Met een pint aan de toog
Met jullie voel ik mij ook een archeoloog!

Nu heb ik nog maar één ding te zeggen
En het is helemaal waar
Jullie zijn het beste gezelschap
En ik wens jullie allemaal nog een gelukkig nieuwjaar

Jullie kapoen 

Jens
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Aan Ferre O en Sid Skrabanja

Beste peters,

2021 is bijna gedaan,
het nieuwe jaar staat al om de hoek.
2022 kan niet wachten,
al is mijn tijdsbesef ver zoek. 

Het is in 2020 dat ik jullie leerde kennen,
die gekke peters van mij.
En nu kan ik melig zeggen:
Jullie maakten me toch wel blij.

Liefste Ferre O. Je achternaam is zo belachelijk kort dat het mijn 
online rijmen site heeft gebroken. Oprecht, ik kreeg gewoon de 
melding “U bent wel érg kort van stof. Probeer eens een woord 
met 2 letters..”. Een beetje zielig, maar dan zal je het vanaf hier 
maar moeten doen met simpele zinnen. Ferre, het is me een eer 
om je als peter en vieze praeses te hebben. Stewarden met jou is 
ook echt wel een vibe. Al weet ik volgens mij toch net iets beter dan 
jou waar in Marokko Temara nu precies ligt. En ja, ik heb net dat 
vage tweepersoons quiz appje opgestart zodat ik nu een realistisch 
voorbeeld kon geven. Spoiler alert: ik ben van mezelf gewonnen. 
Al is het niet veel moeilijker om van jou te winnen x.
Liefste Sid Skrabanja. Op jouw achternaam valt er iets te rijmen, 
ja. Maar toch ga ik ook hier verder met gewone zinnen. Sid, jou 
als peter hebben is even zeer een eer. Toen ik vorig jaar aan het 
stressen was omdat mijn excursie van NW-Europa in het water 
leek te vallen bleek jij een kenner te zijn van de eerste stadsmuur 
van Leuven en wist je ons groepje een zeer aangename rondleiding 
te geven. Je training zwaardvechten was ook zeer aangenaam en 
memorabel. Wie weet neem ik het zwaard ooit weer op, al zet ik 
mijn nieuwjaarsbrief hier wel stop.   

Gelukkig nieuwjaar liefste peters!

Jullie kapoen
Wannes
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Aan Vincent Verhagen, Klaus Van den Broeck en Thomas 
Gythiel

Liefste petertjes 

Het nieuwe jaartje komt eraan, het oude zit er alweer op
Wat is het toch weer snel gegaan, maar wat was het op en top! 

Met mijn briefje wil ik jullie bedanken, voor de leuke momentjes 
samen beleefd
En nu 1 voor 1 een tekstje dat mijn liefde voor jullie aangeeft <3 

Vincentjes, voor jou heb ik heel veel wensjes! Ik wens je heel veel 
pintjes, maar ook niet te veel want daarvan krijg je bierpensjes 
Je verdient echt zo veel goed, want een goed mens zijn, dat zit in 
je bloed
Cantussen online, dat is eigenlijk maar saai, maar met jou erbij was 
het eigenlijk best fraai
Veel gezongen hebben we niet, te veel gelachen, er was geen tijd 
meer voor een lied 
Je bent ook een echte kunstenaar, het alfa-schild op karton was 
bewonderingswaardig, echt waar! 
Zo veelzijdig dat je kan zijn, ik ben heel blij dat ik je vriend mag 
zijn
We “moeten” samen eens naar een concert van Snil, als ik hem zie 
geef ik sowieso een gil
Op mijn eerste dag in deze richting leerde ik je kennen, voor mij 
was het allemaal even wennen 
Maar je was de eerste met wie ik iets gemeen had, ik voelde me 
meteen thuis bij jou, ook al klinkt dit misschien wat flauw 
Mijn allerliefste mede-Filippijn, wat vind ik je o zo fijn x
(Das familie, da mag!)

Klaus, jou wens ik eerst en vooral wat gezond verstand, zonder heb 
je precies toch al wel eens wat aan de hand
Een nachtje in de asfalteringsmachine, wat ben je toch een gekke 
blondine 
Maar je gekheid maakt je ook best leuk, behalve als je op kamp 
mijn ochtend ermee verneuk(t)
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Jaja, knoop het nog eens goed in je oren, maar alsjeblieft nooit 
meer zo een bakkentoren!! 
Op zich was je ook wel een beetje een held, zonder jou was er geen 
eten op het veld 
Je kwam aan tijdens de/mijn meest helse dagen, maar met jou erbij 
waren deze wat makkelijker te verdragen 
Je hebt me het voorbije jaar geholpen met meer dan ik kan 
opnoemen, daarvoor verdien je eigenlijk een boeketje bloemen 
Ik ben je eeuwig dankbaar voor al je steun, hulp en woorden, voor 
een vriend als jou zou ik letterlijk moorden (for legal reasons: this 
is a joke)
Altijd sta je voor me klaar, als ik een vriend nodig heb ben je 
meteen daar 
Woorden beschrijven niet hoe dankbaar ik ben, ik kan alleen 
zeggen dat ik heel blij ben dat ik je ken! 

Thomas, een beetje stiller maar toch ook plezant, in jou zie ik zeker 
geen vijand 
Gaar zijn, dat leerde je me kennen, moet toegeven dat ik wel even 
aan je woordenschat moest wennen 
Jenevervoetbal kon je als de beste, de TGVC-fanclub bestaat 
ondertussen in alle gewesten 
Een golden goal kon je jammer genoeg niet scoren, maar in mijn 
TGVC-hartje heb je zeker nooit verloren
Quinten, Klaus en het spelletje Mexico: een avondje vol plezier, 
bracht in een stomme periode toch nog wat vertier 
Je leren kennen vergde wat meer moeite dan voor de rest, maar 
die moeite heeft geloond want je bent (bijna) the best (dit is voor 
tegenargumenten vatbaar, maar anders rijmt het niet x) 
Tiger King kijken in een voor mij moeilijke tijd, een mooi gebaar 
dat is een feit 
In de fak kwartetten of goocheltrucs doen, eigenlijk ben je zelf nog 
een kleine kapoen 
Allemaal heel fijne momentjes, ik ben dankbaar voor je echt waar, 
maar hier eindigt je tekstje, zie daar!

Jullie zijn er alle 3 voor mij geweest op moeilijker momenten, 
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daarvoor geef ik jullie duizend complimenten
Ook voor jullie ben ik steeds beschikbaar, stuur me een berichtje 
en ik ben meteen daar
Mijn hartje wordt warm van jullie liefde en vriendschap, maar nu 
wil ik graag mijn pintjes als een echte zuiplap 

Mijn hersenen zijn gebroken door al dit gerijm, maar hopelijk 
vonden jullie mijn briefje zeer fijn x

Love jullie very much<3

Jullie kapoen en natuurlijk ook favoriete petekind (hihi)

Erika
xxx
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Aan Vincent Verhagen, Klaus Van den Broeck, Mel Peeter en 
Thomas Gythiel

Beste peters,

Wat een jaar was het me weer. Gevochten met zweet en tranen 
voor een mooi plekje op de universiteit en dit harde werk netjes 
uit gebalanceerd door te drinken zoals een echte Alfaan betaamt. 
Ik kan jullie alvast zeggen dat het evenwicht soms moeilijker te 
zoeken was dan ik dacht, maar we zijn er toch geraakt.

Vincent, ik richt mij even tot jou; want jij hebt me op het idee 
gebracht dit briefje te schrijven. Dit jaar was een mooi jaar, in de 
korte tijd dat de Corona eventjes mild deed heb ik u beter buiten 
het zakelijke leren kennen van het praesidium, een praktijk waar 
ik met plezier op terug kijk. Kaper Vincent zal dan ook lang een 
plezante herinnering blijven en ik hoop dat er nog vele enteringen 
mogen volgen. Alleen jammer dat die scooter niet gelukt is, het 
had een mooi nieuwjaar cadeautje geweest. ;)

Thomas ook jij verdient mijn aandacht. U heb ik de laatste maanden 
meer in de fak ontmoet dan elders. Uiteraard hebben jullie mij als 
Alfaan geleerd dat dit is zoals het hoort. Buiten de hulp bij mijn CV, 
waar je mee hebt geholpen vele spellingsfouten te verwijderen, 
heb ik ook iets nieuws geleerd van u: MASSA’s kaartspelletjes. Ik 
bak er nog niet veel van maar ik heb er al veel aangeleerd aan men 
ouders en vrienden (op de drankversies na natuurlijk).

En dan hebben we natuurlijk Klaus: het bodemloze vat van alfa en 
mijn trouwe onderwijs collega, neen wat zeg ik, Compagnon. Van 
u heb ik misschien nog het kostbaarste geleerd van allen: Drinken 
om StuRa te vergeten! Als er iemand in Alfa u kan leren om hard te 
gaan dan zijt gij het wel. Maar ook vanuit zakelijk standpunt kan 
ik er altijd op rekenen dat je de gaten in mijn kennis opvult over de 
vaak vele Onderwijsmoeilijkheden.

En last but not least; Mel. Mijn favoriete FakV van dienst (al mag ik 
dat waarschijnlijk niet zeggen). Ook van u heb ik talloze wijze lessen 
geleerd. De belangrijkste zijnde dat er niks is wat niet gedronken 
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mag worden en dat experimenten mag *Kuch* sorry, ik bedoelde 
moet. Een andere belangrijke les: vertrouw Mel Peeters niet als je 
een lekker gemixt drankje wilt! Ik heb met plezier meegedaan aan 
de adjes bij dirk die wij op letterlijk 2 dagen tappen talrijk hebben 
uitgevoerd. De manier om Alfa op de kaart te zetten uiteraard.

Kortom, lieve peters/collega’s maar bovenal vrienden. Ik wens 
jullie weer een ander prachtjaar toe. Met vele pintjes en boordevol 
humor. Moge uw thesissen goed zijn en uw glazen vol. Gelukkig 
nieuwjaar en fijne feestdagen!

Robbe Van den Bergh
Leuven, 1 januari 2022
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Aan Ferre en Gretel

Ferre O, ons kerk-fanatiek. Een grote Alfaan, en zeer sympathiek.
Ik dank je voor al die drankjes, maar spaar nu je geld voor de 
komende feestjes.
Je grapjes zijn masterpieces, elke keer zo fris als liter Fristi’s.
Veto’s kunnen die goed vibes van je niet killen, ’t was leuk om met 
jou te kunnen lachen en zingen.
Even serieus, jij bent de reus. En ik ben de dronken dwerg dat op 
jouw schouder zit. Nieuwsgierig en steeds zatter, maar opgeven 
doet een Alfaan zeker niet.
Dankzij jou heb ik in enkele maanden enorm veel bijgeleerd. Ik zal 
je nog vrij veel vragen stellen, hopelijk word je niet geïrriteerd.
Ik ben dankbaar aan mijn karma dat ik je petekind ben, want jij 
bent een coole vent. 
Happy New Year peter!

Gretel Baeten, Alfa’s coole meid. Weinig moeheid, veel 
vriendelijkheid.
Ik dank je voor je zorgzaamheid, openheid en aangename vibes. 
Zoveel gekregen documenten en slides.
Jouw tips en uitleg zijn altijd goudwaardig, jouw glimlach is zeer 
prachtig.
Met jou viben was voor mij een groot reward, op ‘t einde van de 
Faktocht was ik dankzij jou minder shy en was de sfeer minder 
awkward.
Ik ben benieuwd van wat dat er nog in de toekomst zal gebeuren, 
hopelijk een fijne en kleurrijke toekomst waarin we niet meer 
moeten zeuren en treuren. 
Ik ben dankbaar aan mijn karma dat ik je als meter en vriendin 
kan/mag beschouwen. Tot op ‘t volgende feestje, en ik zal dit keer 
proberen om niet te spouwen. 
Happy New Year meter! 

Randy (Jeremy)
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Aan Vincent Verhagen, Klaus Van den Broeck en Thomas 
Gythiel

Liefste peters, Liefste Thomas, liefste Klaus en liefste Vincent

Het jaar is alweer voorbij en we mogen ons weer achter onze 
boeken begeven.
Wat voor sommige onder ons ook zeker geen kwaad kan.
Klaus, ik zal geen namen vermelden, maar wij weten beiden over 
wie dit geschreven is man.
In deze koude maar gezellige periode, leggen we de dobbelstenen 
even aan de kant 
En zal Mexico ineens weer in een ander deel van de wereld liggen, 
ver van ons eigen land. 

Jullie kleine kapoen kan al tellen hoor, kijk maar:
Één, dat ben ik, helemaal alleen
Twee, de peters die mij wel herkennen en dat is oké
Drie, de adjes die je nog tegoed hebt bij onze reünie
Vier, een jaar vol met bier en plezier
Vijf, zes, zeven, dat we in de Fak geld gaan mogen blijven uitgeven
Acht, negen, tien, je zal het wel zien
En elf, het aantal pintjes dat ik krijg voor mezelf. 

2021 sluiten we af en 2022 gaat beginnen
En wanneer het nieuwe jaartje volop bezig is en we arriveren in 
mei
Dan geef ik jou, Vincent, een Vergeet-me-nietje 
Opdat je mij in 2022 niet weer vergeten zou zijn.

Ik heb heel veel wensen opgeschreven.
Zoveel dingen die ik jullie wil geven.
Thomas, jou wens ik een leerrijk en succesvol jaar toe
Je bent voor mij dan ook wel mijn guru.
Ohw… Vincent, jij bent hier ook nog?
Even serieus dat ik je een jaar wens zonder malheur of bedrog
En lieve Klaus voor jou wens ik dat je je smaakpapillen terug gaan 
groeien,
Een Dusty, serieus man, dat je daarmee bent aan het knoeien?
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‘t Is nu wel genoeg geweest met dit kleine gedicht
Ik heb alles nu wel opgebiecht 
Buiten dit:
Maak van 2022 een ongelooflijk jaar boys! 
Dat we veel schone herinneringen mogen faciliteren dit jaar en 
nog veel bangelijke avonden in de Fak gaan meemaken. 

Quinten
1 januari, Leuven en al dieje tral
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Het poëziehoekjeHet poëziehoekje

Ode aan de fak

het bier staat reeds lekker koud
dansende lichten flikkeren in het duister
rondom mij luid gezang en lieflijk gefluister
op de toog limoenen, tequila en zout

de fak is voor mij een oord van pure poëzie
deze regel wist ik niet helemaal op te vullen
merken jullie dat ik mij hier wat probeer uit te lullen?
euhm ik dans er tussen de mensen die ik het allerliefste zie

ondertussen ben ik hier reeds heel berucht
ik ben de dude die je met mijn labojas zal lokken
en vraag je om daarna in de wc’s samen te hokken
en zeg ik je: kom hier dat ik jou anaal bevrucht

Thomas Eynatten
2021
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Capibara

De capibara,
Het waterzwijn.
Oh zo dik,
En oh zo fijn.

Grootste knaagdier,
Dat er is.
Vaak in het water,
Lekker fris.

Heer van het gras,
Koning van de zoo.
Oppermachtig dier,
Van het hoogste niveau.

Schattigste dier ter wereld,
Dat is de capibara.
Ik zou er meer over willen vertellen,
Maar wat rijmt er nu op capibara?

Wannes van Daele
2021



39

Het S.S. –vraagstuk: het grootste Het S.S. –vraagstuk: het grootste 
archeologische mysterie ooitarcheologische mysterie ooit

In de archeologie zijn er van in 
het begin vraagstukken geweest 

die moeilijk opgelost geraakten. 
Zo was er voor aDNA-onderzoek 
de vraag of Neanderthalers en 
Homo Sapiens verwant waren. 
Voor de ontdekking van een 
muurschildering in Dayr-al 
Barsha (door een KU Leuven 
onderzoeksgroep!) was het niet 
bewezen geacht dat grote blokken 
en standbeelden d.m.v. een 
slede werden vervoerd. Voor de 
ontdekking van de schepen van 
de vermiste Franklin-expeditie 
waren er veel meer vragen 

omtrent wat er met de schepen en 
hun bemanning was gebeurd.

Door de vooruitgang in de wetenschap 
of toevallige ontdekkingen raakten 
deze archeologische vraagstukken 
toch opgelost. Al zullen sommige 
details ons archeologen onbekend 
blijven.

Zo zijn er zaken die de archeologie 
al sinds het begin van zijn oorsprong 
in de 19de eeuw bezighoudt. Een 
steeds wederkerend fenomeen 
dat zich wereldwijd voordoet. Dit 
mysterieuze verschijnsel duikt op in 
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sites van alle tijden en alle culturen.

Het is in het Angelsaksische 
literatuur afgekort als S.S. Wat staat 
voor Stripey Stick. Overal duiken deze 
gestreepte stokken op in allerlei 
archeologische publicaties, de 
voorbeelden zijn legio. Geen enkel 
onderzoek of conferentie kon ooit 
een antwoord bieden op de vraag 
wat deze gekleurde stokken zijn en 
waarom ze in zoveel verschillende 
culturen voorkomen. Het mysterie 
bleef doorheen de decennia groeien, 
er waren vele theorieën die telkens 
nooit steek bleken te houden. 

Ik, de auteur van dit artikel, heb 
enkele mogelijk verklaringen 
gevonden. 

Wat onmiddellijk opvalt is de 
dualiteit van kleuren: rood en wit. 
De kleur wit staat in onze Westerse 
cultuur voor zuiverheid en onschuld, 
maagdelijkheid maar ook koude en 
steriliteit. Rood daarentegen is een 
eerder ‘passionele’ kleur. Het staat 

voor bloed, moed, oorlog, woede, 
liefde en andere zaken.

Het zijn zaken die mij doen geloven 
dat we hier met een symbolisch 
object te maken hebben. 

Laten we een volgend kenmerk 
omschrijven. Stripey sticks zijn in 
verschillende formaten gevonden 
en met verschillende aantallen 
versieringen. Toch heeft de meest 
gevonden vorm van S.S. kort door 
de bocht genomen de kleuren rood 
en wit driemaal op zich geschilderd. 
Er zijn dus 3 rode vlakken en 3 witte. 
Wat is de symboliek van het getal 3 
vraag ik u?! Het getal 3 komt terug 
in folklore en verhalen over de 
hele wereld heen: de 3 heksen van 
Macbeth, het aantal wensen dat 
een persoon mag doen als ze een 
magische lamp vinden, vele religies 
hebben een hoofdpantheon met 3 
hoofdgoden, het Christendom kent Figuur 1: stripey stick, 18de eeuws, 

waterschilderij, British Museum.

Figuur 2: zelfs in Peru komt de S.S. voor!
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de Heilige Drievuldigheid, de 3 kleine 
biggetjes, en ook heeft een driehoek 
meestal 3 zijden. Maar ik stel ook het 
volgende vast: we hebben het eerder 
gehad over twee kleuren, het getal 
2. Dit staat voor dualiteit, man en 
vrouw, ying en yang, levend en dood, 
goed en kwaad. Weeral belangrijke 
symboliek. 

Maar dit is niet alles: als we 2 en 3 bij 
elkaar optellen, wat krijgen we dan? 
Ik moest het even controleren met 
mijn online rekenmachine, maar 
als mijn calculaties correct zijn dan 
moet de uitkomst ongeveer rond de 
5 liggen. De symboliek van het getal 
5 mag niet onderschat worden, het 
is de som van het eerste even (2) en 
oneven (3) getal! In de wereld van 
Pythagoreaanse wetenschappers 
betekende 5 het leven. 5 stond ook in 
de Babylonische religie voor Ishtar, 
een liefdes/sex- en oorlogsgodin.
Dus niet alleen hebben we hier te 
maken met vuile pornografische 
(want de stok is ook een fallussymbool) 
en heidense symboliek (ik weet 
het, choquerend voor jullie brave 
katholieke studentjes). Ook is het 
getal 3 een duidelijke verwijzing 
naar de ‘illuminatie’. Nee beste 
lezer, niet ‘illuminati’ zonder ‘IE’, 
de illuminatie zonder ‘IE’ zijn 
verzonnen door de echte organisatie 
om klokkenluiders op het verkeerde 
spoor te zetten. De illuminatie zitten 
langs allerlei andere complotten in 
de wereld. Van Area 51 tot de moord 

op JFK.  Om mijn theorieën kracht bij 
te zetten ben ik op zoek gegaan naar 
bewijs voor hun daden. Deze heb ik 
gevonden op een tekening van een 
ooggetuige van de moord op Lincoln 
in 1865.

Op het eerste zicht lijkt hier niets te 
zien. Dat dacht ik ook. Tot ik verder 
inzoomde!!!!: OMG!

Figuur 3: de Illuminatie.
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Beste medestudenten, we zijn 
ze op het spoor! Hun millennia 
lange manipulatie van ontelbare 
beschavingen zal hier eindigen. 
Hun beweegredenen doorheen 
de eeuwen zijn ondanks mijn 
onderzoek onduidelijk gebleven. 
Mogelijk bestaat de organisatie 
overlevende Atlantiërs, aliens, 
of in alle waarschijnlijkheid de 
beheerders van daklozenopvang 
Poverello. 

Ik heb mijn voorzorgen genomen en 
al mijn bevindingen doorgestuurd 
naar de FBI. Voor veiligheidsredenen 
heb ik mijn bericht voor de FBI-
agent in een encryptie gestoken 
in de volgende video: https://bit.
ly/3maOjHx.

Mijn vrienden: hou nooit op 
met vragen stellen. Maar wees 

voorzichtig: De Illuminatie zijn 
onder ons! 

Hoogachtend, 

W.
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Er zijn verschillende types 
studenten bij het invullen 

van een moeilijke vraag. 
Sommigen weten het antwoord. 
Sommigen proberen wanhopig 
nog wat puntjes te sprokkelen. 
Sommigen laten de vraag open. 
En dan heb je Arthur Plees, die 
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. Carpentier 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 
Alexios de Griek.

Het begon allemaal lang lang geleden 
in een land hier ver vandaan. Het 
land noemde het Griekse land, of 
voor de vrienden Griekenland. Ten 
tijden van LH II vinden we hier 
een bijzondere manskerel terug 
genaamd Alexios. Het was Alexios die 
zich afvroeg waarin zijn beschaving 
nu verschilde van die rare mensen 
op het eiland dat ze Kreta noemde. 
Met dit in zijn gedachten zette hij 

zich aan zijn kleitablet en begon hij 
te noteren. 

„Het jaar 694 sinds het ontstaan 
van Mycene, het is me hedendaags 
in de gedachten geschoten dat er 
enen andere beschaving leeft die 
het lef heeft om zich ook Grieken 
te noemen. In mijn uiteenzetting 
hieronder zal ik u, beste lezer, 
aantonen dat dit absoluut niet kan 
omwille van de onbeschaafdheid 
van deze zogenaamde mensen. 

Een eerste verschil valt te zien in de 
edele kunst van het produceren van 
aardewerk. Wij hebben deze kunst 
verkregen door een lang proces 
van leren, een creatieve geest en 
vooral door ons geduld. Die andere 
beschaving - wiens naam ik weiger 
te vernoemen - heeft deze prachtige 
bezigheid volledig om zeep geholpen 
en van creativiteit is er al helemaal 
geen sprake meer. Het gebruik van 
schelpen in aardewerk is al out sinds 
VH I, maar die pummels blijven 
het toch maar gebruiken. Het is 
dus geen wonder dat ze hun brol 
willen inruilen voor kwaliteitsvol 
aardewerk.

Alexios de GriekAlexios de Griek
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Een tweede verschil is te zien in onze 
manier van bouwen. Wij bouwen de 
meeste prachtige forten en paleizen, 
weliswaar niet beschilderd, maar 
toch nog altijd mooi. Die schapen 
bouwen paleizen dat het geen naam 
heeft, die ook niet al te stevig zijn, 
maar ze zijn klaarblijkelijk wel 
beschilderd. Maar geachte lezer, u 
kent het spreekwoord wel, al draagt 
de hond een gouden ketting, het is en 
blijft een lelijk ding. Ik kan u zeggen, 
bij deze honden is dat spreekwoord 
nog waar ook.

Het derde grote verschil zit hem 
in de manier van krijgskunst. Het 
is niet omdat je wat schepen bezit 
dat je daarom moet denken dat je 

zogezegd de hele zee in handen hebt. 
We hebben hen meer dan eenmaal 
bewezen dat dat niet werkt door af 
en toe hun eilandje eens een bezoek 
te brengen en occasioneel eens wat 
te plunderen en in brand te steken. 
Maar die verdomde koning Minos 
weigert dus in te zien dat schepen al 
lang niks meer betekenen in oorlog.

Beste lezer, ik zou u kunnen blijven 
om de oren slaan met dergelijke 
feiten, maar ik bespaar u deze 
marteling en ik zal mijn tekst 
afronden met de woorden: over zee 
en over land, alleen in Mycene is het 
plezant.”

En het is ook hier dat zijn kleitablet 
eindigt. Zoals u dus kan lezen zijn er 
talrijke verschillen tussen LH II en 
LM II. 

Een effectief examenantwoord van
Arthur Plees
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Lang, lang geleden (sommigen 
zouden durven zeggen tot 

in de tijd dat de dieren nog 
spraken maar laat ons nu ook niet 
overdrijven), was er een jonge 
Letterenstudent met de naam 
Dirk Tägelmans

Dirk was in de eerste opzichten een 
heel gewone jongen. Net zoals zijn 
medestudenten ging Dirk overdag 
braaf naar de lessen, ‘s avonds ging 
hij naar zijn lokale studiegroep 
en als dit afgelopen was ging Dirk 
netjes om half 10 ten laatste in bedje 
liggen. In de weekends durfde Dirk 
wel eens zot doen, en dronk hij twee 
warme melkjes voor het slapen 
gaan in plaats van één, maar dit in 
uitzonderlijk zotte avonden en enkel 
voor zijn weesgegroetje opgezegd 
was, zodat hij direct vergeving kon 
vragen voor zijn schunnig gedrag.

Vele studenten waren blij met deze 
serene manier van leven en genoten 
van elke seconde in hun vrome 
studentenbestaan.

Tot op een mooie lentedag Dirk diep 
in zichzelf een klein knagend gevoel 
kreeg toen hij voor de zoveelste 

keer naar zijn studiegroep moest. 
„ Vreemd”, dacht Dirk. „ Wat is dit 
voor een door den duvel gezaaide 
godslastering?”. En Dirk negeerde 
dit gevoel en ging die avond, na hard 
werken, terug in zijn bedje liggen.

Ook de volgende dag voelde Dirk 
ditzelfde, dringende en vreselijke 
gevoel vanbinnen, ditmaal sterker 
dan de dag ervoor. „Akkerdju, 
ben ik ziek aan het worden?”. En 
ook deze keer stak Dirk dit diep 
weg in de krochten van zijn braaf 
studentenzieltje.

Dit hielt zo enkele weken aan, en 
naarmate de dagen terug langer 
werden begon het bij Dirk steeds 
zwaarder door te wegen dat hij op 
zo een mooie lenteavond nog steeds 
zo vroeg naar bed ging. „ Was dit 
werkelijk alles? Was dit het leven 
van een student? Besta ik enkel om 
te studeren?”. Deze vragen spookten 
meer en meer door Dirks hoofd. En 
met de tijd bijna continu, het leidde 
hem af van zijn lessen en zelfs tijdens 
zijn oh zo geliefde studiegroep 
sessies kon hij zijn gedachten niet 
bij de les houden.

Dirk Tägelmans en het verhaal van Dirk Tägelmans en het verhaal van 
de fakde fak
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Tot het op een dag Dirk te veel werd. 
Hij wou meer en hij zou er verdorie 
iets aan doen! Dirk sloot zich dagen 
lang op in zijn studentenkamertje. 
Denken, ontwerpen, filosoferen, hij 
zette die grijze massa van hem goed 
aan het werk! Hij meldde zich een 
week lang ziek op zijn colleges en bij 
zijn studiegroep. En op de zevende 
dag (alsof het door God zelve was 
ingegeven), kwam Dirk terug uit 
zijn sluimer. Hij had wallen en was 
moe maar het was hem gelukt… 
„Eindelijk”, zuchtte Dirk. „Gedaan 
met dit eentonige bestaan! Tijd voor 
een frisse wind.”

Dirk verkondigde zijn nieuwe ideeën: 
„Medestudenten, vrienden, luistert! 
Hoor wat ik u te zeggen heb, gedaan 
met dit slaafse bestaan, gedaan met 
deze leermarathon die wij leven 
noemen! Hebben wij geen recht 
zoals onze ouders en hun vrienden 
om ook af en toe stoom van de ketel 
te laten? Hebben wij geen recht om 
af en toe eens op te blijven tot na half 
tien? Ik stel u voor: Fakulteitsbar der 
richting Letteren!” Zo stond Dirk 
dagenlang te pleiten voor de aula’s 
van het MSI. En hoe langer hij daar 
stond hoe meer studenten begonnen 
op te warmen voor het idee. Roddels 
van Dirk en zijn ideeën verspreidden 
zich snel over de Faculteit. „Dirk 
heeft wel een punt eigenlijk, waarom 
zouden we ons niet af en toe mogen 
laten gaan?”

Tot uiteindelijk tegen het volgende 
academiejaar in december, de 
Faculteit Letteren een officiële 
verklaring gaf. De ruimte voor de 
studiegroepen zou voortaan officieel 
door het leven gaan als Fakbar 
Letteren, een plaats waar studenten 
ten volle kunnen genieten van een 
groot arsenaal aan dranken en 
snacks en waar men tot in de late 
uren kan ontspannen na een harde 
dag studeren.

En Dirk? Dirk kreeg het voorrecht 
om vereeuwigd te worden in de 
nissen van de kelder, waar zijn naam 
tot de dag van vandaag ingekrast 
staat in een tegel. 

Dus als je ooit op een rustige 
namiddag in de fak bent, en je 
drinkt je pintje, vraag dan maar eens 
achter de toog naar Dirk en wie weet 
krijg je zelfs het voorrecht voor een 
prachtig Atje bij Dirk.

Fakschimmel
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Ram: onafgemaakte zaken uit het verleden houden je 
tegen. Je hebt misschien iedereen verteld dat ‘het is wat het 
is’ maar in je hoofd denk je hier niet hetzelfde over.  Let op 
dat dit niet al je energie opslorpt. Je kan het beste eerlijk 
met jezelf en je vrienden zijn voordat het jullie scheidt. Het 
is niet erg om toe te geven dat het niet gaat. Doe samen iets 
en laat weten dat je er voor hen bent. Probeer je zorgen 
achter je te laten en kijk naar de toekomst.

Stier: doorgaans verzet je je nogal tegen verandering, je 
houdt het liever bij wat je kent. Maar deze maand raak je in 
contact met een nieuw iets/ iemand. Het zal je een speciaal 
gevoel geven op zowel positief als negatief vlak. Het zal je de 
mogelijkheid bieden om wat wijder te denken dan normaal. 
Het kan zijn dat je hier even moet bij stilstaan. Het is niet 
erg want het leven gaat toch te snel voorbij. Neem deze tijd 
om je keuzes te herdenken.

Tweeling: je bent een persoon die nood heeft aan nieuwe 
relaties die luchtig en van vriendschappelijke aard zijn. 
Maar heb je er eens aan gedacht om deze personen beter te 
leren kennen op een andere manier? Ze zullen je verbazen. 
Er zal een goede aanbieding aan je worden gedaan waar op 
het eerste gezicht niks mis mee is. Denk na over je toekomst, 
is het echt zo goed? Neem dit enkel aan als je er 100% zeker 
over bent, later zal er niks meer aan te veranderen zijn.

Kreeft: je leven staat op het punt een stuk makkelijker 
te worden, hoewel je in het begin misschien niet begrijpt 
waarom. Het kan misschien zijn dat de regelmaat terug 
komt na alle chaos dit afgelopen semester. Ook al zal dit 
niet met je medestudenten zijn na deze blok zal je uitgerust 

De alwetende VindushiDe alwetende Vindushi
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zijn en klaar om terug te strijden. Wat het ook is, je lijkt 
beter te studeren, gezonder te leven en je zal ook meer tijd 
in jezelf steken (wat de laatste tijd amper gebeurd is). Dit is 
altijd een goede zaak.

Leeuw: soms als er zich iets goeds aanbiedt laat je het 
voorbijgaan. Kan het zijn dat je misschien een beetje bang 
hebt voor die stap in het onwetende? Ook kan dit zijn omdat 
je je leven al goed genoeg vindt. Soms kan het goed zijn 
om deze onbekende stap te nemen omdat het je visie zal 
verbreden, het zal zorgen voor een duwtje in de rug. Dus 
neem deze maand eens een stap in het diepe en laat het 
oude los. Wie weet komt er iets beter uit dan vroeger.

Maagd: hoe vaak wenste je niet wat meer tijd te hebben 
zodat je dingen beter kon doen (zoals dus studeren en 
paperen)? De komende weken krijg je die tijd om hierop te 
focussen, gebruik ze dan. Het zal ervoor zorgen dat je meer 
rust zal krijgen in je hoofd maar ook in je agenda. Hiervoor 
zal je je perfectionistische kant even aan de kant moeten 
zetten om dit klaar te krijgen. Het is niet altijd het tofste 
om te doen maar achteraf zal je blij zijn dat het zo gegaan is.  

Weegschaal: kleine conflicten kunnen soms diep effect 
hebben, en dat is nu het geval. Misschien is het tijd dat je 
over deze onopgeloste emoties praat met iemand voor het 
de spuigaten uitkomt. Het is een advies dat je misschien niet 
graag hoort maar het zal belangrijk zijn voor het verdere 
emotionele verloop. Je moet jezelf niet blij voordoen als 
het niet zo is. Laat mensen voor je zorgen in plaats van het 
tegenovergestelde. Het is oké om soms niet oké te zijn.

Schorpioen: een romance is in ontwikkeling, maar de 
timing is telkens verkeerd. Eind november groeien jullie 
verder naar elkaar toe, alles lijkt goed, maar dan is het daar: 
de blok. Je zal geduldig moeten zijn en moeten vertrouwen 
op de eerlijkheid van je crush. Als er niets van komt blijf je 
proberen er kan enkel maar iets moois van ontstaan. Er zal 
een moment komen waar de keerslag zal zijn en dan zal je 



49

blij zijn dat je hem/haar tijd gegund hebt. De tip is om er 
steeds voor deze persoon te zijn, ook in moeilijke tijden. 

Boogschutter: je kijkt uit naar een betere tijd en dus 
duidelijk niet naar het studeren.  Met de blok in het vizier 
verlang je naar rust in plaats van alle stress. Je zal een 
goede balans moeten vinden tussen deze twee gedurende 
de examens. Laat alles uit het verleden los en geniet nog 
zolang het kan met volle teugen. Wees niet bang: er zal een 
nieuwe kracht komen en het zal je financieel helpen, mocht 
dat nodig zijn. Heb vertrouwen.

Steenbok: je komt op een onverwacht kruispunt. Voor je 
ligt een directe route naar je doel van dit semester, je kan 
dit doen met het risico om later de klop van de hamer te 
krijgen.  Neem de omweg en zorg ervoor dat alles naar jouw 
zin loopt en je niet doet wat de rest denkt dat je moet doen. 
Het eindresultaat zal er wel mogen wezen. Neem kleine 
stappen. Dit zal in jouw hoofd ook beter zijn. De vakantie 
zal ook een periode zijn om te rusten en om aan jezelf te 
denken. 

Waterman: net zoals seizoenen in elkaar overlopen, worden 
de dingen geleidelijk aan beter. Leek het de afgelopen 
maanden alsof je altijd moeten vechten hebt voor alles? 
Na dat gesleur zal je erdoor komen met hernieuwde moed. 
Ook hoef je niet langer alle lasten van anderen boven op die 
van jezelf te dragen. Iedereen is klaar om jou op te vangen 
wanneer nodig. Een tik haalt jou niet onderuit. Je kan veel 
verdragen maar dat is niet altijd positief. 

Vissen: je leven stond een beetje on hold de laatste tijd, het 
is tijd om deze wat meer op te fleuren. Je zal deze maand de 
pret er terug moeten insteken en jezelf verder zetten op de 
reis van het leven. Er zijn nog een paar weken te gaan, dus 
zet je volop in. Misschien was 2021 niet het jaar waar je op 
gehoopt had maar daarvoor zal 2022 je meer helpen. Wees 
niet ongerust, er zal dan nog genoeg op de planning staan. 
Neem nu vooral wat rust en neem afscheid van de oude jij.
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De mooiste dag van het jaar is weer in zicht! Althans, als we elke 
Alfa-avond in de fak niet meerekenen. Het is een tijd van liefde en 

harmonie. En het is een tijd van lekker hebberig cadeaus verzamelen 
en jezelf volstompen met eten, maar daarnaast is het ook een tijd om 
anderen te bedanken en hen het beste te wensen. Dus bij deze biedt 
Alfabeltjes jullie traditiegetrouw de kans om jullie geliefde Alfanen, de 
proffen, jezelf, of wie dan ook iets moois toe te wensen. 

Ik wens iedereen veel goede punten, een goede mentale gezondheid en 
hopen knuffels! 

Ik wens alle Alfanen en sympathisanten een zalige feestdagen toe, veel 
plezier, bescherm jezelf tegen Covid en de kou. hou jullie goed.

Ik wens een Alfavlag.

Ik wens voor alle proffen een vruchtbaar nieuw jaar.

Ik wens een nieuwe lever voor Klaus. xoxo

Ik wens voor de fak een lekkere nieuwe promo. xoxox 

Ik wens voor de eerstejaars veel succes.

Ik wil en zál voor, tijdens en na kerstmis, gewoon maar feesten, eten, 
slapen en nog feesten.

Goede examens aan iedereen die het wil. En een voorspoedig 2022.

Mijn kertswens is dat team Alfabeltjes leert spellen. (nvdr: Wensen die je 
verklapt, komen helaas nooit uit.)

KerstwensenKerstwensen
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Voor een witte kerst.

Ik wens een hele leuke examenperiode voor Emma.

Ik wens voor Bob een bril.

Trans rights, bitches, zonder HRT is Christmas maar cismas.

Ik wens voor iedereen fijne feesten, goede eten tijdens deze feesten en 
veeeeeeeellll geluk tijdens de examenperiode!

Ik wens Vincent een goede feesttijd, dat er genoeg eten mag zijn om een 
betere chonker te worden!

Dat de vierde golf de laatste mag zijn. O ja en vrede op aarde.

Slaap.
 

Geen hoofdpijn na de duizend kerstliedjes die ge deze vakantie sowieso 
gaat moeten aanhoren, goede punten en veel lekker eten. Xx
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VersprekingenVersprekingen

Aiwendil (2ba): hij komt maar niet 
klaar.

Vincent (ma): amai, ge hebt warme 
handen. Waarop Ferre (ma): das 
omdat ik die altijd bij men ballen 
steek.

Elian (2ba): komaan, ga door tot je 
aan elke vinger een mama hebt.

Emma (3ba): ja Kevin, schuif het 
erin. 

Mirthe (weeb): eeh, Kevin lijkt op 
professor Gobbelijn. 

Elian (2ba): denkt gij nu echt da 
Mickey Mouse u een maagvullende 
maaltijd zou gunnen? 

Aike (2ba): worsten kunnen 
nochtans uw buik vullen voor negen 
maanden. 

Anna (2ba): Schoep is een 
meesterwerk. 

Gijs (ma), als emo verkleed: ik ben 
verkleed als Max. 

Bob (ma): ik dacht dat ik eraan kon 

zuigen, maar het lukte niet. 

Luna (ma): ik wil focussen op uw 
worst, ni op uw hoofd.

Elian (2ba): ik ben opperpraeses. 

Esmee (knutselaar): ik wil Maarten 
bijna aanranden. 

Luna (ma): ik heb graag plakkerig. 
Jens (VUB), over Jezus: da’s de 
Europese Boedda. 

Elian (2ba): mijn favoriete object, de 
voeten van Jezus. 

Vincent (ma), bij het zien van Kevins 
nieuwe tattoo: ma, huh. Is da nu 
voor echt of hebt gij da gewoon zelf 
gedaan? 

Pedro (ouwe zak), over opgeschuimde 
melk met cactusjenever: da ruikt 
naar Mereke. 

Edwin (3ba): amai, die ballen zijn 
hard. 

Aiwendil (2ba): Kevin is daar wel 
schattig genoeg voor. 
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Kevin (3ba): ik ben wel een 
worstenman. 

Frieke (2ba): we willen een 
Jenssandwich. 

Arno (3ba): mag ik tussen uw benen 
komen zitten?

Elian (2ba): oké, we gaan die 
kinderen daar lokken.

Arno (3ba): ge wilt nu ni in mij zitten. 

Anna (2ba), tegen prof. Schoep 
(protohistorie): u wordt gebeld. 
Waarop prof. Schoep: ja, dat is al de 
vierde keer, dat is mij ex-man; ik ga 
niet opnemen. 

Kevin (3ba) knuffelt met Zander 
(3ba): ik voel iets groeien. Nee 
Zander, niet schuren! 

Fien (1ba): vond wel dat die niet diep 
ging. 

Professor Schoep (protohistorie): 
wat gebeurt er volgende les? 

Robbe (3ba): jongetjes zijn echt mijn 
ding, kleine jongetjes. 

Mel (3ba): jullie willen drank? 
Wannes (2ba): en penissen! 

Wannes (2ba): hoe mooi zijn uw 
penissen? 

Melissa (ma): ik ken ook een augurk 
die kan jodelen. 

Gretel (3ba): *slaat Kevin*. Waarop 
Kevin (3ba): oh ja!

Anna (2ba): in totale oppervlakte 
heb ik meer lip dan gij.

Machteld (2ba): kijk daar is Vincent 
die met z’n zwaard speelt.

Arthur (2ba): ik kan er ni tegen da ze 
dingen in mijn lichaam spuiten.

Machteld (2ba): ik denk in sangria.

Aike (2ba): ik slik wel meerdere 
dingen.

Cisse (2ba): een beetje minder incest 
en een beetje meer Cisse.

Erika (2ba): ge kunt da uit zijn neus 
graven.

Leentje (2ba): ik heb nog nooit zoiets 
langs vastgehad.

Arthur (2ba) tegen Wannes (2ba): ge 
moogt mijn zwaard vasthouden.

Mel (4ba): ik neem Ferre gewoon 
even mee naar de kelder. 

Elian (2ba): ik wil da ook wel 
leegzuigen.

Machteld (2ba, Egyptologie): er zijn 
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koningsgraven in Abydos?!

Ferre (ma): maar cavia’s zijn 
makkelijke huisdieren, hé. Da leeft 
niet lang en ge moet da geen eten 
geven.

Elian (2ba): Ik heb veel gevoelens 
over Luna. 

Maya (2ba): die is al een kwartier 
op haar saucisse aan het blazen. 
Waarop Cisse (2ba): haha, sauCisse. 

Kevin (3ba): de relatie tussen Alfa en 
Babylon is nog best wel oké, ondanks 
Alfabylon.

Luna (ma): ik word elke dag achter 
de fak gepijpt.

Cisse (2ba): zalm is de meest sexy vis.
 
Gretel (3ba): forensische 
wetenschapen zijn gewoon 
archeologie, maar dan moderner.

Mel (4ba): is de maag nuchter, dan is 
de lever zat.

Cisse (2ba): *snuift suiker*. Dit was 
geen goed plan. 
Cisse, even later: ik ruik bloed.

Elian (2ba): ik stond hard genoeg 
omhoog.

Wannes (2ba): Cisse, stop met 
deepthroaten. Waarop Cisse (2ba): 

nee, dít is deepthroaten.

Elian (2ba): in tegenstelling tot mij 
komt de bus wel.

Cisse (2ba): misschien is Hasselt de 
vrienden die we onderweg hebben 
gemaakt.

Arthur (2ba): ik zou het ni zo erg 
vinden als Ferre mijn papa was.

Professor Coomans (bouwhistorie): 
jullie zijn niet de eerste die jullie 
vingers daarin zetten!

Johan Claeys (prof) tegen Mel 
(4ba): ge moogt altijd mijn steel 
vasthouden.

Elian (2ba): ohh, ik voel mijn keelgat 
trillen.

Anna (2ba) tijdens presentatie 
protohistorie: ze gingen te paard. 
Tsjoek tsjoek! Ah nee, das een trein.

Aiwendil (2ba) tegen Wannes (2ba): 
Je hebt Anna gedaan. (nvdr: ik 
ontken alles.)

Jamin (tandarts): ga ergens graven 
en zoek me een dino.

Anna (2ba): Ik heb het gevoel dat ik 
mijn tafelpoten begrijp en zij mij.

Aiwendil (2ba): Ik weet waarom 
het bos weg moet, maar wat was de 
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reden dat ze vis hadden geplant?

Elian (2ba): ecologie en racisme zijn 
niet zo verschillend.

Arno (3ba): mijn bijnaam is de hijger.

Arthur (2ba): stop over kleine 
kindjes, ik sta al stijf.

Max (3ba): het is groter dan ge 
verwacht.

Kevin (3ba) tegen Wannes (2ba): Ik 
zal uw penis in mijn broek steken.

Ferre (ma): de prinses is nat.

Cisse (2ba) tegen Machteld (2ba): 
mag ik uw ouders eens lenen?

Kevin (3ba) tegen Zander (3ba): komt 
er ooit iets zinnigs uit u? Waarop 
Zander (3ba): ja, als ik masturbeer. 

Elian (3ba) terwijl hij kleren uitdoet: 
Aike, wilt ge zien?

Robbe (2ba): yes, eindelijk segregatie!

Professor Doporé (bouwhistorie): Als 
ge tijd hebt moet ge da eens doen. Ge 
steekt uw vinger in het gat en voelt 
hoe het evolueert.

Arthur (2ba): ge pist dus altijd onder 
het vaandel van Alfa.

Elian (2ba): mag ik da legaal? Moet ik 

daar ni eerst Anna voor adopteren?

Arthur (2ba): hey, Mel trekt zijn 
dwerg af. 

Elian (2ba): Taylor haar benen waren 
echt een avontuur, ik ga ni liegen.

Johan Claeys (prof): ja, zo rode 
gaten hebben altijd wel een 
aantrekkingskracht om in te graven.

Kevin(3ba): als ik kan kiezen tussen 
een lepralijders of Klaus… 

Emma (3ba): zie die daar nu staan me 
in een worst in zijn mond. Waarop 
Kevin(3ba): het is ni eens de mijne.

Edwin (3ba): “Nice cock,” dat die 
vlieg dan zegt.

Karsten (musicoloog): ik ben geen 
rascisti, hè, maar van mensen 
die curryworst zeggen… (avdr - 
aanvulling van de redactie: zijn 
volstrekt correct.)

Mereke (knutselaar) tegen Jefke 
(opblaasbare alien): heb jij een 
piemel? Neeeee.

Mel (4ba): ze mogen als ze willen me 
met zoveel volspuiten… 

Esther (1Ba): het lijkt op die boeken 
met fapjes.

Bob (ma): maar zijt ge geprikkeld of 
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niet?

Erika (2ba): ik eet graag worstjes.

Kevin (3ba): Emma wilt ge me uit 
trekken.

Gretel (3ba): ik schrik altijd van 
mensen die langs achter komen en 
ik da ni verwacht. 

Bob (ma): ik heb ooit eens op een 
draad gepist en wist niet dat er 
elektriciteit op stond en sinds dien 
is mijn piemel kei klein.

Gretel (3ba): weet ge wa lekker is? 
Gefrituurde garnalen!

Jens (VUB): mogen we allemaal is 
voelen aan Vincent, Emma?

Aiwendel (2ba): mijn pijn heeft 
hoofd.

Luna(ma): Thomas heeft me 
helemaal nat gemaakt.

Simon (3Ba): likt de tafel in de fak.

Daan (Eoos?): Sinterklaas is Shrek 
nu.

Kevin(3ba): waarom is spouw patrol 
het meest blessed wat ik vandaag 
heb gehoord.

Jeremy (1ba), op de vraag wat 
voor porno hij kijkt: alles, behalve 

mensen die op elkaar kakken!

Erika (2ba): mijn kriek naakte.

Vincent (ma): Vincent pakte mij 
langs achter 

Vincent (ma): ik weet wat uw mama 
wilt.

Luna(ma): amai nu ben ik nat, zeg. 

Kevin (3ba): uw mama is 
grammaticaal correct, u mama is 
grammaticaal fout.

Elian (2ba): masturbatie stond niet 
op mijn consentlist.

Elian (2ba): Het volgende seizoen 
heeft mij meerdere keren doen 
klaarkomen.
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In the meme timeIn the meme time
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SemesterbeeldenSemesterbeelden
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In memoriamIn memoriam

Naast de sfeerbeelden willen we in dit Alfabeltje nog één iemand in 
beeld brengen die altijd ongelofelijk veel sfeer met zich meebracht, 
waar hij ook kwam. Dennis Boskamp, tweedejaars archeologie, was 
niet alleen een medestudent, maar een vriend van velen. Met deze 
pagina’s willen we Dennis vereeuwigen in de Alfa-archieven. Hij 
toonde ons hoe je een goede archeoloog moet zijn. Namelijk door de 
échte belangrijke vragen te stellen, zoals waarom Romeinen zich met 
zo’n klein pietje lieten afbeelden. Maar daarnaast toonde hij ons ook 
aan hoe je een goede vriend moest zijn. Dat deed hij door simpelweg 
volledig zichzelf te zijn. 

Jepetto, we love you.
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Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de 
Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.



ZONDAG 20 SEPTEMBER
THE RETURN OF THE FAK
FAK LETTEREN OPENT ZIJN DEUREN ALS ZITCAFÉ!



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

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

Alfabeltjes zoekt columnistenAlfabeltjes zoekt columnisten

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


