Alfalied

(op „Home on the Range”)

Ach geef me een schup
Dat ik graven kan gaan
Want ik ben toch een echte Alfaan,
Ook de borstel mag mee
En zelfs onder de zee
Zingt men Alfa’s lijflied gedwee:
Refrein:
Schup, schup met ons mee
We vinden Napoleon’s plee
‘t Paard van Troje staat hier
Tussen twee bakken bier
Studeren interesseert ons geen zier!
Ook in de woestijn
In het Tweestromenland
Zitten wij met een zeef in het zand
In een put in de grond
Dat is leuk en gezond
Net als ‘t bier, zo schuimend en blond...
Refrein
Heel vaak op café
Met een pint aan de toog
Dat is zeker een archeoloog
Maar ook soms in de bieb
Op het vierde verdiep
Met de vraag of Lucy reeds liep
Refrein
En steeds weer op zoek
Naar een oud Romeins kamp
Of een vroegchristelijke lamp
Met een hoopvol gemoed
Ja, wij voelen ons goed
Door ons Vlaams studentenbloed
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Redactioneel
Gegroet alfabeltjeslezers en nietalfabeltjeslezers
Nu Pasenbrunch achter de kiezen
zit, is het slechts een korte sprint
naar het einde van het jaar. We gaan
jullie hierbij nog verwennen met
twee edities (je hebt er nu eentje
vast).
We hebben onze lezers oprecht hard
gemist dus maken we dit goed door
er extraatjes in te verwerken. Door
verder te bladeren zal je te weten
komen wat dit is.
Zoals jullie zien ben ik niet goed met
dit woordjes dussss ik stuur jullie
door naar de toffere dingen!
Challasssss
Emma

Met deze editie zal ik ook al een
oproep doen op de alfa Poppols
altijd de moeite waard!!
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Hallo daar liefste Alfanen
Het is goed weer, de deadlines zijn
nog net ver genoeg weg om plezier
te hebben, en over het algemeen is
het gewoon een leuk moment van
het jaar. Wat kan uw dag nog beter
maken vraagt u? Een nieuwe editie
van Alfabeltjes natuurlijk!
Deze editie is weer vol geweldige
artikels. Jeremy toont zich als
nieuwe columnist, terwijl goede
oude columnisten weer hun bijdrage
leveren. Daarnaast heeft ook u
een bijdrage geleverd, dankzij de
Vraag Vindushi en Meester Liefde
rubrieken.
Veel leesplezier met deze nieuwste
editie! Jullie hebben het alleszins
verdiend.
Vele knuffels
Wannes

Beminde
vrienden
archeologie

van

de

Welkom in het laatste deel van het
academiejaar. Het weer is warm, de
dagen lang, en de deadlines veel te
kortbij. Ontspan daarom voldoende,
genietend van de zon, met een
versgedrukt Alfabeltje in de hand.
Ik moet eerlijk en ontpartijdig
toegeven dat dit wellicht mijn
favoriete editie is tot noch toe. Zelfs
de Alfabeltjes publiceren zelden
zo een gevarieerd doch kwalitatief
aanbod aan afleidingen.
Met deze editie willen we naast
algemeen vermaak ook hulde
brengen aan een specifieke groep
lezers: namelijk de proffen,
doctorandi en andere helden die
de opleiding archeologie mogelijk
maken. Ze verdienen dan ook een
ereplaatsje in de Archeogames van
deze editie.
Maar ik zal je niet langer ophouden.
Een leesavontuur wacht op je!
Met warme groet
Max
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Woordje van de praeses
Beste vriendjes van de archeologie
Ik schrijf jullie hier toe in de voorlaatste editie van Alfabeltjes dit jaar,
bijgevolg dus ook mijn voorlaatste woordje van de praeses ooit.. Terwijl ik
hier vlijtig (en te laat zoals altijd) dit woordje aan het neerpennen ben, zit ik
in de les. Er staan nog maar een paar weken op de planning en iedereen zit
zowat op het einde van hun latijn. Desondanks zou ik jullie met dit woordje
toch een hart onder de riem willen steken. Laat ons allemaal nog een laatste
spurtje trekken om het semester in schoonheid af te ronden!
Buiten flink studeren, papers schrijven en naar de les gaan, betekent dat
ook Alfa’s laatste activiteiten bijwonen. Als eerste op die planning staat de
kiesweek. Met Robbe en Gretel aan het roer kan dat niet anders dan een
geweldige week met allerlei dolle activiteiten worden! Ga dus zeker eens een
kijkje nemen! Voor de rest kijken we ook nog uit naar de Zwanenzangcantus
en de Fossielenfuif! Twee klassiekers die zeker niet mogen ontbreken en
waar ik alvast super veel zin in heb! Jullie ook?
Geniet van alweer een prachtige editie van de Alfabeltjes en tot in mijn
laatste woordje van de praeses!
Xoxo
Lunz
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Kalender
Wil jij op elk moment weten wat er allemaal gaande is in de wereld?
Kijk dan zeker naar deze kalender! Kijk voor meer informatie naar de
Facebookevenementen van de betrokken activiteit, of je Analfabeetje
dat elke zondag in je mailbox beland.
24/04 tot 28/04
Kiesweek Chevaliers de la table Robbe
Zondag
24/04
Erfgoeddag				(gans Vlaanderen)
Openingsreceptie kiesweek		
(de arena, 19u30)
Maandag
25/04
Night of Knights			

(fak, 19u)

Dinsdag
26/04
Cantuscelot				(praatkamer fak, 19u)
Woensdag
27/04
CuDicapella				(perma, 13-14u)
Kiesdebat Alfa				
(MSI 91.10, 18u)
Donderdag
28/04
Arthur’s trial				(arena, 16u30)
Presentatie boek Boegbeeld in de kelder (DMA, 20u)
2/05 tot 6/05
Boeferkesweek				

(TBA)

14/05
Zwanenzangcantus			

(TBA)
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Het belang van Ernst

V

lak voor de Paasvakantie
hebben we kunnen genieten
van een geweldig toneelstuk
gebracht door de kringtoneelgroep
aMUZEment, bestaande uit Alfa,
Mecenas en Musicologica. Het
gespeelde stuk, het Belang van
Ernst, is geschreven door de
auteur Oscar Wilde. Nu ga ik met
mijn beperkte kennis van toneel,
Victoriaans Engeland en schrijven
mijn best doen om deze ervaring
te delen met jullie.

Voordat we ons gaan focussen op
het stuk zelf: misschien een beetje
context en informatie over de
schrijver zelf. Oscar Wilde is een
Ierse schrijver die bekend is door
bekende toneelstukken zoals The
Canterville Ghost, The Picture of Dorian
Gray en The Importance of Being
Earnest. Zijn toneelstukken werden
gepubliceerd op het einde van 19de
eeuw en maakten hem beroemd.
Ondanks de populariteit van zijn
stukken geraakt Oscar Wilde verzeild
in verschillende rechtszaken die
zijn reputatie vernietigden. Ook
verschillende van zijn toneelstukken
werden onder de loep genomen. The
Importance of Being Earnest hoort
8

hier ook bij. Het werd verbannen
omdat er homoseksualiteit in zou
voorkomen. Tegenwoordig zijn de
toneelstukken van Oscar Wilde een
klassieker en worden ze door veel
toneelgroepen opgevoerd.
Genoeg over de schrijver verteld,
laten we ons focussen op het stuk
zelf. Het begint traag met wat
conversaties
tussen
Algernon
Moncrieff (Alek Bosmas) en zijn
butler Lane (Gretel Baeten) en
tussen Algernon en zijn vriend
Ernst Worthing (Yannis Truyen).
Het tempo neemt toe wanneer we
ontdekken dat Ernst eigenlijk Jack
heet en zich in de stad van Londen
voordoet als zijn imaginaire jongere
broer Ernst. Daarnaast ontdekken
we ook dat Jack de voogd is van
Cecily (Julie Jakobs). De spanningen
lopen op als Lady Bracknell (Ludwig
„Ludi” Lombaerts) en haar dochter
Gwendolen (Hegeleen Kissel) zich
mengen in de conversatie. Jack
is verliefd op Gwendolen en wilt
met haar trouwen, zij ziet hem
ook wel zitten, maar dit komt
omdat zijn naam Ernst is. De rest
van het verhaal gaat erover hoe
Jack en Algernon de harten van de

beide dames proberen te kapen. De
trouwe butler Merriman (Gert Van
den Berghe), de slimme dame miss
Prism (Frieke Degelin Willekens) en
de lustige dominee Chasuble (Reiner
Huys) verrijken de cast in de tweede
acte van het verhaal.
Het stuk is een komedie en met
de nodige satire is het een erg
aangenaam stuk om te kijken
in de 21ste eeuw. De humor van
het stuk is niet verloren gegaan
ondanks de verstreken tijd tussen
de eerste opvoering en het heden.
De personages zijn nog steeds
interessant en brengen het stuk tot
leven. Een paar van de verhaallijnen
zijn wat verouderd en zijn niet
helemaal meer up to date, zoals het
trouwen met een neef of nicht.
Kort samengevat was het een leuke

voorstelling met goed gecaste
acteurs. Het verhaal vloeit vlot
doorheen de conversaties en
verschillende scènes. De acteurs
brengen de karakters tot leven
en laten ze goed samen werken.
Het stuk is een echte aanrader
en we zijn zeker benieuwd naar
wat aMUZEment ons volgend jaar
brengt!
Anna De Loore
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Putin delenda est

D

e oorlog in Oekraïne heeft
ons allen zeer verrast.
Wekenlang werd de Amerikaanse
inlichtingendienst en president
Biden
stilletjes
weggelachen
toen zij iedereen probeerden te
waarschuwen en de operatie van de
Russen probeerden te voorkomen
door de ware intenties van de
grote troepenopbouw openbaar te
maken. Allerlei Europese politici
en zogenaamde ‘Putinverstehers’
wisten iedereen te vertellen dat
hier niks van waar was, dat in het
ergste geval de afvallige oostelijke
regio’s van Oekraïne officieel
zouden worden geannexeerd
zoals met de Krim gebeurde in
2014. Op 24 februari omstreeks 6
uur vlogen Russische helikopters
Oekraïne binnen en rolden
Russische tanks de grens over. En
de mensen die hun wekker op 7
uur hadden gezet werden wakker
in een nieuwe wereld.
Dit artikel wou ik al een tijd schrijven
maar steeds meer en meer kwam er
informatie bij en wist ik niet goed
hoe hier met mijn oorspronkelijke
onderwerp om te gaan. Het
Russische volk en cultuur mag niet
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te lijden hebben onder de daden van
een moorddadig regime waartegen
zij niet in opstand kunnen komen,
niet op straat of in de stembus.
Toch was ik zeer misnoegd dat de
gewone Russische soldaten zich
beestachtig gedragen tegenover de
gewone burgerbevolking. De lokale
bevolking van bezette gebieden
werd gefolterd, er is fotografisch
bewijs dat niet enkel vrouwen, maar
ook baby’s werden verkracht. De
lokale burgemeesters werden door
soldaten uit hun huizen gesleurd
en met hun familie geëxecuteerd
wanneer
ze
niet
wouden
collaboreren. Er komen steeds meer
massagraven aan het licht. Soms
werden deze zaken bevolen door
officieren, soms was het gewoon
een initiatief van de soldaten zelf
die zich eens goed willen amuseren
(het Russische leger is niet echt
een mooie carrièrekeuze en de
laagste rangen worden dus meestal
gevuld door individuen die uit
de beerputten van de Russische
samenleving worden gesleurd). Dit
kan nooit vergeven worden, maar
helaas kan een kernmacht moeilijk
tot de orde geroepen worden. Poetin
zal nooit veroordeeld worden in

De KU Leuven had in het begin van
de invasie enkele lezingen gepland
over dit conflict (en vervloekte
zichzelf waarschijnlijk stilletjes dat
ze de richting slavistiek de afgelopen
jaren zo had gemassacreerd). Met
grote moeite werden enkele slavisten
opgespoord die de toeschouwers
tekst en uitleg konden geven over
Oekraïne en Rusland. Zeker de uitleg
over Rusland was verlichtend. Ik
ga hieronder de situatie in Rusland
proberen uit te leggen in grote
lijnen. De informatie die ik hiervoor
gebruikte komt van de experts ter
zake bij de bijgewoonde lezing en
door eigen onderzoek.

gevangenis te belanden. De gewone
bevolking is bijgevolg compleet
afgescheiden van de rest van de
wereld door deze mediabubbel en
het feit dat een groot deel van de
bevolking geen andere talen kent als
het Russisch. De jongere bevolking is
wel soms het Engels machtig en haalt
meer informatie van het internet.
Maar zelfs hier hebben de Russische
machthebbers jaren geleden een
stokje voor gestoken. Ze hebben
namelijk hun eigen sociale media
opgericht om de jongere bevolking
toch nog zo veel mogelijk te isoleren.
Zo werd Вконтакте (lees: Vkontakte,
Russ.: In contact) opgericht, een
praktische kloon van Facebook
die ondertussen heel populair is
in de Russischsprekende wereld.
Natuurlijk kijkt de geheime dienst
mee en filtert alle informatie die het
jonge publiek te zien krijgt. Zelfs
TikTok, dat in Chinese handen is (die
bondgenoten zijn van Rusland) werkt
hieraan mee. Op TikTokfilmpjes in
Rusland is de feed heel verschillend
dan de rest van de wereld: slechte
berichten dat de oorlog niet zo
goed gaat voor de Russen of proOekraïense boodschappen komen er
niet in bij de Russen, met dank aan
de Chinezen.

We moeten begrijpen dat er amper
onafhankelijke media is in Rusland,
zelfs diegenen die niet de lijn van
het Kremlin volgen moeten op
eierschalen lopen om niet in de

Hiernaast
hebben
we
het
veiligheidsapparaat
van
de
Russische staat die het klappen
van de zweep van de Sovjettijd
nog niet hebben verleerd. Velen

Den Haag en zal nooit één dag in de
gevangenis zitten.
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onder ons hebben misschien al de
beelden gezien van protesteerders
die in Moskou onmiddellijk werden
gearresteerd als ze nog maar een
blanco spandoek bovenhaalden. De
arrestanten worden mishandeld
in de gevangenis, vrouwelijke
protesteerders worden de kleren
soms van het lijf gerukt en bedreigd
met verkrachting. De boodschap
is duidelijk: hou je mond en doe
wat de staat zegt! Journalisten die
kritisch zijn voor het regime worden
aangevallen op straat en met
varkensbloed besmeurd. De deuren
van hun huizen worden ingestampt
en hun familie bedreigd. Wij weke
westerlingen kunnen ons niet
voorstellen wat mensen die tegen
een dictatoriaal regime zijn moeten
riskeren om nog maar te laten zien
dat ze niet akkoord zijn met de gang
van zaken. Vele onder de politiek
actieve Leuvense studenten kloppen
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zich op de borst en beweren dat zij
in die situatie in een soort verzet
zouden gaan, maar ik betwijfel het.
De meeste onder hen (en ja, zelfs
onder ons Alfanen) zouden uit pure
angst gewoon collaboreren. Daar zet
ik geld op in.
Iemand uit het publiek op de lezing
stelde de vraag of een revolutie
in Rusland mogelijk zou zijn.
De slavisten hun antwoord was
duidelijk: dit is niet mogelijk zolang
Poetin geld heeft om de politie
en
andere
veiligheidsdiensten
te betalen. Per dag krijgt Poetin
ongeveer een miljard euro van
Europese landen, zoals Duitsland,
in ruil voor Russisch gas. Zolang
het geld blijft binnenstromen, heeft
hij geld genoeg om aan de macht
te blijven. Protesteerders worden
gearresteerd en in het ergste geval
voor tientallen jaren in de gevangenis

gestoken en mensen die dapper
(of dwaas) genoeg zijn om zich
verkiesbaar te stellen tegen Poetin
worden geruïneerd of geliquideerd.
Een quick fact: voor iedere 100
miljoen euro die het westen aan
Zelensky heeft gegeven in de vorm
van wapens of hulpgoederen of
puur cash, heeft Poetin een miljard
gekregen waar hij zijn oorlogs- en
repressieapparaat mee kan betalen
(thank you, Nord Stream!).
De bevolking van Rusland kan
moeilijk anders doen dan meewerken
met het repressieapparaat dat hen
anders het leven zuur maakt.
Ondertussen is er in sommige
culturele kringen in het westen een
soort reflex ontstaan om tegen alles
te zijn wat Russisch is. Een Russische
dirigent van een orkest ontvangt
zijn ontslag ondanks het feit dat
hij al jaren hier woont. Russische
pianisten mogen niet deelnemen
aan Europese muziekwedstrijden en
in Italië weigerde men op de radio
en op universiteiten Tchaikovsky te
spelen. Inderdaad, Tchaikovsky heeft
zich blijkbaar nog niet uitgesproken
tegen Poetin, maar ik werk nog altijd
samen met een groep occultisten
om hem te contacteren tijdens een
seance, aangezien hij al sinds 1893
dood is. Deze reflex is begrijpelijk,
maar we moeten ons hier tegen
hoeden. Wij moeten laten zien dat
wij een beschaafd werelddeel zijn

dat niet in een censuur-kramp
schiet zoals dictaturen dat zouden
doen. Wij zijn de Vrije Wereld, en we
moeten dit ook laten zien.
Dit wilt niet zeggen dat we geen
strenge maatregelen mogen nemen
tegen Rusland die ook de Russische
burger treffen, wij moeten op
sommige vlakken ons hart verharden
en doen wat wij moeten doen om
deze oorlog samen met Oekraïne te
winnen. Zonder harde maatregelen
zal dit niet lukken.
Critici kunnen zeggen dat alle
Russen hetzelfde zijn en dat we
maar bommen moeten smijten op
hun steden. “Kijk maar naar hoe
populair Poetin is bij peilingen. 83%
van de Russen is akkoord met wat
hij doet in Oekraïne!” Maar: zoals de
slavisten tijdens de lezing probeerde
uit te leggen worden deze peilingen
gehouden
door
mediabureaus
geallieerd aan het Kremlin, en de
gesprekken waarbij gewone burgers
worden gevraagd of ze Poetin nu
wel of niet een toffe peer vinden,
worden opgenomen. De gewone
Russen weten dat ook, en de meeste
die schrik hebben om te zeggen dat
ze Poetin weg willen haken gewoon
af bij die enquêtes en zeggen dat
ze geen tijd hebben. De gewone
Russische man en vrouw zijn zich
goed genoeg bewust van de risico’s
die verbonden zijn aan het uiten
van een kritische mening. Maar
13

natuurlijk zijn er mensen die voor
persoonlijke redenen of omdat ze
gewoon gebrainwasht zijn voor de
oorlog kiezen en hun nieuwe Führer.
Niet iedere Rus is goed en niet iedere
Rus is slecht, het zijn mensen zoals
wij.
Slava Ukraini!
Wodan Van den Bruel
reporting voor Alfabeltjes
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JKM’s Archaeological Investigations

W

assup
archeologen
en
sympathisanten.
Hoeveel
archeologische sites zijn er
laatste tijd ontdekt? Hoeveel
sites blijven nog ergens in de
hele wereld verstopt tot dat men
deze uiteindelijk vinden? Na
een lange zoektocht naar leuke,
interessante en/of bijzondere
archeologische vondsten, heb ik
voor jullie drie archeologische
vondsten op drie verschillende
locaties (verschillende landen
zelfs) gevonden. Leren, zullen
jullie.

vervolgens gemummificeerd en in
de grafkelder van de kathedraal van
de stad Lund geplaatst. Maar zoals
jullie het al door hebben, werd Peder
echter niet alleen begraven. Bij hem
werd een kleine foetus van een
doodgeboren baby bij de kuiten van
de bisschop geplaatst. Het vinden
van de stoffelijke resten van een
baby in de kist van de moeder is niet
ongebruikelijk. Maar deze vreemde
ontdekking deed de wenkbrauwen
fronsen bij veel onderzoekers over
de hele wereld.

Now sit down, sip some water, beer
or tea, and let’s begin, shall we?
Zweden
Zweden, wat een prachtig land. Veel
te doen, en zeker veel te zien. Zeker
deze ongewone vondst: archeologen
ontdekken het mysterieus begraven
lichaam van een 17de-eeuwse
bisschop samen MET een foetus
daarbij.
In 1679 stierf de gerespecteerde
bisschop van Lund Peder Pedersen
Winstrup van de Kerken van Zweden
en Denemarken. Zijn lichaam werd

Figuur 1: Peder Pedersen Winstrup en het
doodgebore kind.

Waarom werd een baby samen met
de bisschop geplaatst? Ook leek
het lichaam van de baby verborgen
achter de bisschop alsof iemand
de baby wilde verbergen. Zoals de
15

archeoloog Torbjörn Ahlström van
de Universiteit van Lund in Zweden
opmerkte, waren de onderzoekers
het meest verrast omdat de foetus
in de doodskist van een bisschop
werd gelegd. Maar dit betekende
natuurlijk een mogelijke relatie
tussen de twee.
Een studie uit 2021, gepubliceerd
in het Journal of Archaeological
Science: Reports, besprak de
resultaten
van
de
volledige
genetische tests die zijn uitgevoerd
op de bisschop en de foetus. Volgens
de DNA-analyses was er ongeveer
25% match in de genen van de twee.
Ze waren dus verwant: het zouden
oom en neef, verre neven of opa en
kleinkind kunnen zijn.
Verdere chromosomale studies over
Pedersen (de bisschop) en de foetus
verstevigden de theorieën:
De bisschop en de foetus
hadden niet hetzelfde chromosomale
DNA - wat erop wijst dat de foetus
niet van de dochter van de bisschop
was.
Het blijkt wel dat de bisschop
en de foetus het Y-chromosoom
delen dat van de vader zou kunnen
zijn overgegaan.
Maar Jeremy, wat betekent dat nou?
Well, let me tell you. Dit suggereert
dat de zoon van onze Peder, de
vader was van de doodgeboren
baby, en dus dat de bisschop en de
16

foetus grootvader-kleinkind relatie
hadden. De onderzoekers voegden
eraan toe dat de foetus in feite de
laatste mannelijke erfgenaam in
de familie Winstrup was en bij zijn
grootvader werd begraven. Family
goals.
Nederland
Ons buurland krijgt nu ook de
spotlight. Om meer precies te zijn,
zal ik het over het Nederlandse
dorp Haps hebben. Onderzoekers
troffen de overblijfselen van een
prehistorische boerderij aan en
sindsdien noemen archeologen
vergelijkbare
boerderijvondsten
het type ‘Haps’. Maar nu wordt
Haps op een nieuw niveau beroemd:
archeologen denken HET oudste
graf van Nederland te hebben
gevonden. Het graf zou vanuit de
middensteentijd (ca. 7600 v.Chr.)
dateren.
Het graf is ontdekt tijdens
archeologisch
onderzoek
voorafgaand aan de bouw van een
bedrijventerrein. Het crematiegraf
bestaat uit een kleine kuil met een
doorsnede van ongeveer 50 cm.
In het graf werden gecremeerd
botresten van een kind gevonden,
dat naar verwachting +/- 9 jaar oud
zal zijn geweest. De onderzoekers
concludeerden dat uit het feit dat
vlakbij die vondsten een deel van
een snijtand is gevonden. Dergelijke
tanden breken normaliter pas

op negenjarige leeftijd door. Het
geslacht was jammer genoeg
niet meer vast te stellen. Wel
duidelijk is dat de overledene als
jager-verzamelaar
tijdens
het
mesolithicum leefde: het kind zou
tussen 7655-7582 v.Chr. door zijn/
haar stam zijn gecremeerd en
begraven. Naast die crematieresten
zijn er in het graf hazelnoten en
vuursteenfragmenten
gevonden.
Deze zijn opgenomen met het oog op
het hiernamaals, aldus projectleider
Tom Hos.
„De overledene kon in het
hiernamaals met de vuursteen
nieuwe gereedschappen maken.

Figuur 2: een in het graf gevonden tand.

De hazelnoten waren bedoeld als
voedsel voor de reis daarheen.”
Trouwens, een graf in Rotterdam,
dat tot nu toe officieel is beschouwd
als het oudste graf van Nederland,
is zo’n 9000 jaar oud, dus een paar
eeuwen jonger dan de recente
vondst in Haps.

Volgens archeologen zwierven veel
jagers-verzamelaars in de regio rond
Haps tijdens het stenen tijdperk.
Tijdens opgravingen in Haps zijn er
nog meer vondsten gedaan, zoals
pijlpunten en verbrande botten van
herten en zwijnen.
Hos gaf ook toe dat de publicatie
van deze prachtige vondsten werd
uitgesteld totdat de maatregelen
tegen het coronavirus tot het
verleden behoorden. “We wilden de
resultaten graag delen met een live
publiek.” De officiële presentatie
is gepland op 20 april 2022. De
vondsten
worden
binnenkort
tentoongesteld in Museum Ceuclum
in Cuijk (provincie Noord-Brabant),
Nederland.
Cyprus
Beeld je in dat jij de kans krijgt
om een heiligdom te verkennen
dat bestond in de 7e eeuw v.Chr.,
een plek waar kolossale beelden
en belangrijke terracotta figuren
stonden. Een plek die na zijn vondst
meer dan een eeuw lang vergeten
zal worden om nadien ineens uit het
niets terug te verschijnen. Vliegende
Hollander style!
Zo’n situatie heeft een team van
Duitse archeologen in Cyprus
meegemaakt. Aangekondigd door
het Cypriotische ministerie van
Oudheden en het ministerie van
Transport,
Communicatie
en
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Werken, werd het heiligdom van
Apollo in Frangkissa, gelegen in
de buurt van het dorp Pera Oreinis
en ook de site van de antiek stad
Tamasso, in oktober 2020 door een
samengesteld team archeologen
onder leiding van Dr. Matthias Recke
(Universiteit van Frankfurt) en
velddirecteur Dr. Philipp Kobusch
(Universiteit van Kiel) gevonden.
Via een intensief overzicht van dat
gebied was het voor de archeologen
mogelijk om de exacte locatie van
het heiligdom met zekerheid te
lokaliseren.
Het heiligdom van Apollo in
Frangkissa, met zijn prachtige
sculpturen, werd voor het eerst
in 1885 ontdekt tijdens de Duitse
bevrijdingsoperatie,
met
Max
Ohfalsch-Richter aan de leiding.
De meeste vondsten zijn naar
musea in het buitenland gebracht,
hoewel sommige vondsten zoals de
beroemde Kolossus van Tamassos,
zich in het Cyprus-museum in
Nicosia bevindt. Men trouwens dat

Figuur 3: vondsten van de opgraving in 1885 door
Max Ohnefalsch-Richter.
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sommige schatten uit dat heiligdom
te zien zijn in bekende steden zoals
Londen en Toronto.
De archeologen deden daarbij
een survey, waaruit bleek dat een
hoge concentratie van scherven,
maar ook fragmenten van oude
sculpturen en terracottabeeldjes in
een relatief beperkt gebied werden
aangetroffen.
Volgens Matthias Recke zijn er
verschillende redenen waarom
dit belangrijke heiligdom en
de sensationele vondsten zijn
vergeten. Eentje daarvan is dat
Max Ohnefalsch-Richter in 1885
de vondsten zelf wilde publiceren
vanwege hun groot belang van
de site en daarom nauwelijks
informatie onthulde totdat zijn boek
werd gepubliceerd. Maar omdat hij
echter in permanente financiële
problemen was en geen tijd vond
om zijn onderzoek voort te zetten,
verscheen dit boek uiteindelijk nooit.
Bij zijn dood in 1917 was alleen een
onvolledig manuscript beschikbaar,
wat niet in dit formulier kon worden
gepubliceerd. Voor archeologisch
onderzoek (van onze tijd) is dit
echter belangrijk materiaal, want
het geeft wat informatie over de
vondsten in Ohnefalsch-Richter zijn
tijd.
De site zelf viel in de vergetelheid
omdat het gebied, binnen een paar

dagen opnieuw werd ingevuld na
het einde van de opgravingen.
De landeigenaar had dit door het
contract bepaald, omdat hij het
gebied deadass voor de landbouw
wilde gebruiken. Ugh.
„Interesse in archeologie was op dat
moment niet zo wijdverspreid en
niemand achtte ruïnes als toeristisch
monument bijvoorbeeld”, verklaart
Recke.
Daarnaast werd op dat moment ook
een wet toegepast die de verdeling
van de vondsten heeft vastgelegd:
1/3 van de vondsten ging naar het
museum in Nicosia, 1/3 naar Max
Ohnefalsch-Richter en 1/3 aan de
fameuze landeigenaar.
Een voorlopige analyse van de
vondsten toonde aan dat het gebied

bewoond was sinds de IJzertijd,
wat aanhield tijdens de Archaïsche,
Klassieke
EN
Hellenistische
perioden.
En hiermee ga ik mijn artikel
beëindigen.
Leuke
vondsten,
right? Hopelijk hebben jullie er
iets van geleerd. En om even te
verduidelijken, ik heb de essentiële
informatie gebruikt. Als jullie zin
hebben om meer info over één van
die vondsten te vinden, raad ik
jullie aan om deze via internet op te
zoeken. Ik kijk ernaar uit om jullie
nieuwe locaties te presenteren.
Peace out.
Jeremy Kalonda Muluba (JKM)

Figuur 4: schoenfragment, gevonden in 2020,
vergeleken met een vondst uit de opgravingen
van 1885.
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Ferrerfgoed: konijntjes

B

ij
deze
paaseditie
van
ons
geliefd
kringblad
hoort
natuurlijk
ook
een
erfgoedartikeltje in thema. Zoals
in eerdere artikeltjes al zichtbaar
werd, is erfgoed als term zeer
breed. Hierbinnen bestaat ook
levend erfgoed. In België omvat
het levend erfgoed de Belgische
oude en streekeigen boerderij- en
neerhofdieren. Denk bijvoorbeeld
maar aan het Belgisch* Trekpaard
of de Mechelse herder, die
wereldwijd bekend zijn. Bij
de neerhofdieren horen ook
verschillende konijnenrassen, en
zeg nu zelf, dat is toch perfect in
paasthema? Want aangezien hazen
niet gedomesticeerd zijn, moeten
we het hier met afstammelingen
van het wilde konijn doen.
Hoewel het hier in België vol
konijnen rondloopt, wild of tam, was
dit zeker niet altijd zo. Het konijn
komt
namelijk
oorspronkelijk
uit het Iberische schiereiland.
Pas in de middeleeuwen kwam
het in de Lage landen terecht. De
oudste aanwijzingen dateren rond
1255 voor Vlaanderen, en 1297

*Nvdr: lees: Brabants trekpaard.
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voor Nederland. Ondanks de late
introductie voelde het konijn zich
hier duidelijk thuis, want los van alle
gekweekte konijnen is er in België
ook een zeer grote populatie wilde
konijnen.
Deze wilde konijnen zijn de
voorouders van alle konijnen die
op kinderboerderijen of misschien
wel bij je thuis rondhuppen. Er
werd een hele waaier aan rassen,
groot en klein, uit gekweekt. De
Belgische rassen die tot levend
erfgoed worden gerekend zijn de
volgende: Belgisch zilver, Belgische
haas, Blauw van Ham, Blauw van
Sint-Niklaas, Parelgrijs van Halle,
Steenkonijn, Van Beveren, Wit van
Dendermonde, Angora dwerg, Gents
baardkonijn en de Vlaamse reus,
waarvan de laatste ongetwijfeld de
bekendste is, ook internationaal.
Van deze rassen is het Steenkonijn
het alleroudste gekend raskonijn in
België. Het ras stamt rechtstreek af
van het wilde konijn. Qua uiterlijk
lijkt dit konijn dan ook zeer sterk
op een wild konijn. Het heeft een
gedrongen lichaam met korte,
gespierde poten en rug. Als oudste
ras ligt het ook aan de basis van

vele andere rassen, zoals de Vlaams
reus, die dezelfde ‘wildkleur’ als
vachtkleur deelt. De erkende
kleuren voor het Steenkonijn zijn
haaskleur, konijngrijs en ijzergrauw.
De naam van het konijn heeft
trouwens niets met stenen of de
grijze kleur te maken. Het verwijst
namelijk naar een ‘steen’, een oude
gewichtseenheid dat ongeveer 3,5kg
is, het vroegere slachtgewicht voor
het ras. Het werd namelijk gehouden
voor vlees. Rond 1900 was het ras
zelfs bijna volledig uitgestorven door
invoer van goedkoper konijnenvlees.
Gelukkig bleef het gekweekt worden
en bestaat het Steenkonijn vandaag
nog steeds, zei het bijna exclusief
in België. De meeste Steenkonijnen
wegen vandaag minder dan een
steen.

Het werd al gauw zeer populair,
ook buiten de landsgrenzen. In
1912 werd het zelf tentoongesteld
op de wereldtentoonstelling in
Sint-Petersburg. Door de Eerste
Wereldoorlog kende het jammer
genoeg een sterke terugval en
verdween het van tentoonstellingen.
Sinds de jaren ’70 word het terug
meer gekweekt, maar het blijft een
zeldzaam ras. Ook het Blauw van
Ham is (oorspronkelijk) een vleesras.
De Vlaamse reus is misschien wel

Figuur 2: Blauw van Ham

Figuur 1: Steenkonijn.

Alle konijnenrassen die tot het
Belgisch levend erfgoed gerekend
worden zijn eigenlijk Vlaams.
Slechts één konijnenras ontstond
in Wallonië, namelijk het Blauw van
Ham. Dit ras ontstond in 1902 in Hamsur-Heure (Henegouwen) en lijkt
sterk op het Blauw van Sint-Niklaas.

het bekendste konijnenras ter
wereld. Ondanks de ouderdom van
het ras is het tot vandaag nog steeds
het allergrootste konijn ter wereld.
Deze reuzen hebben hun naam
niet gestolen. Volwassen wegen
ze tussen de 6 en 7,5 kg, maar dit
kan zelfs tot 10kg gaan. De lange
konijnen zijn gemiddeld iets minder
dan een meter lang. Ook de oren zijn
enorm, tussen de 17 en 21cm. De
Vlaamse reus wordt al vermeld in
de 16de eeuw. Toen werd het gefokt
rond Gent onder de naam ‘Gentse
reus’. Als raszuivere Vlaamse reus
komt het tot stand in het midden
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van de 19de eeuw. Aan het einde
van de 19de eeuw werd het veel
geëxporteerd naar Engeland en de
Verenigde Staten, waardoor het nu
ook internationaal veel gehouden
wordt. Oorspronkelijk was dit
een ras dat gehouden werd voor
vlees en vacht, maar tegenwoordig
wordt het ook zeer veel als huisdier
gehouden. Het allergrootste konijn
ter wereld was Darius, een Vlaamse
reus rammelaar (mannetje). Hij
woog 22kg en mat 130cm. De
recordhouder kende echter een
triest einde, in april 2021 werd hij
uit zijn thuis gestolen en niet meer
teruggevonden. Darius was toen al
12 jaar en is vermoedelijk kort erna
gestorven.

Voor Darius
Hij was werkelijk groots.
~

Ferre O

Figuur 3: Darius, de grootste Vlaamse reus en het grootste konijn ter wereld.
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Het slagschip Lefort

I

k was van plan om onze lezers
naast mijn politieke artikel ook
nog iets min of meer archeologisch
mee te geven. Maar ik wist niet
goed wat. Tot het Russische
oorlogsschip ‘Moskva’ zonk in de
Zwarte Zee.
De Moskva werd gekelderd door
raketten van het Oekraïense leger.
Maar de Russen beweren dat het
schip beschadigd raakte door een
ongeluk met munitie en ten slotte
zonk tijdens de reddingsoperatie.
De Russische marine (en Poetin)
zitten hier zeer mee verveeld. Ze
kunnen kiezen tussen de volgende
verklaringen: toegeven dat het
schip zonk door Oekraïense nazi’s
of zeggen dat het zonk door
incompetentie en wanbeheer. De
Russische media wist ook niet
goed wat te doen: verschillende
commentatoren reageerden furieus
en eisten dat er toch minstens één
kernbom op Kyiv werd gegooid ter
vergelding (want hoe durven die
Oekraïners terug te schieten als er
op hun geschoten word!).
Om terug te komen bij het
archeologische en een aansluiting

met mijn andere artikel: we
mogen als vrij land dus niet in een
kramp schieten bij al het culturele
boycotten dat uit Rusland komt. Er
zijn namelijk prachtige dingen die
uit Rusland komen en archeologische
objecten vallen daar onder. En die
zijn soms spectaculair. Daarom het
volgende:
De Russische marine heeft een
lange ervaring met zeerampen en
schepen die vergaan zonder enige
verklaring. In de 19de eeuw gebeurde
er ook zo’n ramp met het slagschip
‘Lefort’. De Lefort was een van de
laatste grote houten slagschepen
voor de overgang naar stoom in de
marine werd gemaakt. Ze was een
van de grootste van haar soort, een
zogenaamde ‘First-rate’, de zwaarste
en grootste oorlogsschepen. Ze had
84 kanonnen en was net geen 60
meter lang en 3500 ton zwaar, wat
voor een houten slagschip enorm
was. De bemanning bestond uit 743
matrozen en 13 officieren. De dag
van vandaag bestaat er nog exact
1 slagschip van deze soort. De HMS
Victory die in een droogdok ligt in
Portsmouth, Engeland. De Lefort
die gebouwd werd tussen 1833 en
23

Figuur 1: de Lefort toen.

1835 is in zekere zin een modernere
versie van de Victory (die in 1765
werd gebouwd). De krijgsheren van
de Lefort zijn wel iets bescheidener
dan de Victory. De Lefort nam enkel
deel aan de Krimoorlog, die door
Rusland uiteindelijk verloren werd.
In 1857 werd de Lefort in de Baltische
Zee gestationeerd en werd gebruikt
om soldaten te vervoeren. Tijdens
een van deze reizen stak er een storm
op en verging het schip met man en
muis. Een onderzoekscommissie
van de admiraliteit heeft nooit een
goede verklaring kunnen vinden
voor wat er toen gebeurd is. Heel
lang bleef zelfs de precieze locatie
van dit zeemansgraf een geheim. Tot
2013, wanneer een onderzoeksschip
die een duikboot uit de Tweede
24

Wereldoorlog
probeerden
op
te sporen toevallig op de op de
Lefort uitkwamen en een schip
aanschouwden dat al 156 jaar niet
meer door mensenogen was gezien.

De wateren van de Baltische Zee zijn
gekend voor hun wonderbaarlijke
capaciteit om houten schepen en
andere zaken goed te bewaren. Kijk
maar naar de Vasa, een schip uit de
17de eeuw dat zo goed bewaard is dat
het kon bovengehaald worden en het
mogelijk was om nog op de dekken
te wandelen. Maar dit was nog iets
apart, indien de Lefort zou worden
bovengehaald en leeggepompt zou
je er gewoon mee kunnen varen en
zelfs terug mee oorlog voeren. Zo
goed is het schip bewaard gebleven!

Figuur 2: de Lefort nu.

De dekken zijn nog sterk genoeg om
alle kanonnen te dragen, wapens
hangen nog aan de muur. Hier en
daar lagen de beenderen van de
passagiers en bemanningsleden
tussen de touwen die op de dekken
lagen, soms nog met elementen van
hun kledij zoals laarzen en riemen.
De uniekheid zorgde ervoor dat
er al snel speciale teams werden
opgetrommeld om van deze oncein-a-lifetime opportunity gebruik te
maken. Het volledige schip werd in
de mate van het mogelijke uitgekamd
door onderwaterarcheologen en
gespecialiseerde duikteams en er
werd beeldmateriaal gemaakt van
bepaalde sectoren. En met de toen
nog zeer unieke scantechnologie
werd het volledige schip gescand
en werd er een 3D-model gemaakt
dat virtueel te bezoeken is. Er werd
dus een letterlijk virtueel museum

gemaakt. Post-covid zijn deze
dingen wat meer ingeburgerd maar
nog niet zo lang geleden wat dit
toch redelijk uniek, en allemaal door
Russen gemaakt.
Ik geef hierbij de link zodat jullie
het zelf kunnen bezoeken: http://
lefortship.com/
Wodan Van den Bruel
Reporting for Alfabeltjes
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Archeogames
De stoel: Alfabeltjes introduceert een nieuwe wederkerende archeogame,
regelrecht van de VRT gepikt! Elke editie verschijnt er een foto van een
locatie in en om Leuven, en een object. De eerste persoon die een foto van
zichzelf met het gevraagde object op de juiste locatie naar een redacteur
doorstuurt, wint eeuwige roem door in het volgende Alfabeltje te verschijnen
(en een échte prijs).
Winnaar vorige editie: Anna De Loore

Hier

Met een truweel
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Waarheid of leugen? Proffeneditie: De fossielenfuif komt in zicht! Vorig jaar
is dit prachtige evenement jammer genoeg niet kunnen doorgaan. Gelukkig
had team feest het geweldige idee om een fossielenquiz te organiseren, op
basis van ludieke vragen die gesteld waren aan de proffen. De antwoorden
waren zo hilarisch dat we ze maar al te graag nogmaals recycleren. Kan u
ontdekken welke uitspraken waar zijn en welke een leugen?
1.
Professor Van Peer stoort a)
Er is maar één echte studie
zich als lesgever het meeste aan:
van het verleden
a)
Studenten die te laat de les b)
Die van geschiedenis zijn
binnenkomen
hulpwetenschappers
b)
Studenten die hem niet als c)
Alle studies naar het
professor aanspreken
verleden zijn belangrijk, een
c)
Studenten die soep eten op goede samenwerking is dan ook
de voorste rij
aangewezen
d)
Studenten
die
ver d)
*zingt Alfalied*
opschuiven in de aula en de voorste
rij openlaten
5.
Op een terrasje met
stralende zon en goed gezelschap
2.
Het geheime talent van dr. geniet professor Vanmonfort wel
Claeys is:
eens graag van:
a)
69 letterkoekjes tegelijk in a)
Een lekkere fakspecial
zijn mond krijgen
b)
Blauwe Chimay en wat
b)
Buikdansen
borrelhapjes
c)
Een volledige watermeloen c)
Een glas rode wijn
opeten in twee minuten
d)
Orval van minstens zes
d)
Speerwerpen
maanden oud
3.
Professor Degryse durft
volgende (Alfabeltjes-gerelateerde)
rol wel eens aan zichzelf toekennen:
a)
Waarzegger (gespecialiseerd
in Tarot kaarten)
b)
Volwaardig dichter
c)
Love doctor
d)
Geoloog aan de toog
4.
Marianne haar mening over
andere studies naar het verleden
luidt als volgt:

6.
Professor Poblome
vroeger:
a)
Praeses van Alfa
b)
De eerste tapper
archeologie
c)
Beheerder van de fak
d)
Alfabeltjesredacteur

was
van

7.
De grote droom van Toon
Sykora is:
a)
Keizer worden van een
intergalactisch rijk
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b)
Stand-up comedian worden
c)
Erkend worden als ’s werelds
nr.1 Minecraft-builder
d)
De fieldschool in Egypte
organiseren
8.
Het favoriete fossiel van dr.
Daems is:
a)
Pelagornis mauretanicus
b)
Professor Van Peer
c)
De
iguanodons
van
Bernissart
d)
Yo mama
9.
Professor
Doporé
was
vroeger:
a)
Een professionele danser
b)
Een professionele cellist
c)
Een
professionele
hordeloper
d)
Een professionele goochelaar
10.
Dr. Vandam maakte als
student een klein foutje op een
opgraving, namelijk:
a)
Hij liet zijn gsm vallen in een
boorgat van enkele meters diep
b)
Hij trok uit enthousiasme
een mesolithische kling regelrecht
uit zijn context
c)
Hij sloeg met een pikhouweel
op een intacte kylix
d)
Hij was de dag ervoor
uitgeweest en moest plots overgeven
11.
Ook professor De Meyer
beging wel eens een fout, namelijk:
a)
Ze
liet
een
pas
gereconstrueerde pot vallen
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b)
Ze was haar veldboek vol
belangrijke informatie vergeten in
Egypte
c)
Ze liep per ongeluk tegen de
peperdure Total Station
d)
Ze stond per ongeluk in de
verkeerde luchthaven en kwam
zo te laat voor een belangrijke
vergadering in Caïro
12.
Dr. Carpentier zou graag
eens op een etentje gaan met de
bekende archeoloog:
a)
Indiana Jones
b)
Heinrich Schliemann
c)
Professor Schoep
d)
Michael Ventris
13.
Dr. Cleymans heeft een
unieke favoriete site, namelijk:
a)
Atlantis
b)
De fak
c)
Dayr al-Barsha (en níet
Sagalassos)
d)
Youtube.com
14.
Nico Starring heeft aan zijn
studentijd mooie herinneringen aan
iets waar Kleine Robbe (2ba) ook wel
wat van kan:
a)
Fastfood binnenschrokken
in één hap
b)
Drinken van de toog
c)
Bakdag
d)
Nachten doorhalen zonder
kater

Wie is het? Proffeneditie: geeft hij een L-vak? Maakt ze goede powerpoints?
Speel met een mede-Alfabeltjeslezer een gezellig spelletje Wie is het? met de
proffen archeologie.

Katelijn Vandorpe

Philip Van Peer

Marleen De Meyer

Jeroen Poblome

Bart Vanmontfort

Ilse Schoep

Ortwin Huysmans

Johan Verbeckmoes

Patrick Degryse

Gert Verstraeten

Dirk Speelman

Marianne Toonen

Yann Tristant

Jo Claeys

Magaly Rodriguez Garcia

Koenraad Brosens

De juiste antwoorden: 1: c, 2: b, 3: c, 4: a, 5: d, 6: b, 7: a, 8: d, 9: d, 10: c, 11: a, 12: c, 13: a, 14 : d
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Het poëziehoekje

De regenworm en zijn moeder
Er was een regenworm in Sneek
die altijd naar de sterren keek,
en fluisterde: hoe schoon, hoe schoon!
Zijn meoder zei: Doe toch gewoon,
kijk naar beneden naar de grond,
dat is normaal, dat is gezond,
kijk naar beneden, zoals ik.
En toen? Toen kwam de leeuwerik!
Het wormpje, dat naar boven staarde,
zag hem op tijd en kroop in d’aarde,
maar moe die naar beneden keek,
werd opgegeten (daar in Sneek).
Dus doe nooit wat je moeder zegt,
dan komt het allemaal terecht.
Annie M.G. Schmidt
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Doctor Love

V

oor al je probleempjes op
Tinder, in de liefde of bij
het versieren van een prooi staat
Doctor Love voor je klaar.

moet opvoeden.

Hey dr. Love, ik zit met een prangende
vraag. Mijn hart is al een paar keer
gebroken en nu zit ik met een serieuze
angst tegenover nieuwe liefde of
commitment. Tegenwoordig ben ik
ook wel aan het flirten met iemand
waar ik ook al een aantal keer mij
naar huis ben geweest. Stap ik hier
op af? Geef ik mijn gevoelens toe?
Of is het een gevalletje seks goed, al
goed?
maagdje69420xoknipoog

Hoe fixt ge ouderejaars chick waar ge
nog nooit mee het gepraat
[deze persoon had een emoticon als
naam, de redactie doet daar niet
aan]
Stap 1: noem ze niet chicks, niemand
doet dat
Stap 2: zie dat je zelf een snack bent,
want op een lelijke kop willen deze
wulpse dames niet kijken
Stap 3: Elias je weet dat als je een
knipoogje gooit naar die bepaalde
dame dat ze vanavond bij u in bed
ligt
Stap 4: Hou je bek en bef ze

De vraag is niet wat kan ik krijgen,
maar wat wil ik. Wil je snel even
rampetampen en verder proeven
van het single bestaan en neuken
als een sprinkhaan. Of zoek je
een knusse nest waar je je eitjes
veilig kan leggen? Angst voor
commitment etc is bullshit, als je
de juiste persoon hebt gevonden zal
dit geen probleem vormen.. zo niet
lopen als de wind voor dat iemand
per ongelijk zwanger raakt en er
pas na 6 maanden achter komt en
je je kind binnen het VRG presidium

Hoog geacht

Yours truely

Meneertje liefde

DR love

Hey Dr. Love, even een quick question;
Wat zijn de grootste zonden qua liefde
die een alfaan kan ondergaan volgens
een expert zoals uzelf? Groetjes van
een nieuwsgierig studentje.
Bemoeial :*)
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Er is maar één ding erger als kringcest
en dat is de liefde bedrijven met een
Historiaan.
Ook niet diep genoeg graven naar
het vrouwelijke orgasme is een
zonde die een mannelijke Alfaan kan
begaan.
En op vlak van liefde, iemand
dumpen in de blok/ examens is NOT
DONE!
Je stoeipoesje,

DR liefde

Het tweede semester was echt weer
heftig. Ik elke week: ‘Ik ga niet
uitgaan deze week’. Een week later:
seks in de bosjes om 7u in de ochtend
en met zuigplekken terug naar mijn
ouders.
Anoniempje X
Allerliefste Alfaan,
Je hoeft niet te liegen, we weten
allemaal dat het niet reëel is dat
een Alfaan nog nuchter genoeg is
om hem recht te krijgen om 7 in de
ochtend, tenzij je SUPERFOOD bent
gaan eten bij onze held Alibaba en je
batterij weer te charge.
DOEI TUIG

Dr love

Twee hopelose mannen zoeken ne
dubbeldate. Na wat blauwtjes op
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te lopen in de fak is het tijd voor
professionele hulp en hierin trek
ik mijn kompaan mee. Help wordt
gewaardeerd!
Zakje 37 en Krabsla
Zou het niet kunnen helpen om
te leren spellen? Hopeloze* Hulp*
de meerderheid van de vrouwtjes
binnen letteren kan het niet
appreciëren wanneer je Nederlands
even slecht is als die kerel van
gisteren avond in hun bed. Ik heb
ook het gevoel dat jullie nog al veel
pretentie hebben.. misschien eens
zoeken onder jouw niveau in de
plaats van ver er boven?
DAG DAG
Met een lacht

Liefdes man

Tips om de weg naar de clit te vinden?
…
Is de poes niet nat, dan ben je hoogst
waarschijnlijk veel te zat!
Wanted to kiss a girl, but ended my
night with some random drunk dude
from Limburg. :-)
Jeraen
Boy, boy, we got an international,
impossible at archaeology. But I
will make an exception just for you.
Maybe what you want is just not
what u need. When you are drunk
your true self comes to mind... and
if your true self prefers boys... then

I would ride that sausage like the
cowboy that you are.
Bye bye and good protected sex
DR love
Na een avondje stappen pipi op de
livingstoel doen omdat je denkt dat
dat de wc is xp
Pouleke
Ik denk dat de mama en de papa dat
niet zo leuk vinden…
Wat je kan doen om de pipi te
verbergen is er veel benzine op doen
en de zetel gewoon in de fik steken.
Dan zeg je dat het allemaal de fout
was van MAO. Wanneer ze vragen wie
Mao is zeg je huh dat is mijn broer.
Erna wordt je naar de psychiater
gebracht en gaat iedereen vergeten
dat je op de zetel gepipiet hebt.
Veel succes,
Muskyhusky

Love love love

Ik wil geile neukseks
Wanneer je niet kan lezen en je
naam en vraag omwisselt…

Ik wil geile neukseks

Muskyhusky
Wanneer je door hebt dat je dom was
en je je fout probeert recht te zetten,
maar het onrecht al geschied is.

Ik probeer seks en masturbatie te
voorkomen, maar ‘s avonds komt het
„circus” er toch aan. Wat moet ik
doen?
Emmanuel Kant
Wel moest ik seks kunnen hebben
met „het circus” zou ik ook geen
nee kunnen zeggen. Een stoere body
builder, een lenig lekker vrouwtje,
de harige vrouw, de mimespeler
en de stomende showman. Alle
gekheid op een stokje, waar vind jij
dat circus? Leslietje en ik proberen
al even nieuw leven in onze relatie
te spuiten maar het enige wat er nu
gespoten wordt is botox… let me
know in de volgende editie
XXX

Meester liefde
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V

Het mysterie van de verdwenen
Alfabeltjes

ele
vrienden
van
de
archeologie zijn wellicht al op
de hoogte van het feit dat sedert
zowat een jaar af en toe hele stapels
Alfabeltjes verdwijnen uit het MSI
en het Erasmushuis. Hoewel ik als
geen ander op de hoogte ben van
de ontzettende populariteit van
dit erudiet studentenblad, moet
ik toch constateren dat ze toch
wel opmerkelijk vlug verdwijnen
en dat zonder tekenen te
vertonen van totale verspreiding
onder de archeologisch geaarde
studentenbevolking.
Daarom,
waarde lezer, kan ik slechts één
conclusie trekken: hier speelt
iets groters, iets sinisters, iets
mysterieus. Het mysterie van de
verdwenen Alfabeltjes.
Wij archeologen kampen, zoals
alom bekend, met een hele resem
aan natuurlijke vijanden en het lijkt
me niet meer dan logisch dat deze
antagonisten van de archeologie
hiervoor verantwoordelijk moeten
zijn. Ik lijst hier even de voornaamste
op, zodat u, beste lezer, op uw hoede
kunt zijn voor dit gevaar jegens uw
felbegeerde studentenblad.
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Rivaliserende studentenbladen.
Misschien pikken de 2de- en 3derangsstudentenbladen (om nog
maar te zwijgen over het Belang
van Babylon) het niet dat Alfabeltjes
het superieure kringblad is en
vernietigen ze de oplage uit
jaloezie.* Onwaarschijnlijk, want als
ze niet regelmatig publiceren, doen
we ze geen concurrentie aan, maar
het kan.
Aliens. Aliens zijn één van de grootste
vijanden van de archeologen. Zij
wensen namelijk te verhinderen dat
we de waarheid over de piramides aan
het licht brengen, omdat we zo hun
desinformatiecampagne in de war
brengen. Zij poneren namelijk dat de
piramides helemaal niet door aliens,
maar door mensen zijn gebouwd
(bespottelijk!). Dat zij de Alfabeltjes
ontvoerden is onwaarschijnlijk,
want in de Alfabeltjes hebben we
het zelden over piramides, omdat
de egyptologen nooit artikeltjes
schrijven, maar het blijft zeker een
mogelijkheid.
De vloek van Toetanchamon. Zoals
u wellicht weet, zit de ondergrond vol
artefacten waar vloeken op rusten.

die met een culturele revolutie
zomaar vijf millennia geschiedenis
wegvaagt. Kan het dat zijn geest
nog steeds de aarde niet verlaten
heeft? Ja. Zou hij dan in het MSI
rondspoken? Gezien er Griekse
beelden zijn is die kans zeer reëel.
Kortom,
de
dreigingen
zijn
veelvoudig. Lezer! Wees waakzaam
en
rapporteer
verdachte
gedragingen aan de redactie.
Max De Schutter
Graaf maar eens de verkeerde pot
of het verkeerde geraamte op, en
je hebt al prijs. Het meest bekende
voorbeeld daarvan is natuurlijk
het Graf van Toetanchamon dat in
1922 werd opgegraven, waarbij een
statisch acceptabele hoeveelheid
mensen om het leven kwamen.
Hartstikke vervloekt dus. Is het
mogelijk dat de redactie vervloekt
is geraakt na een verkeerde schop
in de grond te steken? Niet uit te
sluiten.
De Veto. De Veto zou nooit iets
uithalen met de Alfabeltjes en ze
zeker niet in de vuilbak smijten waar
de redactie praktisch bij staat. Zulke
wandaden van literatuurterrorisme
zouden ze nooit uithalen. Nooit.
Heinrich
Schliemann.
De
aartsvijand van de archeologie. Zeg
maar de Mao Tsedong van Troje,

*het spreekt voor zich dat dit - in tegenstelling
tot de rest van dit artikel - een grap is. De
redactie is fan van de „concurrentie”.
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Vraag Vindushi

H

et is bekend dat menig
sterfelijk wezen op zoek is
naar zijn verder doel in het leven.
Met geen zicht op de toekomst
blijft dit een moeilijke taak.
Daarom ben ik, Vindushi, hier
om jullie belangrijke vragen op
te lossen zodat de toekomst reeds
vaststaat.
Wanneer
worden
L-vakken
afgeschaft?
elke student van Faculteit Letteren
Beste student, de geschiedenis heeft
besloten dat het lot van de student is
om te lijden. Het beste voorbeeld is
de L-vakken. Sinds deze nog een kort
bestaan kennen, staan de sterren zo
in lijn dat al deze vakken pas in 2069
afgeschaft worden. Ik voorspel dat
informatievaardigheden en digital
reason als eerst zullen verdwijnen.
Ik kan niet meer zo goed drinken als
in mijn eerste jaar :( Corona heeft
mijn tolerantie verneukt, hoe kan ik
dit oplossen?
Pintje
Hallo Pintje, ik voel jouw pijn. Het is
voor niemand gemakkelijk geweest
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en zeker niet voor onze geliefde
fak. Uit mijn ervaring zal ik wat tips
geven. Tip 1: eentje is geentje, het kan
nooit kwaad om één extra te drinken
(zeker niet tijdens het happy hour).
Tip 2: de bier-water combinatie.
Als je voelt dat alles wat waziger
wordt, dan moet je tussendoor een
non-alcoholisch drankje drinken
per pintje dat je drinkt. Tip 3: leer
uit ervaring. Wanneer je een avond
te diep bent geweest, neem afstand
van het drankje en leer hieruit je
grenzen. Je leert hierdoor stap voor
stap steeds je grens omhoog te halen.
Tip 4: FAK LETTEREN PLACE TO BE
Help

Ku

Hallo ku, het noodnummer is
112. Indien er een klacht is over
de KU Leuven verwijs ik naar het
nummer 016 32 55 00. Indien je van
een shampoo fles gedronken hebt
verwijs ik je naar het antigifcentrum:
070 245 245. Als er problemen zijn
die niet met een telefoonnummer
op te lossen zijn bel Vindushi op het
nummer: 0420 69 69.

Wanneer wordt het leven beter? MIA
(mentaal instabiele Alfaan)
Beste MIA, de donkere gedachten
zijn logisch op dit moment van
het jaar. De stress en mogelijke
privéproblemen kunnen het moeilijk
maken om door deze periode te
komen. Voor een echte Alfaan
wordt het leven beter als je in het
veld staat en beseft dat je een goede
vondst hebt opgegraven. Indien dit
het niet is: ga naar de bar en bestel
wat pintjes om alles wat te vergeten.
Is er een kans dat proffen hun taken
kunnen terug trekken, of dat ik
slaag?
oververmoeide student
Howdy oververmoeide student, er is
altijd een kans in het leven. Ik heb
even gekeken bij de verschillende
dimensies en heb hierbij enkele
besluiten kunnen maken. Er is
slechts 1/99 realiteiten die alle taken
laten vallen. Van deze 99 realiteiten
zijn er 98 die tonen dat je zal slagen
dit jaar. Bij deze ene dimensie ben je
verdronken in een Cristal in de Fak.
Hopelijk geeft dit wat moed.
Beste Vindushi, ik heb een belangrijke
vraag voor u. Gaat de RuslandOekraïnekwestie een invloed hebben
op de prijs van de pintjes in de fak,
aangezien de graanprijzen stijgen?
Mvg Pintje met panterprintje

Beste Pintje met panterprintje, na
een lange tijd de beurs gevolgd
hebben ben ik tot enkele conclusies
gekomen. De prijs van onze pintjes
zijn afhankelijk van het aanbod. Zo
is er al te zien dat men gaat zoeken
naar een groter aanbod en steeds
afstand gaat nemen van de Russische
kwestie. De fak is echter gebonden
aan de prijzen van onze fabrikant
Cristal. Als men de huidige kost
bekijkt voor een pint is dit met 20%
gestegen ten opzichte van de vorige
prijzen. Dit was immers het gevolg
van de Coronacrisis 2020 en dat de
fak geen pinten meer kon verkopen.
Dus als ik deze logica volg, zouden
de prijzen niet moeten stijgen door
deze kwestie. Maar om deze stabiel
te houden moet er genoeg van deze
pintjes geconsumeerd worden om
de prijs van de Fak gelijk te houden.
Dus we leiden af: drink pintjes
anders wordt bier te duur!
Het leven is geen crèmekar, hoe kan
ik dit veranderen?
bananenijs
Beste Bananenijs, als je lang genoeg
wacht is de crèmekar een melkkar.
Als het koud genoeg is dan is het een
ijskar.
Is er een kans dat Alfa een eigen
koffiebar opent met Marianne als
barista? #boycotMadMums
Boze koffieboon
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Goededag Boze Koffieboon, na onze
schitterende melkverkoop is er
helaas geen kans dat er een Alfa
koffiebar opent. De kansen zullen
enkel stijgen wanneer Marianne
hierin betrokken is. Met deze
geweldige dame zouden de koffies
uit de deur vliegen. Helaas heeft
ze al genoeg werk met Archeologie
recht te houden.
WIE GOOIT DE ALFABELTJES ALTIJD
WEG !?!?!?
Anonieme Aziaat
Hey Aziaat, ik dank u voor uw
geweldige rijst. Het is waarschijnlijk
een van de minderwaardige
tijdschriften. Het zal uw taak zijn
om onze bladen te beschermen met
uw leven. U zal dan voor het leven
vereeuwigd worden in de Alfabeltjes.
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Versprekingen
Aiwendel (2ba): ik moest iets doen….
Ah ja, Elian.

Robbe (2ba): Marianne is de weg en
de bestemming.

Laure (3ba): spuit het er maar in.

Jeremy (1ba): die was groter dan
verwacht.

Maarten
(sympathisant):
onze
vriendschap is gebaseerd op handen.
Waarop Kevin (3ba): de handjob was
fantastisch.
Johan Verberckmoes (prof nieuwe
tijd): toen hadden ze iets nuttiger
gestudeerd dan geschiedenis.
Emma (3ba) tegen Fleur (ma): ik wil
mijn tandenstoker wel is in u steken
ze.
Gretel (3ba) tegen Fleur (ma): gij
moogt wel op mijn snackje zitten.
Emma (3ba) tegen Fleur (ma): hebt
gij een onthaalmoeder?
Frieke (2ba): historianen hebben
dezelfde aura als Hollanders.

Vincent (ma): steek die groenten
eerder in mijn mond. Waarop Klaus
(ma): ik zou liever iets anders steken.
Waarop Kevin(3ba): Da is mijn taak.
Jeremy (1ba): Kevin lijkt op een Jood,
maar ik hou van Joden.
Kevin (3Ba): Omg, ik ben ook herpes!
Kevin (3Ba) tegen Jeremy (1Ba):
Hepatitis is echt een goeie.
Ludi (oude zak): ik heb ook
problemen als het er langs achter
uit valt.
Jasper (oude zak): ze zijn iets harder.
Gretel
(3ba):
struisvogels.

geografen

zijn

Arthur (jongere broer): wat boeit het
nu dat die oudste mens een naam Emma (3ba): elke keer als ge zo een
heeft? Waarop Gretel (3ba): wat is de plop hoort, krijgt iemand een boner.
naam dan? Arthur, vol overtuiging:
Quinten (hulpwetenschapper): ik
Suzy
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was naar die haar potje aan het
kijken met twee andere mannen,
heel intens.
Jens (VUB): Mel, zuig mij!
Jens (VUB) tegen Mel (4Ba): geef mij
uw pik.
Cisse (2Ba): wie biedt meer, wie biedt
minder? Waarop Wannes (2Ba):
blowjob!
Vincent biedt een hapje van een donut
aan. Waaop Mereke (knutselaar) nee
schudt en antwoordt: my body is a
temple.
Kevin (3ba): Omg, ja! Alek, kom naar
mij!
Gretel (3Ba) over Klaasje van K3:
Klausje.

te spelen.
Marie Liese (Babylon) over Wannes
(2ba): gewoon zo keel open en
kappen? Heeft hij al overwogen om
homo te zijn? Hij heeft er het talent
voor denk ik.
Cisse (2ba): ik ben altijd stevig.
Max (3ba): er zijn mensen, inclusief
mezelf, die twee mensen moeten
doen.
Aike (2ba): amai da ding is hard.
Aiwendil (2ba) *opent Kinder
Surprise*: ma oh die heb ik al.
Cisse (2ba): zo voel ik mij. Hmmm.
Harde boom.
Jens (VUB): ik verspreek mij nooit.

Mel (4Ba): da lijkt op paars da een
adtje heeft gedaan.

Jens (VUB): echte
hebben geen knieën.

Simon (3Ba): de crèche heeft ook zijn
charmes. Waarop Zander (3Ba): dat
ga ik niet ontkennen.

Frieke (2ba) & Machteld (2ba):
*zeggen enthousiast hallo tegen
Aiwendil*. Aiwendil (2ba): begint
spontaan te wenen.

Elian (2ba): dat was ik. Ik was de
schaap!
Arno (3ba): Ik zou Zander echt
gebruiken als gidsfossiel.
Cisse (2ba) tegen Quinten (2ba): Gij
wilt gewoon twee kinderen om mee
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archeologen

Fien (1ba): dit is echt de grootste
heuvel die ik in Vlaams-Brabant al
gezien heb.
Femke (1ba) tegen Fien (1ba): moet
ge een zakdoek hebben? Waarop
Fien: nee ik snuif wel.

Zander (3ba): das een excuus om de
meisjes aan te raken.

Casper (3ba) over Simon (3ba): Simon
got a sickness for the thickness.

Quinten (2ba) tegen Zander (3ba): gij
moogt aan mijn worstje komen.

Zander (3ba): doe maar, ik heb graag
een lang object in men gezicht.

Aike (2ba): het is klein maar het
steekt goed.

Simon (3ba): da huis hier, me die
deur.

Quinten (2ba) over een vriend: dieje
kan echt veel slikken.

Aike (2ba): ma ik sta droog.

Aike (2ba): ooh mooie balletjes.
Quinten (2ba): Ja, ik heb langs de
andere kant getrokken.
Zander (3ba): als ik ooit van een
stoel een orgasme kan krijgen, is da
deze stoel.
Jens (VUB): Max komt misschien
mee naar de plan sjarel. Waarop
Elian (2ba): NEEEEEEE!
Jeremy
(1Ba):
AlabamAlfa!

Sweet

home

Elian (2ba): die voelde ik vanbinnen.
Robbe (2ba): maar we moeten eerlijk
zijn, Alfa in zen geheel is een soort
van afrodisiacum voor existentiële
crisissen.
Gert Verstraeten (prof fysische
geografie): hoe breder de spleet, hoe
meer erin kan.

Aike (2ba): hebt ge liever da ik in
uw gezicht nies? Waarop Zander
(3ba): dan heb ik toch iets van
lichaamsvocht.
Emma (3ba): die paal is een beetje te
groot voor mij.
Zander (3ba) tegen Séraphine (Ma):
in welk hokje zit jij? Waarop Elian
(2ba): Melseksueel.
Simon (3ba) tegen Elian (2ba): ik ben
Belle en hij is mijn Beest.
Anna (2ba): kijk een steen. Waarop
Tom (4ba): nee da’s een demerdildo.
Jo Claeys (prof) : ik heb in de abdij
van Vlierbeek een heel bataljon
studenten misbruikt. (De readactie
kan dit beamen.)
Mel (4ba) *likt verf*: verrassend
smaakloos.
Leentje (2ba): das naakt, glad en
glibberig. Ik heb da vroeger eens
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aangeraakt en ik doe da nooit meer.

met mij?

Zander (3ba): ge moet dat eerst nat
maken, steek uw hand daarin.

Elian (2ba): men zegt dat ik de spits
moet afbijten, maar ik bijt liever de
navelstreng af.

Elian (3ba): dat kan ik wel ni ze,
dingen nat maken.
Arno (3ba) kijkende naar Quinten
(2ba) zijn edele delen: gij hebt wel
behoorlijk veel zaad!
Rainer (Musicologica): voor het stuk
ga ik geen onderbroek aandoen.
Jens (VUB) tegen Thomas (Ma): ah ik
dacht da gij vruchtbaar waart.
Arno (3ba): ik zit in het laatste gaatje.
Ik kan ni verder.
Emma (3ba): ge moogt Vincent
lenen, die kan wel fucken op een
goeie manier.
Van Peer (prof): op het festivalterrein
van Werchter zou ik toch eens graag
gaan boren.
Mel (4ba): aaah, m’n reet doet echt
zeer.
Mel (4ba): ik heb ook altijd de neiging
om in die gaten te kruipen.
Elian (2ba): ik denk dat mijn
plastieken dino’s gepaard hebben.
Tuur (ma): wilt ge een privégrotsessie
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In the meme time
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ZONDAG 20 SEPTEMBER
THE RETURN OF THE FAK

FAK LETTEREN OPENT ZIJN DEUREN ALS ZITCAFÉ!

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

Alfabeltjes zoekt 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.

