Alfalied

(op „Home on the Range”)

Ach geef me een schup
Dat ik graven kan gaan
Want ik ben toch een echte Alfaan,
Ook de borstel mag mee
En zelfs onder de zee
Zingt men Alfa’s lijflied gedwee:
Refrein:
Schup, schup met ons mee
We vinden Napoleon’s plee
‘t Paard van Troje staat hier
Tussen twee bakken bier
Studeren interesseert ons geen zier!
Ook in de woestijn
In het Tweestromenland
Zitten wij met een zeef in het zand
In een put in de grond
Dat is leuk en gezond
Net als ‘t bier, zo schuimend en blond...
Refrein
Heel vaak op café
Met een pint aan de toog
Dat is zeker een archeoloog
Maar ook soms in de bieb
Op het vierde verdiep
Met de vraag of Lucy reeds liep
Refrein
En steeds weer op zoek
Naar een oud Romeins kamp
Of een vroegchristelijke lamp
Met een hoopvol gemoed
Ja, wij voelen ons goed
Door ons Vlaams studentenbloed
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Redactioneel
Beste lezers
Een half jaar voorbij, is het glas
halfvol of half leeg dat zal je nu
voelen. Na deze donkere dagen
winterdagen zijn de lichtere weer
daar.
Ok genoeg diepe teksten. We komen
aan in toch wel de drukkere weken
van het jaar. Nu eindelijk het ‘echte’
studentenleven zege kan vieren.
Na al dat gefeest is het ook van
belang om wat goede literatuur te
brengen met deze nieuwe editie van
de alfabeltjes.
Ik zou zeggen geniet van deze editie.
Groetjes
Emma
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Beminde vrienden van de
archeologie
Het is veel te lang geleden dat ik
jullie in deze context nog sprak,
het lijkt alsof er een half leven
is gepasseerd. De dagen zijn
sedertdien steeds lichter geworden,
maar de wereld net iets donkerder.
Laat daarom dit Alfabeltje zoals
altijd even afleiding bieden van de
gruwelijke wreedheden die deze
wereld rijk is. Menig Alfaan en
sympathisant heeft zich ingezet
om, zoals altijd, dit Alfabeltje net
iets specialer te maken dan het
vorige, om zo toch ons steentje bij
te dragen aan ‘s wereld collectieve
vreugde.
Met vriendelijke groet
Max

Liefste Alfanen
Het semester is pas terug opgestart,
de miserie van de examens achter
de rug. De tijd om al je favoriete
Alfanen weer te zien. En de geliefde
fak is weer open in al zijn glorie. Nu
vraagt u, wat kan dit alles mogelijks
nóg beter maken? Wij weten het
antwoord alvast. De Alfabeltjes zijn
weder gekeerd!
En dit Alfabeltje zal u niet
teleurstellen. Zoals steeds waren
er weer massa’s versprekingen,
ditmaal met een sterke
representatie eerstejaars. Over
eerstejaars gesproken, Victor heeft
een nieuw artikel geschreven, en
wat voor een. Daarnaast hebben
ook andere geliefde columnisten
weer hun bijdrage geleverd. Zo is er
onder meer Ferrerfgoed, Vincentjes,
en een artikel van Wodan. Om
dan nog niet over het fantastische
artikel over de Alfa tentoonstelling
te spreken.
Maar waarom houd ik jullie
eigenlijk op met dit allemaal uit te
leggen? Ontdek het zelf! En veel
leesplezier!
Wannes
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Woordje van de praeses
Beste vrienden, vriendinnen en x-jes van de archeologie
Het is weeral even geleden sinds ik jullie via deze weg heb kunnen aanspreken
en precies vandaar volgt mijn eerste vraag: hoe gaat het met jullie? Hebben
jullie de examens wat overleefd (en dan vooral de punten die erop volgden)?
Hebben jullie de tent niet te veel afgebroken tijdens de lesvrije week? Ik
kan alvast meedelen dat de Alfareis een knaller was en je de volgende jaren
zeker niet moet twijfelen om mee te gaan!
Maar genoeg teruggeblikt op het vorige semester en op naar het volgende!
De dagen beginnen terug langer te worden, we kunnen weer volop de
benen strekken in ons geliefde fakje en bovendien staan er weer tal van
Alfactiviteiten op de planning om naar uit te kijken! Ik kijk het meest
reikhalzend uit naar het befaamde wormenfeestje (waar ondertussen al 3
jaar over gepraat wordt!) en de fossielenfuif! Waar kijk jij het meest naar
uit?
Ik zou zeggen passeer zeker eens op de perma of in de fak voor een dikke
knuffel, een vullende gouden boterham of een diep gesprek want ik heb
jullie allemaal ontzettend hard gemist!
Zorg goed voor elkaar en tot snel!
Xoxo
Lunz
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Kalender
Wil jij op elk moment weten wat er allemaal gaande is in de wereld?
Kijk dan zeker naar deze kalender! Kijk voor meer informatie naar de
Facebookevenementen van de betrokken activiteit, of je Analfabeetje
dat elke zondag in je mailbox beland.
Dagelijks doorlopend tem. 25/03
Alfatentoonstelling		
(Universiteitsbibliotheek, 10-17u)
Maandag
7/03
Terug naar het Oude Egypte

(fak, 19u30)

Woensdag
9/03
Cudubstep			(perma, 13-14u)
Alfa’s Wac-bartocht		
(fak, 21u)
Vrijdag
11/03
Galabal der Letteren		

(Musicafé, 22u)

Maandag
14/03
Lucky Leprechaun		

(fak, 19u30)

Maandag
21/03
Punkavond			(fak, 19u30)
Woensdag
23/03
Finnisage Alfatentoonstelling (Universiteitsbibliotheek, 20u30)
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Klein maar fijn: de tentoonstelling
onder de loep

inds jaar en dag organiseert
Alfa
ieder
academiejaar
een
archeologisch
getinte
tentoonstelling. Deze traditie,
van start gegaan in academiejaar
1998-1999, is dan ook ouder dan
de meeste huidige archeoloogjes
in spe, mezelf inbegrepen.
De
23ste Alfantastische Hottentottententententoonstelling
gaat
helaas niet over de hutten van
de Khoikhoi, maar wel over een
reutemeteut aan dagdagelijkse
kleine doch fijne objectjes
doorheen de tijd. Een woordje
uitleg over zowel de traditie als de
editie is misschien op zijn plaats.
Een Alfatentoonstelling is een
(doorgaans) jaarlijks wederkerend
verschijnsel
waarbij
enkele
archeologiestudenten in beperkte
tijd met behulp van koffie, stress,
Tarek en een voorliefde voor
archeologie
een
studentikoze
expo op poten zetten. Het wijst er
nogmaals op dat studentjes niet
alleen bezig zijn met pintelieren,
maar af en toe ook eens met iets
studierelevant. Daarnaast is het de
perfecte manier om het museale
achter de schermen al doende te
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leren kennen. Onderwerpen van
oudere edities varieerden van
silexmijnbouw tot WO I tot de chaîne
opératoire van vorig jaar.
Het is me tot op heden onbekend
welk geniaal brein op het idee
is gekomen om met een groep
onervaren
studenten
een
tentoonstelling te organiseren in
het tijdsbestek van (minder dan) één
academiejaar. Dit in tegenstelling
tot serieuze instellingen die vaak
jaren de tijd nemen om een tijdelijke
tentoonstelling uit te werken met
vaste werknemers. Een intensieve
literatuurstudie (lees: 10 minuten
op Google) heeft helaas niet mogen
baten, maar toch zou ik die persoon
via deze weg willen bedanken voor
alle mailfrustratie, maar uiteindelijk

ook de voldoening die met het
organiseren gepaard gaat.

artefactjes met vaak esthetische
waarde.

Je hebt misschien al een poster zien
hangen, hebt een Facebookpostje
voorbij gescrold of bent al gepasseerd
in de Universiteits-bibliotheek; het
thema van de expo dit jaar zal je
wellicht niet onbekend zijn. Voor de
occasionele persoon die de voorbije
weken onder een steen heeft geleefd:
het thema dit jaar luidt „ Klein maar
fijn: het verleden onder de loep”.
De expo probeert enkele aspecten
van het dagdagelijks verleden leven
uit te lichten aan de hand van een
selectie kleine artefacten. Het biedt
de mogelijkheid om bij te leren over
en te staren naar een resem leuke

Om meer te weten te komen en
de objecten te bezichtigen ga je
helaas moeten langskomen in de
Universiteitsbibliotheek. Wel kan
ik je tot slot nog wat wijsheden
verkopen:
• Zilveren
Atheense
decadrachme zijn blijkbaar
zeldzaam en zijn met een
verzekeringswaarde
van
€ 300.000 niet de moeite
waard.
• Microsoft Publisher is de
meest underrated software
ooit. Idem voor powerpoint
voor het maken van filmpjes
9

•

en animaties.
Denk
aan
de
belichtingsmogelijkheden
terwijl je een opstelling
plant, anders ga je lastminute aanpassingen moeten
doen. Dit puntje mag je
uiteraard negeren als je een
tentoonstelling doet over
glow-in-the-dark artefacten.

Grtjs,
Thomas Gythiel
Ti-ta-tentoonstellingsverantwoordelijke
P.S.: hou alvast de avond van 23/03
vrij in je agenda, want dan zal er
een afsluitreceptie met korte lezing
plaatsvinden. Meer info in het
Facebookevenement!
„Klein maar fijn” loopt nog tot
en met 25/03. De expo is elke dag
te bezoeken van 10u-17u in de
tentoonstellingsruimte op het 5de verdiep
van de Universiteitsbibliotheek.
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Alfareis 2022

D

e Alfareis begon vroeg in de
ochtend op de luchthaven van
Zaventem, we waren allen reeds
aanwezig om vier uur ’s ochtends.
Tijdens het wachten op het vliegtuig
konden we genieten van al het dure
eten en drinken dat aanwezig is
op de luchthaven. Na het wachten
gingen we aan boord van ons eerste
vliegtuig richting de luchthaven van
Frankfurt. De reis was verrassend
kort en heeft verschillende Alfanen
hiermee in de war gebracht. In
Frankfurt aangekomen, hadden
we slechts een uur te tijd om van
vliegtuig te wisselen. De luchthaven
van Frankfurt is een speciale
luchthaven, we werden namelijk in
een bus naar het vliegtuig gereden.
Het vliegtuig zelf was een erg klein
vliegtuig, eentje waar we zelf de
trap voor moesten opklimmen. Deze
reis was iets langer dan de vorige
en toen we onze eindbestemming
naderden, konden we genieten van
een prachtig zicht op de Sloveense
bergen met sneeuw. Eenmaal geland
in de luchthaven van Ljubljana
hebben we opnieuw genoten van
belachelijk duur luchthaveneten
voordat we de bus op gingen richting

het centrum van de hoofdstad.
De bus werkte met gereserveerde
plaatsen die zo ongeveer standaard
genegeerd worden in Slovenië. Na
wat te proppen zijn we met zijn allen
op de bus geraakt.
In het centrum gearriveerd, nu
richting het hotel. De centrum van
de stad bestond uit heel wat oude
mooie gebouwen die jammer genoeg
vaak vol hingen met graffiti. We
mochten gelukkig direct inchecken
in het hotel om even te bekomen van
het reizen. Na het inchecken zijn we
meteen al een eerste museum gaan
bezoeken, namelijk het etnografisch
museum van Ljubljana. In dit
museum waren er verschillende
tentoonstellingen
aanwezig.
Mijn persoonlijke favoriet was de
tentoonstelling over tafels. Deze
toonde de verschillende manieren
waarop een tafel iets kan zeggen
over het leven van de mensen die
hem gebruiken. Er was ook een
geweldige mand in de vorm van een
kikker aanwezig. Na een bezoek aan
dit museum hebben Aiwendil, Frieke
en ik de beste chocolademelk ooit
gevonden in de bar van het museum.
Het is duidelijk een geslaagde eerste
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dag op vakantie.
Dag twee begint met een
stadswandeling onder leiding van
onze geweldige Gijsleider. Hij nam
ons mee doorheen het centrum
van Ljubljana en heeft ons alle
belangrijkste gebouwen en straten
laten zien. Tijdens de wandeling zijn
we zelfs heuse archeologische sites
tegengekomen. De stukjes Romeinse
muur die nog te zien waren, zijn
gerenoveerd door de Arthur Evans
van Slovenië en heeft er dus een
piramide bij gekregen. Na de
gezellige stadswandeling was het tijd
voor lunch. Ik ben met een groepje
iets gaan eten in een supergezellig
vintage café. In de namiddag zijn
we het ‘grad’ van Ljubljana gaan
bezoeken. Het woord ‘grad’ betekent
kasteel in het Sloveens en bevindt

zich op de top van een grote heuvel
in het midden van Ljubljana. Dit
was te bezoeken via een berglift
waar Luna even haar grootste angst
heeft doorstaan. Het kasteel bevat
verschillende musea waaronder een
poppenmuseum. Dit poppenmuseum
had een gezellige sfeer met enge
poppen en poppentheaters waar
ieder zijn of haar of hun innerlijke
poppenartiest kan laten schijnen.
De mascotte van dit kasteel was
Friderik de dievende rat. Tot
ieders grote teleurstelling waren
er geen rattenknuffels aanwezig in
de museumshop. Gelukkig kon de
wandeling naar beneden met een
schitterend uitzicht deze pijn een
beetje verzachten.
Als allerlaatste zijn we de fameuze
Metelkova-buurt gaan bezoeken.
Deze buurt staat bekend voor haar
graffitikunsten en goede feestjes.
Omwille van de omstandigheden
kunnen we enkel garanderen dat de
graffiti inderdaad de moeite waard
is. Naast de graffiti waren er ook
enkele standbeelden aanwezig die
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ook de sfeer van de wijk aanvulden.
De derde dag was het ook de
nationale cultuurdag van Slovenië,
dit betekent dat er verschillende
musea gratis te bezichtigen waren.
Het eerste museum dat we bezocht
hebben is het nationale museum
van Slovenië. Hier waren een
veelvuldigheid aan artefacten te zien,
het aantal was gewoon opmerkelijk.
De prehistorie van Slovenië is zeer
sterk aanwezig in het archeologisch
bestand, dus beste (toekomstige)
prehistorici: Slovenië is the place
to be. In Slovenië is er een van de
oudste muziekinstrumenten ooit
teruggevonden. In hetzelfde gebouw
bevond zich het natuurhistorisch

museum waar er enorm veel
mineralen, fossielen en stenen te
bezichtigen waren. Ook waren er
opgezette dieren aanwezig, er was
zelfs een heus mammoetenskelet in
het museum te bezichtigen.
Na dit museum gingen we op zoek
naar het oudste wiel van Slovenië
in het Mestni Muzej, ofwel het
stedelijk museum van Ljubljana.
In dit museum werd de Romeinse
achtergrond van Ljubljana nog eens
extra aangetoond met vele vondsten.
Voor de rest sprak het museum over
een algemene geschiedenis van de
stad startend in de prehistorie. Hier
komen we het befaamde wiel tegen.
Deze geschiedenis gaat door tot het

13

heden. Na het museum was het tijd
voor wat vrije tijd. Ik heb gekozen om
deze te spenderen met het eten van
traditionele Sloveense gerechten,
namelijk de maaltijdsoep Jota. Deze
bestaat uit aardappelen, bonen en
zuurkool. Ik heb bij mijn soep ook
een Sloveense worst besteld. Deze
soep is een echte aanrader! Na het
eten ben ik gaan genieten van het
geweldige zwembad in het hotel
met een zicht op heel Ljubljana.
Het zwembad is ook een aanrader.
Als avondactiviteit hebben we een
heuse ‘wine tasting’ gedaan, waar
we drie Sloveense wijnen hebben
geprobeerd.
Zo gaan we over naar dag nummer
vier, onze eerste dag op verplaatsing.
Onze bestemming is het stadje
gelegen aan het bergmeer Bled. Hier
hebben we een berg beklommen
om het kasteel van deze stad te
bezoeken (ja iedereen zelfs ik). Het
uitzicht over het meer vanop het
kasteel was prachtig. In het kasteel
zelf waren er opnieuw enkele
kleine tentoonstellingen over de
regio en het kasteel. Er was ook een
ouderwetse printer aanwezig in het
kasteel waar we een interessante
demonstratie hebben gekregen over
hoe deze werkt. Na alle hoeken van
het kasteel verkend te hebben, was
het tijd voor de tocht naar beneden.
Na de afdaling werd de groep in twee
gesplitst en ging één groep met de
boot richting het eiland in het midden
14

van het meer, de andere groep ging
gezellig pootjebaden op het strand.
Het eiland was maar een heel klein
beetje een tourist trap maar het
was zeker heel mooi om de bergen
te zien vanop een eiland. Meerdere
Alfanen hebben nu ook al eens rond
een compleet eiland gewandeld. Na
een heuse boekhouding om de boot
te betalen is het tijd voor lunch.
Nadat deze op was (of ingenieus in
dozen en een sjaal gestoken) gingen
we op wandeling rond het meer.
Deze wandeling was prachtig, we
hadden geweldig weer, een geweldig
meer en nog beter gezelschap. Met
het einde van de wandeling was de
uitstap naar Bled gedaan en moesten
we terug de bus op naar Ljubljana.
Ik heb de dag afgesloten met het
eten van dessert als avondeten:
Apfelstrüdel als avondeten is een
aanrader.
Voor onze voorlaatste dag hadden
we de keuze om ofwel te gaan skiën
ofwel op uitstap naar het kuststadje
Koper. Ikzelf heb voor de tweede
optie gekozen. Binnenwandelen in
Koper voelde alsof we even Italië
binnengestapt waren. De kleurrijke
huisjes geven een gezellige sfeer,
terwijl de oude gebouwen het een
historisch gevoel geven. Hier zijn
we het lokale stadsmuseum gaan
bezoeken waar er de geschiedenis
van de stad werd uitgelegd. In deze
stad heeft Venetië 500 jaar heel
veel macht gehad, dit was zeer

duidelijk in de bouwstijl. Deze was
zeer anders dan de stijl in de rest
van Slovenië. Ook had deze stad
een groot aantal visrestaurantjes en
hebben we lekker verse gefrituurde
vis kunnen eten. We hebben ook
een rondleiding gekregen doorheen
het oude stadshuis dat nog steeds
in gebruik is. Hierna gingen op
zoek naar een unieke souvenir,
namelijk vissershoedjes. Tot onze
grote teleurstelling waren er geen
aanwezig in de visserswinkels. Om
ons verdriet te verwerken, zijn we
op zoek gegaan naar het strand.
Eenmaal het strand gevonden
hebben we ons rot geamuseerd met
het gooien van stenen in het water.
Op het strand zijn we ook enkele
(dode) kwallen tegengekomen.
Toen we enkele uren op het strand
hadden gespendeerd, was het tijd
om terug naar Ljubljana te gaan. Een
heel drama met de bus waardoor er
verschillende mensen niet op pasten
en we dus een deeltje van onze groep
moesten achterlaten. Gelukkig is
het allemaal goed afgelopen en zijn
ze allemaal veilig aangekomen in
Ljubljana.
Onze laatste avond hebben we
gevierd door te gaan eten in een
zeer lekker, traditioneel Sloveens
restaurant. Hier we hebben genoten
van een lekkere cocktail en een
geweldige maaltijd. Na het eten zijn
we even gaan bekomen op de kamer
waarna we later nog eens stevig de
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laatste avond gevierd hebben tot
laat in de nacht.
Onze laatste ochtend zat iedereen
al braaf om zeven uur aan het
ontbijt omdat we goed op tijd in de
luchthaven moesten zijn. We zijn
toen ’s ochtends op onze eerste
vlucht gestapt richting Frankfurt.
Eenmaal op Frankfurt moesten
we daar vier uur wachten op onze
volgende vlucht. We hebben dus vier
uur gewacht aan onze gate en veel
te duur luchthavenvoedsel gegeten.
We hebben langer op vliegtuigen
gewacht dan erop gezeten. Maar na
een lange dag luchthavens zijn we
dan veilig en wel aangekomen in
Zaventem, wat dan ook het officiële
einde van de reis betekende.
Heel veel dank aan WAC voor het
organiseren van een geweldige reis!
Anna De Loore
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Ozette, het Amerikaanse Pompeii

O

ngeveer 500 jaar geleden
gebeurde er aan de westkust
van Canada een ramp voor een
lokale gemeenschap van inheemse
walvisjagers. Een gigantische
modderstroom
vernielde
en
bedekte het volledige dorp met
een modderlaag van 2 tot 4 meter
dik. Gelukkig hadden de bewoners
van Ozette genoeg waarschuwing
vooraf om ervoor te zorgen dat
het dorp geëvacueerd was voor
alles werd bedekt door modder.
De lokale stam van ‘Makah’ die
hier woonden herbouwden hun
gemeenschap op een andere
locatie en herinnerden de ramp
doorheen de eeuwen aan de hand
van volksverhalen en legendes. Zo
geraakte de precieze locatie nooit
in de vergetelheid. In de jaren ’70
van de vorige eeuw legde een grote
storm vele vondsten bloot en leden
van de Makah-stam contacteerden
Richard Daugherty, een archeoloog
die enkele jaren eerder in de
buurt opgravingen had gedaan. Ze
vroegen hem om zo veel mogelijk
van hun cultuur te redden voor het
door wind, weer en plundering zou
verloren gaan.

Figuur 1: archeologen
modderlagen, jaren ’70-’80.

verwijderden

de

Deze vraag leidde tot een
grootschalig onderzoek dat meer
dan tien werkseizoenen zou duren.
De vondsten waren adembenemend.
De modder had vele houten objecten
uitzonderlijk
goed
bewaard.
Alhoewel de inwoners op tijd
konden ontkomen toen de modder
in aantocht was moesten ze toch
de meeste dingen achterlaten
waardoor het dorp en vele objecten
in situ werden aangetroffen.
Meer dan 55.000 objecten en 6
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longhouses werden gerecupereerd
en zijn nu te bewonderen in een
museum van de stam. De site is
wat we in archeologische termen
een ‘wetland’ zouden noemen.
De opgravingsmethoden waren
anders dan het gewoonlijk op de
knieën kruipen en alles voorzichtig
weggraven rondom een object.
Het gewicht van een archeoloog
zou juist objecten verwoesten. Dus
werd er met de hogedrukreiniger
aarde weggespoten tot objecten
tevoorschijn kwamen, die dan
voorzicht werden uitgehaald en

uit de zee haalden. Een aanzienlijk
deel kwam van de jacht op allerlei
walvissoorten.
Vele
objecten
verwijzen dan ook naar zeedieren
en/of zijn versierd met nautische
elementen.
Versierde
houten
knuppels die dienden om zeehonden
te doden, versierde kisten, een
indrukwekkende
levensgrote
houten maquette van de rugvin
van een orka die was versierd met
700 zeehondentanden. De meeste
objecten waren van hout gemaakt,
een materiaal dat meestal slecht
bewaart in andere archeologische
contexten. Benen en geweien werden
gebruikt om handvaten te maken
voor allerlei gebruiksvoorwerpen
of jachtwapens. Volgens de huidige
Makah waren vele objecten
waarschijnlijk ook beschilderd.
Helaas zijn de organische pigmenten
die destijds werden gebruikt niet
goed bewaard gebleven in deze natte

Figuur 2: levensgrootte maquette van een orcarugvin.

proper gespoten. Objecten werden
dan onmiddellijk in speciale
oplossingen van polyethyleenglycol
gestoken om ze verder te bewaren.
De Makah waren een gemeenschap
die het grootste deel van hun voedsel
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Figuur 3: een zak gemaakt van cederschors,
gebruikt voor opslag van harpoenpunten.

omgeving.
De versieringen die naar dieren
verwijzen
zijn
meestal
zo
realistisch mogelijk, afhankelijk
van de vaardigheden van degene
die destijds het object maakte.
Geometrie was ook een belangrijk
element in de versieringen:
zigzaglijnen en parallelle lijnen
komen voor op houten objecten of
in de weeftechnieken van manden
en rieten voorwerpen.

Figuur 4: een houten kom in de vorm van een
barende vrouw, versierd met mensenhaar.

De resten van de gevonden
huizen
vertellen
archeologen
veel over de sociale gelaagdheid
van
de
gemeenschap.
Ieder
longhouse
vertegenwoordigde
een groep families die elk toegang
hadden op een strook van de
stranden die als ‘eigendom’ van
die
longhousebewoners
werd
beschouwd. Dit weten we dankzij
de vondst van verschillende soorten
mosselbedden die in ieder huis werd
gevonden.

Figuur 5: een archeoloog werkt voorzicht aan een
gevonden rieten mand.

ook meer versiering en de grond
was, relatief ten opzichte van
de andere huizen, ook een stuk
‘properder’. Het was ook dichter
tegen de oceaan gebouwd dan de
andere huizen. Alle longhouses
waren ook groot, ongeveer 20x10
meter. Er waren verhoogde plaatsen
tegen de muren die als slaapplaatsen
geïnterpreteerd worden.
Wodan Van den Bruel,
reporting voor Alfabeltjes

Een van de huizen was een stuk
groter dan de andere. Het bevatte
19

I

Niet-Vincentjes: de Seneca- en
Notelarenberg

n mijn tweede bachelor heb
ik het verdiepend van Lage
Landen een paper geschreven
over mottekastelen en had ik
als voorbeeld de Senecaberg
aangehaald. Nu heb ik eigenlijk
vrij tot zeer weinig inspiratie
voor een Vincentjesartikel, dus
zal het voor deze editie een nietVincentjesartikel worden waarbij
ik het stukje over de Senecaberg
eigenlijk reproduceer.
De Senecaberg is een motte gelegen
in het gehucht de Borgt aan de
rand van Grimbergen op de grens
met Vilvoorde (Figuur 1). De
motte lag door zijn locatie op de
handelsweg Luik-Leuven-Vilvoorde-
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Grimbergen-Dendermonde die in de
middeleeuwen Vlaanderen, Brabant
en Luik met elkaar verbond. Het was
dus een belangrijke controlepost aan
de oversteekplaats van de rivier de
Zenne, dat toen ook een belangrijke
handelsrivier was (Claes en Degryse,
2006).
Bij het opperhof hebben we te
maken met een enorme, steile
heuvel met een basisdiameter van
ca. 100 m en een hoogte van 16 m.
Het rechthoekige plateau (44 m x 56
m) boven op de motte heeft enkele
opeenvolgende
houtbouwfasen.
De eerste bouwfase van een kleine
wachttoren is te situeren in de
eerste helft van de 11de eeuw. Deze

Figuur 1: locatie van de Senecaberg op de grens van Grimbergen met Vilvoorde.

toren werd in het begin van de 12de
eeuw vervangen door een grotere
toren en kort daarop werd deze
nog eens omgeruild voor een grote
houten aula. Er zijn langs de rand
van het plateau enkele sporen
teruggevonden van een palissade.
Het neerhof zou ten oosten van de
motte liggen op de locatie waar
tegenwoordig de Sint-Salvatorskerk
staat. Deze kerk is waarschijnlijk
gegroeid uit de vroegere plaatselijke
dorpskerk. Voor de grachten rond
de versterking zijn er tot op vandaag
nog geen aanwijzingen gevonden en
dit is vermoedelijk te wijten aan de
bouw van de vele woningen in deze
omgeving (Figuur 2 en 3) (Aarts,
2016).
De historische context van deze
site gaat terug op het geschil tussen
de heren van Grimbergen en de
graven van Leuven. De graven van
Leuven waren namelijk bezig met
een uitzonderlijke expansiedrift,
maar de heren van Grimbergen
pikten dit niet zomaar. Samen
met de steun van de hoge adel en
enkele steden was er in het begin
van de 12de eeuw onstuimig verzet
tegen de expansie van Leuven.
Dit resulteerde uiteindelijk in
het verlies van Grimbergen. De
Senecaberg werd in 1159 ingenomen
en er kwam vervolgens een eind
aan de Grimbergse oorlog met een
overwinning voor het graafschap
van Leuven (Claes en Degryse,

Figuur 2: Senecaberg in de Borgt op Google Maps.

Figuur 3: Senecaberg in de Borgt (Caertboeck
Abdij van Grimbergen)

2006).
Als onderdeel van deze
strijd werd de ringwork-nederzetting
van Vilvoorde in de 12de eeuw
omgevormd tot een mottekasteel
met een vestigingsmuur, de
Notelarenberg. Deze site was gelegen
aan de oostkant van de Zenne ten
noordoosten van de Senecaberg en
diende mee weerstand te bieden
tegen de expansie van Leuven (De
Meulemeester en Matthys, 2001).
Vandaag is de Senecaberg nog
duidelijk zichtbaar in het landschap
van Grimbergen en kan het met
bepaalde evenementen bezocht
worden aan de hand van een
rondleiding. De Notelarenberg aan
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de andere kant is een mysterieus
gegeven in het landschap van
Vilvoorde en is tegenwoordig
ook niet meer gekend door de
Vilvoordse Pjeirefretters. Ik wou
hier het fijne van weten en ben dus
op zoektocht gegaan naar waar die
gebleven zou kunnen zijn. De motte
zou door Bas Aarts zijn opgegraven
geweest, maar het archeologisch
rapport uit 1979 was nergens te
vinden. De Notelarenberg zou ten
noordoosten van de Senecaberg
liggen aan de andere kant van de
Zenne. In deze omgeving heb ik op
de Ferrariskaart uiteindelijk een
aanwijzing gevonden van een heuvel
dat mogelijks de Notelarenberg kon
zijn. Deze was op de kaart wel niet
benoemd en dus kon er nog niet met
zekerheid gezegd worden dat dit
ook daadwerkelijk de motte was. Ik
ging dus verder met mijn zoektocht

voor extra bevestiging.
Uiteindelijk kwam ik terecht op
een publicatie van de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) waarin
de locatie van de Notelarenberg
wel werd aangeduid en deze kwam
exact overeen met de heuvel op de
Ferrariskaart (Figuur 4). Ik wist
dat er op deze plek tegenwoordig
industrie aanwezig was, maar ik ben
voor de zekerheid nog eens vlug op
mijn fiets gesprongen om het met
mijn eigen ogen waar te nemen.
Jammer genoeg is er uiteindelijk
geen enkel spoor meer zichtbaar van
deze artificiële heuvel.
Vincent Verhagen

Figuur 4: Overzicht van de vindplaatsen in de gemeentes Vilvoorde, Machelen en Steenokkerzeel uit
het CAI. De Notelarenberg is nummer 10 op de kaart.
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Ferrerfgoed v Sloveniji

D

eze minieditie verschilt van de
vorige Ferrerfgoedartikeltjes
in lengte en onderwerp. Deze
keer wordt niets minder dan het
oudst gekende wiel ter wereld
besproken! Dit wiel werd in 2002
gevonden in Slovenië en ligt daar
tentoongesteld in het Stedelijk
Museum van Ljubljana. Tijdens de
Alfareis van 2022 naar Ljubljana
kon ik het bezichtigen.
Over de uitvinding van het wiel
zijn er al menige krantencartoons

verschenen en ook de Flintstones
hebben er zorgvuldig over nagedacht,
maar waar en wanneer het wiel
werd uitgevonden is nog steeds
niet duidelijk. Het is in ieder geval
duidelijk dat het al lang bestaat. Vele
moeras- en veensites hebben goed
bewaarde wielen opgeleverd, vaak
duizenden jaren oud. Het oudste
wiel dat tot nu toe is gevonden is
echter dat van Slovenië. Het werd
gevonden in 2002 in een moeras in
Stare gmajne nabij Vrhnika, ten
zuiden van Ljubljana. In de buurt
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van de vindplaats werd al in 1875
een nederzetting van paalwoningen
gevonden. Deze nederzetting heeft
linken met de Badencultuur (ca. 3300
– 2800 v.Chr.), die wordt gevonden
in Tsjechië, Hongarije, Slowakije en
Oostenrijk.
Het wiel uit essenhout is te dateren
tussen 3500 en 3250 v.C. en is dus
meer dan 5000 jaar oud! Het wiel
stamt dus uit de Kopertijd. Het wiel
zelf is 5 cm dik en heeft een diameter
van 72 cm. Samen met het wiel
werd een eikenhouten as gevonden
van 124 cm lang. Vermoed wordt
dat het wiel hierop met houten
wiggen werd bevestigd en onderdeel
uitmaakte van een tweewielige
handkar. Het heeft een vierkant
verbindingsgat wat betekent dat de
as hierin meedraaide. Studie heeft
uitgewezen dat het hout voor het
wiel lokaal was en afkomstig van een
circa tachtigjarige es.
Na de vondst werd het wiel
geconserveerd en sinds 2013 is het
voor het publiek zichtbaar.
Ferre O
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What’s in a name?

D

e afgelopen weken was het
opletten
voor
vliegende
daken, vallende bomen en zelfs
op hol geslagen zonnepanelen.
De verantwoordelijken hiervoor
waren onder andere de stormen
Eunice en Dudley die heel ons land
en daarmee ook ons nochtans
uiterst efficiënt treinnetwerk
lamlegden.
Eunice,
Dudley,
Franklin, Younes, … Het is een
echte hype geworden om stormen
een naam te geven, maar hoe
gebeurt dit nu?
Nee, Eunice is niet de ex van Frank
Deboosere en Dudley verwijst niet

naar het ettertje uit Harry Potter.
De namen komen uit officiële lijsten
die een jaar op voorhand voor het
winterseizoen worden vastgelegd.
In Europa krijgen stormen al heel
lang een naam, maar omdat wij
Europeanen zo gesteld zijn op
inefficiëntie, kon elk land zijn eigen
naam kiezen. Zo veranderde een
storm van identiteit wanneer het
een grens overstak en was die in
Duitsland gekend als Carmen en in
Frankrijk als Jean-Charles. Om aan
deze gekte te ontsnappen werd een
overkoepelend systeem het leven
in geroepen, maar we konden het
niet laten om er twee verschillende
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systemen van te maken: het ‘Engelse’
en het ‘Franse’, waartoe België
behoort. Beide systemen hebben een
lijst waarin elke letter in het alfabet
tot en met de letter w afwisselend een
mannen- en vrouwennaam krijgt.
Deze namen eren vaak belangrijke
burgers uit de geschiedenis van die
landen: zo zond België voor dit jaar
de naam Jean-Louis in, de eerste
Franstalige tv-weerman verbonden
aan het KMI. Gelukkig werd wel
afgesproken dat de plaats waar de
storm ontstaat de naam geeft en dat
die overal wordt overgenomen. Nog
een leuk chaotisch detail is dat er
eerst een code oranje moet worden
uitgeroepen voor er van een storm
gesproken wordt, maar de criteria
voor die codes zijn in elk land
anders. Een storm in Engeland is er
dus niet per se één in België.
Afsluiten doen we met Duitsland
die geld slaat uit de naamgeving
van meteorologische fenomenen.
Mensen wiens portefeuilles te zwaar
zijn kunnen voor iets meer dan 300
euro zelf een hogedrukgebied of
depressie een naam geven. Als je
je spaarcenten dus ergens in wilt
investeren…
Victor Dewaele
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Archeogames
De Stoel: Alfabeltjes introduceert een nieuwe wederkerende archeogame,
regelrecht van de VRT gepikt! Elke editie verschijnt er een foto van een
locatie in en om Leuven, en een object. De eerste persoon die een foto van
zichzelf met het gevraagde object op de juiste locatie naar een redacteur
doorstuurt, wint eeuwige roem door in het volgende Alfabeltje te verschijnen
(en een échte prijs).
Winnaar vorige editie: Robbe Van den Bergh

Hier

Met een cursus van prof. Van Peer
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Harrismatrix: o leuk, een harrismatrix. Los de harrismatrix op.
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Het poëziehoekje

Jabberwocky
‘Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.
“Beware the Jabberwock, my son!
The jaws that bite, the claws that catch!
Beware the Jubjub bird, and shun
The frumious Bandersnatch!”
He took his vorpal sword in hand:
Long time the manxome foe he sought—
So rested he by the Tumtum tree,
And stood awhile in thought.
And, as in uffish thought he stood,
The Jabberwock, with eyes of flame,
Came whiffling through the tulgey wood,
And burbled as it came!
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One, two! One, two! And through and through
The vorpal blade went snicker-snack!
He left it dead, and with its head
He went galumphing back.
“And hast thou slain the Jabberwock?
Come to my arms, my beamish boy!
O frabjous day! Callooh! Callay!”
He chortled in his joy.
‘Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.
Lewis Carroll
Through the Looking Glass, 1871
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The Fellowship of the Lost Pad

H

et was een zonnige namiddag
in Bled, toen een gezelschap
van 13 personen besloten het pad
naar een uitkijkpunt over het
meer te volgen. De eerste twee
van dit gezelschap waren Mel en
Bob, die al te snel hadden besloten
het verloren pad op te gaan. In de
woorden van Mel zelf: “Waarom
besloot iedereen ook ons te
volgen?” Of een zin gelijkaardig in
aard. Maar gevolgd had iedereen.
Want het leek op een pad. En dit
gezelschap gaat avonturen niet
uit de weg. Zo begonnen Mel, Bob,
Gijs, Ferre, Gretel, Ludi, Leen,
Ada, Lotte, Aiwendil, Stien, Nell
en Kevin aan dit avontuur.
Doorheen deze queeste kwam de
groep voor verscheidene vuren
te staan, waarvan het eerste al
snel kwam. Een helling. En niet
zomaar een helling. De helling…
was steil. En bladeren maakten het
hellingoppervlak glad. Menig van het
gezelschap had moeilijke momenten
op deze steile vijand. Het leek soms
een echte Sisyphusopdracht. Maar
het gezelschap gaf niet op. En het
trotseerde. Weliswaar met onderweg
enkele misplaatste voeten waardoor

sommigen wat uitschoven. Maar dat
is van geen belang.
De moeilijkheden om te trotseren
stopten echter niet bij enkel een
helling. Hoewel het pad voor even
nog duidelijk leek, was dat al snel
niet meer het geval. Het zou niet
bij die ene keer blijven dat het pad
onduidelijk werd. Maar het was nu al
snel dat het gezelschap moest kiezen
om het pad te zoeken. Ofwel lag het
pad links, ofwel lag het rechts. Het
bleek een moeilijke beslissing, één
met een lichte discussie. Toch kon
een beslissing bereikt worden, en
besloot de groep naar links te gaan,
in de hoop daar te kijken of een pad
leek te verschijnen. Initieel leek dat
het geval, al waren er enkele takken
die de gezelschapsleden raakten of
in de weg stonden. De 13 werden
onderweg gehinderd door kruipende
braamstruiken, maar in een lange
kolonne trokken ze door. Zo werd
de tocht verdergezet tot opeens het
pad… stopte.
Er heerste verwarring. Koos het
gezelschap aan de kruising de
foute weg? Waren Mel en Bob geen
betrouwbare initiatiefnemers? Had
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de Gijsleider een fout pad gekozen?
Was er wel een pad op deze flank?
Alle leden van het gezelschap keken
verbaasd rond. Achter hen een padje
door de bramen, gevormd door 13
paar voeten. Voor hen een lichte
helling, rechts de steile flank en links
in de verte een klif. Terwijl de rest
verdwaasd rond keek, besloot Gretel
om even alleen voort te zetten en
het heuveltje voor de groep over te
gaan. Nauwelijks was ze boven toen
ze goed nieuws had. Er was een pad!
Na menig hoezee-geroep ging de reis
dan ook verder.
Maar de vondst van het pad maakte
de trek er niet makkelijker op. Het
slingerde steil omhoog, met aan
de ene kant een afgrond. Menig
gezelschapslid verloor vaste voet op
de gladde bladeren, maar niemand
viel af. Het pad was vaag, maar
toch zichtbaar. Het gezelschap
klom hoger en hoger op het steeds
smaller wordende pad. Toen plots…
ook dit pad tot een einde kwam.
Het gezelschap had dit pad in een
kolonne opgewandeld, maar nu
stond iedereen samen op een klein
piekje. Ieders ogen speurden naar
sporen die de hoop op een uitzicht
vanaf de top op het meer zouden
kunnen aanwakkeren. Elk hoofd
draaide alle richtingen uit op zoek
naar een pad. Er werd er geen
gevonden. De berggoden hadden
het allicht vermakelijk geacht
een pad temidden een steile flank
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te laten stoppen. Het enige dat
het gezelschap had was een mooi
uitzicht, weliswaar niet van de
kant van het meer. De helling ging
nog eindeloos door, dus zat er niets
anders op dan terug te keren.
Maar het gezelschap had hoop. Ferre
had bij de klim een zijpadje gezien
dat, de helling volgend, een pad
omhoog beloofde. Er werd besloten
dit pad in te slaan. Helaas werd
ook dit pad smaller en smaller tot
het onveilig werd. Ludi werd nog
uitgezonden om alleen wat verder
te kijken, maar ook hij keerde
vruchteloos terug. Ditmaal keerde
het gezelschap echt terug tot aan de
braamstruiken. Enkel Bob waagde
het nog even zelf verder te gaan,
maar ook dit lid sloot terug aan
bij de bramen. De kolonne door de
bramen werd heropgericht en het
gezelschap stapte helemaal terug tot
aan het kruispunt waar daarnet de
o-zo-foute beslissing genomen werd.
Wat nu gedaan? Iedereen was
akkoord dat er niet zomaar
teruggekeerd kon worden. Wat zou
de rest wel niet van hen denken? Er
werd besloten om verder te zetten.
Het andere pad aan het kruispunt
zag er nu als bij wonder een stuk
duidelijker uit. Geheel ontsluierd
vroeg menig lid zich af hoe er hier
ooit voor de andere optie gekozen
was, maar gedane zaken nemen
geen keer. Er werd verdergezet in

deze nieuwe richting en na enkele
minuten was er iets te zien… In de
verte, een omhoog zigzaggend pad,
dat bovendien bewandeld werd door
enkele andere creaturen. En toen
besefte heel het gezelschap dat…
Mel en Bob helemaal in het begin,
100 meter te vroeg de bergwand op
zijn gespurt. Heel de tocht, afgelegd
op een fout pad.
Maar dit kon toch nooit toegegeven
worden? Het punt waarop het
gezelschap stond liep ook weer
dood en dat échte pad was nog
nooit zo dichtbij, maar ook zo ver
geweest. Het was wel duidelijk dat
het gezelschap dat pad nooit zou
bewandelen. Er werd wederom
besloten terug te keren naar het
vervloekte kruispunt. En toen zagen
ze het… een oplossing. Geef nu toe,
een uitzicht over een meer van
100 meter erboven, of 50 meter.
Niemand die het verschil op een foto
ziet toch? En 13 stemmen die allen
beweren in een blokhut op de top
geweest te zijn, en daar bovendien ‘ne
warme choco’ gedronken te hebben,
wie trekt dat nu in twijfel? En zo
geschiedde, 13 GSM camera’s klikten
foto’s van het meer, gezien vanaf het
kruispunt. 13 avonturiers besloten
de werkelijkheid te vervormen en
13 paar benen keerden veilig en wel
langs de steile helling terug naar
beneden.

in
een
waarheidsgetrouw
ooggetuigenverslag. En als u dat niet
gelooft, beste lezer, ja, dan had ge
der maar moeten bij zijn he!
Ludi Lombardi & Ferre O

Zo verging het de avonturiers
van Bled, hier weergegeven
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De aarde is plat

E

r zijn verschillende types
studenten bij het invullen van
een moeilijke vraag. Sommigen
weten het antwoord. Sommigen
proberen wanhopig nog wat
puntjes te sprokkelen. Sommigen
laten de vraag open. En dan heb
je Arthur Plees, die het volgende
schreef op zijn examen topografie.
We raden alle studenten ten zeerste
af om Arthurs voorbeeld te volgen.
Arthur wist zijn antwoord na de
feiten te reconstrueren. Dankzij
hem kan de Alfabeltjesredactie
u vandaag trots presenteren: het
bewijs dat de aarde plat is.
Geachte professor, daar waar ik het
antwoord op uw vraag niet weet
ondanks mijn vele berekeningen
heb ik besloten om u een bewijs
te geven dat het gebruik maken
van correcties en dergelijke op
theodolieten niet nodig is aangezien
onze wereld geen bol, maar plat is.
Deze theorie is perfect in orde, daar
waar ze gebaseerd is op zuiver en
rationeel onderzoek. Het model
van een ronde aarde is reeds enkele
eeuwen in gebruik en het raakt
steeds meer verouderd. Dat de aarde
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een schijf is kunnen we zien aan
de zeeën en de scheepsvaart. Als
men op een bepaald punt voorbij
de horizon komt (ongeveer 469 km)
dan zal men eigenlijk als het ware
van deze schijf vallen, maar door de
zwaartekracht wordt de boot aan de
onderkant van de schijf als het ware
terug vast gezogen. Het idee dat men
dus zou van onze wereld afvallen
en blijven vallen is geen correcte
theorie. Wat ik u verder kan zeggen
is dat deze theorie ook gestaafd
wordt door mijn vele berekeningen
zoals u hieronder kan zien.
Wat ik u dus eigenlijk wil aankondigen
is dat het gebruik van correcties op
de kromming van de aarde volledig
overbodig is en dat berekeningen
nutteloos zijn. De wiskunde is goed
voor de ingenieurs, maar voor ons
maakt het weinig uit aangezien wij
in modellen geloven van een platte
wereld. Ik beloof echter wel dat ik
in augustus meer zal leren en geen
idiote berekeningen zal maken.
Een effectief examenantwoord van
Arthur Plees

De alwetende Vindushi
Ram: je studerende/thesissende leven gaat nu naar het
volgende niveau, wat betekent dat er meer is om mee om te
gaan. Hierdoor zal de tijd sneller voorbij gaan, sneller dan
dat je zou willen. Het hoeft niet allemaal moeilijk te zijn. Er
moet een goede afwisseling zijn hierbij. Het is dus niet erg
om soms de frustraties en angsten met anderen te delen.
We zitten nu allemaal in hetzelfde schuitje.
Stier: zelfs als je hebt besloten dat iets in orde is, is er een
perfectionist in jou die blijft zeggen dat er kleine foutjes
zijn. Het zorgt voor wat slapeloze nachten, maar zal zorgen
dat jouw projecten er beter uit zullen zien. Let op dat het
niet in de weg komt te staan van jouw sociale noden. Niet
elke dag moet gewijd zijn aan het werken rond school. Jouw
nood aan reflectie van je naasten kan veel voor jou doen. Er
is slecht 1 weg erdoor en niet errond.
Tweeling: weet je zeker dat dit de keuze is die je wilt
nemen? Soms zijn de keuzes die je maakt even goed maar
denk je niet te veel over het langetermijnplan. Je bent een
persoon die te hard in het heden leeft en geen zorgen heeft
voor later. Dit is een maand waar je deze keuzes herbekijkt
en nadenkt over je toekomst. Het zal een moeilijke klus zijn
maar het zal je veel inzichten bieden over wie je bent en wat
je wilt. Als het je te veel zorgen baart, zorg dat je ook wat
afleiding hebt.
Kreeft: het is het beste om een kleine adempauze te nemen
tussen het beëindigen van het ene en het starten van een
ander ding. Dit kan niet altijd het geval zijn, tijd valt nooit
te controleren. Begin februari bevind je jezelf misschien in
de ongemakkelijke positie dat je op twee plaatsen tegelijk
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moet zijn. Verzin excuses, als het moet, maar let op dat
mogelijks deze excuses naar boven kunnen komen. Blijf
altijd trouw aan jezelf. Eerlijkheid blijft het langste.
Leeuw: hoewel je op jouw best bent als je zelfstandig
werkt, heb je dit semester nood om deel uit te maken van
een team, en misschien worden de mensen waar je niet
tegen kan nieuwe vrienden. Je kan je beter inleven in de
gezichtspunten van deze personen, dit kan een tijdje
duren maar dit inzicht zal wel komen. Dit zal zorgen voor
verbetering van de mentale kant. Als de tijd rijp is, kun je
weer op eigen benen staan.
Maagd: je emotionele reacties gaan jou in verschillende
bochten duwen. Al dan niet de beste weg. Het is van
belang om naar zowel hart als brein te luisteren, anders
zal je misschien je eigen waarden aan de kant zetten voor
bepaalde keuzes. Je kan flexibel zijn op zowel fysiek als
mentaal vlak. Dit kan veel voordelen bieden. Het zorgt
ervoor dat je niet een zware slag tegen krijgt. Het zal eerst
wat onbekend terrein voor jou zijn, maar een terrein dat je
liever moet verkennen dan proberen te negeren.
Weegschaal: het lijkt alsof je met momenten liever in het
verleden zit dan in het heden. Stop ermee, alles is gebeurd
en kan niet veranderd worden. Het gaat voor te veel stress
en ongerustheid zorgen die het totaal niet waard zijn. Je
kan beter doen en moet ook dit semester niet twijfelen om
een stap in het diepe te zetten. Het kan soms zorgen voor
wat pijnlijke/grappige/leerrijke momenten. Misschien heb
je iemand nodig die je bij de hand neemt en de weg wijst.
Dan zal deze maand die persoon zich eindelijk aan bieden.
Schorpioen: dit tweede semester is er een groot
verleidingsscenario gaande. Je denkt misschien dat je alle
situaties controle hebt, maar je studiewerk, privéleven,
sociaal leven,… blijft zich opstapelen. Is dit wel de goede
manier om het zo aan te pakken? Het is beter dat dit je
nu opvalt en je nog iets aan je levensstijl kan veranderen
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zonder al te grote consequenties. Als ik je een tip zou mogen
geven: begin klein. Je moet nu ook niet te veel hooi op je
vork steken. Het zal wat tijd en werk kosten maar je zal er
sterker bovenuit komen.
Boogschutter: eindelijk kun je enkele van jouw plannen in
daden omzetten. Jouw ideeën blijven te vaak ideeën. Het is
van belang om in een periode van rust aan deze ideeën te
werken. Het zal ervoor zorgen dat je in meer stressvoller
periodes rust hebt. Het moeten niet direct de grootste
plannen zijn. Het kan beginnen met wat ordening, het geeft
rust aan het hoofd. Op lange termijn zal je leren om dit
geregeld te doen. Je moet weg van de onnuttige ballast in je
leven ten voordele van jouw mentaal welzijn.
Steenbok: als je eindelijk na een paar weken rust terug
kan beginnen, voelt dat op een of andere manier aan als
iets vertrouwd. Het zal niet snel duren voordat je terug
naar je oude ritme gaat en het stressniveau hiermee de
hoogte in schiet. Zorg dat je ook denkt aan de momenten
of voorwerpen die je plezier brengen. Want enkel op deze
manier zal je het ook langer volhouden. De komende weken
zul je lang en hard kijken naar wat je hebt en opdelen in
verschillende categorieën.
Waterman: je hebt het wel, zo van die maanden dat je
humeur niet meezit. En dit is niet altijd even prettig voor je
naaste omgeving. Wees je hier bewust van en praat erover,
wie weet zitten zij met dezelfde problematiek. Je zal ook de
behoefte hebben om bepaalde keuzes te re-evalueren. Laat
het los en neem wat tijd voor je omgeving, zij hebben je
gemist. Het is tijd om dus een keer goed uit de bol te gaan
en alle zorgen weg te drinken/dansen.
Vissen: de komende weken lijken misschien meer te gaan
over het sluiten van oude gewoontes en nieuwe creëren.
Dit kan op de gemoederen werken. Je bent iemand die de
nood heeft om van moeilijke situaties weg te lopen. De
problemen die je het moeilijkste kunt behandelen zal je ook
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als laatste houden. Soms is het goed om elke deur open te
laten in geval van. Probeer je deze maand te focussen op de
dingen die je gelukkig maken en niet degene die je zorgen
maken. Het is een periode die een moeilijke start zal hebben
maar het zal wel los lopen.

Na de horoscoop toch nog wat vragen over jouw toekomst? Stel ze aan Vindushi
tegen de volgende editie van Alfabeltjes, in de eerste episode van Vraag Vindushi!
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Versprekingen
Arthur (2ba): allez, kzal mijn zwaard
dan ne keer boven halen.
Jens (VUB): het gaat comfortabel
met zes, als het moet met zeven, ik
heb het ook al met acht gedaan.

Ortwin Huysmans (prof):
apostelen, die bende hippies.

de

Elian (2ba): mogen daar vingers
tussen zitten dan?

Anna (2ba): nee, hij moet betalen
want Kevin is een hoer.

Cisse (2ba): Geneva convention?
More like Geneva suggestion.

Ilse Schoep (prof): dat wordt dan
behoorlijk veel zaad.

Jens (VUB): Kevin is ook warm.

Cisse (2ba): waar is de steenclitoris?
Fien (1ba): wat is de Nieuwste Tijd?
Ik ben oud.
Jeremy (1ba): jij moet nog je Griek
gaan halen?
Jeremy (1ba): Wacht, heb ik een
penis?
Jeremy (1ba): Where is my dick?
Frieke (2ba): ik ga dan wel een baby
kopen.
Nina (1ba): Je zou echt niet willen
durven weten wat ik met mijn
lasagne doe.

Jeremy (1ba) Ada is een ghost roker.
Lotte (1ba): Ik ben niet zat, ik ben
nat.
Jeremy (1ba): Wie is Jeremy!?? Oh
sh*t ik ben Jeremy!
Jeremy (1ba): Wacht, ik voel mijn
lippen niet!
Esther (1ba): Ik ga jullie aan mijn
zwaard rijgen.
Fien (1ba): Knokke is duur. Waarop
Esther (1ba): Ja het is jammer, want
ik wou daar een sugerdaddy vinden.
Mel (4ba): PIEMELBROOD!
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Machteld (2ba): ik doe echt alles met
die mokken.

Fien (1ba): Homo erectus, daar krijg
ik wel een erectus van.

Robbe (2ba): een gat is een gat.

Fien (1ba): tuurlijk vond gij da mooi
Ada, iedereen leek op zwervers.

Frieke (2ba): ge moet langs achter
komen.
Wannes (2ba): er is iets gezegd
over vanavond geen versprekingen
inzenden,
niks
over
geen
versprekingen noteren!
Machteld (2ba): ik ga jullie de rol van
hoer aanleren.
Frieke (2ba): maar ik wil graag een
hoer zijn!
Esther (1ba): ik hou van hoeren.

Aiwendil (2ba): ik wil ook op
vogeluitwerpsel lijken als ik daarmee
mijn kans op ontmoetingen met
anderen verklein.
Eilan (2ba): Frieke is gewoon een
highly customisable oma.
Elian (2ba) tegen Robbe (2ba): ik wil
u meemaken.
Aiwendil (2ba): ik weet wat altijd
helpt. Je hebt een poes nodig.

Arthur (2ba): ik ruik met mijn tong.

Zander (3ba) tegen Arno (3ba): uw
ding ziet er kleiner uit.

Ada (1ba): het gezicht is toch het
belangrijkste. En andere delen…

Frieke (2ba): ik wil desastreuze
dingen doen met kinderen.

Ester (1ba) tegen Jana (1ba): het is
oké om een voetfetish te hebben.

Frieke
(2ba):
volgende
examenperiode branden we kindjes
ipv kaarsjes.

Jana (1ba): is Denemarken een land?
Jana (1ba): ik wil echt Jeremy zijn
zwaard terug.
Esther (1ba): ik kan niet blowen.
Jana (1ba): ik ben heel graag met
mijn handen bezig.
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Aiwendil (2ba): ik wil een vierkante
Frieke.
Elian (2ba) tegen Simon (3ba):
Wat tussen ons is gebeurd in de
badkamer, stays in de badkamer.
Elian
(2ba):
ik
ben
een
pretparkgekkie, ik mag geen seks

hebben.
Aike (2ba): wie wilt er nu niet in
Elian zitten?
Esther (1ba) aan Jana (1ba): kom
maar tussen mijn benen.
Jana (1ba): wat een dikke ballen zijn
dat.
Fien (1ba): waarom moet ik arm zijn
in de plaats van sexy?
Fien (1ba): ik zou ook wel een standje
willen doen.
Jeremy (1ba), wanneer iemand uit het
toilet komt met een maandverband:
is da pampers?
Philip Van Peer (prof): ik neem aan
dat Ralf jullie al over de code van
goede praktijk heeft verteld. Niet
dat ik die code ken, ik doe geen
goede praktijk.
Mel (4ba):
snuiven!

een

neuskabouter

Louis (???) tegen Mel (4ba) en Ferre
(ma): jullie zijn beide mijn babies.
Waarop Mel: I will suckle your teat.
(nvdr: deze verspreking werd eerst
doorgestuurd naar ‘een Wannes’,
echter niet het redactielid)
Wannes (2ba): ik ben erg
aangetrokken tot Kevin zijn borsten.

Wannes (2ba): waarom zijn wij zo
goed in dom zijn?
Helena (2ba): oh nee kijk, daar is de
Harrix.
Lotte (1ba): waar ligt je kut?
Max (3ba): tussen de foto’s van
Thomas zit sowieso iets bruikbaars.
Persoonlijk ben ik fan van de penis,
maar iets neutralers zou ook wel
lukken.
Cisse (2ba): ik ben helemaal ros
gebakken.
Fleur (ma): ik zie daar nu vloeistof
jouw lichaam binnengaan
Emma (3ba) over Hermes: da zijn
flutbroeken.
Fleur (ma) over Gert Verstraeten: als
die graag boort mag die ook wel eens
bij mij komen boren.
Jens (VUB): gewoon overal spuiten
Ferre (ma): Vincent zijn arm viel uit
Gretel (3ba): ik kan wel nog shotten
Kevin (3ba): mijn kink is breed
Philip Van Peer (prof): I’m stuck.
Philip Van Peer (prof): Da bekt
gewoon gemakkelijker.
Robbe (3ba): wat is de achternaam
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van Schoep?
Kevin (3ba): het leven is een
crèmekar, maar de enige smaak is
bananenijs. Waarop Max (3ba): door
die opmerking heb ik besloten uit
het leven te stappen.
Jens (VUB) wijzend naar de zee: ik
weet niet of we overburen hebben.
Max (3ba): Jens, nog één opmerking
over Kevin zijn crème, hè.
Max(3ba): ik probeer nu het kind te
lokken.
Max (3ba): ik wil het kind verstoppen,
ik ben de Mandalorian
Elian (2ba) tegen Kevin (3ba): ah ja,
da’s juist. Gij zijt oud.
Elian (2ba): de enige K-pop die ik
luister is K3.
Vincent (ma) en Vincent (Babylon)
liggen in de zetel op elkaar: is dit
dan vincest.
Ludi (sympathisant): ik weet waar
zijn bed woont.
Erika (2ba): wie heeft sperma op mij
gespoten?
Mel (4ba): toevallig heb ik u geneukt
tegen Robbe.
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Kevin(3ba): ik zuig graag aan alles,
hè.
Kevin (3ba): laat mij er aan
herinneren da ik nooit bij Gretel in
bed ga.
Frieke (2ba): volgens de alfabeltjes
ben ik Poblome.
Luna (ma): kerel dat is in mijn
gezicht gespoten.
Maya (2ba): dat is niet de eerste keer
dat ik volgespoten ben.
Jens (VUB): onze zakken zijn te
groot.
Jens (VUB): we moeten gewoon Plop
melken.
Max (3ba): Kevin volgen is letterlijk
het pad der zeven zonden.
Max (3ba): alles is een ijsje als je
maar hard genoeg likt.
Mel (4ba) tegen Bob (ma): als gij mijn
tetten vanavond vastpakt, dan pis ik
in uw mond.
Elian (1ba): *gaat zout snuiven*
Waarop Fien (1ba): DRUGS?!
Kevin (3ba): ik ben klaustrofobisch.
Bob (ma): moet ik mijn vinger daarin
steken ofwa?

In the meme time
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Heb je een mening die je met de wereld wilt delen?
Tips voor een beter leven?
Een talent dat iedereen moet leren kennen?
Of kom je gewoon graag in de krant?

Alfabeltjes zoekt columnisten

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

