


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

De Alfabeltjes zijn wedergekeerd! 
De examens zijn voorbij en we 
hebben genoten van dat weekje 
vrij. De deadlines stapelen zich 
weer op, maar het is het begin van 
het semester en dat betekent in de 
eerste plaats ook weer genieten. 
En dus ook genieten van een nieuw 
Alfabeltje.

Dit is de Shrek editie, dus uiteraard 
zijn er extra veel memes ter 
beschikking. Daarnaast hebben een 
hele hoop columinsten enthousiast 
geschreven: Wodan, Ferre, Elian, 
Thomas, ...

Verder bewijst dit Alfabeltje dat de 
liefde van een Alfaan door de maag 
en slokdarm gaat. Want naast een 
Archeoloog aan de Toog zijn er niet 
een maar liefst twee artikels met 
etensrecensies. 

Veel plezier van deze nieuwe editie! 

Wannes 

Liefste mede-archeoloogjes,

We zijn weer begonnen, de eerste 
week zit er al weer op. Hopelijk 
zijn jullie batterijen opgeladen na 
de lesvrije week en toch een beetje 
klaar voor het tweede semester. 
Mocht het niet genoeg zijn, sit back 
and relax met dit Alfabeltje.

Deze editie is eentje waar we al het 
hele jaar naar hebben uitgekeken, 
namelijk onze hoogst eigen Shrek-
editie (sorry not sorry Robbe), 
meer memes, veel leuke artikels, 
wat extra advies voor hopeloze 
gevallen,... deze editie is er eentje 
om van te genieten. Naast deze 
geweldige editie staat ook de rest 
van Alfa klaar met leuke activiteiten 
dus check zeker eens de agenda.

Nu ik ga jullie laten, veel plezier 
met het lezen van deze editie en tot 
het volgende Alfabeltje!

Anna
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Beste Alfanen

De lesvrije week is alweer voorbij 
gevlogen en het nieuwe semester 
stond sneller voor de
deur dan we hadden gehoopt, maar 
niet getreurd, want een nieuw 
semester betekent ook
een nieuwe kans om van het 
studentenleven te genieten. En hoe 
kun je nu beter genieten,
dan met een nieuw Alfabeltje in de 
hand!

Deze editie is gewijd aan ieders 
beste vriend Shrek waarin de 
Alfabeltjesredactie de draak
steekt met onze praeses’ irrationele 
haat voor deze groene, vriendelijke 
reus en bewijst dat
ze ook in 2023 aan topjournalistiek 
blijft doen. Oude bekenden zoals de 
Wijze Waele en
topjournalist Wodan staan weer 
paraat om jullie te intrigeren en 
amuseren en nieuwe
Archeogames zijn er natuurlijk ook 
weer bij.

Veel leesplezier!

Victor
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Woordje van de praesesWoordje van de praeses

Liefste Alfanen en sympathisanten

Allereerst, welkom terug bij een nieuw fantastisch alfasemester. Ik 
verzeker jullie alvast dat er weer een hoop activiteiten klaar staan die op 
het spectrum der recreatie lopen van enorm aangenaam tot uitermate 
fantastisch (en wie weet zelfs daar voorbij). Na een drukke examenperiode 
die jullie allen ongetwijfeld goed hebben afgerond, hebben we immers 
toch wel wat plezier verdient! (want zo´n weekje verlof is toch vooral 
om terug bij te slapen, he). Feestjes, filmavonden, Alfa-tapnamiddagen, 
eetverkopen… Er staat van alles iets op de agenda.

Alfa en ik staan kortom weer klaar jullie met open armen te ontvangen en 
met volle moed er terug tegen aan te gaan . Zowel in het vrije tijdsleven als 
het studie gebeuren. Ik wens jullie allemaal weer een mooi semester toe 
boordevol vriendschap en studiesucces (en het sporadische drankje). 

Veel leesplezier, en tot op de campus!

“We are now the knights who say Ekke Ekke Ekke Ekke Ptang Zoo Boing”- 
Monthy python

Robbe out
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KalenderKalender

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

Vrijdag 24/02
Middle Earth Cantus  

Maandag 27/02
Carnavalfa en Proffentap 

Donderdag 02/03
AKM Feestavond

Donderdag 15/12
Alfa’s Wintercantus

Feestweek 05/03 - 10/03
05/03: Openingsreceptie Feestweek
06/03: Middle Earth Fakfeest
07/03: Eetverkoop
08/03: Bakdag

Vrijdag 10/03
Galabal

Maandag 20/03
Superherofeestje

Weekend 24/03 - 26/03
Alfaweekend
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Profiel van een fossielProfiel van een fossiel

De redactie had spijtig genoeg 
vrij laat een mail gestuurd 

naar de gewenste prof voor deze 
editie, waardoor diens interview in 
de volgende editie zal verschijnen. 
Om dit semester toch goed in te 
zetten hebben we een echt fossiel 
geïnterviewd. Nu stelt u zich 
hoogstwaarschijnlijk vragen, hoe 
hebben we dit klaargespeeld? Wel 
het is heel simpel: u heeft wellicht 
al gehoord van de Coelacant, deze 
vis wordt ook wel een levend 
fossiel genoemd. Gelukkig was 
er eentje beschikbaar in het 
Zoölogisch Instituut voor een 
interview. 

Hoe oud bent u? 

Als coelacant kan ik geen specifiek 
leeftijd geven, omdat ik behoor 
tot een soort die bekend staat om 
zijn extreem langzame evolutie 
en een zeer lange levensduur kan 
hebben. Wetenschappers schatten 
dat coelacanthen tot wel 70 jaar oud 
kunnen worden.

Wat is uw favoriete plaats om te rusten 
en om te eten?

Als coelacant bevind ik mij graag in 
diepere wateren, tussen de 100 en 
500 meter diepte, waar ik kan rusten 
in grotten en onder overhangende 
rotsen. Mijn dieet bestaat 
voornamelijk uit kleine vissen en 
inktvissen die ik vang met behulp 
van mijn geur- en zijlijnsystemen. Ik 
vind het vooral lekker om te jagen 
in de buurt van koraalriffen en 
andere plekken waar veel voedsel 
beschikbaar is.

Wat is uw mening over de opwarming 
van de aarde, aangezien uw lange 
bewoningsgeschiedenis van onze 
planeet?

Als coelacant ben ik al meer dan 400 
miljoen jaar op onze planeet en heb 
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ik dus een lange geschiedenis op 
aarde meegemaakt. Echter, als vis 
heb ik geen bewustzijn of vermogen 
om te denken zoals mensen dat 
doen, dus ik kan geen specifieke 
mening geven over de opwarming 
van de aarde.

Dat gezegd hebbende, 
wetenschappelijk onderzoek heeft 
aangetoond dat de opwarming van 
de aarde en de daarmee gepaard 
gaande klimaatverandering 
aanzienlijke gevolgen hebben voor 
het leven in de oceaan, waaronder 
het leefgebied en de voedselketen 
van vele diersoorten. Coelacanthen 
kunnen hierdoor ook beïnvloed 
worden, aangezien wij afhankelijk 
zijn van een stabiel ecosysteem in de 
diepten van de oceaan.

Het is daarom belangrijk dat 
mensen zich bewust worden van de 
gevolgen van klimaatverandering 
en zich inzetten om onze planeet 
te beschermen en te behouden 
voor toekomstige generaties, zodat 
ook wij als coelacanthen een kans 
hebben om te overleven.

Als u zou kunnen studeren, welke 
richting zou u kiezen?

Als coelacant heb ik geen bewustzijn 
of vermogen om te studeren, omdat 
ik een dier ben zonder capaciteit 
voor cognitieve functies zoals 
leren, denken en communiceren 

zoals mensen dat doen. Ik ben een 
evolutionair uniek dier dat al heel 
lang op aarde bestaat en ik heb geen 
behoefte aan menselijke kennis of 
opleiding. Mijn levensonderhoud 
is gebaseerd op instincten en 
aangeboren gedragingen die 
me helpen te overleven in mijn 
natuurlijke omgeving.

Hoe kiest u een levenspartner?
Als Coelacanth kies ik mijn 
levenspartner op basis van geur en 
geluid. Coelacanthen gebruiken hun 
reukvermogen en zijlijnorgaan om 
potentiële partners op te sporen. 
Wanneer een mannetje en een 
vrouwtje elkaar hebben gevonden, 
zullen ze zich samen naar een 
geschikte plaats bewegen om te 
paren. Het paren zelf vindt plaats 
door het vrouwtje in een U-vorm te 
brengen, waarna het mannetje zijn 
zaadcellen in haar lichaam afzet. 
Na de bevruchting legt het vrouwtje 
haar eieren in een beschutte 
omgeving en bewaakt ze tot ze 
uitkomen.

Wie is uw favoriete Shrek personage?

Als Coelacanth heb ik geen kennis 
of interesse in de personages uit de 
Shrek-film, omdat ik een dier ben 
zonder bewustzijn van menselijke 
culturen en entertainment. Mijn 
leefomgeving is de oceaan en ik ben 
voornamelijk bezig met het vinden 
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van voedsel en het vermijden van 
roofdieren om te overleven.

Maar als ik dan toch zou moeten 
kiezen, is het Donkey omdat hij 
geacteerd wordt door Eddie Murphy 
en wie houdt er niet van Eddie 
Murphy?

Wat is uw schoenmaat?

Als coelacant heb ik geen 
schoenmaat, omdat ik geen voeten 
heb of schoenen draag. Coelacanthen 
zijn waterdieren en hebben geen 
behoefte aan schoeisel zoals mensen 
dat wel hebben. Maar ik heb zeer 
grote vinnen vergeleken met de 
andere vissen. 
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Sinds kort kan tv-minnend 
Vlaanderen genieten van een 

nieuwe show: het welgekende 
“Verhaal van Vlaanderen”. In 
de tweede aflevering krijgen 
onze “voorouders” de Eburonen 
te maken met de troepen van 
Caesar die hier een minigenocide 
pleegden op de lokale bevolking. 
Een “fait divers” zoals de 
recentelijk overleden oud-
burgemeester Freddy Thielemans 
zou zeggen (moge de grond rustig 
op hem liggen).  Dit maakte mij 
toch een beetje misnoegd, zeker 
omdat de Romeinen toch wel 
gewonnen hebben zeker! Dus dan 
dacht ik bij mezelf: “Kunnen we 
de reputatie van de Romeinen een 
beetje besmeuren?” Dit zette mij 
aan het werk om een walgelijk 
feitje over de Romeinen te 
onthullen. te werken), maar hier 
kon ik verder niets over terug 
vinden.

In de lessen over het oude Rome 
krijgen wij als jonge archeoloogjes 
veel informatie over de funeraire 
praktijken van de Romeinen en 
Grieken. Zeer nodig aangezien dit 
ons veel archeologische informatie 

oplevert over het verleden. We 
krijgen te horen wat de grafgiften 
waren, hoe crematies en inhumaties 
gebeurden, over sarcofagen, 
over graven gemaakt van oude 
dakpannen…

Maar zulke graven waren voor de 
meer welgestelde burgers, of toch 
voor de overledenen die een familie 
hadden die toch een beetje om 
hen gaf en net genoeg geld had om 
een plaatsje te voorzien met een 
gedenkteken en ook later de nodige 
funeraire riten uit te voeren. Maar 
we kunnen ons dan afvragen: “Hoe 
komt het dat er niet meer graven 
zijn van overleden Romeinen?” 
Natuurlijk is het begrijpelijk dat 
er veel lichamen en gedenktekens 
met de tand des tijds zijn verloren 
gegaan. Maar dan nog. Er zijn heel 
veel inwoners van het Romeinse 
Rijk geweest die nooit een echte 
begraafplaats kregen. Maar wat 
werd er dan met hun lijk gedaan? 
Gewoon op de mesthoop gesmeten? 
Het antwoord is … kinda, sorta…

Zogenaamde “Puticuli” waren 
massagraven buiten de stad waarin 
de arme burgers werden gesmeten 

Walgelijke Romeinen:Walgelijke Romeinen:
De vleesputten van RomeDe vleesputten van Rome
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samen met slachtafval, dode dieren, 
kapotte voorwerpen en dode 
gevangenen en slaven. Hierdoor 
stonden ze in de volksmond gekend 
als “carnaria” (vleesputten). Deze 
putten lijken nooit bedekt te zijn 
geweest, tenzij door natuurlijke 
sedimentatie en hebben dus 
tijdens hun gebruik in de klassieke 
oudheid altijd open gelegen. Hierin 
terechtkomen werd gezien als een 
echte schande en zorgde er ook voor 
dat wie het zich kon veroorloven geld 
opzijzette voor een begrafenis. Maar 
terug naar de puticuli. Hun precieze 
werking is niet echt duidelijk. 
Werden hier bijvoorbeeld echt geen 
riten gehouden wanneer er lichamen 
in de put werden gesmeten? Veel 
bronnen die hier specifiek over 
gaan zijn ons niet overgeleverd 
(misschien dat een van onze lectoren 
een artikeltje hierover kan schrijven 
en mij corrigeren?) en dus is veel in 
de mysteriën der tijden gehuld. Wat 
we wel weten, hebben we te danken 
aan enkele toevallige archeologische 
vondsten. Zo werd op het eind van 
de 19de eeuw in de buurt van Rome 
door de archeoloog Rodolfo Lanciani 
de Esquilijnse carnaria blootgelegd. 
Hij beschrijft wat hij vond als volgt: 
“De Esquilijnse begraafplaats was 
verdeeld in twee delen: één voor 
degenen die apart konden begraven 
worden en één deel voor de slaven, 
gevangenen, bedelaars en anderen 
die in de walgelijke putten van de 
massagraven werden gesmeten. 

Dit deel van de begraafplaats was 
ongeveer 300 meter lang. Hier heb 
ik duizenden puticuli van ongeveer 
4 vierkante meter en 9 meter diep 
aangetroffen en hiervan heb ik er 75 
onderzocht. In vele gevallen was de 
inhoud van deze putten herleid tot 
een soort van uniforme, donkere, 
slijmerige, ziekte voortbrengende 
vettige massa. Soms konden de 
beenderen van mens en dier nog 
herkend worden. Allerlei soorten 
dieren en mensen van de stad 
raakten in deze putten terecht.”

De arme bevolking kon buiten hun 
familie op weinig steun rekenen 
als het op hun nagedachtenis 
aankwam. Natuurlijk speelde de 
enorme armoede ook een rol onder 
de laagste klassen van inwoners van 
Rome. Het is ook begrijpelijk dat de 
Romeinen zich niet bezighielden met 
de dodenverzorging van de slaven 
of gevangenen. Er waren wel opties 
voor de lagere klassen: zij konden 
zich aansluiten bij zogenaamde 
“collegia”. Dit waren gildes die zich 
bekommerden om de funeraire riten 
van hun overleden leden. 

Maar spijtig genoeg kwamen er 
toch veel mensen terecht in zulke 
anonieme massagraven. De omvang 
van deze graven was enorm. Er 
moeten er meerdere tegelijk in 
gebruik geweest zijn, maar weinig 
putten zijn effectief archeologisch 
geattesteerd. Ze waren zo talrijk 
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en groot dat in de 19de eeuw 
bij de uitbreiding van grote en 
nieuwe gebouwen in de stad Rome 
hun aanwezigheid en structuur 
problemen gaf bij bouwwerken. 
Zo vermeldt Lanciani dat een 
appartementsgebouw in één van 
deze massagraven stortte: “Tijdens 
de werken aan een huis op de hoek 
van de Via Carlo-Alberto en Via 
Mazzini schoof het zuidelijke deel 
van de grond weg en de helft van 
het terrein werd opgeslokt door een 
put van 9 meter diep. Na onderzoek 
van de ramp werd ontdekt dat 
het zuidelijke gebouw geplaatst 
was op het deel van een put met 
duizenden lijken die na meer dan 
20 eeuwen terug in contact zijn 
gekomen met lucht en tot niets 
werden herleid waardoor enkel nog 
de gracht overbleef.” Er werden 
metingen gemaakt. Deze massa 
van mensenresten was minstens 
50 meter lang, 30 meter breed en 9 
meter diep. Indien bij schatting ieder 
lichaam een halve kubieke meter 
ruimte zou krijgen, dan waren hier 
tenminste 24.000 lichamen gedumpt 
in deze relatief kleine ruimte. 

De stank die vrijkwam was niet 
te harden. De werkmannen van 
Lanciani (archeologen moesten in die 
tijd hun handen nog niet vuil maken) 
moesten af en toe rusten, want de 
reuk van de vervuilde bodem, na 
20 eeuwen van fermentatie, was 
compleet ondoenbaar zelfs voor 

werkmannen die toch al aan het ene 
en andere gewend waren geraakt.

Het gebruik van deze oneerbiedige 
praktijken geraakte in onbruik met 
de geleidelijke christianisering van 
de Romeinse bevolking. Die toch een 
beetje waarde gaf aan zelfs de laagste 
bedelaar. Dat in tegenstelling tot de 
Romeinse visie op de wereld waar 
zulke individuen waardeloos waren.

Zo beste archeologen, jullie hebben 
een walgelijk feitje over de Romeinen 
geleerd. Onthoud dit iedere keer als 
jullie mooie Romeinse objecten of 
gebouwen zien. De grootsheid van de 
Romeinen is serieus overdreven. Dit 
in tegenstelling tot onze Gallische 
voorouders die ongetwijfeld op alle 
vlakken handelden op manieren die 
moreel overeenstemmen met onze 
huidige normen en waarden.

Wodan VdB, reporting voor 
Alfabeltjes
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Ferrerfgoed: De Tragische Molen Ferrerfgoed: De Tragische Molen 
van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeekvan Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek

De hertboommolen is een 18de-
eeuwse houten staakmolen, 

gelegen op ca. 80 m hoog in Onze-
Lieve-Vrouw-Lombeek (Roosdaal, 
Vlaams-Brabant). Ik hoor je al 
denken ‘hertboommolen? Ferre gij 
stoemmerik, in de titel staat toch 
duidelijk Tragische Molen?’ Dat is 
inderdaad geen typfout. Hoewel 
de hertboommolen van Lombeek 
sinds de restauratie in 2000 terug 
de middeleeuwse naam draagt, is 
ze heel lang gekend geweest als 
de Tragische Molen. En de reden? 
Drie gruwelijke moorden.
 

Figuur 1: De Tragische Molen van Onze-Lieve-
Vrouw-Lombeek. ©Toerisme Vlaams-Brabant

Molens zijn een bijzondere vorm 
van erfgoed. Vooral de (houten) 
windmolens zijn tegenwoordig 
enorm zeldzaam geworden, en o 

zo waardevol. In elk dorp had je er 
vroeger wel een, nu zijn het nog 
maar een handvol verspreid over 
heel België. Een van die molens is 
de houten staakmolen van Onze-
Lieve-Vrouw-Lombeek, een dorpje 
dat overigens ook gekend is voor 
de prachtige 13de-eeuwse gotische 
kerk. De hertboommolen is echter 
niet veel jonger, ze wordt voor het 
eerst in 1391 vernoemd, maar moet 
al vóór 1345 bestaan hebben. 

Het speciale aan houten windmolens 
is wel dat deze structuren constant 
afbranden, afgebroken worden of 
verplaatst worden. Zo ook dus in 
Lombeek, waar de huidige molen 
18de-eeuws is. De middeleeuwse 
molen werd in de 17de eeuw enkele 
keren vervangen/herbouwd en op 
14/12/1690 hebben onze ‘goede 
vrienden’ de Fransozen de molen 
en het molenhuis mooi in de fik 
gestoken. Dat deden ze graag in 
die tijd. Liberté, Égalité en Brulée 
of zoiets. Daarna heeft de molen er 
35 jaar (!) als een ruïne bijgelegen, 
om terug opgebouwd te worden 
in 1725. In 1758 brandde de molen 
vermoedelijk nog eens af. De molen 
die ca. 1760 werd gebouwd staat er 
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vandaag nog steeds, na een hevige 
restauratie in 2000-2002. Hierbij 
werd de molen uit elkaar gehaald 
(da’s echt het leuke aan staakmolens, 
die worden constant uit elkaar 
gehaald en soms zelf kilometers ver 
terug gebouwd). Dus men kan zich 
de vraag stellen of deze molen nog 
steeds die uit 1760 is. Het schip van 
Theseus enzo, zoek maar eens op.

Figuur 2: Zo’n eeuwen bouwhistorie en molenaars 
laat natuurlijk zijn sporen na. Hier een inscriptie 
uit 1749. ©Jo De Schepper

De hertboommolen heeft haar 
lugubere bijnaam van ‘tragische 
molen’ echter niet gestolen. 
Nieuwjaarsdag 1745. Onze 
streken hebben te lijden onder de 
Oostenrijkse Succesieoorlog. Voor 
de Lombeekse molenaar Peeter 
van Lierde zou het zijn laatste dag 
worden. Hij was er de molenaar 
sinds 1727. Op die dag dringen 
rovers de molenaarswoning binnen 
en vermoorden ze Peeter, een 
brutale roofmoord. Deze rovers 
zullen zich later aansluiten bij de 

bekende bende van Jan de Lichte, 
die vooral vanaf 1747 actief was, en 
die je misschien kent van de latere 
roman of de recentere tv-serie. 
Doordat de bende van Jan de Lichte 
in die tijd ook al geducht was wordt 
het verhaal van de roofmoord in 
1745 generaties lang herinnerd.

1917. De eerste wereldoorlog is in 
volle gang en in Lombeek heerst 
den Duits. Het is zondag 22 mei 
en wat staat te gebeuren zal de 
molen voor altijd doen herinnerd 
worden als de Tragische Molen. Er 
woonden zes ongehuwde personen 
het molenhuis. Broers en zussen 
Clementine Walravens, Leonie 
Walravens, Theofiel Walravens en 
Emiel Walravens. Hun neef Jozef 
Wastiels en de molenaarsknecht 
Emiel Vervenne. Emiel Walravens 
en Jozef Wastiels waren deze 
zondagavond niet thuis. De vier 
overige bewoners zaten die avond 
rond 19u in de woonkamer toen 
er vier onbekenden aanklopten 
om achter meel te vragen. Op het 
moment dat molenaar Theofiel 
echter wilt rechtstaan slaan de 
onbekenden toe: Leonie en de 
knecht Emiel worden brutaal de 
keel over gesneden. Theofiel werd 
vastgebonden en Clementine 
moest de overvallers rondleiden 
naar de buit. Eenmaal boven kan 
Clementine zich losrukken en haar 
in de slaapkamer opsluiten, waarna 
ze door het raam hulp roept. De 
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overvallers gaan op de vlucht en 
even later staan de buurtbewoners 
al aan de molen. Deze gebeurtenis 
was een shock voor heel het dorp, 
en het verhaal ging snel de ronde. 
Zo weten we ook nu nog wat er 
die avond gebeurde. Molenaar Fiel 
Wastiels zou de molen nog tot 1940 
in werking houden.

In 1944, tijdens nog maar eens een 
oorlog, wordt de molen bij wet 
beschermt, maar dit houdt het verval 
niet tegen. In 1957 en 1975 wordt hij 
hersteld. Na die laatste wordt hij 
zelf terug in gebruik genomen. In de 
jaren ’60 is de molen van Lombeek 
achtergrond voor de reeks Kapitein 
Zeppos, toen enorm populair. Zo 
komt het dus dat de molen ook 
gekend is als de Zepposmolen, op een 
iets vrolijkere manier dus. De schuur 
van het Molenhof is tegenwoordig 
een museum.
 

Figuur 3: Kapitein Zeppos op de molentrap. 
©Gazet van Antwerpen.

Ferre O

Bronnen
h t t p s : / / i n v e n t a r i s .
o n r o e r e n d e r f g o e d . b e /
erfgoedobjecten/40542
h t t p : / / w w w .
hertboommolenmuseum.be/nl/
lombeek_herinnert.php
https://www.molenechos.org/
molen.php?AdvSearch=188
 

Figuur 4: Nog een zicht op de molen. ©ArcheoNet 
Vlaanderen
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Archeoloog aan de ToogArcheoloog aan de Toog

Fakbar Letteren is het beste 
café van Leuven. Dat is een 

onbetwistbare stelling; het is 
gewoon ronduit fout om anders 
te beweren. Maar verandering 
van spijs doet eten en wat eet 
een student liever dan gulden 
boterhammen? Daarom test 
Alfabeltjes elke editie ander bier 
in andere cafés.

Deze editie van Alfabeltjes zijn we 
in een verre uithoek van Leuven 
beland: in de Frederik Lintsstraat op 
een steenworp van de ring tegenover 
de Sportoase. Waarom zijn we in 
deze godvergeten plek beland? Eén 
antwoord: Café De Reynaert. 

Dit bruin café met rood interieur 
opende in 1996 de deuren en kent 
een turbulente geschiedenis. Om 
een lang verhaal kort te maken: de 
oorspronkelijke eigenaars wensten 
zich in 2014 toe te leggen op hun 
café op de Oude Markt (de Giraf) 
en besloten De Reynaert te sluiten. 
Twee ervaren tappers, Maarten en 
Leendert, besloten daar een stokje 
voor te steken en zo kwam De 
Reynaert in zijn huidige vorm tot 
stand. En we moeten toegeven, dat 

is best een aangename stand van 
zaken.

In het café heerst een volkse, toch 
niet-kitsche sfeer, met cliënteel van 
alle leeftijden. Het is best een groot 
café, maar toch slaagt men er in het 
gezellig te houden. De vele spellen 
waarover het café beschikt, helpen 
daar zeker bij. Daarnaast zullen 
mensen die net zoals ik een zwak 
hebben voor gedateerde technologie 
de enorme cd-collectie die achter 
de bar pronkt kunnen appreciëren. 
Naast cd’s bezit het café ook een 
imposante collectie bieren, een 
ganse lijst van A(ffligem 0,0) tot 
Z(innebir). Voordat je van de hele 
kaart hebt kunnen proeven, heb je 
wellicht al viermaal levercirrose 
opgedaan.

De aanrader van vandaag is Hercule, 
door Brasserie des Légendes 
gebrouwen in het Henegouwse 
Elzele, waar Hercule Poirot blijkbaar 
geboren zou zijn. Deze donkere 
stout is exact wat je je voorstelt 
van een Belgische stout. Het is 
onmiskenbaar een stout, maar met 
een kenmerkende ietwat zachte 
smaak van een zwaar Belgisch bier. 
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Zoals de romanfiguur waarnaar hij 
is vernoemd, vertoont het bier een 
weelde aan complexiteit – hetzij 
in smaak, hetzij in plot - terwijl hij 
toch uiterst toegankelijk is.

Vermits De Reynaert Cristal als 
pint uitschenkt en wij natuurlijk 
allen bekend zijn met de heerlijke 
metaaltoetsen van onze eigenste 
fakpintjes, leek het ons eerder 
gepast een andere pils te bespreken. 
Zij die ons op Alfareis vergezelden 
zullen er zeker kennis mee hebben 
gemaakt: Cristal Portugal.

Nee, beste lezers, ik hou u niet voor 
de gek: Cristal Portugal. Misschien is 
het de grap, de nostalgie, of het soms 
toch wat warme Portugese weer, 
maar Cristal Portugal is een pils die 
echt heel vlot binnengaat. Blijkbaar 
is het al op de markt sinds 1890, wat 
het het oudste nog steeds bestaande 
Portugees bier maakt, maar meer 
vond ik er eigenlijk niet over. Dat is 
niet zo’n verrassing: Cristal Portugal 
is namelijk eigendom van de Super 
Bock Group, die veel liever hun eigen 
bier (Super Bock) in Portugese cafés 
en supermarkten pushen. Daarnaast 
vind je op heel wat plaatsen ook 
Sagres terug als standaardbier en 
wanneer je dat ziet ren je best zo 
snel mogelijk weg, want dat is de 
goorste bucht die ik in Portugal heb 
geproefd. Kortom: Cristal Portugal 
is een echte underdog wat betreft 
commercieel bier. De Super Bock 

Group is trouwens bijna voor de 
helft eigendom van de Carlsberg 
Group, wat – als je het mij vraagt 
– principieel net niet zo erg is als 
eigendom zijn van Heineken, maar 
ook niet zo veel beter. Maar toch, 
when in Portugal: drink Cristal 
Portugal.

Joe de mannen

Max De Schutter en Jens Massie
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Francesinha, Francesinha and you Francesinha, Francesinha and you 
guessed it: Francesinhaguessed it: Francesinha

Tijdens de lesvrije week trokken 
26 dolenthousiaste Alfanen 

naar het magnifieke Porto; een 
heerlijke stad en streek bekend 
om talrijke monumenten, z’n 
belangrijke geschiedenis, prachtig 
zuiders weer, mooie kusten, 
levendige sfeer en bovenal: hemels 
eten. Er zijn de heerlijke pastéis 
de nata en de vele bereidingen 
van bakkeljauw. Maar één gerecht 
steekt er toch mijlenver bovenuit: 
de francesinha. Redacteur Wannes 
(3ba) trok naar Porto met het doel 
er zo veel mogelijk te verorberen 
en nadien een review te schrijven. 
Uiteindelijk at hij er vier. Mel (Ma) 
trok compleet zonder dat doel 
naar Porto, maar consumeerde er 
uiteindelijk op wonderbaarlijke 
wijze zelfs één meer (vijf dus, elke 
dag eentje). Daarom presenteren 
we nu een dubbelreview van de 
beste francesinhas die Porto te 
bieden heeft. Want hoe kan men 
beter de Alfareis beschrijven?

Beginnen doen we met een korte 
geschiedenis van de francesinha. 
Daniel David de Silva wordt 
algemeen aangewezen als uitvinder 
van het gerecht. Na inspiratie te 

halen van de croque-monsieur uit 
Frankrijk en, jawel, België, bracht 
hij het gerecht in de jaren 1950 mee 
naar Portugal en paste het daar 
aan aan de plaatselijke smaken. De 
naam francesinha verwijst daarbij 
naar Franse vrouwen die in die 
tijd meer onbevangen en pittiger 
werden geacht dan conservatievere 
Portugese vrouwen. De typische 
ingrediënten zijn brood, hesp, 
(pikante) worst, biefstuk en 
gesmolten kaas. Hierover wordt 
een verrukkelijke saus van bier 
en tomaten gegoten. Vaak wordt 
het geserveerd met frietjes. Bij de 
francesinha especial wordt er ook 
nog eens een spiegelei bovenop 
gekletst.

In de rest van dit artikel geven we 
een overzicht van alle francesinhas 
die we gegeten hebben, beide op 
onze eigen manier. 

Francesinha in de letterlijke hel 
(Mel)

De eerste dag schrok ik van het 
gehele concept van de franchesina. 
Omdat we toch allemaal een 
hongertje hadden besloten we in de 
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dichtstbijzijnde snackbar te gaan 
eten. Al snel werd duidelijk dat dit 
een grote fout was, want wat we daar 
kregen was amper als voedsel te 
beschrijven. Goddeloos, erbarmelijk, 
belabberd, ondeugelijk, afgrijselijk, 
zedeloos, smerig, bedroevend. 
Dit zijn allen termen die zonder 
twijfel gebruikt kunnen worden 
om deze abominatie te beschrijven. 
De tomatensaus proefde alsof het 
uit blik kwam, de biefstuk was 
een kotelet, het brood was niet 
getoast, de kaas was ranzig en niet 
gesmolten, de hesp proefde naar 
schoenlap en de traditionele worst 
was een knackworst. Anderzijds gaf 
dit wel een goed starting ground om 
de andere op te baseren, hierbij de 
score: 0/10 als ik zou verhongeren 
en je gaf me dit zou ik het terug naar 
je gooien.

Figuur 1: Francesinha.

Francesinha Santiago Da Praca in 
Café Santiago F (Wannes)

Café Santiago F is de eerste van 
de twee Santiago cafés die hier 
besproken zullen worden. Ze 
behoren tot dezelfde groep van drie 

restaurantjes in dezelfde straat in 
Porto, waarvan de oorspronkelijk al 
in 1959 werd opgericht (snel na de 
uitvinding van de francesinha dus). 
Vele jaren geleden had ik in Porto 
al eens het geluk een francesinha 
te eten, maar hier kreeg ik voor het 
eerst in een tiental jaar tijd weer de 
kans mijn smaakpapillen aan het 
heerlijke gerecht te onderwerpen. 
Ik bestelde er hun duurste en meest 
gelaagde versie, voorzien van een 
biefstuk van betere kwaliteit en 
extra worst. En mijn eerste ervaring 
op Alfareis was gelukkig een stuk 
beter dan die van Mel.

Pros: De eerste francesinha van 
de reis was voor mij meteen een 
immense voltreffer. De volslanke 
man met broske die het in de open 
keuken klaarmaakte is volgens 
mij een personificatie van God 
zelve. De speciale biefstuk was 
heerlijk mals. De pikante worst 
was een tweede cruciaal element. 
De overvloedige saus was erg 
bijpassend. Bij de francesinha’s van 
Santiago overheerst één sterk idee: 
een samenhangende smaakbom. 
Waar andere francesinha’s duidelijk 
verschillende ingrediënten opeen 
zijn, vormen ze hier een nagenoeg 
perfect geheel. Daarnaast werd 
er na enige tijd een pot met extra 
saus aangeleverd: een gigantisch 
pluspunt. 
Cons: Negatieve punten zijn 
er amper te bedenken voor dit 
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godsgeschenk. Een klein puntje 
van kritiek is misschien dat de 
frietjes maar wat slapjes waren, 
maar aangezien ze toch overgoten 
waren door saus maakt dat niet al 
te veel uit. Ten slotte is het bij het 
andere Santiago Café, Santiago Da 
Praca, misschien net een tikkeltje 
gezelliger om te zitten.

Score: 9,5/10

Figuur 2: Francesinha.

Francesinha in Taberna Rio 
Restaurante (Mel)

Met een bang hart besloot ik om 
dag 2 nogmaals een franchesina 
te bestellen: het kon toch echter 
niet dat elke franchesina zo 
verschrikkelijk was. En wat een 
wereld van verschil was dit: geen 
ranzige bliksappen, maar vers 
gemaakte, pittige tomatensaus en 
geen vettige knackworsten, maar 
lekker traditioneel en geen kotelet, 
maar het correcte vlees en bovenal 
het brood was getoast. Misschien 
was het het scherpe contrast met 
de abominatie van de eerste dag, 
misschien was deze gewoon echt 

lekker, dat maakt niet uit: deze 
verdient voor mij een goede 9/10. 
Als je me deze zou geven als ik aan 
het verhongeren was zou ik hem 
zeker niet teruggooien maar zou ik 
(***gecensureerd***) .

Figuur 3: Franceshina.

Francesinha in Forno Da Villa 
(Mel en Wannes)

In Guimaraes aten we samen een 
francesinha. Op dit punt wisten 
we nog niet dat we geen ei kregen 
als we niet voor een francesinha 
especiale gingen. Dat kunnen we het 
restaurant niet verwijten, maar toch 
even een tip aan alle lezers: het is 
lekkerder met een ei erbovenop.

Figuur 4: Franceshina.
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Wannes: Voor mij was deze 
francesinha wellicht de minste van 
de reis. Het was zeker niet slecht, 
allesbehalve, maar het gerecht dat we 
voorgeschoteld kregen leek gewoon 
niet op een klassieke francesinha. 
Het brood was een panini, de 
biefstuk was maar dunnetjes, de 
pikante worst waren lappen chorizo 
en er was mosterd toegevoegd. Dit 
was niet zo’n geweldige smaakbom 
als alle andere. De beschrijving van 
een francesinha als een “speciale 
croque” is soms wat ondankbaar, 
maar in dit geval zou het een goede 
beschrijving zijn. Het was gewoon 
een heel lekker snackje. 

Pros: De toets van mosterd is dan 
misschien niet traditioneel, het 
had wel iets. Daarnaast leek het 
restaurantje erg authentiek.
Cons: Dit was geen overweldigende 
francesinha, het leek en smaakte 
anders dan verwacht. 

Score: 7/10

Mel: Dag 3 was een panini. Een 
goede pianini, maar niet echt te 
beschrijven als een franschesina. 
Maar na dag 1 nemen we alles wat 
eetbaar is: 5/10 lekkere pianini.

Francesinha Especiale in Marianus 
(Wannes)

Figuur 5: Francesinha.

In tegenstelling tot de Santiago Cafés 
is de specialiteit van het restaurant 
Marianus niet francesinhas, maar 
burgers. Toch wisten ze een enorm 
lekkere francesinha especiale te 
bereiden.

Pros:  SAUS. De saus van deze 
francesinha was overheerlijk. 
Daarnaast waren de frietjes krokant 
en apart geserveerd, waardoor 
ze niet zompig waren door deze 
heerlijke saus. Ook het vlees was erg 
lekker. Niet uitzonderlijk, wel erg 
smaakvol. 
Cons: EI BOVEN DE KAAS AUB. Na 
een francesinha zonder ei, eentje 
met ei boven de kaas en deze met ei 
onder de kaas gegeten te hebben is 
er een duidelijke conclusie: ei boven 
kaas is beter. Want wat is anders het 
nut van een spiegelei bakken als je 
het niet lekker kan doorprikken 
waarna het over de rest van je eten 
vloeit? 

Score: 9/10. 
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Franceshina Especiale in 
Pastelaria Lusitana Braga (Mel)

Dag 4 was over het algemeen een 
goede all-rounder niet echt een 
uitblinker in iets, maar er viel ook 
niets slechts op aan te merken. 

Figuur 6: Franceshina.

Veel meer valt er eigenlijk niet 
te zeggen over deze franschesina 
absoluut niet slecht, maar ook 
niet bijster memorabel daarvoor 
verdient deze een 7,5/10

Francesinha Santiago in Café 
Santiago Da Praca (Mel en 
Wannes)

Bij deze dus het tweede Santiago 
Café. Deze bezochten we op de 
laatste volledige dag, ondertussen 
wetende dat Santiago garant staat 
voor kwaliteit.

Figuur 7: Francesinha.

Wannes: Ik bestelde een Francesinha 
Santiago, iets minder duur dan 
diegene in het vorige Santiago Café 
dus. Toch was ook deze overheerlijk.

Pros: De prachtige samenhang van 
smaken die ik bij de voorgaande 
Santiago francesinha beschreef 
zijn ook hier nog steeds van tel. De 
pikante worst blijft geweldig en de 
saus ongelofelijk lekker. En het ei zit 
op de perfecte plaats! Daarnaast was 
het hier erg gezellig zitten.
Cons: Tot mijn grote teleurstelling 
kregen we hier geen extra saus 
zoals in het andere Santiago Café. 
Mogelijks was dit simpelweg een 
eenmalige vergetelheid van de 
bediening, maar het was toch een 
groot gemis. Daarnaast merkte ik 
wel het verschil van deze biefstuk 
met de duurdere van de vorige keer, 
al heeft dat meer te maken met mijn 
menukeuze dan de restaurantkeuze. 
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De verwachtingen lagen na de vorige 
keer dan ook erg hoog. 

Score: 8,9/10. 

Mel: De laatste dag stelde niet teleur 
deze franchesina had alles wat een 
franchesina hoorde te hebben en het 
ei was een zeer goede toevoeging. 
Ook was de saus die erbij zat enorm 
smakelijk. Kort gezegd was deze dus 
de ongelofelijke klim die gedaan is 
om deze verneukte croque te krijgen 
wel de moeite (deze werd gegeten 
op zo mogelijk de hoogste plek in 
Porto). Het was moeilijk om deze of 
degene van dag 2 te kronen als beste 
franschesina, maar ik moet toch dag 
2 de overwinning gunnen door diens 
gunstigere locatie desondanks gun 
ik deze een stevige 8,5/10. En na al 
deze dagen hetzelfde te eten ben ik 
vooral blij ervan af te zijn. 

Tot slot is er dan natuurlijk de 
grote vraag: wat zijn de beste 
francesinha’s van Porto? En waar 
zijn die te vinden? Aangezien we 
niet alles samen hebben gegeten 
geven we elk onze top.

Wannes: 
1. Francesinha Da Praca in Café 
Santiago F (9,5/10)
2. Francesinha Especiale in 
Marianus (9/10)
3. Francesinha Santiago in 
Café Santiago Da Praca (8,9/10) 
4. Francesinha in Forno Da 
Villa, Guimaraes (7/10)

Mel: 
1. Francesinha in Taberna Rio 
Restaurante (9/10)
2. Francesinha Santiago in 
Café Santiago Da Praca (8,5/10)
3. Francesinha Especiale in 
Pastelaria Lusitana Braga (7,5/10)
4. Francesinha in Forno Da 
Villa (5/10)
5. Francesinha in de letterlijke 
hel (0/10)

Groetjes en hopelijk hebben we 
geen hartproblemen opgelopen

Mel en Wannes
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De lapsibus linguaeDe lapsibus linguae

Zesmaal per academiejaar 
verschijnt er een 

schitterend nieuw exemplaar 
van het Alfabeltje. Zesmaal per 
academiejaar bladert u direct 
door naar de “Versprekingn”. 
Zesmaal per academiejaar wordt 
u belogen, bedrogen en ontnomen 
van correcte nomenclatuur.

Het godsgeschenk genaamd 
“internet” biedt meerdere definities 
voor het gebeuren; doorgaans is 
“zich verspreken” te herleiden tot 
het iets zeggen zonder dat, of op 
een andere manier dan, het bedoeld 
was. Belangrijk is dus dat het niet 
om de inhoud van de uitspraak 
gaat, maar om de oorspronkelijke 
intentie van de spreker. Een 
onafhankelijke collegiaal getoetste 

studie in het najaar van 2022 
(super legit onderzoek, trust me) 
toonde aan dat zowaar 90,8% (!) 
van de “versprekingen” uit het 
derde Alfabeltje van 2022-2023 
hoogstwaarschijnlijk intentionele 
uitspraken zijn. De uitspraak wordt 
echter niet altijd opgevat naar de 
intenties van de spreker, maar 
dat betekent niet dat het om een 
verspreking gaat. Het verspreken 
gaat over het zeggen zelf, niet over 
hoe het opgevat wordt.

Welnu, mochten we daarbij niet op 
dezelfde golflengte zitten, zullen 
we er maar even van uitgaan dat 
we foutieve interpretaties van 
intentionele uitspraken ook tot 
“versprekingen” mogen rekenen. 
Maar ook dan liegen de cijfers niet 

Figuur 1: Niet liegende cijfers.
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(cf. fig. 1): ruwweg 78% (!!) van de 
intentionele uitspraken waren ook 
effectief zo bedoeld en slechts 9% 
niet. Bij de overige 13% ontbrak 
er te veel context om hierover 
uitspraken te doen. 52 van de 120 
‘versprekingen’ uit de laatste editie 
hadden overigens een seksuele tint 
op de een of andere manier; een 
groot deel daarvan ook nog eens 
intentioneel…

Niet getreurd, hier doen we niet 
aan afbraak zonder opbouw. Er is 
namelijk een gemeenschappelijke 
deler die geldt voor alle uitspraken 
in de geliefde rubriek: de hilariteit 
(subjectief) is deels of volledig 
te wijten aan het ontbreken van 
context. Context, dé steunpillaar 
van de archeologische discipline en 
de archeoloog in spe negeert het op 
een nogal ironische manier in hun 
populairste kroniekbladzijden. Dat 
terzijde, is het ontbreken van context 
waar de nieuwe naam gezocht dient 
te worden. De vErSpReKiNgEn zijn 
zoals opgeploegde vuistbijlen aan 
het oppervlak, zoals munten in 
de collectie van een onethische 
metaaldetectorist en zoals de 
artefacten in menig koloniaal 
museum: de vondstomstandigheden 
en de originele context worden 
compleet genegeerd. Zie de 
uitspraken als scherfjes in de 
bouwvoor en benoem ze dusdanig 
als losse vondsten.

Thomas  Gythiel

Nvdr: Thomas (Alfaan): ik ben 
grotere ballen gewoon.
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De wintermarkt, een prachtige 
plek vol sfeer, gezellige 

kerstmuziek, lichtjes en veel 
volk dat geniet van het gezellig 
samenzijn... Maar ook boordevol 
eten! En goed eten moet geproefd 
worden. Dit was de hoofdgedachte 
die ons op een nobel doel zette 
afgelopen december: van elk 
eetstandje op de Leuvense 
Wintermarkt een recensie 
schrijven! We wisten het toen al: 
dit zou een queeste worden van 
groot formaat.
 
Duitse Stube Specialiteiten:
 - Eten: 3,8/5 Alfa schilden
 - Sfeer: 3,5/5 Alfa schilden

Ons avontuur begint op een frisse 
woensdagavond; een vreemde mix 
van nieuwsgierigheid en verlangen 
naar spekfakkels leidt onze groep om 
één of andere vreemde reden tot ons 
eerste slachtoffer: de braadworsten 
van de “Duitse Stube Specialteiten” 
(ja u leest dit juist, Specialteiten 
zonder ‘i’, maar we zijn hier niet 
om taalfouten te verbeteren). De 
sfeer in het kraampje zat al direct 
goed. Hoewel er geen uitbundige 
kerststukken aanwezig waren, kon 

je je wel direct vinden in de sfeer van 
een Duitse barak. Ondanks dat deze 
ietwat artificieel aanvoelde en meer 
leek op de kruising van een typisch 
frietkot en een skihut uit de Alpen, 
werd door de aanwezigheid van 
kerstliederen en het klantvriendelijk 
personeel veel gecompenseerd. Om 
het in de (extreme) woorden van 
voedselcriticus Cisse te zeggen: 
“Als ik aan Keulen denk, denk ik 
direct aan deze barak.” (hoewel dit 
misschien een tikkeltje overdreven 
is)

Figuur 1: Mayahoofd.

Wat betreft de braadworst zelf, 
waren we vrij content: de uitjes 
waren netjes gekarameliseerd 
waardoor ze een mooie zoete 

Een Alfantastische recensie van de Een Alfantastische recensie van de 
Leuvense Kerstkeuken (a.k.a. de Leuvense Kerstkeuken (a.k.a. de 
wintermarkt)wintermarkt)
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toevoeging vormden. Ook was er een 
uitgebreide sauskeuze aanwezig om 
de bockworst mee te garneren. De 
worst zelf had een degelijke grote 
van 1,2 Mayahoofden (zie figuur 
1) maar mocht iets sterker gekruid 
worden. De belangrijkste minpunten 
zijn toch wel de dure prijs: 8 euro 
voor een blijkbaar relatief kleine 
braadworst (dit zouden we later 
leren). Aangenaam om naar te kijken 
en te ruiken, maar u loopt beter nog 
wat verder.

Wise Guys
 - Eten: 4,3/5 Alfaschilden
 - Sfeer: 3,6/5 Alfaschilden

Na de overpriced braadworst binnen 
te pieren, besloten Kevin en Maya 
zich te wagen aan de Jamaican-style 
chicken wings bij het eetstandje 
“Wise Guys”. Hoewel het een slechte 
zinspeling is en de keet eerder op een 
winters frietkot bij uitstek leek, werd 
deze goed gecompenseerd door de 
overvloed aan appetijtelijke wings 
aan een redelijk democratische prijs 
(3 wings ipv. 4 EN maar 6 euro!). 
Kevin besloot avontuurlijk te doen 
en koos voor de extra spicy wings. Of 
hij nu de juiste keuze had gemaakt, 
begon hij bij de laatste happen kip 
wel wat te betwijfelen (laten we 
zeggen dat er ineens veel neus- en 
oogvocht bij kwam kijken). Gelukkig 
verkochten ze ook zelfgemaakte 
limonade om die hitte wat weg te 
werken. Volgens de voedselcritici 
van dienst was dit één van de beste 

limonades dat ze ooit hun keelgat 
hebben laten binnenglippen. Perfect 
zoet, perfect zuur, meer moet dat 
niet zijn.

‘t Wit Madammeke
 - Eten: 4,75/5 Alfa schilden
 - Sfeer: 4,75/5 Alfa schilden

Figuur 2: Aike met smoutebollen.

Als er één kraam is dat de essentie 
van de Leuvense kerstmarkt 
definieert, dan is het wel ’t Wit 
Madammeke. Er moet nog maar één 
iemand de audacity hebben om een 
kerstboom of een lichtjesslinger in 
centrum Leuven op te hangen en 
voor je het weet staat er een groep 
mensen smoutebollen te bakken 
aan het stadhuis. Dit jaar stonden 
ze ook met een tweede keet op het 
Herbert Hooverplein, maar door 
de demotiverende wachtrij van 50 
meter lang, besloten voedselcritici 
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Aike, Robbe, Cisse en Maya maar naar 
die van aan het stadhuis te wandelen. 
Verrassing of niet, er vormde zich 
daar ook een monster van een rij, 
maar de nood voor smoutebollen 
was nog monstrueuzer, dus besloten 
we maar aan te schuiven. Een half 
uur, een collectieve paniekaanval 
in de wachtrij en 3 gesneuvelde 
smoutebollen later konden we 
eindelijk nagaan of ze de moeite 
waard waren. En ja liefste lezertjes, 
dat waren ze: Aike met het bak(je) 
smoutebollen zegt al genoeg (Figuur 
2).

Hete Trulla
 - Eten: 4,25/5 Alfa schilden
 - Sfeer: 4/5 Alfa schilden

Ja beste lezer u leest het goed, 
braadworsten, weeral. Maar als u 
commentaar heeft dagen wij u uit om 
een kerstmarkt te gaan zoeken waar u 
maar 1 braadworsten verkoop vindt. 
Wij zullen hier op u wachten… Oké 
welkom terug, ik hoop dat het al die 
moeite waard was om een abstracte 
figuur die enkel in de metafysische 
ruimte bestaat ongelijk te bewijzen. 
Maar goed. De braadworsten van 
Hete Trulla waren in meerdere 
opzichten superieur aan die van de 
Duitse Stuben Specialteiten. Hoewel 
er aanvankelijk weinig toppings 
aanwezig leken te zijn, werden we 
aangenaam verrast door de enorme 
omvang van de braadworst zelf 
(Minstens 2 Mayahoofden, gezworen 

op mijn communiezieltje!) en dit 
voor weinig geld. Bovendien was de 
worst smaakvol en goed gekruid. 
Een vullende lekkere maaltijd dus 
voor de hongerige kerstarcheoloog.
Qua sfeer was dit kraam ook zeker 
adequaat: warmtelampen om de 
ijzige koude van december tegen te 
gaan, een gezellige inkleding met 
slingers en lichtjes, grappige namen 
in het menu die ons zeker in de 
kerstsfeer brachten. Al stelden we 
ons wederom vragen bij bepaalde 
thematische keuzes: Rastafari? Voor 
een Duits braadworstenkraam? Maar 
bovenal een algemeen positieve 
ervaring.

VZW de Vrienden
 - Algemeen 0,5/5 
 Alfaschilden

Op onze volgende zoektocht naar 
voedsel met ondertussen toch 
al aardig gevuld en rond buikje 
kwamen we voorbij VZW de vrienden 
waar voedselcriticus Robbe een 
opmerkelijke stelling overhoorde 
van de verkoper: ZE HALEN HUN 
HARING UIT DE DIJLE, begrijp me 
niet verkeerd de Dijle is in de verste 
verte geen propere rivier, maar ik 
betwijfel dat ze zo vol zit met zout 
dat er een fucking haring in kan 
leven. De enige manier dat er haring 
in zat is dat je een blikje rolmops 
hebt geledigd in het water en met 
een netje het er terug hebt uitgevist. 
Wegens wantrouwen hebben we 
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dit kraam dus maar overgeslagen. 
Volgend jaar beter. Maar ik eet mijn 
rolmops liefst gewoon  uit het potje, 
zonder tussenstappen.

Herbert Hoover
 - Algemeen 2/5 Alfaschilden
Hele lekkere verse speculoos. We 
kregen echter de reeds koude 
speculoos i.p.v. de kersvers gebakken 
warme speculoos. Waarom, Herbert, 
waarom. We hadden goeie maten 
kunnen worden verdomme!

Koffiebranderij
 - Eten: 4,05/5 Alfaschilden
 - Sfeer: 2/5 Alfaschilden

Na de “Speciallekes” zijn er 
natuurlijk een aantal vaste waarden 
die zeker moeten geprobeerd 
zijn eenmaal op een kerstmarkt 
aangekomen. Men denkt dan al 
snel aan braadworst, Glühwein (p.s. 
fuck de redactie en hun Glühcara), 
raclette, maar men mag natuurlijk 
niet de lekkere warme chocomelk 
vergeten! Plezier voor jong en oud. 
En ja, we hebben deze gevonden, 
bij een kraam dat eigenlijk vooral 
gespecialiseerd was in koffie.
 
De chocomelk zelf was eigenlijk 
redelijk gewoontjes, goede klassieke 
cécémel en dit sloeg zeker niet 
tegen. Wel kreeg je er een muts bij 
dus dit compenseerde wel voor het 
gebrek aan creativiteit en risico. 
Het kraampje verkocht echter ook 

wafels en het waren goede wafels! 
Lekker dunne, maar krokante 
buitenlaag met een smeuïge zachte 
kern. Hiernaast werden ze ook nog 
warm geserveerd op een aangename 
temperatuur.
De sfeer daarentegen voelde nogal 
commercieel aan. Het was eerder 
een moderne koffiebar dan een 
wintermarktje. Ze volgde echter 
nog steeds de principes van 
klantvriendelijke omgang en dat 
verdient zeker een aantal schildjes!

Chili Kraam
 - Eten: 4,6/5 Alfaschilden
 - Sfeer: 3/5 Alfaschilden

And last but not least, criticus Cisse 
zijn langverwachte goal: het chili 
kraam. Bij de evaluatie van dit 
standje werden we bijgestaan door 
criticus Erika Van den Bergh die 
ons haar ongezouten mening gaf 
over de kaasfondue: “te zout maar 
wel heel lekker”. Criticus Cisse 
probeerde de chili con carne en wist 
ons te vertellen dat deze, hoewel een 
beetje aan de dure kant, wel goed 
van kwaliteit was, maar dat ze wel 
wat pittiger mocht.

Qua sfeer was het kraampje niet 
al te speciaal: er was niet echt 
een sterke wintersfeer aanwezig 
door het Mexicaanse thema van 
de decoratie. Maar omdat ze hun 
voedsel in broodjes serveerden i.p.v. 
wegwerpplastic vinden wij dat we 
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het klimaat schuldig zijn om ze extra 
punten te geven. Ook het feit dat hun 
voedsel “goeie comfortfood” was, 
speelt volgens criticus Erika in hun 
voordeel. Een algemeen positieve 
ervaring dus.

Conclusie
Alles bij elkaar genomen heeft de 
kerstmarkt een zeer aangename 
culinaire ervaring om van te 
genieten. Naast het feit dat er weinig 
tot geen voedsel aanwezig was dat 
niet lekker was, is er ook voor ieder 
wat wils. Exotisch tot inheems, 
duur tot goedkoop, hele diners tot 
een kleine snack en zelfs veilige tot 
relatief riskante opties (we kijken 
naar u, Dijle haring!). We raden u als 
echte critici dan zeker aan om eens 
te gaan kijken naar de kerstmarkt 
van zodra u tijd he- sorry? Hoe 
bedoel je de kerstmarkt is weg? 
FEBRUARI PAS?!

Cisse Staes, Kevin Plessers, Maya 
Bollaerts, Robbe Van den Bergh 
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De mysterieuze Tibeert keert 
weder met een epos dat de 

climax van de Schliemannsaga 
vormt. Dit is een chronologische 
vervolg op “Indiana Jones en de 
Vervloekte Cruise” van het vorig 
Alfabeltje.

Terwijl Schliemann en Evans zich 
aan het voorbereiden waren om 
af te dalen naar Lysarthos, kreeg 
Jones de opportuniteit om een blik 
te werpen op het verzonken eiland. 
Nu het water steeds verder wegtrok, 
doken er verscheidene restanten van 
een oude, rijke beschaving op. Jones 
was verbaasd om te zien dat deze stad 
zo dichtbebouwd was. Hier en daar 
dacht hij ook beweging te zien maar 
besloot om dit snel af te schrijven als 
gestrande vissen die achterbleven. 
Vlak voor hij zich naar de anderen 
keerde, ving hij nog iets op in zijn 
ooghoek: de kleine sloep die hij en 
zijn onderzoeksteam bemande bleek 
ook gestrand te zijn op het eiland.

Na opnieuw af te dalen langs de 
gammele touwladder die over de 
zijkant van het cruiseschip hing, 
zette het trio voet op de drassige 
grond van Lysarthos. Eenmaal 

aangekomen, merkten ze dat de 
gebouwen een stuk groter waren 
dan ze vanop het schip leken. 
Daarnaast leek het er op dat de 
gebouwen opgetrokken waren in de 
oude mediterrane stijlen van alle 
uithoeken van de zee. Jones wist 
uit zijn vooronderzoek dat dit te 
maken had met de legendarische 
zeevolkeren die onder andere in 
aanraking kwamen met Ramses III. 
Hij en Schliemann stonden versteld 
van de schoonheid en wonder van 
de stad en wouden dit heel graag 
verder onderzoeken maar werden 
als snel voortgejaagd door Evans.

Na een kleine wandeling die 
de prachtige stad doorkruiste, 
kwam het trio aan bij een groot, 
imposant gebouw wat waarschijnlijk 
toehoorde aan een lokale autoriteit. 
Voor het gebouw liep een gigantisch 
krabachtig figuur wat er voor 
zorgde dat de drie archeologen niet 
door leken te kunnen. Jones dacht 
dat ze hier wel een poosje zouden 
zijn en hij zou kunnen zoeken naar 
een manier om te ontkomen, maar 
dit was niet het geval. Hoewel hij 
en Schliemann aarzelden, stapte 
Evans vol zelfvertrouwen naar 

Indiana Jones en het Mysterie van de Indiana Jones en het Mysterie van de 
ZeevolkerenZeevolkeren
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het wezen toe. In één stoot van 
zijn lotusspeer wist hij het wezen 
kilometers ver de zee in te blazen. 
Dit veroorzaakte een stevige 
terugslag waardoor Jones zijn hoed 
verloor, maar hij merkte er niets van 
wegens zijn verbazing om Evans’ 
speer. Het gevaar was nu geweken 
en het trio betrad het gebouw. 

Eenmaal binnen bleek het gebouw 
vrij leeg te zijn, dit had mogelijks te 
maken met het abrupte verdwijnen 
van de zeevolkeren. De grote, lege 
ruimte was slechts gevuld met één 
object: een soort vitrinekast met 9 
zegelringen in. Elk van de ringen had 
een ander symbool erin gegraveerd 
die elk correspondeerden met één 
van de samenlevingen die samen 
de zeevolkeren vormden. Jones 
wou snel de ringen documenteren 
en bestuderen, maar hij werd 
tegengehouden door Evans. 
“Afstand houden amateur, Heinrich 
kan jij er even voor zorgen dat die 
kast open is?”, zei hij. Geïntimideerd 
nam Jones een aantal passen 
achteruit terwijl Schliemann een 
dynamietstaaf van zijn gordel nam 
en deze op de vitrine wierp. Na een 
luide galmende knal die iedereen 
een aantal seconden in shock 
bracht, konden de archeologen de 
ringen horen vallen op de grond.

“Hmm, dit had ik misschien beter 
moeten doordenken maar goed, 
zoeken maar”, sprak Evans die 

meteen met een lantaarn de vloer 
begon te onderzoeken. Jones wilde 
met tegenzin ook helpen, maar toen 
hij zijn linkervoet bewoog viel hem 
op dat er iets glinsterend voor hem 
lag. Het bleek één van de ringen te 
zijn, na eerst te controleren of er 
niemand keek besloot hij om de ring 
bij te houden. Na een lange tijd was 
iedereen klaar met zoeken en gaf 
zijn gevonden ringen aan Evans. 

“Dit zijn er maar acht… wie denkt er 
hier dat ze grappig zijn?”, zei Evans 
op een kwade toon. Jones slikte 
angstig en legde een voorzichtige 
hand op zijn zweep. Helaas had Evans 
dit gezien die op zijn beurt zijn speer 
trok: “We kunnen dit nog rustig 
houden, geef mij de ring Indiana”, 
sprak hij. Jones was het echter beu 
om als een hond meegenomen te 
worden en geen schat voor zichzelf te 
houden. Hij begon te argumenteren 
met Evans dat ze de buit eerlijk 
moesten verdelen, terwijl hij zocht 
naar een uitweg. Lichtjes panikerend 
scanden zijn ogen de hele ruimte 
af op zoek naar een manier om te 
ontsnappen tot hij plots een idee 
kreeg. Jones haalde de ring uit zijn 
zak en wierp deze met een hoge 
worp naar Evans. “Wat doe je?“, zei 
de tweede maar het was te laat om 
nog te discussiëren over de ringen. 
Jones wierp zijn zweep richting 
één van de minder goed bevestigde 
dynamietstaven op Schliemanns 
gordel en wist deze te grijpen. Met 
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een stevige teug schraapte hij het 
lont over de kleren van Schliemann 
waardoor het ontstak, vervolgens 
wierp hij de dynamietstaaf 
naar Evans en riep “Bukken!”.

Opnieuw galmde er een 
oorverdovende knal doorheen 
de ruimte. Pas nadat het stof 
neergedaald was konden de twee 
overblijvende archeologen zien 
dat er van Evans en zijn speer niet 
veel overbleef. Het enige wat er 
op die locatie nog waar te nemen 
was, was de ring die niet kort na 
de explosie neerviel. Jones raapte 
de ring op en begaf zich naar de 
uitgang. Schliemann liep hem 
achterna al vragend waarom Jones 
de staaf niet had gemikt zodat hij 
ook zou sneuvelen in de explosie. 
Jones lachte en antwoordde dat hij 
toch iemand nodig had om hem te 
helpen Lysarthos te onderzoeken. 
Glimlachend zei Schliemann dat 
hij graag Jones wou helpen om het 
mysterie van de zeevolkeren te 
ontrafelen. Al discussiërend over 
de gebouwen en vondsten die ze 
onderweg passeerden maakten 
ze hun weg terug naar de kleine 
sloep van Jones zijn team, klaar 
om hun vondsten te rapporteren.

Tibeert
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Dr. LOVE over liefde(sverklaringen), Dr. LOVE over liefde(sverklaringen), 
advies en misschien meeradvies en misschien meer

Valetijn is  geweest en er zijn  
heel wat Alfaantjes die nood 

hebben aan advies over hun 
vreselijk liefdesleven, even moet 
hun hart moeten kunnen luchten 
of gewoon deze feestdag beu zijn. 
Dr. LOVE is hier voor al deze 
dingen! 

1) Hoe krijg ik een hete date met die 
Avondv Mel Peeters?

Allerliefstje Alfaantje,

Dat Alfa’s daddy en Alfa’s verdoken 
intellect Mel Peeters jouw hartje 
sneller doet slaan is zeer begrijpelijk 
maar slecht nieuws want zijn 
hartje behoort toe tot zeer coole 
Egyptologe. Om deze pijn en 
teleurstelling te verzachten schrijf 
in een aantal avonden in de Fak voor 
waar je gewoon doet alsof je met 
hem op date bent, maar verder dan 
de toog ga je niet geraken.

XOXO,
Doctor Love

2) Ik wil mijn liefde verklaren aan 
mijzelf!

Beste Alfaan,

Self love is zeer belangrijk en kan ik 
alleen maar aanmoedigen, maar er 
zijn natuurlijk grenzen. Narcisme is 
‘just around the corner’ en dat moet 
je vermijden. Maar als je een goede 
balans hebt gevonden, is de Easy 
Toys website een goede start ;). 

Veel liefs, 
Doctor Love

3) Ik ben verlegen en hij is ook verlegen. 
Tips?

Hallo anoniem Alfaantje,

Eerst en vooral bravo dat je de juiste 
beslissing gemaakt hebt om mijn 
hulp in te schakelen. Het is duidelijk 
dat je hier al even mee zit en het 
slokt al jouw energie op. Daarom 
raad ik je om de eerste stap te zetten 
en de wijze woorden te volgen 
van Matt Damon in de prachtige 
film We bought a zoo: “It takes 20 
seconds of insane courage”. Laat je 
verlegenheid je niet in de weg staan 
van jouw geluk. Ik geloof in jou!

Veel succes,
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Doctor Love

4) Ik ben geil.

Beste 696969,

Jah, als daar nu maar een oplossing 
voor zou zijn hé? 

Groetjes,

Doctor Love

5) Ik heb ak twee jaar lang om de maand 
een situationship met iemand, is dat 
gewoon hoe de maatschappij nu werkt 
of ligt dat aan mij? Ben ik het probleem?

Liefste Anoniempje x

Die situationships tonen gewoon 
dat je de ware nog niet gevonden 
hebt, maar wanneer je die dan zal 
tegenkomen weet niemand (zelfs 
ik niet). Oefen dus wat geduld uit 
en geniet ondertussen van het 
leven. Voor je het weet wordt die 
situationship een relationship. 

Kusjes,
 
Doctor Love

6) Help!! Ik ben verliefd op een 
praesidiumlid, maar kringcest mag niet 
van Robbe :(. Wat moet ik doen??? (Ik 
ben verliefd op Robbe)

Beste Robbe Lover,

Kringcest blijft taboe en verliefd zijn 
op de praeses is dan zeer moeilijk, 
maar goed nieuws want Robbe zal 
niet eeuwig praeses blijven hé. 
Wacht dus even tot het einde van 
het jaar en dan kan je hem jouw 
liefde eindelijk verklaren.

Veel geduld,

Doctor Love

7) Help, een Alfaan wou me muilen? 
Maar ik wil liever geen ziektes.

Beste Verborgen Historiaan,

Mijn vader Doctor Lust zegt altijd: 
“soort zoek soort”. Dat een Alfaan 
jou wilde muilen, vertelt dus al veel 
over jouw eigen marginaliteit en 
eventuele ziektes. Wees trouwens 
niet bang, want al die alcohol heeft 
Alfanen zeer goed ontsmet. 

Gewoon doen zou ik zeggen!
XOXO,

Doctor Love
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ArcheogamesArcheogames

De zetel: Elke editie verschijnt er een foto van een locatie in en om Leuven. 
De eerste persoon die een foto van zichzelf op de juiste locatie naar een 
redacteur of de Alfabeltjes Facebookpagina doorstuurt, wint eeuwige roem 
door in het volgende Alfabeltje te verschijnen (en een échte prijs). 

<- Winnaar vorige editie: 
    Elian Schoolmeesters 
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Who’s that Alfaan??? 

Antwoord vorige editie:

Nieuwe gezochte Alfaan: 
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Kleurplaat: Oh nee, peperkoekenmannetje is al zijn kleuren kwijt en nu is 
hij boos! Wil jij hem terug inkleuren? 
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Archeologisch verantwoorde kleurplaat: Nu je toch bezig bent, kleur 
ineens de polychrome elementen op het Prima Porta beeld!
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Archeologisch verantwoorde kleurplaat 2: Heb je er nog steeds niet 
genoeg van? Plaats dan ook de okerstrepen op een steen van de Blombos 
grot!
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Shrek Sudoku: Hoeveel Shrek films zijn er? Inderdaad, 4!. Vul daarom deze 
sudoku’s in, die maar gaan tot nummer 4.
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Het poëziehoekjeHet poëziehoekje

Erlkönig

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?
Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Kron’ und Schweif?
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.

“Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schöne Spiele spiel’ ich mit dir;
Manch’ bunte Blumen sind an dem Strand,
Meine Mutter hat manch gülden Gewand.”

Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht?
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind;
In dürren Blättern säuselt der Wind.
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“Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?
Meine Töchter sollen dich warten schön;
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn,
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.”

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort?
Mein Sohn, mein Sohn, ich seh’ es genau:
Es scheinen die alten Weiden so grau.

“Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;
Und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt.”
Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an!
Erlkönig hat mir ein Leids getan!

Dem Vater grauset’s; er reitet geschwind,
Er hält in den Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Mühe und Not;
In seinen Armen, das Kind war tot.

Johann Wolfgang von Goethe



45

Legacy

This, I will remember
when the rest of life
is through:
The finest thing
I’ve ever done
is simply
loving you

Robert Sexton
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All Star

Somebody once told me the world is gonna roll me
I ain’t the sharpest tool in the shed
She was looking kind of dumb with her finger and her 
thumb
In the shape of an “L” on her forehead

Well the years start coming and they don’t stop coming
Fed to the rules and I hit the ground running
Didn’t make sense not to live for fun
Your brain gets smart but your head gets dumb
So much to do, so much to see
So what’s wrong with taking the back streets?
You’ll never know if you don’t go
You’ll never shine if you don’t glow

Hey now, you’re an all-star, get your game on, go play
Hey now, you’re a rock star, get the show on, get paid
And all that glitters is gold
Only shooting stars break the mold

Smash Mouth
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Never Gonna Give You Up

We’re no strangers to love
You know the rules and so do I
A full commitment’s what I’m thinking of
You wouldn’t get this from any other guy

I just wanna tell you how I’m feeling
Gotta make you understand

Never gonna give you up
Never gonna let you down
Never gonna run around and desert you
Never gonna make you cry
Never gonna say goodbye
Never gonna tell a lie and hurt you

Rick Astley
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Het boekhoekjeHet boekhoekje

Om het semester goed beginnen, 
heb ik alweer een boek gelezen 

voor jullie. Deze editie wou ik iets 
dat het meme-level van Shrek kan 
halen en heb ik gekozen voor niks 
minder dan een effectief Twilight-
Saga boek. Dit boek kwam uit 
in 2020 en is een hertelling van 
het eerste boek. Zoals altijd een 
korte samenvatting, favoriete 
personage en waarom ik dit boek 
gekozen heb.
Het boek volgt het welgekende 
verhaal van het eerste Twillight 
boek maar dan door de ogen van 
de vampier Edward Cullen. Hij 
woont samen met zijn familie in 
het afgelegen stadje Forks waar hij 
ook naar school gaat. Midden in het 
schooljaar komt er een nieuw meisje 
naar zijn school, genaamd Bella 
Swan. Ze valt meteen op voor hem 
vanwege haar sterke geur en omdat 
hij haar gedachten niet kan horen 
(ja het is een beetje raar). Hij is 
geïntrigeerd en wilt haar beter leren 
kennen maar tegelijkertijd wilt hij 
haar ook beschermen van zichzelf, 
voor het hele eerste deel van het 
verhaal is dit zijn grootste obstakel. 
Langzaam maar zeker wordt hij 
verliefd (en een beetje 

geobsedeerd), en gaan ze meer tijd 
samen spenderen. Hun geluk duurt 
niet lang want een reizende groep 
vampieren komt roet in het eten 
gooien. 

Mijn favoriete personage in dit boek 
is iemand die ik verwacht had maar 
het is Edward zijn broer Emmett. 
Emmett is een personage van de 
saga dat niet vaak in de spotlight 
staat maar dit boek krijgt hij meer 
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aandacht. Tijdens verschillende 
delen in het verhaal “hoort” Edward 
opmerkingen van Emmett zijn 
gedachten over dingen die Edward 
zegt en ze zijn er verfrissend en doen 
het boek bijna “self-aware” lijken. 
Emmett zijn karakter is een stuk 
interessanter dan in de originele 
saga en ik was plezant verrast.

Waarom heb ik nu voor dit boek 
gekozen? Wel, ik vond dat er een 
paar gelijkenissen tussen Edward 
en Shrek te vinden zijn, namelijk 
ze zien zichzelf als een monster 
en vinden dat ze daarom alleen 
gelaten moeten worden. Hiernaast 
hebben ze ook telkens een leuke 
side-kick en  vinden ze allebei de 
liefde van hun leven. Deze versie 
van het eerste boek van de Twilight 
Saga laat een heleboel nieuwe lagen 
zien van verschillende personages 
die in de vorige boeken/films niet 
zo hard waren uitgewerkt. Als een 
persoon die de originele boeken 
gelezen heeft, de genderswap editie 
en de films heeft gezien was dit een 
soort van stevige nostalgie trip. 
Ondanks de leuke aanvullingen en 
de nostalgie is het boek nog steeds 
maar een 3 weerwolven op 5. Het 
blijft nog steeds een vaag boek en nu 
dat ik de serie herbeleefd hebt, zie 
ik de verschillende fouten en rare 
verhaallijnen in die ik als onwetende 
tiener niet gezien had. 

Ik zou het boek niet echt aanraden 
als je de andere boeken nooit 
gelezen hebt want het is een beetje 
creepy maar voor oude Twilight fans 
is het wel een leuke herbeleving van 
de wereld en de personages.

Sorry voor de triggers en tot de 
volgende editie!

Anna De Loore
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De Wijze Waele vraagtDe Wijze Waele vraagt

Ook dit semester zal ik jullie 
met mijn horoscopen helpen 

om vat te krijgen op het schijnbaar 
oncontroleerbare leven. In deze 
editie staan de horoscopen in het 
teken van de animatiefilm Shrek, 
vul dus zeker deze quiz in en 
ontdek welk personage jij bent!

1) Je wordt door een struikrover 
aangevallen, wat doe je?
 A) Je raapt een stronk op van 
 de grond en slaat de schedel
 in van je tegenstander.
 B) Met jouw taekwondo 
 skills ligt de aanvaller
 meteen op de grond.
 C) Je gebruikt je kwaliteiten 
 als spraakwaterval om hem 
 helemaal gek te maken zodat
 die gillend wegloopt.
 D) Je eet hem gewoon op.

2) Wat haat je?
 A) Andere mensen in het
 algemeen.
 B) Heksen.
 C) Arrogante Robin Hood.
 D) Een kleine vervelend heer 
 in een rood pakje.
 

3) Na een lange vervelende dag keer 
je eindelijk terug naar huis, waar 
heb je het meeste naar verlangd?
 A) Een lekker modderebad.
 B) Mijn prince Charming.
 C) Een sexy draak.
 D) Eddie Murphy.
 
4) Je wordt vervloekt door een heks, 
maar je mag kiezen in welk wezen je 
verandert. Wat kies je?
 A) Ajuin.
 B) Oger.
 C) Hengst.
 D) Ezel.
 
5) Je stopt bij Friar’s Fat Boy, wat 
bestel je?
 A) Medieval meal.
 B) Renaissance wrap.
 C) Curly fries.
 D) Sourdough soft taco.
 
6) Je mag uit een gigantische kast 
vol met toverdrankjes één flesjes 
uitkiezen, welke kies je?
 A) Toad stool softener.
 B) Hex lax.
 C) Elfa Seltzer.
 D) Happily ever after.
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7) Welke sprookjesfiguur zou je 
graag ontmoeten?
 A) De Grote Boze Wolf.
 B) Sneeuwwitje.
 C) Pinokkio.
 D) Roodkapje. 

8) Welke activiteit zou je het liefst 
doen?
 A) Modderbaden.
 B) Zingen.
 C) Op de rug van een draak
 vliegen.
 D) Op een bed van goud 
 slapen. 
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Meeste A?
Net als een ajuin bestaat jouw 
persoonlijkheid uit meerdere lagen 
en hoewel jij je vaak zeer stoer en 
onverschillig voordoet, ben je een 
zeer vriendelijk en gevoelig persoon. 
Jij bent Shrek.

Meeste B?
In welk gedaante dan ook ben jij een 
absolute schoonheid. Je bezit alle 
kwaliteiten van een prinses en van 
een strijdvaardige krijgster. Met je 
betoverende zangstem trek je ieders 
aandacht, maar doe je af en toe ook 
vogels ontploffen. Jij bent Fiona.
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Meeste D? 
Als bloeddorstig en gevaarlijk word 
jij aangezien, maar eigenlijk doe 
jij geen vlieg kwaad en ben je lief 
en nieuwsgierig. Toch komt jouw 
temperamentvolle en kwaadaardige 
kant af en toe naar boven wanneer 
je geliefden in gevaar zijn. Je bent 
Draak.

Meeste C?
Je zegt of zingt alles wat er in jou 
opkomt en met de honderden 
woorden die jij per minuut 
uitspreekt, maak jij je vrienden soms 
horendol. Je bent loyaal en mits wat 
aansporing een ook een zeer dapper 
viervoeter. Jij bent Donkey.
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De Wijze Waele zegtDe Wijze Waele zegt

Shrek: Deze Valetijnsdag bracht je alleen 
door, maar dat zal ook de laatste keer 
zijn. Wees bereid om binnenkort door een 
vliegend baby’tje getroffen te worden. 
Je kent de persoon al lang en die zal nu 
eindelijk de eerste stap zetten. Je hebt 
altijd al moeilijk gevonden om over je 
gevoelens te spreken, maar deze ene keer 
de moeite. Je zal het jezelf niet beklagen. 
Heb een beetje geduld, het komt eraan. 

Fiona:  Staar je niet blind op zaken die 
in het verleden gefaald zijn. Gebruik de 
energie die je hieraan verspilt om jezelf te 
motiveren en te herpakken. Alleen op deze 
manier zal je het tij kunnen keren en zal je 
eindelijk je doel bereiken. Het maakt niet 
uit hoe lang het duurt, je zal er geraken. 
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Donkey: Oververmoeid en overwerkt 
ben je aan dit nieuwe deel van het 
jaar begonnen en hier voel je nu al de 
negatieve effecten van. Je dreigt in een 
vicieuze cirkel van stress en weinig slaap 
verzeild te geraken en dit moet je kost 
wat kost voorkomen. Schuif al het werk 
even aan de kant en geniet van mooie 
wandelingen, feestjes en andere toffe 

Draak: Moeilijk zijn beslissingen die je 
liever niet neemt, maar waarvan je weet 
dat ze absoluut noodzakelijk zijn. Je hebt 
lang genoeg geprobeerd voor iedereen 
goed te doen en daarbij heb je jezelf 
verwaarloosd. Daar moet een einde aan 
komen. Wees assertief en zet jezelf even 
op de eerste plaats.
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VersprekingenVersprekingen

Jana (2ba): waarom maken we geen 
museum met alleen bomen?
Waarop Marlies (2ba): een bos dus. 

Wannes (3ba): ik heb natte lippen 
nodig. 

Jana (2ba): dit is mijn favoriete 
standje. 

Wannes (3ba) de uiers zijn 
gebruiksvriendelijk. 

Elias (Mechelen?): ge moet da 
zuigen om het aan te steken. 

Machteld (3ba): het knippen van 
mijn haar heeft 41 euro gekost.
Frieke (3ba): huh, het kind van 
Bernard?

Wannes (3ba): ik ben gewend om 
langs achter te komen. 

Ada (2ba): ik heb een noot in mijn 
mond. 

Robbe (2ba): dear god, Alfa is 
incesteuzer dan de fucking 
Habsburgers. 

Lukas (2ba): zo van die lange Franse 
dingen. 
Esther (2ba): croissant?

Bente (vice-hulpwetenschapper): 
eigenlijk is Alfa de braafste 
letterenkring naast Historia. 

PVP (prof) begint presentatie: the 
first thing I would like to do is kill 
this fly.

Wannes (3ba): Harry Potter is een 
Shrek film.

Lukas (2ba): das waar ze in de kat 
rijden.

Elias (Mechelen?): das ni waar ge 
hem moet steken.

Jana (2ba): stop met die kurk in mijn 
patatten te doen. 

Esther (2ba): daarom heb je altijd 
een kut onder je kussen nodig. 

Jana (2ba): ik speel graag met 
kindjes. 

Ada (2ba): ik heb juist mijn baby van 
de trap laten vallen.



57

Prof Musea (prof): wie is er voor 
jullie heilig? Waarop Esther (2ba) : 
de kerstman.

Senne (1ba): mijn glühwein is nie 
meer glüh, Kevin.

Robbe (3ba): Mayahoofden houden 
we voor worsten.

Cisse (3ba): als Maya een man had, 
dan was ze een grote penis.

Jana (Limburg): ik ben maar gewoon 
een boer uit Bocholt he (in het 
meest platte Limburgs accent). 

Anna (3ba) : waar Maya bij staat, zit 
minstens 1 piemel.

Jana (2ba) is gewoon een 
wandelende verspreking.

Emma (identiteitscrisis): de opening 
is heel groot.

Frédéric (2ba): ik ben een mengeling 
van allerlei soorten Nazi.

Frédéric (2ba): ik ga viben met 
andere neonazi’s.

Cisse (3ba): Jan Fabre is niks tegen 
mij.

Robbe (3ba): de nasmaak is wel 
lekker.

Jana (2ba): ik koop mijn spelletjes 
in zo’n vage Nederlandse winkel. 
GameShop.nl ofzo iets.

Frieke (3ba): waar is da gat??

Robbe (3ba): ik ben een masochist.

Jo (Ma) tegen Tom (Ma): pis is in 
mijn gezicht dat ik het warm krijg.

Mieke (FakV) over Robbe (3ba): ge 
zijt dus een ervaren likker.

Kevin (Ma): Ik heb graag incest.

Jana (2ba) : ik dacht dat ge Vettel 
hond zei. Waarop Frieke (3ba) : 
bedoelt ge een teckel hond?

Jana (2ba): als ik een hond was zou 
ik ook snurken.

Kevin (Ma) : kom eens uit de kast, 
jens!

Maya (3ba) : ik ben niet een jongen.

Zander (4ba): oh wow, handen aan 
de voeten.

Zander (4ba) : ik heb graag iets 
in mijn poep, maar het moet wel 
trillen. Waarop Anna (3ba) : ik heb 
niet genoeg vingers daarvoor.

Erika (3ba) : ge moet ze vroeg 
genoeg vertrouwd maken met de 
penis.
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Cisse (3ba) *neemt slokje orangina*: 
dat is goed voor mijn zwerverhart.

Erika (3ba) tegen Cisse (3ba) : 
volgens mij ben jij mijn pipi-
probleem.

Zander (4ba): .het is niet omdat 
mijn ballen weg zijn dat mijn piet ni 
meer bestaat.

Kasper (veto): die was niet 
depressief, die wou gewoon dood.

Frieke (3ba): ik trek grote chips aan.

Zander (4ba): dus die heeft geen 
eten thuis. Waarop Frieke (3ba): 
nee, das een Amerikaan. Waarop 
Anna (3ba): nee, das een leerkracht.

Prof Van Heesch (prof): de 
Romeinen zijn rare jongens.

Wannes (3ba): het was Frédéric zijn 
nice cock.

Zander (4ba): ik hoop dat mensen 
snel kaaskroketten komen kopen, 
dan krijgen ze een warme embryo.

Frieke (3ba): ik kan niet bestaan, ik 
heb daar de skillset niet voor.

Zander (4ba) over een kaaskroket: 
die is aan het bevallen.

Maya (3ba): eigenlijk zijn vrouwen 
human traffickers.

Gretel (Ma) over koning Filip: welke 
butler staat daar nu op TV?

Machteld (3ba): opgepast! ik ga mijn 
broek uitdoen!

Marie Liese (patrimonia) tegen 
Machteld (3ba): ik wandel dubbel zo 
snel want gij hebt extra korte benen 
en ik heb wilskracht.

Aike (3ba): ik heb een Maya haar 
kont in mijn gezicht.

Zander (4ba): verwarm mij, Max. 

Elian (3ba): varkens schreeuwen zo 
omdat ze ni naar God mogen kijken.

Lukas (2ba) tegen Ferre (O): uw huis 
is echt het meest Vlaamse ooit.

Robbe (3ba): mag ik een baby?

Ruben (3ba): mijn wallen zitten 
momenteel even diep als mijn 
huidige motivatie.

Maya (3ba) : ík ben gemaakt om te 
rammen.

Anna (3ba) : is da kind nu holle bolle 
gijs aan het muilen?

Jens (Stef): Wout Van Aert kan 
binnenkomen wanneer hij wil.

Elian (3ba) : oh tedere Wannes, 
vlecht Kevin zijn haar.
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Mel (Ma): ik ben niet goed genoeg in 
het gat vingeren.

Elian (3ba): kom Max, erin.

Wannes (3ba): ik heb visanime.

Cisse (3ba): ik voel me vereerd, 
ik ben evenveel waard als half 
Amerika.

Vincent (€€€): wanneer mijn mama 
de deur open doet vlak voor de 
climax.

Robbe (3ba): alle mensen worden 
een vloeistof.

Vincent (€€€): mag ik mijn handen 
daar insteken als ik da vraag?

Quinten (3ba): de tijger is een 
fuckboy.

Quinten (3ba): ik ben de boom

Quinten (3ba): als de boom nodig is, 
is de boom nodig.

Quinten (3ba): ik ben een vis.

Quinten (3ba) tegen Stien (Fak): Ik 
ben mooi, dus ik ben een Bengaalse 
tijger.

Elian (3ba) over WAC: wij zijn geen 
dating service Max. 

Anna (3ba): ik ben nat.
Waarop Alek (Toneel): is Anna nat?
Waarop Cisse (3ba): Anna is nat.

Cisse (3ba): Ik ben altijd een 
tienermeisje.

Mereke (knutselaar): mijn gat is te 
vuil.

Mieke (Fak) tegen Robbe (3ba): Is 
uw gsm eigenlijk ok?
Waarop Robbe: Ja, die heb ik al 
drooggelikt.

Jeremy (verrader): neen, ik wil 
glijden!

Jeremy (verrader) serieus verward: 
is Gretel van Limburg??!!

Jeremy (verrader): laat mij 
gevoelens voor die bank hebben!!

Wannes (3ba) tegen Kevin (Ma): 
succes met de kindjes! Waarop 
Kevin (Ma): altijd.

Jeremy (verrader) tegen Mel (Fak): 
gij moogt me plooien, maar ik ga 
pissen!

Elian (3ba): mijn worsten ontploffen 
ook altijd.

Elian (3ba): als kind speelde ik met 
alles, dus ik pakte mijn aftrekker en 
begon ermee te spelen.
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Jeremy (verrader): *boert*. Waarop 
Frédéric (2ba): Goe gezegd!

Jeremy (verrader): ik ga men les 
missen voor pest pesto.
Waarop Frédéric (2ba): Pest pesto!!!!

Leen (2ba): ik ga mijn ene kat Marc 
Dutroux noemen en mijn andere kat 
kindje een en kindje twee.

Leen (2ba): ik was aan het denken 
aan de poesjes. 

Frédéric (2ba) die met nageltje klop 
bezig is: voor een gratis fles jenever 
heb ik tijd!

Mel (Ma): Victor, die wilt ook wel 
volgespoten worden.

Ferre (O): Max kwam net en hij 
werd gegang raped. 

Thomas (Hoer van Babylon): en dan 
vroegen die, stuur ook is een penis 
van uw lul.

 Max (Ma): quota studenten lokken. 

Elian (3ba): tis da derde deel gwn da 
mijn aars verbreedt.

Erika (3ba): we zijn in de Nijl in 
Mexico geweest.

Ruben (3ba): er komt een ganse Nijl 
uit uw gat als ge in de Nijl gaat eten.

Lukas (2ba): ik ga gemaan uit de 
kast komen.

Elian (3ba): er staan baby’s op, wat 
wil je nog meer?

Luna (Fak): homoseksueel mag 
zeker ni! 

Kevin (Ma): alles waar je betaster 
achter zet wordt een goed woord.

Erika (3ba): ik krijg mijn worstje er 
niet uit.

Wannes (3ba) aan Jens (Stef) die 
een Samson en Gert nummer van 
de Philharmonic Orchestra van 
Praag opzet: is dit de Philharmonic 
Orchestra van Praag? Waarop Jens 
(Stef) zelfzeker: nee, dit is Samson 
en Gert

Elian (3ba): ahh, mek uit de fles. 
Bijna zo goed als rechtstreeks uit de 
koe.
Max (Ma): er is niets meer 
opwindend dan stenen.

Wannes (3ba): het is wit, het 
schuimt en het spuit in mijn 
gezicht.

Max (Ma): het bukken is makkelijk, 
rechtkomen is moeilijk.

Jeremy (verrader): ik heb pijn aan 
mijn tussenbeen. Waarop Erika 
(3ba): uw piemel???
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Ward (2ba): het was een facking 
lekkere cock.

Maya (3ba) kreeg 2 rekkertjes niet 
aan elkaar. Elian (3ba): GE ZIJT EEN 
MAN!!

Mel (Ma): ik ben da wel gewoon van 
zo’n kleinere vast te pakken.
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Verspreking van de maand: 
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In the meme timeIn the meme time
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Expectation: 

Reality:
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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 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.


