


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

Beste Alfabeltjesvrienden

Na een goede paasvakantie is het 
weer tijd om te beginnen strijden 
naar de examens. Maar geen nood: 
de Alfabeltjes is er om jullie recht te 
houden in zware tijden. 

Deze editie is weer gevuld met de 
leukste, droogste en grappigste 
artikeltjes. De perfecte pauze tijdens 
het leren! 

Ik hoop dat jullie ervan gaan 
genieten!

Groetjes 

Emma

Beminde vrienden van de 
archeologie

Met gemengde gevoelens brengt 
de redactie Alfabeltjes 5. Gemengd, 
want ondanks het feit dat het weer 
een geweldige editie is (wat ik 
vanzelfsprekend volkomen objectief 
en neutraal kan verklaren), is dit 
ook het voorlaatste Alfabeltje van 
het jaar. Vergeet daarom vooral niet 
nog eens extra te genieten van dit 
Alfabeltje.

Deze editie keert Wodan voor het 
eerst dit jaar terug, ditmaal met een 
informatief stuk over de renovatie 
van het Gravensteen. Wannes duikt 
voor het eerst als schrijver op om de 
kunst van het zeveren te bezingen. 
Daarnaast keren heel wat gekende 
columnisten weer terug: Rune, 
doctor Love, Kevin en Vindushi 
staan weer voor jullie klaar. 
Daartussen, naar aloud gebruik, 
zijn er weer spelletjes, gedichtjes en 
versprekinkjes vinden.

Ik wens jullie allen veel leesplezier

Max
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Woordje van de praesesWoordje van de praeses

Lieve, teerbeminde vrienden en vriendinnen van de archeologie

Is het alweer bijna mei? De paasvakantie zit er weer op en hopelijk is 
iedereen opgeladen genoeg voor de eindspurt naar de examens! Het lijkt 
elk woordje van de praeses wel weer alsof ik jullie gratis psychologische 
adviezen probeer aan te smeren, dus ik zal me daar deze keer ook maar weer 
aan houden, hihi!

Er zijn weer wat vooruitzichten. Heel voorzichtig kunnen we hopen dat het 
Fakje binnenkort weer opengaat. Heel voorzichtig hopen we op wat meer 
fysieke lessen en contact, zo net voor die eenzame blok. Heel voorzichtig 
hoop ik vooral dat jullie allemaal oké zijn! Laat de moed vooral niet hangen, 
de eindmeet is in zicht! 

Vraag deze week eens aan dat ene klasgenootje om een wandeling te gaan 
maken, stuur een lief berichtje naar je beste vriend en geef eens een teken 
van appreciatie aan diegenen die er altijd voor je zijn. Want al deze dingen 
kosten minder dan één second van je al zo kostbare tijd, maar fleuren die 
van een ander op. 

Ik hoop dat jullie net zo hard als ik genieten van het Alfabeltje dat achter 
dit woordje van de praeses schuilt. Mijn appreciatie gaat vandaag uit naar 
het Alfabeltjesteam. Zij hebben met dit kringblad de afgelopen maanden al 
zo veel glimlachen op mensen hun gezicht getoverd. Goed bezig, jongens!!

Peace out 

Lunz
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KalenderKalender

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

25 tot 30/04
Kiesweek The Lunar Chronicles II

Zondag 25/04
Openingsreceptie kiesweek (online)

Maandag 26/04
Kiesdebat Alfa   (online)

Dinsdag  27/04
The times are changing-quiz (online)

Woensdag  28/04
Bakdag kiesweek  (online)
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ZONDAG 20 SEPTEMBER
THE RETURN OF THE FAK
FAK LETTEREN OPENT ZIJN DEUREN ALS ZITCAFÉ!
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Zoals sommige van jullie 
die af en toe eens naar 

nieuwsberichten kijken, als ze al 
eens over iets anders gaan dan 
de pandemie, zijn er plannen om 
verbouwingswerken te doen aan 
het Gravensteen in Gent (dit kan 
moeilijk in Antwerpen gebeuren, 
want daar is geen Gravensteen). 

De bedoeling is om het hele kasteel 
eens grondig te renoveren, maar 
voornamelijk om een nieuw 
paviljoen neer te poten langs de 
achterkant van de burcht. Dit 
paviljoen zal meerdere functies 
tegelijk vervullen. Zo laat dit nieuwe 
gebouw toe om de bezoekersstroom 
beter te scheiden, er zal ook een 
souvenirshop komen (waardoor de 
ridderzaal in het Gravensteen vrij 
komt) en nog belangrijker: er zal 
een lift komen die er voor zorgt dat 
het kasteel veel  beter toegankelijk 
is voor andersvaliden. 

En hier botst het met de critici van 
het project. Niet dat de tegenstanders 
van dit project iets hebben tegen 
mensen met fysieke beperkingen, 
maar om de toegankelijkheid vanuit 
het paviljoen naar het Gravensteen 

Gravensteen in gevaar?Gravensteen in gevaar?
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te voltooien moet er o.a. een lift 
komen en moet er een gat in de 
walmuur komen. 

Het is voornamelijk dit laatste waar 
de meeste mensen aanstoot aan 
lijken te nemen. Er waren al genoeg 
mensen die tegen dit project waren 
omdat het paviljoen een stukje 
groen in het centrum van Gent zou 
wegnemen, en omdat de moderne 
architectuur zou vloeken met 
de historische omgeving van het 
kasteel en omringende gebouwen. 
Maar de kritiek bleef nog binnen 
bepaalde perken, tot bekend werd 
dat voor de rolstoeltoegankelijkheid 
er ook een stuk muur gesloopt zou 
moeten worden en toen begonnen 
de protesten in al hun furie. 

De stroppendragers staan al 
bijna 1000 jaar gekend voor hun 
opstanderig gedrag en ook nu laten 

ze van zich horen: meer dan 100 
bekende Gentenaren zoals Koen 
Crucke ( Alberto van Samson en 
Gert) en de cartoonist Kamagurka 
(van de cartoons ondertekend met 
„Kamagurka”) tekenden in een 
publieke brief protest aan tegen 
de komende verbouwingen. In 
hun brief stellen ze het feit aan de 
kak kaak dat van de verschillende 
voorstellen die door architecten 
werden ingediend juist het ontwerp 
waarbij vernielingen moesten 
worden aangebracht uitgekozen 
werd. Blijkbaar was dit bij de andere 
ontwerpen niet het geval. Er is zelfs 
een website opgestart door de critici 
van de bouwplannen, namelijk 
sosgravensteen.be.

Het probleem voor mij, als 
schrijver van dit artikel, is dat deze 
alternatieve bouwontwerpen niet 
te vinden zijn. Met als gevolg dat 
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ik over dat specifiek aspect van dit 
hele debacle niet eerlijk mijn eigen 
mening kan vormen. Bijgevolg geef 
ik mijn bescheiden mening over het 
ontwerp dat wel online te vinden is: 
dat van de door sommige mensen 
uitgespuwde paviljoen.

Zoals we op de afbeeldingen kunnen 
zien is de kritiek dat een groot deel 
van het groene parkje verdwijnt niet 
uit de lucht gegrepen; het paviljoen 
neemt een substantieel deel van het 
terrein in. De lokale actiecomités 
van de bewoners op de hoek van de 
straat zijn er ook niet tevreden mee 
dat hun vrije zicht op de historische 
walmuur belemmert zal worden 
door de nieuwbouw. Maar aan de 
andere kant, het is nu niet dat er 
echt veel mensen specifiek naar 
Gent kwamen om het Gravensteen 
eens vanuit hun uitzonderlijke hoek 
te komen bewonderen. Maar de 
zorgen van de groenplaats blijven, 
het stadsbestuur zegt dat deze 
zorgen zullen meegenomen worden 
in de toekomstige plannen, maar het 
valt nog maar te bezien hoeveel dit 
in de praktijk zal betekenen.

De architecten die aan dit ontwerp 
hebben gewerkt hebben ook 
ogenschijnlijk hun best gedaan om 
het modernere gebouw zo weinig 
mogelijk te laten vloeken met de 
middeleeuwse architectuur van 
het kasteel. Maar dit beter passend 
ontwerp lijkt een resultaat te zijn 

geweest van de eerste klachten van 
de critici, aangezien jullie op de derde 
afbeelding in dit artikel kunnen zien 
dat de eerste versies van het gebouw 
minder goed samengingen met de 
historische omgeving.

Dan blijft nog altijd de kritiek dat 
er een gat moet gemaakt worden in 
de muur, alhoewel niemand graag 
ziet dat er elementen verdwijnen 
moeten, we toch redelijk blijven 
en besluiten dat, zoals jullie op de 
bovenstaande afbeelding kunnen 
zien, de schade beperkt zal blijven. 
Ik ben bang dat we moeten erkennen 
dat er nu eenmaal aanpassingen aan 
het kasteel moeten gebeuren, zeker 
als we het toegankelijker willen 
maken voor iedereen. We moeten 
ook onthouden dat het Gravensteen 
niet bepaald in een ‘maagdelijke’ 
toestand tot ons is gekomen, veel 
elementen die het Gravensteen zo 
typeren zijn vaak fantasietjes van de 
19de eeuwse en vroeg 20ste eeuwse 
reconstructies. Komt hier ook nog 
bij dat alle aanpassingen die hier 
gebeuren ongedaan kunnen worden 
gemaakt, alle stenen die verdwijnen 
worden zorgvuldig behandelt en 
genummerd. Zodoende kunnen 
we over 100 jaar, als we vliegende 
rolstoelen hebben, de muur terug 
opbouwen met iedere steen op zijn 
oorspronkelijke plaats.

Maar volgens oud-directeur van 
monumentenzorg Geert Van Doorne 
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(die nota bene zelf rolstoelgebruiker 
is) passen de verbouwingen, hoe goed 
bedoeld ook, niet bij de architectuur 
van de burcht en staan ze zelfs de 
ervaringsbeleving in de weg van de 
gewone bezoeker. Volgens hem is het 
zelfs nutteloos om het Gravensteen 
rolstoelvriendelijk te maken, 
aangezien de liften die men voor 
ogen heeft onbereikbaar zouden 
zijn. Hij weet uit eigen ervaring dat 
het zeer moeilijk is om op de lokale 
trottoirs te rijden met een rolstoel, 
dus waarom geld wegsmijten aan 
een rolstoellift als je er niet met een 
rolstoel kunt geraken?

Hij is ook van mening dat hier een 
verborgen agenda speelt: moderne 
architecten willen de onkunde 

van de moderne architectuur 
verbergen door op vele historische 
gebouwen moderne bijbouwsels 
te plakken om deze uit een soort 
van jaloezie te ontwaarden. Om dit 
bij de gewone bevolking verkocht 
te krijgen gebruiken moderne 
architecten en besturen woorden 
zoals „toegankelijkheid”. Hoe 
de borstel in de steel zit, zullen 
toekomstige generatie moeten 
bepalen, de toekomst zal ook moeten 
uitwijzen of het hele project het wel 
degelijk waard zou zijn, of dat hier 
inderdaad een complot van moderne 
architecten aan het werk is.

Wodan Van den Bruel
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Prologue (Part Three) 

He couldn’t keep quiet anymore.

His wife had started to notice he often left during the night, she started to 
think he had a mistress.

Because of this whole ordeal, they frequently fought. There was a constant 
tension in the air.

Geoffrey knew something needed to be done and fast.

And so he began to concoct a plan.

He spend nights upon nights, hours upon hours, thinking about a way to 
keep his end of the deal without making his family worry.

At first he only thought about this at night, when he lay in bed or was out 
searching for a sacrifice. 

Then he started thinking about this at work too, when he ate with his family, 
when he took a shower.

Soon he started to ponder over this problem every waking moment. 

It started to consume him whole. 

It took weeks, months before he stumbled upon an ideal solution. A way he 
would keep the end of the deal, and his family would remain happy. It was 
perfect. 

All thanks to a book one of his friends once gave him as a joke. Saying 
something amongst the lines of: “the only way you could have gained such a 
big name, so quickly in our society, is if you used magic. So you can probably 
make good use of this so called ‘magic’ book I found in my library.” 

Oh how grateful he was to that friend right now. 

To everyone else it would sound ludicrous. After all, magic doesn’t exist, 
does it? 

Eating TunnelsEating Tunnels
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But to Geoffrey this was a totally viable option. Demons were also only 
supposed to exist in tales, but he made a deal with one anyway. 

And so he set to work. 

He gathered all the supplies, practiced the spell at least a hundred times, 
and found the perfect spot.

After this, it would all be over. 

No more lies! No more secrets! No more killing! No more guilt! 

The day finally came. Geoffrey was ecstatic, he would be free! Free from his 
mistake! He wouldn’t have to suffer any longer! 

He started to set everything up, chanted the necessary spell, and used to 
ingredients as instructed. 

He would end this once and for all!

Rune Van Bouwel Brams
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ArcheogamesArcheogames

Waar is Wally? Daar is Wally! Maar... Op welke archeologische site is Wally? 
Je vindt de antwoorden achteraan dit Alfabeltje.
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Het poëziehoekjeHet poëziehoekje

Meisje

Wanneer zal dan die heimelike pijn,
die niemand weet of weten zal, ten einde zijn?
Wanneer zal ik me moeten verbergen, zeer timied,
en schuchter doen, omdat een man mijn naaktheid ziet?
En wanneer zullen beter sterkre handen
m’n schouders omvatten en mijn lijf strelen,
als ik, ‘s avonds, van verlangen moe,
alvorens slapen gaan, wel doe.
(Dan ben ik naakt en mijn naaktheid wiegel
ik vóór de zacht-belichte spiegel,-
de elektriese lamp is gehuld in een zijde-bloedrode bloem.-)
Ik wacht en voel ‘t immense van mijn leed
wijl ik slechts vaag weet mijn leven inkompleet.

Paul van Ostaijen
26 mei 1916
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Doctor LoveDoctor Love

Voor al je probleempjes op 
Tinder, in de liefde of bij 

het versieren van een prooi staat 
Doctor Love voor je klaar.

Beste Meester Liefde. Mijn ideeën zijn 
op. Ik wil heel graag leuke dingen met 
mijn vriendje/vriendin doen, maar 
door corona zijn er niet veel leuke 
uitstapjes mogelijk. Heb jij enkele 
tips voor mij?

#notsingle

Voor extra plezier, dokter Love 
is hier. Je kan voor elkaar een 
proevertjesavond organiseren 
met verschillende biertjes en die 
geblindoekt proeven voor extra 
sensatie. Ontdek een nieuwe stad 
zonder daar iets over op te zoeken, 
gebruik geen gps maar ga puur op 
gevoel af, plezier verzekerd! Leer 
nieuwe standjes! Leer samen een 
muziek instrument bespelen. Doe 
een bekentocht waarbij je enkel 
het pad van het beekje mag volgen. 
Opties à volonté. 

Dikke zoen en hopelijk zit het snel 
weer mee x

DR. LOVE

Beste. Ik heb keiharde gevoelens 
voor zo een rosvurige jongen. Ik weet 
waar zijn kot is en heb al meerdere 
keren onder zijn raam gestaan, maar 
durf hem nooit iets te sturen. Ook 
ben ik bang dat hij een veel te harde 
alcolieker is voor mij ...
Heb je tips ?  Xoxo  

Anoniempje

Mereke, ooit ga je je toch over 
Bob heen moeten zetten. Hij heeft 
namelijk een heel erg leuke vriendin. 
Ik raad je aan dat je je een ander 
Limburgs ros geschut aanschaft! Op 
Tinder zal je wel succes vinden, of 
plaats een advertentie op Facebook 
market place! 

Alleszins: good luck. 
DR. LOVE

Hi. Last year I did Erasmus in Leuven 
and I had a crush on an archaeology 
boy. On a good night drinking I asked 
him to my room, but he declined 
because he wanted to party and 
drink with his friends on the Oude 
Markt and now i am very sad. :’(  Can 
you help me please ?

Spanish Girl
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An Alfa boy who doen’t want to 
come to your room does not exist. 
I’m sorry, but he lied about his 
profession. Also, Alfa boys don’t 
speak the English language very 
well. 

Good night, keep the boobs tight. 
DR. LOVE

Ik had een meisje uit gevraagd, maar 
ze wil liever vrienden blijven. Ik snap 
en accepteer dat maar merk dat ik 
nog veel aan haar denk. Hoe zet ik me 
over haar heen?

Origineel_Schuilnaampje

Je gaat gewoon over een ander heen 
XOXO. Moest dit de remedie niet zijn 
is ijs misschien het medicijn. 

DR. LOVE

Ik dacht dat kringcest verboden was?
Alfaan

Inderdaad, dit wordt gezien als 
hoog verraad! Meerdere mensen 
maken zich schuldig aan dit er zijn 
echter enkele uitzonderingen die 
toegestaan zijn! Maar NEE, NEE, NEE, 
begin er niet aan!

DR. LOVE

Help.pls
Deel van het collectief

Bel 112 als het dringend is. 
DR. LOVE

Ik begin nu al een tijdje gevoelens 
voor iemand te ontwikkelen, maar 
ik heb een gigantische angst voor 
afwijzing. Hoe geraak ik hier vanaf? 
xxx

MIA (Mentaal Instabiele Alfaan)

*Biep*
DR. LOVE

Meisjes lachen mij altijd uit dat ik te 
„klein” ben. Maar ik ben 1m72. Hoe 
ben ik in godsnaam klein?

Lenzenvloeistof

Sorry maat, maar je bent inderdaad 
klein. Ikzelf ben 1m85 en voel mij 
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soms al klein.  De lengte van de 
gemiddelde man ligt dan ook om 
1m80 in belgie, probeer misschien 
eens hakken te dragen? Of doe heel 
veel laagjes sokken aan? Misschien 
kan je ook je probleem oplossen met 
door ergens anders te compenseren? 
Of zoek je een kleinere meid? 

Hopelijk vind je een oplossing x
DR. LOVE

Leer mij het Limburgs volkslied te 
zingen.

Dino

Iedere fatsoenlijke Limburger kan 
je dit leren, maar hier alvast de 
essentie: 

Daar is mijn vaderland, Limburgs 
dierbaar oord!

Daar is mijn vaderland, Limburgs 
dierbaar oord!

DR. LOVE

Kunt ge aids krijgen van Cara en 
sigaretten te muilen? Of komt da door 
die rosse krullenkop? Of door die boer 
die geen Nederlands kan? Help a.u.b., 
mijn aars staat in brand.

Vogel met gele snavel

Lieve Mereke, 

Eerst en vooral rustig blijven! Doe 
rustig! Anders kan ik niet met je 
praten! Ik ga een kaart voor je 
trekken! Het is de brie met de bril, 
dat betekend dat je moet rustig 
doen en niet als een verrader moet 
overstappen naar mecenas of je 
krijgt mijn wijze raad niet meer. 
Nee je kan hier geen aids van 
krijgen enkel slechte longen en een 
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bierpens. Wat je aars betreft zou 
ik er een babyzalfje op smeren en 
er geen Limburgse flieters meer in 
toelaten. 

Een dikke poen van je favoriete 
dokter

DR. LOVE

Hej, ik had een ernstig vraagje bij 
het 2de jaar van archeologie zitten zo 
twee leuke jongens, maar ze noemen 
allebei Robbe en ik kan niet zo goed 
tussen hen kiezen. Weet jij voor wie 
ik zou moeten gaan?

Niet Bob Simons

Toen je de naam Robbe zei wist ik 
al dat er iets fout zat. Kies wijzer. 
Robbe en Robbe zijn inderdaad erg 
leuke jongens, maar ik denk dat hun 
liefde voor het bier groter is als deze 
voor de vrouw/man/x’jes. Als je 
hun echt wilt verleiden, kan je dit 
misschien doen met een pintje in de 
hand? Of er eentje in het niemand 
ooit geziene land. ;)
 
Veel succes en probeer met een 
Cristalfles! 

DR. LOVE

Is er niet ergens een lijst met single 
alfanen en hun telefoonnummers??? 
Dat zou mijn leven makkelijk maken!

Een hoop loos

ER MAG NIET AAN KRINCEST 
GEDAAN WORDEN, JULLIE VIEZE 
FAMILIEPOEPERS. Dan heb ik 
nog liever dat je iemand zoekt bij 
Babylon of Historia. Oké, ik snap 
dat de Alfavrouwtjes, -mannetjes 
en -x’jes hete bezen zijn, maar geen 
extra drama aub. 

De wijze raad door nonkel liefde x
DR. LOVE

(Nvdr: hoe vaak moet ik deze foto 
nog tonen?)

Iemand zei tegen mij dat ik geen 
vrienden heb, maar aan iedere vrouw 
dat ik leuk zei dat ze men vriend 
wouden zijn. o_o :D

Kriper78
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Misschien vinden de vrouwtjes 
je leuker moest je fatsoenlijke 
volzinnen kunnen maken. Zoek eens 
leuke sites om dit te studeren. Voor 
de rest misschien moet je eens leren 
hints pakken. „Vrienden” betekent 
ook soms „bedankt tot ziens en tot 
nooit meer”. 

Veel liefde
DR. LOVE

Waarom willen meisjes mij nooit hun 
voeten tonen?

xxxFortniteloverxxx

Liefste Klaus,

Niet ieder vrouwtje vind dit 
leuk. Zo zijn er vrouwtjes die dit 
verafschuwen. Of vrouwtjes die jou 
dan gewoon raar gaan vinden. Als 
je echt van de voetjes houdt, zoek 
je dan een voetenfreak. Of neem 
genoegen met je eigen voeten. 

Dikke zoen van je kapoen X
DR. LOVE

Zeg, die Kevin z’n OnlyFans, trekt die 
op iets? Want ik wil wel weten wat ik 
krijg, voor ik betaal.

Badwaterfanaat69

Kevin is een waar pareltje in ons 
alfantastische bestaan. Wat er onder 
de kleren zit, daar heb jij misschien 

iets aan, maar ik zal toch voor ons 
Leslietje blijven gaan. Maar als het 
daar onder zo zit als zijn stralende 
persoonlijkheid dan zal het wel snor 
zitten.

DR. LOVE

Ook grote liefdesproblemen?  
Knaagt de eenzaamheid van 
quarantaine? Psychologische steun 
nodig na je laatste Tinderervaring? 
Contacteer dan Doctor Love op de 
Facebookpagina van Meester Liefde 
of in je jaargroep door de Google 
Form in te vullen. Wie weet vind je 
goede raad in de volgende editie van 
Alfabeltjes.
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Onderstaande tekst lezen 
is tijdverlies. Het kan wel 

zijn dat je er iets uithaalt. Geen 
uitbundige lach, maar misschien 
een lichte grijns. Mogelijkerwijs 
zal je zelfs kort even uitademen 
door je neus als reactie op iets 
dat toch wel een heel klein beetje 
grappig was. Maar al bij al zal je er 
niks uit bijleren. Deze tekst is geen 
hoogstaand staaltje literatuur. 
Het is evenmin een informatief 
artikel met baanbrekend nieuws. 
Deze tekst gaat over zever. En het 
is dan ook zelf pure zever. 

U heeft wellicht al eens gehoord 
over zeveren, al kreeg het toen 
misschien een andere benaming. 
Verscheidene mensen hebben me al 
op verschillende manieren verteld 
dat ik goed kan zeveren, al bedoelen 
ze dat niet allemaal even positief. 
Integendeel zelfs. Van „lyrisch 
verwoorden” tot „blabla verkopen”, 
uiteindelijk komt het allemaal 
op hetzelfde neer: je verdoet 
mensen hun tijd door je zinnen op 
zodanige wijze op te bouwen dat 
ze waardevoller uitschijnen dan ze 
werkelijk zijn. 

Er zijn meerdere redenen om te 
zeveren. Misschien moet je je 
essayopdracht nog een pagina 
lang rekken terwijl je lettertype en 
witregels al zo hard zijn vergroot 
dat het nauwelijks nog acceptabel 
is. Wie weet beland je in een 
paniekaanval tijdens je examen en 
moet je je hele antwoord opbouwen 
rond dat ene zinnetje van het laatste 
hoofdstuk dat nog is blijven hangen. 
Het kan ook zijn dat je als opkomend 
redactielid voor een volledig 
hypothetisch en niet nader genoemd 
kringblad ergens wel de plicht en 
tegelijk oprecht enthousiasme voelt 
om dit jaar toch al eens met een 
eigen werkje erin te verschijnen, 
maar dat je tegelijkertijd nog best 
veel te doen hebt en op een avond 
besluit om dan maar uit het niks te 
beginnen schrijven, geen inspiratie 
vindt, en uiteindelijk besluit dat net 
het gegeven dat je geen inspiratie 
vindt en dus puur op je matige 
schrijfkunsten en zeverkwaliteiten 
moet verdergaan om toch iets 
op papier te kunnen krijgen net 
datgene is wat als onderwerp kan 
dienen voor een column. Nogmaals, 
puur hypothetisch uiteraard. 

De kunst van het zeverenDe kunst van het zeveren
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Vanzelfsprekend zijn er ook 
verscheidene manieren om te 
zeveren. Het is echter onmogelijk 
om er een exacte handleiding voor 
op te stellen. Daarvoor zouden we 
namelijk in puntjes moeten werken, 
terwijl wij zeveraars liever een 
onnodig lange tekst schrijven dan 
een duidelijk overzicht. De klassieke 
truc is uiteraard om zinnen op zulke 
exuberante manier te verwoorden 
dat de eerwaarde lezer misschien 
een milliseconde stilstaat bij een 
vreemde woordkeuze maar er 
net niet genoeg interesse voor 
opbrengt om er verder over na te 
denken. Anderzijds kan men zinnen 

compleet onnodig herhalen met een 
iets andere woordkeuze. Ook hierbij 
kan men er uiteraard voor opteren 
om iets moeilijkere woorden te 
gebruiken zodat de geliefde lezer 
er net dat tikkeltje meer aandacht 
aan zal schenken, hoewel we er ons 
voor moeten hoeden hierbij niet te 
opvallend te zijn. 

Het allerlastigste deel van 
zeveren is om de aandacht van 
de lezer erbij te houden terwijl je 
eigenlijk niks te vertellen hebt. 
Leerkrachten/proffen zijn hierdoor 
iets gemakkelijkere doelwitten, 
aangezien ze beroepshalve je tekst 
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wel moeten doorlezen. Mensen die 
wel over een vrije ziel beschikken 
zullen misschien eerder afhaken. Als 
je deze zin leest ben ik oprecht onder 
de indruk. Ik weet niet of ik trots moet 
zijn op je concentratievermogen 
of teleurgesteld in je 
tijdsinvulling, maar het is zeker 
bewonderenswaardig. Je had even 
goed kunnen doorbladeren naar de 
memerijen en de versprekingen, of 
een van de teksten kunnen lezen van 
mensen met werkelijk schrijftalent, 
maar je koos ervoor om stil te staan 
bij iets waarvoor je al vanaf zin één 
werd gewaarschuwd dat het je tijd 
niet waard was. Het feit dat je al 
deze zever kan doorstaan toont al 
aan dat je zelf in staat bent om te 
zeveren en zo andere mensen hun 
tijd te verdoen. Proficiat, je hebt 
geen handleiding nodig.

Wanneer je echter weet hoe te 
zeveren is het maar een kwestie 
van tijd voor het de verkeerde 
kant uitgaat. Zo kan je bijvoorbeeld 
een column niet meer eindigen na 
het noodzakelijke aantal alinea’s 
maar voel je de nood om verder te 
schrijven, ook al was je inspiratie 
al drie alinea’s geleden compleet 
verdwenen. Hierin schuilt ook de 
valkuil voor vele zeveraars. Zij die 
hun tekst op het einde niet compleet 
verpesten zijn dan ook maar 
schaars. Zo zullen ze uit nood aan 
nieuwe ingevingen misschien plots 
beginnen rijmen. Hiervoor moeten 

ze totaal niet-verwante zinnen aan 
elkaar lijmen. De rijmwoorden zijn 
vergezocht, maar dat kan voor hen 
geen kwaad. Er verschijnen meer 
zinnen op hun blad, dat is al wat 
hen aangaat. De rijmpjes vallen 
wellicht volledig uit de toon met 
de rest van de column en verpesten 
daarbij het centrale thema dat al 
zo vaag was om mee te beginnen. 
Maar als ik aan mijn innerlijke nood 
om meer woorden op mijn blad te 
zien verschijnen al niet meer mag 
voldoen door domme rijmpjes te 
maken, wat moet ik dan verzinnen?  

Al bij al is zeveren een verschrikkelijk 
iets dat soms verschrikkelijk goed 
van pas kan komen. Zoals we hebben 
bevestigd zijn er verschillende 
redenen en manieren om te zeveren. 
Ook zijn er enkele gevaren waarvoor 
zeveraars zich moeten hoeden. Maar 
uiteindelijk komt het allemaal op 
één ding neer: ik heb je net bijna 
duizend woorden laten lezen waarin 
nauwelijks iets van inhoud schuilde. 
Of je bent zo slim geweest om meteen 
naar de conclusie te skippen. Indien 
je dat laatstgenoemde gedaan hebt, 
proficiat. Indien je dat niet gedaan 
hebt, ook proficiat. 

Wannes van Daele
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A Gay Love Story About Gay 
Love. De game doet exact wat 

de titel doet vermoeden. Er zijn 
twee mannelijke karakters die 
verliefd op elkaar zijn. 

Ze staan helaas wel aan 
tegenovergestelde zijden van een 
oorlog wanneer de twee personages 
hun verhaal beginnen op een strand 
(verplichte beach episode, hè). Dit 
ondanks dat ze wel jeugdvrienden 
blijken te zijn. En omdat het zich 
in een oorlog afspeelt, is er ook 
een zekere vorm van combat te 
vinden, waar even aan gewend 
dient te worden, maar daarna wel 
een heel leuke eens je ze kent. En 
voor een toch vrij simplistisch spel 
te zijn, voegt het ook een redelijk 
tragische laag toe, die lichtjes met 
de emoties weet te spelen. Het spel 
weet ook om te gaan met homofobie, 
want het ziet er nog steeds vrij 
middeleeuws aan. Maar om de één 
of andere reden is insubordinatie 
bij het leger een groter probleem 
dan homoseksualiteit. Dus... 
vooruitgang? 

De drie eindes zijn, mits een 
beetje speedrunnen na de eerste 

playthrough op minder dan een 
halfuur te bereiken. Maar ze zijn het 
zeker de moeite waard om eens uit 
te proberen en nog verbazend mooi 
uitgewerkt. Dat het zo kort is maakt 
het wel een beetje teleurstellend, 
maar ook wel te verwachten bij een 
spel dat slechts 60 cent kost. Het 
grootste nadeel voor mij waren de 
spelfouten die erin zaten, hoewel 
één daarvan wel degelijk bedoeld 
was. Uiteindelijk zou ik het spel wel 
aanraden voor zij die 60 cent extra 
hebben en eens iets ludiek willen 
spelen, dat toch nog een mooi kantje 
heeft. 7/10.

Kevin Plessers

A Gay Love Story About Gay Love
Steam: €0,79
(dat is €0,60 in de Steam Sales)

GAMEReview: GAMEReview: AGLSAGLAGLSAGL
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Ram: Er hangt een perfecte mix van spanning (al dan niet 
door deadlines) en onwetendheid in de lucht. Jij houdt er 
sowieso wel van om „hard to get” te spelen, maar vandaag 
wordt het nog een beetje interessanter allemaal. Wat je 
normaal nietken werkt vandaag. Geniet van de mooie dagen 
voordat het gedaan zou zijn. Probeer indien mogelijk wat 
oude contacten te versterken iedereen kan het soms is 
gebruiken en wie weet komt er een sterkere vriendschap 
van. Het probleem deze maand ligt bij het uitgeven, 
probeer deze maand eens wat soberder te leven. Je houdt 
nu eenmaal van een luxe levensstijl en dat gaat erg hard 
zijn voor de portemonnee. 

Stier: je bent een intelligent persoon met breed interesseveld, 
maar je bent ook een beetje koppig. Dat is een eigenschap 
die veel oplevert, maar het kan je ook tunnelvisie geven op 
sommige situaties. Het voornemen voor deze week is om 
je blik wat te verruimen en daarna een reflectie te houden 
wat het juiste nu wel echt is. Denk eens diep na. Niet alles 
in het leven hoeft heel serieus te zijn, soms mag er ook wat 
jeugdige onwetendheid zijn. Wat kan je doen om dat weer 
terug te krijgen? Je schoolwerk loopt wel op wieltjes, daar 
mag je ook van genieten.

Tweeling: je hebt een creatieve bui, die je op een of andere 
manier wilt uitdrukken. Dat zorgt ervoor dat sommige 
dingen wat makkelijker gaan dan normaal. Een ideaal 
moment dus om dingen te doen waar je een passie voor 
hebt. Alle stomme werken schuif je aan de kant voor jouw 
idealen. Maak hiervoor ook genoeg tijd vrij. Deze maand 

De alwetende Vindushi XLDe alwetende Vindushi XL
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kan je ook wat motivatie geven voor wat grotere doelen die 
misschien al wat aan de kant geschoven waren. Pak die eens 
een keertje op, wie weet is het de ideale moment.

Kreeft: je hebt zo van die dagen dat je emoties de overhand 
nemen, neem ze dan ook een keertje serieus. Soms kan het 
ook handig om wat advies aan iemand in je nabije omgeving 
te vragen, dit kan nieuwe perspectieven bieden. Gelukkig 
gaat het tussen jou en je lief prima. Jullie kunnen goed met 
elkaar praten en dat doet je goed. Je bent in een goede bui 
en wilt zoveel mogelijk klaar krijgen, hou dit niet tegen 
en werk maar eens door. Maar let op dat je de rest niet 
naar achteren schuift, zij zullen je nodig hebben. Je zal dit 
oplossen door zo flexibel mogelijk te zijn.

Leeuw: gewoon lekker niks doen kan jouw dag zoveel 
beter maken, want je had het heel hard nodig. Door niks te 
doen ben je de hele dag bezig met te denken wat het leven 
je zal brengen. Dat zal een paar dagen in je hoofd blijven 
rondspoken. Soms kan alles overkomen als voorspelbaar. 
Je had niet verwacht dat jou leven er ooit zou uitzien. 
Denk na over wat je echt nodig hebt en hoeveel je hiervoor 
overhebt. Je idealistisch denken kan in tegenstelling staan 
tot je medestudenten, die al hun doelen willen volbrengen. 
Geen nood, jouw tijd zal ook komen!

Maagd: je bent deze maand een beetje oppervlakkig: alles 
draait om het uiterlijk. Zo werkt het niet! Je moet ook kijken 
naar de binnenkant. Als je niet snel genoeg van gedachte 
verandert zal er iemand je daar wel op wijzen, letterlijk 
of figuurlijk. Dus kijk verder dan je neus lang is. Durf deze 
maand is wat assertief te zijn in je opdrachten. Jouw mening 
is ook belangrijk dus durf hier voor uit te komen. Dwing 
die wel niet op bij anderen. Sommigen kunnen dit niet 
waarderen.  Pak een crisis thuis kalm aan. Je kan hier meer 
uit leren als de chaos niet zo extreem is.
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Weegschaal: je zult je vandaag echt aan dat strakke 
tijdschema moeten houden om alles voor elkaar te krijgen. 
Let wel op dat je je niet forceert, anders gaat dat je meer 
tijd kosten, omdat je overwerkt bent. Gun jezelf af en toe 
ook de tijd om een beetje van het leven te genieten. Geniet 
van gezamenlijke activiteiten met je vrienden of lief (wel 
aan de regels houden, or I will come after you ). Laat je niet 
uit je evenwicht brengen door de haters maar doe alles op 
jouw ritme. Jouw inspiratie kan een buitengewoon resultaat 
opleveren.

Schorpioen: luister naar wat anderen zeggen om onnodige 
discussies te voorkomen. Je aandachtspanne is niet altijd 
heel hoog, maar probeer daarvoor een inspanning te doen. 
Schoolwerk en vooral groepswerken kunnen voor jou deze 
week wat moeilijker zijn door de hoeveelheid werk die 
opstapelt. Maar hierdoor kan jou mening van groot belang 
zijn door jouw geniale ingevingen. wie weet ben jij de 
redder voor deze opdracht. vergeet niet te communiceren 
met je medestudenten; zij kunnen misschien dezelfde 
problemen hebben. Je zal je hierna veel beter voelen, maar 
ook geruster.

Boogschutter: er heerst momenteel een conflict en je kunt 
het waarschijnlijk maar op één manier oplossen. Jij zult je 
op een gegeven moment toch (even) terug moeten trekken. 
Vechten is niet altijd de beste oplossing. Doordat je even 
afstand neemt, zal er een nieuwe wereld voor je opengaan 
en zal de rest ook wel volgen. Probeer je mening over 
bepaalde personen te herzien: niet iedereen kan perfect 
zijn. Probeer dit te doen voor het te laat is. Forceer het wel 
niet! Soms kunnen indrukken te bruut geweest zijn en is er 
niets meer aan te veranderen.

Steenbok: er kan een conflict ontstaan met jouw 
partner of vrienden, omdat jij je beperkt voelt in jouw 
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bewegingsvrijheid en nood hebt aan wat me-time. Je zal 
hiervoor wat stappen ondernemen om dit tot stand te laten 
komen. Maak gebruik van jouw talent om alles mooier voor 
te stellen dan dat het is, kan nog handig van pas komen 
later. Je zal hierdoor later je relaties beter onder controle 
kunnen houden, maar ook niemand zal je ooit iets kwalijks 
nemen. Let wel op dat niet iedereen door je mooie praatjes 
luistert!

Waterman: ga je op stap, of bereid je je voor op een weekendje 
weg, dan staat je een gezellige tijd te wachten. Heb je een 
relatie, dan is ook daar niets op aan te merken. Op vlak van 
relaties loopt alles goed. Helaas kun je te maken krijgen met 
een tegenvaller bij het maken van opdrachten. Het zal je 
dus meer tijd kosten en kan ook wat meer frustraties geven 
dan normaal. Maar geen nood: het is slechts één keer, dus 
geef niet direct alle moed op. Een tegenvaller is niet voor 
altijd, de rest zal terug met jou meezitten. Probeer je wat op 
te vrolijken door jezelf te belonen met eten of iets te kopen 
van je verlanglijstje. 

Vissen: deze dag is bedoeld om alles wat op orde te krijgen 
(ja ook je lessen). Dit hebt je in het jaar een beetje lang laten 
liggen dus gebruik er nu de tijd die je hebt om dit aan te 
vullen. Daarnaast zal je rekening het ook is leuk vinden om 
wat spaarzamer te zijn. Dit zal je veel inzichten bieden over 
wat je misschien over toekomstige plannen. Door toeval 
kan het geluk in je schoot vallen. Jouw discussies zullen niet 
altijd slecht zijn, maar leer hieruit; het kan belangrijk zijn.

De alwetende Vindushi
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VersprekingenVersprekingen

Ferre (3ba) aan Luna (3ba): ge zijt 
als een kapot kleedje, je moet precies 
eens genaaid worden.

Mel (3ba): ik ben nu naakt en dat 
betekent dat ik niet dichter dan 
vijftig meter bij scholen mag komen.

Anna (1ba): ma dan wordt het 
allemaal Jenscest. Waarop Aiwendil 
(1ba): Jenscest, ik hou ervan.

Anna (1ba): waarom maakt Mel zo 
goeie baby’s?

Mel (3ba): is Etrusken opeten 
kannibalisme? Waarop Robbe (1ba): 
da’s geen Vlaams volk.

Aike (1ba): ge zijt alleen gay als ge 
passief in bed bezig bent.

Cisse (1ba): ik ga u blijven slaan tot 
da ge het leuk vindt.

Cisse (1ba): ik zie eruit als Hitlers 
natte droom.

Max DS. (2ba): Anna, hoe maak ik 
van mijn kind bier?

Vincent (3ba) tegen Ferre (3ba) 

over een stuk fossiel koraalrif: make 
it wet, daddy.

Mereke (knutselaar): als ik ni 
rap iets bespring, wordt het leven 
moeilijk.

Prof. Verbeckmoes (geschiedenis 
van de nieuwe tijd): het golfresort 
van Trump was een duurzame 
Engelse stichting in de 16de eeuw.

Gretel (2ba): ik ben gestoken door 
iets. Waarop Emma (2ba): ge hebt 
sexy time gehad met een daas.

Louis (UCLL): deze speer doet het 
niet voor mij. Waarop Kevin (2ba): 
hebt ge al geprobeerd iets groters in 
uw aars te steken?

Kevin (2ba) tegen Louis (UCLL), 
over Louis zijn liefdesleven: ge weet 
niet wat er op uw pad komt. *Gaat op 
Louis z’n pad liggen.*

Luna (3ba), over het feit dat de 
Maxim’O sluit: waar moeten we nu 
zestienjarigen gaan muilen?

Anna (1ba): *eet pickles ribble 
chips* Waarop Max DS. (2ba): 
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geribbeld, voor haar plezier.

Ferre (3ba): ge zegt toch ni da ge 
fapt zonder getrouwd te zijn met uw 
hand?

Emma (2ba): steek mij vol.

Robbe (1ba): ik begin ze fanatiek te 
likken.

Jens (UCLL): Ferre gaat diep.

Mel (3ba): goed nieuws mensen; er 
bestaan geen Hollanders meer.

Kevin (2ba): fuck kinderen. Waarop 
Louis (UCLL): niet op die manier, 
Kevin.

Vincent (3ba): ik eet graag kinderen.

Thomas (ma) tegen Ferre (3ba), 
tijdens het schaven: ziet da ge geen 
aarde op mij gooit, hè. Waarop 
Vincent (3ba): *gooit per ongeluk 
aarde op Thomas*

Louis (UCLL), die een bamischijf 
tracht te beschrijven: een bami 
donut.

Max DS. (2ba): hummn junn 
dummmn zjunn WAAAA UUUU 
AAAAA.

Daan (Eoos): moet je mijn zaad 
hebben, Louis?

Sid (Alfaan): we zijn allemaal cute 
animémeisjes.

Prof. Verberckmoes (geschiedenis 
van de nieuwe tijd), over de hemel: 
daar willen we natuurlijk allemaal 
komen. In de hemel is geen corona, 
daar eten we rijstpap, …

Prof. Verberckmoes (geschiedenis 
van de nieuwe tijd), over de 
hel: ofwel zit je daar onderaan te 
knetteren in het hellevuur, waar 
duivels ten eeuwigen dage jouw 
tenen aan het kietelen zijn.

Sid (Alfaan) tegen Erika (1ba): ik 
haat niet op jouw melk.

Mereke (knutselaar) tegen Erika 
(1ba): hoe gaat het met uw melk?

Mirthe (Eoos): Oetingen, waar ligt 
dat zelfs?

Maarten (Alfaan): soms zegt mijn 
keel nee en dan moet ik twee keer 
slikken.

Prof. Speijer (paleontologie), 
terwijl hij lesgeeft: ik ben even van 
mijn Leffe aan het genieten, dat mag 
ook wel eens.

Casper (2ba) en Zander (2ba) 
vergelijken klingen, waarop Casper 
trots: De mijne is kleiner!

Gretel (2ba): verbrand is te 



32

herkennen aan de witgrijze kleur op 
de placenta.

Ferre (3ba): Jens z’n zak. Ik heb een 
foto van Jens z’n zak gemaakt.

Kevin (2ba): Louis, moet ik uw penis 
nog eens afnemen?

Thomas (ma): eindelijk mag ik in 
een fursuit rondwandelen.

Sid (Alfaan): ik doe niets voor 
Plopsaland, tot ze die moskee 
openen.

Mark Willems (prehistorie): zo’n 
groot gat, daar hadden we veel 
plezier in kunnen hebben!

Simon J. (verkorter): Cleymans, ga 
please op date met mij.

Mereke (knutselaar): ik zou echt 
een mooie leeuw zijn.

Anna (1ba), over Star Wars: ik vind 
de films niet goed, maar BB-8 mag in 
mijn bed slapen.

Kevin (2ba): nu is Vincent een furry.

Kevin (2ba) tegen Ferre (3ba): ik 
cancel uw verkrachting gewoon uit.

Maarten (Alfaan): ik doe mijn kleren 
uit voor jou! [link naar dubieuze 
website] Waarop Meester Liefde 
(geheimzinnig figuur): ik zou liever 

hebben dat je deze aanhoudt. We 
mogen in de fak al genoeg prachtige 
onderdelen van jou waarnemen.

Autocorrect van Gretel (2ba): CIFOC 
CRM

Frieke (1ba), over Alfa: dit is low-
key een cult.

Mereke (knutselaar): triceps-
training? Waarop Jasper (Alfaan): 
nee. Scheetje.

Anna (1ba): ik dacht echt dat dat 
Ferre was, maar die was daar te 
groot voor.

Vincent (3ba) tegen Thomas (ma): 
gewoon slikken.

Anna (1ba): die hond heeft meer 
persoonlijkheid dan die moeder en 
die hond is dood.

Maarten (Alfaan): Mel, uw kruis is 
heerlijk.

Sid (Alfaan): nu kunnen we recht in 
Mel z’n kruis kijken.

Daan (Eoos): ge moet wel eens incest 
gekeken hebben.

Kevin (2ba): let niet op mij, ik ben 
aan het klaarkomen.

Mel (3ba) over Fieldschool: het is 
wel leuk, totdat ge geblast wordt 
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door radioactief materiaal.

Jens (UCLL): zolang het niet te hard 
blijft. Oké nee, het blijft hard.

Max DS. (2ba): kijk zoon, dat is nu 
de kracht van asperges.

Mel (3ba): ik ben een wervelloze.

Erika (1ba): mijn ballen zijn bijna 
op, hoe krijg ik ballen bij?

Mel (3ba): penissen hebben geen 
knieschijven.

Anna (1ba): ik ben een vrouw, Mel. 
Waarop Mel (3ba): ah wauw, was ik 
al vergeten.

Jens (UCLL): het is gewoon een 
catgirlmoment.

Anna (1ba) tegen Vincent (3ba) en 
Ferre (3ba): kunt gelle effe wachten 
voor gelle begint te trekken!

Thomas (ma): ik heb twee elanden 
gemuild.

Mel (3ba): Vincent en Machteld hun 
enige voorbehoedsmiddel was de 
kat.

Erika (1ba) tegen Mereke 
(knutselaar): stop met aan uw 
tepels te komen!

Mel (3ba): ik zuig momenteel zo 

hard, ik zou uw pik er clean afzuigen.

Ferre (3ba): ik hak de baby in twee 
en verbrijzel zijn botten.

Anna (1ba): ik ging u van de honger 
laten sterven, voor de grap.

Mel (3ba): dus jullie nemen allebei 
dan een kind mee naar de kelder.

Dr. Doperé (bouwhistorie): we 
gaan de gebouwen nog eens verder 
beschadigen; we gaan ze in brand 
steken.

Gijs (3ba): pas op, hij gaat er wel in, 
maar niet diep genoeg.

Anna (1ba): uw boos is vrouw.

Anna (1ba): wacht, waarom heeft 
kleine Robbe een zak over zijn kop?

Heb jij een Alfaan iets grappigs horen 
zeggen dat zeker in de Alfabeltjes 
moet verschijnen? Laat het ons 
weten door het formulier op de 
Facebookpagina in te vullen, een 
mailtje te sturen naar alfabeltjes@
gmail.com of door een redacteur te 
contacteren.
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In the meme timeIn the meme time
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Wally was in Sagalassos (Turkije), Amarna (Egypte), Skara Brae (Verenigd 
Koninkrijk), Lanaken (België) en Chichén Itzá (Mexico).



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.


