


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 lezers

Na een geïmproviseerd jaar zijn we 
gekomen aan de laatste Alfabeltjes 
van dit jaar, maar misschien wel de 
beste editie !
 
We hebben wat nieuwe columnisten 
kunnen regel met nieuwe verassende 
en verfrissende artikels . 

Ik wil alle columnisten die dit jaar 
mee geholpen hebben om elke editie 
weer geweldig te maken. 

Volgend jaar gaan we er alles 
aandoen om er een fantastische 
jaar van te maken met genoeg 
versprekingen, memes, artikeltjes... 

Tot snel en veel leesplezier

Emma

Beminde vrienden van de 
archeologie

Al een heel academiejaar mocht ik 
redacteur voor jullie zijn, een kans 
waar ik jullie enorm dankbaar voor 
ben. Om deze dank te tonen voorzie 
ik samen met Emma nog één laatste 
uitgave van de Alfabeltjes dit jaar. 
Ik hoop dat jullie er zelfs meer dan 
normaal van genieten, want kijk 
eens wat een kanjer van een editie 
dit is!

Dat is natuurlijk allemaal dankzij 
de columnisten, die steeds bereid 
zijn voor het algemeen goed hun 
tijd en inspiratie aan het schrijven 
van steeds weer betere artikeltjes 
te schrijven. Hiervoor oneindige 
dank. Ik zeg het steeds weer: zonder 
columnisten geen Alfabeltjes. Eer 
aan de columnisten.

Uitgeput na vele nachten aan 
redactiewerk neem ik met dit bericht 
afscheid van jullie. Of toch voor 
even. Volgend jaar mag ik namelijk 
wederom de Alfabeltjes verzorgen.

Met vriendelijke groet en tot dan
Max
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Woordje van de praesesWoordje van de praeses

Gegroet aan allen die dit voorwoord lezen, 

Goh, is het alweer mijn laatste woordje van de praeses? Ik zou zeggen dat de 
tijd vliegt, maar tussen al die taken, vergaderingen en lessen door, lijkt de 
maand mei wel dubbel zo lang te duren... Kijken jullie ook zo reikhalzend uit 
naar die mooie zomer na de examens? Waar geen terrasje er eentje te veel 
is? Waar we met korte, zwierige zomerjurkjes door aan onze tienduizendste 
wandeling naar Abdij van Park kunnen wandelen?

Wanneer dit Alfabeltje verschijnt staan er allicht geen evenementen meer 
op de planning en gaan we in de laatste eindmeet door naar de blok. Dat 
betekent ook dat ik hierbij afscheid van jullie neem. Alé, voor de zomer 
dan, want blijkbaar ben ik dan ook voor volgend jaar verkozen als praeses? 
(‘Oei nee, shit, zijn we daar nu nog niet vanaf?’ Luna: ‘nee, xoxo’). Het was 
absoluut een eer om dit jaar praeses van Alfa te mogen zijn en haar te 
loodsen doorheen dit bewogen jaar. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat 
we hier allen sterker uitkomen en samen vol goede moed aan een nieuw 
academiejaar kunnen beginnen!

En over die blok? Maak je daar maar alvast niet te veel zorgen over. Meer 
dan ooit is dit een blok waar mentale gezondheid en rust primeert. Zorg 
goed voor jezelf en luister naar je lichaam en je noden. Als het even niet meer 
gaat, contacteer dan één van je naasten en wees vooral niet te beschaamd 
om soms even wat werk naast je neer te leggen. Ik weet alvast dat jullie in 
alles wat jullie doen uitblinken en ook ditmaal die examens met een knal 
zullen afleggen! 

Vaarwel en tot in den draai, 
Lunz

PS: Als ik tot Alfa’s moederfiguur wordt verkozen sta ik niet in voor de 
gevolgen. Jullie hebben het zelf gezocht dan. (nvdr: o jee.)
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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.

Woensdag 19/05
The Last CuDi  (MSI 02.18, 18-20u)
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ZONDAG 20 SEPTEMBER
THE RETURN OF THE FAK
FAK LETTEREN OPENT ZIJN DEUREN ALS ZITCAFÉ!
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In mijn vorige artikel over het 
Gravensteen lachte ik er nog mee 

dat er „moeilijk verbouwingen 
zouden kunnen gebeuren aan het 
Gravensteen in Antwerpen, want 
er is geen Gravensteen daar.”

Maar ze hebben wel een 
equivalent: Het Steen, dat niet even 
indrukwekkend is als de Gentse 
burcht, maar toch nog tot de 
verbeelding kan spreken. Hier zijn 
nu ook verbouwingswerken gebeurd 
en in tegenstelling tot in Gent zijn 
stadsbestuur en bouwmeester al 
aan de slag gedaan zonder het grote 
publiek op de hoogte te brengen van 
hoe het er allemaal ging uitzien.
Uiteindelijk gingen niet zolang 

geleden de zeilen van de bouwsteigers 
eraf omdat de bouwwerken dit jaar 
toch afgrond zullen worden. De 
Antwerpenaar, die dit allemaal niet 
mooi vindt, is zo op een sluwe wijze 
voor een voldongen feit gesteld en 
heeft dit maar te accepteren, want 
afbreken is nu moeilijk nog mogelijk, 
alhoewel… Goh, een beetje dynamiet 
hier en daar….

Volgens critici doet de nieuwbouw 
hen denken aan het ontwerp van een 
Aldi, ik kan hen niet echt ongelijk 
geven. 

De voormalige Antwerpse 
bouwmeester Leo Van Broeck zei 
in een interview op De Afspraak 

De Aldi aan de ScheldeDe Aldi aan de Schelde
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op de kritiek van velen dat (en ik 
parafraseer): je als architect je niet 
moet bezighouden met schoonheid 
maar dat je maatschappelijke 
meerwaarde moet creëren.

Zijn reacties en die van een panellid 
schoten mij met momenten in het 
verkeerde keelgat. Veel kijkers 
hadden het gevoel dat zij als gewoon 
publiek door deze experts als een 
hoop achterlijke, nostalgische en  
onopgeleide boerenkinkels werden 
aanzien. Op een bepaald moment 
haalt hij aan dat de burgers van 
Parijs de Eiffeltoren in het begin 
ook maar niets vonden. Ja, dat is 
waar, maar gaan we nu echt zulke 
vooruitstrevende monumentale 
architectuur vergelijken met het 
moderne gedrocht dat ze aan Het 

Steen hebben geplakt!?

Van Broeck zei ook dat „massa’s 
mensen” dit mooi vinden. We 
kunnen ons dan afvragen waar die 
mensen dan zijn. Voor dit artikel 
heb ik massa’s sites afgeschuimd om 
te zien wat de mening van de modale 
burgers hierover is. Onbestaand zijn 
positieve meningen nu ook niet, 
maar voor iedere positieve reactie 
had ik er wel honderd negatieve. En 
„positieve” reacties stellen expliciet 
dat ze het niet mooi vinden, maar 
wel vinden dat er een „visie” achter 
zit. 

Het is vermoedelijk dat mensen 
binnen Van Broeck zijn  
architectenwereldje en vrienden 
hier niets negatief over durven 
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zeggen. Als ik een vergelijking mag 
maken: als mijn nichtje mij een 
tekening van haar laat zien, dan zeg 
ik niet in haar gezicht dat het op 
niks trekt; ik bejubel het en plak het 
op de koelkast.

Het lijkt er op dat vele moderne 
architecten veel te hard hun eigen 
visie willen doordrukken, zichzelf 
de nieuwe Frank Gehry wanen (de 
ontwerper van de Guggenheim-
musea) en willen dat de steden van 
de toekomst vol moeten staan met 
hun moderne en nieuwe nuttige 
architectuur. Maar ze lijken er geen 
rekening mee te houden dat de 
oude gebouwen en monumenten, 
- waar hun nieuwbouw tegenaan 
schurkt - monumenten zijn voor 
een reden. Dit zijn bouwwerken met 
een lang en rijk verleden dat op één 
of andere manier een belangrijke 
rol is gaan spelen in het collectieve 
geheugen van de gewone mens. 
Dit hebben deze nieuwe gebouwen 
niet. Kom hier nog bij dat we nu 
eenmaal leven in onzekere tijden vol 
met verandering. Mensen hebben 
behoefte aan monumenten die een 
zekere zekerheid bieden.

Toen de Eiffeltoren werd ontworpen 
zaten we op het hoogtepunt van de 
industriële revolutie, ook nog eens 
in het midden van de belle époque, 
de mooie periode voor de Eerste 
Wereldoorlog. De Eiffeltoren moest 
uitdrukken wat de mogelijkheden 

waren van het bouwen in staal, 
dat er toch iets moois en sierlijks 
mee gemaakt kon worden, alsook 
iets dat monumentaal was. Tot 
1930 was het namelijk het hoogste 
gebouw ter wereld. Het gebouw 
symboliseerde in zekere zin de 
hoop en verwachtingen voor een 
mooie toekomst met technologische 
wonderen. 

Maar welk gevoel moet men krijgen 
van deze „Aldi aan de Schelde”? 
Serieus, ik heb mooiere dingen 
gezien in Minecraft. Mensen die 
nieuw zijn in het spel bouwen 
vierkante huisjes met één kamertje, 
de gevorderden in deze digitale 
wereld winnen prijzen omdat ze 
Minas Tirith uit The Lord of the Rings 
op schaal 1:1 namaken, waarin je 
ook nog kan wonen.

Niet alle kritiek richt zich tot de 
architecten: sommigen  beschuldigen 
burgemeester Bart De Wever van 
een zekere medeplichtigheid. 
Het is nu eenmaal geweten dat 
deze ter inspiratie kijkt naar de 
opkomende massasteden in China 
en Antwerpen diezelfde richting wil 
laten uitgaan. Ook stellen critici die 
hem verantwoordelijk houden dat 
hij en een kliekje rond hem hebben 
beslist om de nieuwe terminal voor 
cruiseschepen expliciet te verbinden 
met dit monument. Tot zover is van 
het stadsbestuur geen commentaar 
gekomen op deze theorie.
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Uiteraard waren niet alle 
verdedigingen van het project 
misplaatst. Terecht merken zij op 
dat een groot deel van Het Steen 
bestaat uit een amalgaam van 
gebouwen uit verschillende tijden 
die daarboven op vele restoraties 
hebben ondergaan, onder andere 
vele neogotische toevoegingen in 
de 19de eeuw, die niet altijd visueel 
aantrekkelijk zijn. Het is waar, soms 
als ik nog in Antwerpen kom, dan 
bedenk ik mij: „is dit het?” Niet 
alle delen van Het Steen zijn even 
mooi en het maakt mij triest dat er 
ooit een machtige burcht daar heeft 
gestaan en dat dit kleine hoekje het 
enige overblijfsel is. 

En ja, het mag gezegd worden, toen 
men op het plein voor het Louvre de 
nu bekende glazen piramide heeft 
gebouwd, moest men daar in het 
begin niets van weten, net zoals bij 
de Eiffeltoren. Nu vind met dat deze 
piramide er bij hoort. 

Ook moeten we rekening houden 
met het feit dat Antwerpen nood 
heeft aan nieuwe gebouwen, die 
een moderne functie vervullen. 
De cruiseschepen die de Schelde 
binnenkort gaan opvaren moeten 
ergens onthaald worden. En ik wil 
de architecten wel geloven wanneer 
ze zeggen dat alle voorstellen die 
mochten ingediend worden als 
ontwerp moesten voldoen met 
criteria en bedenkingen die in een 

120-pagina tellend rapport waren 
opgesteld. Gemakkelijk kon dit 
zeker niet geweest zijn. Als kritische 
bedenking stel ik wel dat deze 
nieuwe terminal het zicht op Het 
Steen vanuit varende schepen op 
de Schelde toch compleet ontsiert? 
Dit kan toch niet zijn wat toeristen 
willen?

Ondanks deze „goedpratingen” kijk 
ik naar het nieuwe Steen. En terwijl 
ik tranen van bloed afveeg denk ik 
bij mezelf: had dit echt niet beter of 
mooier gekunnen?

Wodan Van den Bruel,
reporting voor Alfabeltjes 
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Vincentjes: een prutah uit JudeaVincentjes: een prutah uit Judea

Professor Van Heesch kan heel gepassioneerd over muntjes vertellen 
en iedereen die hem al heeft gehoord, weet dit als de beste. Naar 

aanleiding van zijn passie heb ik misschien heel spontaan op een online 
veiling mijn eigen munt aangekocht: een prutah uit Judea (afb. 1 en 2).

Afbeelding 1: voorzijde van de prutah. Afbeelding 2: keerzijde van de prutah.

Judea (afb. 3) was onder de Romeinen tijdens de 1e eeuw v.C. een vazalstaat 
waarbij Herodes de Grote heerser was over dit gebied. Twee jaar na de dood 
van Herodes de grote (4 n.Chr.) werd Judea een provincie van het Romeinse 
rijk. Dit zou duren tot in 41 n.Chr., vanaf dan heerste Herodes Agrippa I 
(de kleinzoon van Herodes de grote) tot in 44 n.Chr. over het gebied. Na 
de dood van Agrippa werd Judea uiteindelijk terug tot in 66 n.Chr. een 
Romeinse provincie. Vanaf het moment dat Judea een provincie was van 
het Romeinse Rijk, was de prutah de munt bij uitstek die werd uitgegeven 
door de Romeinse gouverneurs. De munt bestaat uit brons en is vaak slechts 
15 tot 17 mm groot met een gewicht van 1,5 tot 2,5 g. Tijdens de korte 
regeerperiode van Herodes Agrippa I was de prutah zelfs de enige munt 
die werd uitgebracht. In deze regeerperiode van Agrippa kan de munt in 
kwestie gesitueerd worden.
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Afbeelding 3: het Romeinse Rijk met in het oosten Judea.

Op de voorzijde van de munt (afb. 4) wordt een er een parasol weergegeven. 
Deze parasol is een oud symbool dat werd gebruikt om het koningschap in 
het Midden Oosten aan te duiden. Rond de parasol zijn er (half) nog sporen 
van een inscriptie zichtbaar. Normaal moeten dit de volgende twee woorden 
zijn „BACIΛEWC AΓPIΠA” wat „van koning Agrippa” betekent. Deze inscriptie 
moet duiden op het feit dat dit embleem verwijst naar zijn autoriteit.

Afbeelding 4: schetsen van de voorzijde (links) en de keerzijde (rechts) van de 
prutah.

Op de keerzijde van de munt (afb. 4) zijn er drie aren graan afgebeeld en 
zouden we in de eerste plaats meteen denken aan Demeter of Ceres, de godin 
van de landbouw. In dit geval verwijst het eerder naar de vergoddelijking 
van Julia Augusta (Livia) die soms werd vereenzelvigd met deze godin. Livia 
was de vrouw van keizer Augustus en één van de machtigste vrouwen onder 
het principaat. Na de dood van keizer Augustus in 14 n.Chr. werd ze Julia 
Augusta genoemd.

Wat is nu uiteindelijk de reden voor deze weergave van Livia op de keerzijde 
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van de prutah? Er zijn namelijk niet veel andere munten waarop de dood 
en apotheose van Livia wordt herdacht. De speciale aandacht voor Livia 
in Judea en in de Herodiaanse monarchie kan bevestigd worden in enkele 
literaire bronnen. Zo zijn antieke auteurs zoals Flavius Jospehus en Philo 
van Alexandrië het erover eens dat de keizerin een grote weldoener was. 
Ze gaf onder andere grote schenkingen aan de tempel van Jeruzalem ter 
ondersteuning van de rituelen of aan de havenstad Caesarea voor zijn 
inauguratie. Livia’s hechte band met de Herodianen wordt vervolgens ook 
zichtbaar doordat ze vermeld wordt in het testament van Herodes de Grote 
zelf en zijn zus. Ten slotte zijn er door twee zonen van Herodes ook enkele 
steden naar haar vernoemd.  

Na de kleine en korte analyse van deze prutah kan er gezegd worden dat 
er soms meer achter een klein muntje kan schuilen dan gewoonweg een 
puur betaalmiddel. Enkele belangrijke gebeurtenissen en politieke relaties 
zoals de korte regeerperiode van Agrippa I in Judea en de verheerlijking van 
Julia worden hier vooral duidelijk. Wie weet welke munten en interessante 
inzichten er na deze munt nog zullen passeren. 

Vincent Verhagen 

Hendin, David. “Current Viewpoints on Ancient Jewish Coinage: A Bibliographic Essay.” 
Currents in Biblical Research 11, nr. 2 (2013): 246-301.

Jacobson, David M. “Coins of the First Century Roman Governors of Judaea and Their 
Motifs.” Electrum (Uniwersytet Jagielloński. Instytut Historii) 26 (2019): 73-96.

Jerusalem Coins. “Herod Agrippa I – King of Judeae 41-44CE.” Geraadpleegd op 8 mei, 
2021. http://www.jerusalem-coins.com/category-s/122.htm. 

Wikipedia. “Judea.” Geraadpleegd op 8 mei, 2021. https://nl.wikipedia.org/wiki/Judea. 
Wikipedia. “Livia Drusilla II.” Geraadpleegd op 8 mei, 2021. https://nl.wikipedia.org/

wiki/Livia_Drusilla_II. 
Wikipedia. “Prutah.” Geraadpleegd op 8 mei, 2021. https://en.wikipedia.org/wiki/

Prutah.  
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Een Een MegalocerosMegaloceros in het Geo-Instituut in het Geo-Instituut

Onlangs wist Jazmin mij te 
vertellen dat er blijkbaar 

een skelet van een reuzenhert 
op het eerste verdiep van het 
Geoinstituut staat. Toegegeven, 
alhoewel het Geo-Instituut de 
locatie is van meerdere practica, 
kom ik er eigenlijk te weinig. En 
als ik en volgens mij vele andere 
archeologiestudenten, er als 
eens komen, ga je niet even het 
hele gebouw doorlopen. Na het 
recentste paleontologiepracticum 
hebben Jazmin, Klaus, Vincent, 
Eline en ik toch even rap de kans 
genomen om het hert te gaan 
bekijken.

Het fossiel hert is niet zo moeilijk te 
vinden. Je gaat het gebouw binnen 
via de hoofdingang, gaat de trap 
op tot aan het eerste verdiep (wat 
eigenlijk het tweede verdiep is) en 
draait dan rechts een gangachtige 
ruimte in. Rechts staat dan het 
enorme skelet mooi voor het 
raam geposeerd. Het skelet is een 
combinatie van originele fossiele 
botten en gipsen reconstructies. 
Het gigantische gewei is we bijna 
compleet authentiek. Het skelet 
is afkomstig uit Ierland, waar het 

gevonden werd in turfafzettingen 
en is ongeveer elfduizend jaar oud. 
Op het linker schouderblad staat 
het jaartal 1860 te lezen, misschien 
is dit de datum van de vondst? Het 
skelet is namelijk al sinds het begin 
van de 20ste eeuw in het bezit van de 
Universiteit.

Het reuzenhert, in 
wetenschappelijke termen gekend 
als Megaloceros giganteus, was een 
hertensoort die leefde in Eurazië en 
Noord Afrika tijdens het Pleistoceen 
en het vroege Holoceen. Het 
reuzenhert maakte deel uit van de 
Megacerini, een geslachtengroep 
die het goed deed tot het vrij recent 
(ca. 8000 jaar geleden) volledig 
uitstierf. Het damhert (Dama dama) 
is de meest verwante nog levende 
soort. Hét typische kenmerk aan 
het reuzenhert is natuurlijk de 
enorme grootte van zowel het dier 
(2m schoft) en het enorme gewei, 
met spanwijdten tot ca. 4m en een 
gewicht van 40 kg. Over de functie 
van dit gigantische en best wel 
onhandige gewei bij de mannetjes 
bestaat geen duidelijkheid. De 
meesten denken dat het puur voor 
visuele indruk op de wijfjes was, 
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terwijl sommige andere denken dat 
er toch onderling mee gevochten 
kan geweest zijn.

De omvang van het gewei werd 
vroeger ook vaak gezien als de 
reden voor het uitsterven van de 
soort. Het zou gewoonweg te groot 
zijn geëvolueerd om nog draagbaar 
te zijn, of het zorgde ervoor dat 
de dieren het lastig kregen in een 
veranderend landschap van open 
weiden naar dichtbegroeide bossen, 
waar de mannetjes dan met hun 
geweien zouden haperen. Deze 
theorieën kennen tegenwoordig 
minder aanhangers en er wordt 
zoals bij veel ijstijdextincties meer 
gekeken naar het veranderend 

klimaat. Natuurlijk wordt ook de 
mens geopperd als een mogelijke 
extinctiereden. Of dan wel het 
klimaat dan wel overbejaging door 
de mens de hoofdreden is valt 
moeilijk te bewijzen. Als we één ding 
hebben geleerd aan d’ Unief, dan is 
het wel dat het wel een combinatie 
van alles geweest zal zijn.

Ferre O
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Alfa’s Pop Polls 2020-2021Alfa’s Pop Polls 2020-2021

De stemmen zijn geteld. Dankzij de massale opkomst van is nu 
eens en voor altijd (zijnde, dit jaar) beslist welke Alfaan welke 

titels verdient. Heeft jou favoriet gewonnen? Zijn er onverwachte of 
spannende resultaten? Je leest het hier.

Alfa’s begeerlijkste vrijgezel
Oelala, wie is de vrijgezel waar iedereen 
voor smelt, maar niemand kan krijgen? Dit 
jaar zijn dit de hele hete vice praeses Ferre 
O en onze CuDivertegenwoordiger Thomas 
Gythiel. Waag zeker je kans bij deze twee 
hete toppers, misschien slaag je er nog wel 
eentje aan de haak? 

Alfa’s daddy
Niet alleen wordt hij graag daddy genoemd 
(zie Versprekingen), hij is er waarlijk eentje: 
Mel Peeters. Waarom? Is het het feit dat hij 
beheerder is van onze onofficiële Discord? Is 
het zijn snor wanneer hij zich moet scheren? 
Is het zijn nieuwe Balthazar Bomabril? Wie 
zal het zeggen. Eén ding is zeker: Alfa is 
eenduidig over het feit dat hij onze daddy is.



18

Alfa’s eeuwige confusion
Mel, oprecht, wat de neuk? Wat er in het 
hoofd van Mel Peeters omgaat, weet 
niemand. Het meest accurate beeld is 
wellicht een constante herhaling van dat 
ene vreemde circusaapje dat doelloos 
cimbalen tegen elkaar slaat. Misschien is 
het maar goed ook dat we niet weten waar 
dit ongeleid projectiel precies aan denkt. 
Hopelijk zullen zijn vreemde acties in de 
toekomst nog tot veel hilariteit en zo weinig 
mogelijk trauma’s leiden. 

Alfa’s gierigste geldwolf
Alfa stemde massaal op „/” voor gierigste 
geldwolf. De redactie kan alleen maar 
aannemen dat dit gaat over een referentie 
naar het logo van Deutsche Bank, allicht 
met de implicatie dat het neo-liberaal 
kapitalisme uiteindelijk de gierigste 
geldwolf is.

Alfa’s eeuwige maagd
„Wacht, op deze categorie kon ik niet 
stemmen?” Denkt wellicht een tiental man. 
Dat klopt, dat komt namelijk omdat Bram 
Peeters al Alfa’s eeuwige maagd is. Eeuwig.
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Alfa’s gortigste zuiplap
Dit resultaat verbaast niemand die Mereke 
Vuylsteke kent. Sommigen zeggen dat hij 
een levend experiment over de langdurige 
blootstelling van alcohol aan de lever 
is, anderen dat hij als kind in een vat 
toverbier is gevallen. Eén ding is zeker: 
zijn alcoholgebruik is zo legendarisch, dat 
hij zichzelf uit de studie archeologie heeft 
gedronken.

Alfa’s ijverigste praesidiumlid
Eén iemand steekt met kop en schouders 
boven de rest van het praesidium uit en dat 
is niemand minder dan onze hoogsteigen 
praeses Luna Fabré. Steeds paraat voor 
het goed van de studenten, offert ze haar 
dagen op door ellenlange vergaderingen 
bij te wonen. Daarnaast zorgt zij ook dat 
de wekelijkse PV’s goed verlopen. Een 
welverdiende titel dus.

Alfa’s grootste knorpot
Nog nooit van Oetingen gehoord? Hopelijk 
heb je een uurtje of twee vrij, want Ferre O 
brengt daar verandering in. Zijn favoriete 
hobby is namelijk zagen over de superioriteit 
van zijn dorp. Onterecht, als de VUB het als 
campus koloniseert, lijkt me.
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Alfa’s knapste mannetje
Naast begeerlijkste vrijgezel heeft Thomas 
Gythiel ook de titel van knapste mannetje 
van onze kring. Met zo een prachtig gezicht 
zullen alle vrouwtjes in zwijm vallen voor 
jou. 

Alfa’s lichtgewicht
Er is ook dit jaar weer een lichtgewicht 
die duidelijk niet tegen de drank 
kan, dit jaar is dat onze fiere preases 
Luna Fabré. We hebben kunnen zien 
dat Luna altijd hard gaat, zoals op de 
bakdag en blijkbaar tegenwoordig ook 
in de fak. Het is misschien tijd dat ze de 
alcoholtoleratie wat opbouwt na al dat 
thuiszitten.

Alfa’s knapste vrouwtje
Alfa was heel zeker over over het knapste 
mannetje, maar de kring was erg verdeeld 
over wie het knapste vrouwtje zou zijn. Eén 
ding is zeker: Alfa heeft duidelijk een type, 
want de twee knappe blondines Annelies 
Fonteyn en Gretel Baeten mogen dit jaar 
de titel delen.
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Alfa’s Marc Van Ranst
Als er iemand is die zich echt goed aan de 
coronamaatregelen heeft gehouden, dan 
is dat Muzikale Smiecht wel. Deze trouwe 
muziekbot uit de Discordserver heeft 
doorheen het jaar vele feestjes weten te 
bouwen, maar heeft het toch altijd extreem 
coronaproof gehouden. Goed gedaan, 
Muzikale Smiecht!

Alfa’s moederfiguur
De derde prijs in deze editie de Alfa Pop Polls 
voor Luna Fabré is die van de moederfiguur. 
Ik heb gehoord dat ze deze prijs niet heel 
van harte neemt, terwijl iedereen dit heel 
goed bedoelt. Ze is dit jaar de mama van Alfa 
en zal dit ook volgend jaar zo zijn (als ze niet 
direct onder tafel ligt)!

Alfa’s meest modieuze mens
Over één categorie was er nooit sprake van 
spanning: Ludi Lombardi is en blijft de king 
van de goede looks. Deze kanjer heeft ook 
dit jaar alles uit de kast gehaald om deze 
prijs weer in de wacht te slepen. En als je 
eens tijd hebt, zou ik graag ook is wat tips 
willen voor mijn garderobe.
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Alfa’s powerkoppel
In de wijze woorden van Doctor Love: geen 
kringcest. Op deze regel zijn toch wel enkele 
uitzonderingen. Alfa telt namelijk zeker 
twee heuse powerkoppels waarop massaal 
gestemd is: Bob Simons en Aurélie Pirenne 
en Vincent Verhagen en Emma Yskout. 
De eerstejaars doen deze koppels echter 
competitie aan: Wannes en Machteld staan 
met slechts één stem verschil op de tweede 
plaats. Zo zie je maar weer: kringcest is niet 
altijd des duivels.

Alfa’s sportieveling
Hoewel Alfa toch enkele duidelijke 
sportievelingen rijk is, delven zij allen het 
onderspit voor Fleur Swennen. Als voetbal- 
en schaakkampioene domineert zij zowel 
atletische als denksporten. De titel past 
daarnaast ook goed bij haar functie als 
sportverantwoordelijke volgend jaar.

Alfa’s sirene
De liefste secretaresse van Alfa Charlotte 
Vanrusselt heeft de prijs voor sirene 
gewonnen. Iedereen zal denken dat dit komt 
doordat ze veel moet roepen op de kring, 
maar niks is minder waar: onze Charlotte 
is op weg om Alfa’s eerste K3-lid te worden. 
GO CHARLOTTE, kunt ge nog is een liedje 
zingen?
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Alfa’s tamzak
Onze knutselaar Mereke Vuylsteke en 
fakschimmelaar Bavo De Smet hebben het 
geschopt tot de tamzak. Het zijn de simpele 
dingen in het leven zoals de fak en bier die 
deze twee kanjers kunnen bekoren, daar zit 
lessen kijken zeker niet in...

Alfa’s verdoken intellect
Jawel je ziet dit heel goed onze eigen 
redacteur Max De Schutter is een verdoken 
intellect. Voor veel mensen zal dit niet uit de 
lucht komen vallen, maar voor de mensen 
die hem niet kennen begin een gesprekje. Je 
zal versteld staan van zijn kennis, misschien 
zal dit komen door zijn achtergrond in de 
chemie (nvdr: ik betwijfel dit ten zeerste).

Alfa’s toekomstige bedpartners
Het delen van een voornaam schept 
meteen een zekere band tussen personen, 
maar hoe intiem is die band? Volgens Alfa 
alleszins zeer intiem, want Alfa ziet Robbe 
Morren, Robbe Helderweirt, Robbe Van 
den Berg en Robbe Cools als toekomstige 
bedpartners. Wanneer we deze or(obbe)gie 
van robcest kunnen verwachten, is echter 
nog onduidelijk. 
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Alfa’s vlammende casanova
Naar het aantal harten dat Klaus Van den 
Broeck afgelopen jaar heeft veroverd, kan 
enkel gegist worden. De redactie zal zich 
niet (publiekelijk) mengen in de roddels. 
Eén ding staat echter vast: het waren er 
meer dan genoeg om ook nog eens de titel 
van vlammende casanova te veroveren.

Alfa’s volksheld
Studenten die klassieke archeologie volgen 
zullen niet verbaasd zijn dat Sophie Shaw 
deze titel mee naar huis neemt. Tijdens een 
digitale vragensessie over dit aartsmoeilijke 
vak heeft ze de tijd genomen om Poblome 
een simpele, maar toch zeer belangrijke 
vraag te stellen: “Hasselt = hoax?” Hoewel 
de vraag voorlopig onbeantwoord blijft, was 
het gebaar al genoeg voor deze prestigieuze 
titel.

Alfa’s vlijtigste roddelaar
De redactie mengt zich misschien niet in 
roddels, maar Melissa Bollen doet dat 
alvast wel. Je hebt het niet van mij, maar 
voor de nieuwste feitjes en niet-zo-ware-
feitjes-maar-toch-sappige-verhaaltjes kan 
Alfa duidelijk bij haar terecht.
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Alfa’s vrolijkste schepsel
Wie anders dan onze enthousiaste praeses 
Luna Fabré? Altijd met het goede been uit 
bed gestapt weet ze een lach op de gezichten 
van al haar mede-Alfanen te toveren. Met 
ruime voorsprong toont ze wederom dat ze 
het zonnetje in de fak is.

Meest blessed Alfaan
Met zijn massieve glimlach is Jens Massie 
de meest blessed persoon in ons midden. 
Deze pretparkgekkie geeft ons hoop op een 
betere wereld. Zelfs de duistere sferen van 
de Discord lijken deze onschuldige Alfaan 
niet aan te tasten. Het collectief Jens mag er 
trots op zijn hun naam aan hem te danken 
hebben.

Alfa’s vurigste vreter
Als er een categorie is die Bob Simons op 
het lijf geschreven staat, dan is het deze wel. 
Ondanks dat de meeste restaurants gesloten 
waren, heeft deze held zijn manieren om 
aan zijn echte liefde (naast Aurélie) te 
komen. Het is dan ook terecht dat hij met 
gemak deze pop poll wint. 
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Meest cursed Alfaan
De persoon aan wie de ØfIciËle OnOFOFicIËlë 
AlfASërVëR zijn reputatie te danken heeft, 
Mel Peeters is de definitie van „cursed”. 
Steeds onderbelicht en gevreesd voor zijn 
OBS-Studiokunsten, deze Alfaan doet ons de 
hoop in de mensheid verliezen. Daarnaast 
durft hij zich een „meester van de kerkers” 
te noemen, wat al even onheilspellend is als 
het klinkt. Is het u bovendien al opgevallen 
dat Mel op geen enkele foto op Mel lijkt? De 
verklaring achter dat mysterie is nog steeds 
onbekend, al willen we vermoedelijk niet 
weten welke geheimen dit duistere wezen 
nog herbergt.
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Het poëziehoekjeHet poëziehoekje

Land Mei

Regen valt bloesemvracht
 veelvuldig kaarst kastanjelaar
 Mei
  Mariamaand
rustas staan seringestruiken
ver ligt het vlondertje ding
    het vlondertje is

Laat slaat meikever vensterruit
wordend
  mij in rust
  geringe beweging
    kringetje
     kring
Meikever legt zich
  verre zoeven
    rust

Paul van Ostaijen
Nagelaten gedichten, 1928
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The Burden of Nineveh

IN our Museum galleries
To-day I lingered o’er the prize
Dead Greece vouchsafes to living eyes,-
Her Art for ever in fresh wise

From hour to hour rejoicing me.
Sighing I turned at last to win
Once more the London dirt and din ;
And as I made the swing-door spin
And issued, they were hoisting in

A wingèd beast from Nineveh.

A human face the creature wore.
And hoofs behind and hoofs before,
And flanks with dark runes fretted o’er.
‘Twas bull, ‘twas mitred Minotaur,

A dead disbowelled mystery ;
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The mummy of a buried faith
Stark from the charnel without scathe,
Its wings stood for the light to bathe,—
Such fossil cerements as might swathe

The very corpse of Nineveh.

The print of its first rush-wrapping,
Wound ere it dried, still ribbed the thing.
What song did the brown maidens sing,
From purple mouths alternating,

When that was woven languidly ?
What vows, what rites, what prayers preferr’d,
What songs has the strange image heard ?
In what blind vigil stood interred
For ages, till an English word

Broke silence first at Nineveh ?

Oh when upon each sculptured court,
Where even the wind might not resort,—
O’er which Time passed, of like import
With the wild Arab boys at sport,—

A living face looked in to see :—
Oh seemed it not—the spell once broke—
As though the carven warriors woke,
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As though the shaft the string forsook,
The cymbals clashed, the chariots shook,

And there was life in Nineveh ?

On London stones our sun anew
The beast’s recovered shadow threw.
(No shade that plague of darkness knew,
No light, no shade, while older grew

By ages the old earth and sea.)
Lo thou ! could all thy priests have shown
Such proof to make thy godhead known ?
From their dead Past thou liv’st alone;
And still thy shadow is thine own

Even as of yore in Nineveh.

That day whereof we keep record,
When near thy city-gates the Lord
Sheltered his Jonah with a gourd,
This sun, (I said) here present, pour’d

Even thus this shadow that I see.
This shadow has been shed the same
From sun and moon,—from lamps which came
For prayer,—from fifteen days of flame,
The last, while smouldered to a name

Sardanapalus’ Nineveh.
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Within thy shadow, haply, once
Sennacherib has knelt, whose sons
Smote him between the altar-stones :
Or pale Semiramis her zones

Of gold, her incense brought to thee,
In love for grace, in war for aid : . . . .
Ay, and who else ? ... . till ‘neath thy shade
Within his trenches newly made
Last year the Christian knelt and prayed—

Not to thy strength—in Nineveh.*

Now, thou poor god, within this hall
Where the blank windows blind the wall
From pedestal to pedestal,
The kind of light shall on thee fall

Which London takes the day to be :
While school-foundations in the act
Of holiday, three files compact,
Shall learn to view thee as a fact
Connected with that zealous tract:

‘ Rome,—Babylon and Nineveh.’

* Durin the excavations, the Tiyari workmen held their ser-
vices in the shadow of the great bulls. (Layard’s ‘Nineveh,’ ch. ix.)
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Deemed they of this, those worshippers,
When, in some mythic chain of verse
Which man shall not again rehearse,
The faces of thy ministers

Yearned pale with bitter ecstasy ?
Greece, Egypt, Rome,—did any god
Before whose feet men knelt unshod
Deem that in this unblest abode
Another scarce more unknown god

Should house with him, from Nineveh ?

Ah ! in what quarries lay the stone
From which this pillared pile has grown,
Unto man’s need how long unknown,
Since those thy temples, court and cone,

Rose far in desert history ?
Ah ! what is here that does not lie
All strange to thine awakened eye ?
Ah ! what is here can testify
(Save that dumb presence of the sky)

Unto thy day and Nineveh ?

Why, of those mummies in the room
Above, there might indeed have come



33

One out of Egypt to thy home,
An alien. Nay, but were not some

Of these thine own ‘antiquity?’
And now,—they and their gods and thou
All relics here together,—now
Whose profit ? whether bull or cow,
Isis or Ibis, who or how,

Whether of Thebes or Nineveh ?

The consecrated metals found,
And ivory tablets, underground,
Winged teraphim and creatures crown’d,
When air and daylight filled the mound,

Fell into dust immediately.
And even as these, the images
Of awe and worship,— even as these,—
So, smitten with the sun’s increase,
Her glory mouldered and did cease

From immemorial Nineveh.

The day her builders made their halt,
Those cities of the lake of salt
Stood firmly ‘stablished without fault,
Made proud with pillars of basalt,

With sardonyx and porphyry.
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The day that Jonah bore abroad
To Nineveh the voice of God,
A brackish lake lay in his road,
Where erst Pride fixed her sure abode,

As then in royal Nineveh.

The day when he, Pride’s lord and Man’s,
Showed all the kingdoms at a glance
To Him before whose countenance
The years recede, the years advance,

And said, Fall down and worship me :—
‘Mid all the pomp beneath that look,
Then stirred there, haply, some rebuke,
Where to the wind the Salt Pools shook,
And in those tracts, of life forsook,

That knew thee not, O Nineveh !

Delicate harlot! On thy throne
Thou with a world beneath thee prone
In state for ages safst alone;
And needs were years and lustres flown

Ere strength of man could vanquish thee:
Whom even thy victor foes must bring,
Still royal, among maids that sing
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As with doves’ voices, taboring
Upon their breasts, unto the King,—

A kingly conquest, Nineveh !

. . . Here woke my thought The wind’s slow sway
Had waxed ; and like the human play
Of scorn that smiling spreads away,
The sunshine shivered off the day:

The callous wind, it seemed to me,
Swept up the shadow from the ground :
And pale as whom the Fates astound,
The god forlorn stood winged and crown’d :
Within I knew the cry lay bound

Of the dumb soul of Nineveh.

And as I turned, my sense half shut
Still saw the crowds of kerb and rut
Go past as marshalled to the strut
Of ranks in gypsum quaintly cut.

It seemed in one same pageantry
They followed forms which had been erst;
To pass, till on my sight should burst
That future of the best or worst
When some may question which was first,

Of London or of Nineveh.
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For as that Bull-god once did stand
And watched the burial-clouds of sand,
Till these at last without a hand
Rose o’er his eyes, another land,

And blinded him with destiny :—
So may he stand again; till now,
In ships of unknown sail and prow,
Some tribe of the Australian plough
Bear him afar,—a relic now

Of London, not of Nineveh !

Or it may chance indeed that when
Man’s age is hoary among men,—
His centuries threescore and ten,—
His furthest childhood shall seem then

More clear than later times may be :
Who, finding in this desert place
This form, shall hold us for some race
That walked not in Christ’s lowly ways,
But bowed its pride and vowed its praise

Unto the God of Nineveh.

The smile rose first,—anon drew nigh
The thought: . . . Those heavy wings spread high
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So sure of flight, which do not fly;
That set gaze never on the sky;

Those scriptured flanks it cannot see;
Its crown, a brow-contracting load;
Its planted feet which trust the sod : . .
(So grew the image as I trod :)
O Nineveh, was this thy God,—

Thine also, mighty Nineveh 

Dante Gabriel Rossetti
Poems, 1870
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Sad Birds Still Sing: part 2Sad Birds Still Sing: part 2

Een jaar geleden schreef ik een 
kortverhaal over een kleine 

vogel in een grote maatschappij. 
Ik noemde haar Alkyone. Die naam 
is afkomstig van een van mijn 
favoriete Griekse mythes. Alkyone 
had een aantal problemen die ze 
al een tijdje niet meer te boven 
kon. Ze had het gevoel dat ze aan 
het verdrinken was omdat ze niet 
meer wist hoe ze moest zwemmen. 
Ik heb onlangs Alkyone nog eens 
opgezocht en ze vertelde me hoe 
het met haar gaat. Als het je zou 
interesseren, neem ik je weer mee 
naar de wereld van Alkyone. Ik 
zal beginnen met goed nieuws: dit 
kortverhaal is niet zo triestig als 
het vorige. 

Het is 8 uur ’s ochtends, Alkyone 
hoort de andere vogels fluiten dus 
het is tijd om op te staan. Ze begint 
de dag met haar favoriete maaltijd: 
het ontbijt. Ze heeft onlangs ook 
een nieuwe hobby ontdekt, namelijk 
yoga, al moet ze nog wel even 
oefenen op die crow pose. Na haar 
dagelijkse ochtendroutine trekt 
ze eropuit. Ze vliegt naar her en 
der, want de natuur is zo mooi in 
de lente. Wanneer Alkyone in de 

natuur is, dan kan je haar herkennen 
aan haar gelukzalige glimlach. Ze 
ziet een boom in de zon met een 
reuzetak, een pracht van een tak, 
waar ze beslist om even te rusten. 
Van hieruit blikt ze terug op het 
afgelopen jaar.

Ze hoeft het jullie niet te vertellen 
dat het afgelopen jaar abnormaal 
was. We hebben massaal ons gedrag 
moeten aanpassen aan een situatie 
die ons allen vreemd was. Dat was 
niet leuk maar die aanpassing had 
Alkyone wel nodig. Toch is het 
niet die verandering geweest wat 
ervoor gezorgd heeft  dat ze zich 
weer beter in haar vel voelt. Ze 
omschrijft de gebeurtenis een aantal 
maanden geleden als een emotionele 
rollercoaster maar het loslaten 
voelde als een bevrijding voor haar. 
Het was een mooie tijd, maar ze staat 
momenteel veel steviger in haar 
schoenen dan ervoor en daar streven 
we toch allemaal naar? Eigenlijk is 
het leven veel eenvoudiger als je 
optimistisch en vrolijk bent (al lucht 
af en toe eens goed zeuren ook wel 
op). Wanneer ze nu in de spiegel 
kijkt, dan ziet ze geen doffe veren 
meer, maar kleurrijke. Sommige 
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veren zijn in het verleden kapot 
gegaan, maar die herinneren haar 
er net aan dat ze zich nu wel beter 
voelt. Als ze terugkijkt naar haar 
tienerjaren, dan heeft ze al een 
hele lange weg afgelegd, maar die 
gebeurtenissen wil ze liever nog 
even in de duisternis laten. Ze sluit 
haar terugblik naar het afgelopen 
jaar af door te besluiten dat het 
hoofdstuk in een donderwolk in het 
boek van haar leven effectief voorbij 
is en dat ze klaar is om aan een nieuw 
hoofdstuk te beginnen in haar leven. 
Geen bloemen zonder regen.  

Het is ondertussen al bijna middag. 
Alkyone leeft soms zo in haar eigen 
wereld, dat ze de tijd uit het oog 
verliest. Al siert dat pure karakter 
haar wel. Ze spreekt met zichzelf af 
om toch nog even verder te vliegen. 
Daarmee kan ik ook het verhaal 
van Alkyone afsluiten. Ik hoop 
dat degenen die zich in Alkyone 
herkennen, hier ergens troost in 
kunnen vinden. Na regen komt wel 
degelijk zonneschijn. 

Van wie?
Gewoon een studente zoals er zo 

velen zijn.
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ArcheogamesArcheogames

Kleurplaat: teken een mooie sarcofaag.
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Archeogame: o jeetje! Max is helemaal creatief bankroet en kan geen leuke 
archeogame meer bedenken! Bedenk jij er hier eentje voor hem? Stuur jouw 
archeogame door naar de redactie, en wie weet verschijnt ze volgend jaar 
in de Alfabeltjes!
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Mao: de terrassen zijn weer open en dus kunnen we weer kaarten op café. 
Speel een leuk en gezellig spelletje Mao, en gebruik dit blad om alle regels 
op te schrijven.
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Vrijdag 12 maart 2021. Het is 
al even voorbij middernacht, 

maar ik heb al lang geen besef 
van tijd meer. Daarvoor ben ik 
te hard meegevoerd door mijn 
emoties. Ontgerlei emoties. Het 
is best frisjes, maar mijn deken 
beschermt me tegen de koude. Het 
kan me echter niet beschermen 
van al het andere kwaad dat op 
me af zou komen. Het is donker. 
Het is al erg lang donker, maar 
daar trek ik me niets meer van 
aan. Mijn laptop is alles waarop 
ik gefocust ben. Zolang het licht 
van de laptop blijft branden zal 
ik zelf blijven verdergaan. Maar 
ik zie het plots niet meer zitten 
om nog verder te gaan. Ik voel 
de levenslust van me afglijden, 
onder mijn deken heen tot op de 
koude grond. Het is vrijdag 12 
maart 2021. Het is al even voorbij 
middernacht. Het is de dag van 
mijn grootste nederlaag. Ik heb 
gefaald. Mijn kruiswoordraadsel 
is mislukt. 

Op een doodgewone donderdagavond 
kwam een kotgenoot vrolijk bij 
me aankloppen met de vraag of ik 
mee een kruiswoordraadsel wilde 

oplossen. Daar kon ik natuurlijk 
geen nee tegen zeggen. We hadden 
echter geen boekje, dus moesten we 
ons gedwongen door het noodlot 
beroepen op het internet. Zo gingen 
we op onze queeste naar een geschikte 
website voor kruiswoordraadsels. 
Vastberaden trotseerden we de ene 
na de andere veel-te-Hollandse site. 
Aangezien onze kennis over locaties 
in Gelderland beperkt was moesten 
we onze tocht doorzetten naar 
verder gelegen gebieden van het 
internet. Zo stootten we op een site 
met prachtige kruiswoordraadsels, 
maar verschrikkelijk irritante 
manieren om ze online in te vullen. 
We kregen echter te zien hoe 
goed een kruiswoordraadsel zou 
kunnen zijn indien het degelijk was 
uitgewerkt. Strijdmoedig zochten 
we voort naar de ideale website. Het 
Nieuwsblad bracht ons kortstondige 
hoop op verlossing, tot ons pad werd 
geblokkeerd door een paywall. In de 
verte scheen echter een baken van 
licht, een wegwijs naar ons ultieme 
doel. Na onze trage en tergende tocht 
waren we eindelijk aangekomen. 
We hadden een degelijke website 
gevonden. 

Ontgerlei emotiesOntgerlei emoties
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Euforisch door onze geslaagde 
zoektocht begonnen we erg sterk 
aan het kruiswoordraadsel. Op 
korte tijd konden we al heel wat 
vakken van hun leegte verlossen. 
Onze glorierijke prestaties konden 
echter niet eeuwig blijven duren. 
We zaten vast. De enige uitvlucht 
uit deze benauwde situatie waren 
de hints die de site wilde aanbieden, 
maar ons eergevoel stond in de weg. 
Er was dus geen uitweg. We konden 
nergens meer heen. Teleurgesteld 
liet ik mijn hoofd wat hangen. Het 
was te zwaar om terug op te tillen. 
Nog maar vier woorden te gaan, 
maar we hadden geen flauw idee. 
Met de moed der wanhoop wist ik me 
uiteindelijk weer recht te trekken. 
Ik verzamelde alle kracht die nog 
overschoot in mijn vermoeide 
lichaam en plaatste mijn handen 
zelfzeker op het toetsenbord. Het 
was nu of nooit. Ik las de beschrijving 
een laatste keer en gokte vervolgens 
alle overblijvende vakjes. Ik had 
geen idee wat ik aan het doen was, ik 
gokte simpelweg enkele woorden die 
me goed in de oren klonken. Ik hield 
zelfs amper rekening met de letters 
die er reeds stonden. Recht uit het 
hart verschenen er dan toch enkele 
antwoorden op het scherm. En toen 
verscheen er nog iets. “Gefeliciteerd, 
u heeft de puzzel goed ingevuld!”

Ik was in shock. Mijn handen vielen 
gevoelloos neer op mijn toetsenbord. 
Ik keek naar mijn kotgenoot. Ze 

keek even verdwaasd terug. Was 
dit nu echt gebeurd? Had ik nu 
werkelijk alle antwoorden volledig 
juist gegokt? De kans was enorm 
klein, maar alles leek er wel op te 
wijzen. Langzaamaan kreeg ik terug 
gevoel in mijn handen. Ik greep naar 
mijn gsm om een foto te nemen van 
mijn grandioze verwezenlijking. 
Uiteraard had ik ook een printscreen 
of een schermknipsel kunnen 
maken, maar ik was op dat punt niet 
in staat om logisch te redeneren. Het 
enige wat in me omging was pure 
euforie, gecombineerd met complete 
verontwaardiging. Deze dag, vrijdag 
12 maart, zou de geschiedenisboeken 
ingaan als de dag waarop ik, Wannes 
van Daele, dit kruiswoordraadsel 
volledig juist gegokt had. Het was 
een van de mooiste momenten van 
mijn leven.

„Ontgerlei is geen woord.” 

„Hmm?” 

„Ontgerlei is geen woord,” herhaalde 
mijn kotgenoot. 
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Ze hield haar gsm in haar handen. 
Op haar scherm zag ik de povere 
zoekresultaten voor het woord 
‘ontgerlei’. Dit moest echter een 
fout zijn. Ze had het wellicht 
verkeerd getypt. Waarom zou 
dit kruiswoordraadsel het woord 
anders goedkeuren? Ze hield het 
scherm vlak voor mijn neus. Met 
mijn eigen ogen aanschouwde ik 
het einde van mijn geluk. Ontgerlei 
was geen woord. Ik had er geen 
woorden voor. Het enige wat in 
me opkwam was ‘ontgerlei’, maar 
dat telde blijkbaar al niet meer als 
woord. Zwijgend nam ik de laptop 
weer vast. Op automatische piloot 
ging ik terug naar het begin van 
de website. Ik klikte op een nieuw 
kruiswoordraadsel. Zonder na te 
denken smeet ik mijn vingers op 
het toetsenbord. Zuivelproduct? 
Afzehzhfh. Hoofdstad van Italië? 
Rrfa. Zangvogel? Fff. En toen was alles 
ingevuld. Er verscheen een nieuwe 
boodschap op het scherm. Alhoewel, 
nieuw was het niet bepaald te 
noemen. Ik had het al eerder gezien, 
maar toen werd ik er gelukkig van. 
Nu verdrong het al het geluk uit 
mijn lichaam. “Gefeliciteerd, u heeft 
de puzzel goed ingevuld!”

Het was vrijdag 12 maart 2021. Het 
was al even voorbij middernacht. 
Het was de dag van mijn grootste 
nederlaag. Ik had gefaald. Mijn 
kruiswoordraadsel was mislukt. Het 
was niet nodig om allemaal juiste 

antwoorden te geven om de goede 
boodschap te krijgen. We moesten 
alleen alles invullen. Meer dan dat 
was het niet. Ik had niks bereikt. Ik 
zou nooit in de geschiedenisboeken 
verschijnen dankzij mijn 
bewonderenswaardige daad. Ik 
zou hoogstens in een kringblad 
verschijnen in een zelfgeschreven 
artikel over mijn grote verlies. Maar 
zelfs dat ben ik niet waardig. Ik was 
niet in staat het kruiswoordraadsel 
op te lossen. Alles was voor niks. 
Het is vrijdag 7 mei 2021. Het is al 
even voorbij middernacht. Mijn 
kruiswoordraadsel is nog steeds 
mislukt.  

Wannes van Daele
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Het jaar is 2021. De KU 
Leuven en de Universiteit 

van Antwerpen bevinden zich in 
een geschil dat het academische 
landschap vorm zal geven tot in 
de eeuwen nadien.

De KU Leuven stelt zich 
imperialistisch op en breidt 
territorium uit in Antwerpen, tot het 
grote misnoegen van de plaatselijke 
universiteit. Ook de recentere 
centralisatie van de staatssubsidies 
voor onderwijs in Leuven schiet bij 
velen het verkeerde keelgat binnen. 
Al helemaal toen duidelijk werd dat 
deze subsidies, die voordien voor de 
kwaliteit van het onderwijs bedoeld 
waren, werden gebruikt bij het 
bouwen van grootste monumentale 
aula’s ter ere van Rik Torfs en 
Pieter de Somer. Na een lang geschil 
bedaren de gemoederen een beetje. 
Het geschil verdwijnt naar de 
achtergrond.

Enkele maanden later plant de 
KU Leuven een inname van de AP 
Hogeschool, meer bepaald Campus 
Kronenburg, een organisatie 
geallieerd aan de UA. In Leuven 
zal er sterk bediscussieerd worden 

of dit wel een goed idee is. Sterke 
voorstander van het idee is prof. 
Luc Sels. Zijn tegenstander prof. 
Jan Tytgat vreest echter voor de 
huidige vrede met de UA en is 
tegen het idee. Na lang debatteren, 
kan Sels de universitaire raad dan 
toch overtuigen de AP in te nemen. 
Maar onder één voorwaarde: Tytgat 
zal mee gestuurd worden om 
tegenwicht te bieden aan de extreme 
ideeën van Sels. De avond voor de 
expeditie barst er een groot feest los 
in Leuven. De stad is in volle vreugde 
en viert ten volle feest.

De volgende ochtend maakt de stad 
een schokkende observatie: de vlieg 
van Jan Fabre is verwoest. Men 
vermoedt dat er kwaad opzet in het 
spel is en dat Luc Sels hier voor iets 
tussen zit, maar bij gebrek aan bewijs 
mag hij dan uiteindelijk toch nog 
op zijn expeditie voor een campus 
aan de AP vertrekken. Na zijn 
vertrek echter, roept de stad Leuven 
hem terug. Ze willen toch dat hij 
terecht staat voor zijn daden! Sels, 
die echter vreest voor het vonnis, 
besluit om niet terug te keren. In de 
plaats daar van vlucht hij richting 
Antwerpen en zoekt hij heil bij de 

De Pelopuniversitaire oorlogenDe Pelopuniversitaire oorlogen
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vijand. Leuvens doodsvonnis was 
praktisch al gemaakt.  Dit zorgt er 
voor dat het leiderschap in handen 
valt van prof. Tytgat, tegenstander 
van de hele affaire. 

Tytgat besluit wanneer eenmaal 
zijn overwinning over campus 
Kronenburg voltooid is, een 
verdedigingslinie aan te leggen 
in het omliggende stratenplan. 
Hij plaatst dwanghekken op alle 
toegangsweggen… behalve één. 
Tytgat vergeet het kruispunt 
van de Sint-Rochusstraat en de 
Nationalestraat af te zetten. Deze 
fout zal hem zijn kop kosten. 
Eenmaal het nieuws van de Leuvense 
overwinning prof. Herman Van 
Goethem bereikt, rukken hij en zijn 
troepen uit. Hij vindt de zwakte in de 
defensie van Tytgat en besluit deze 
uit te buiten. Hiermee slaagt hij er 
in om de Leuvense troepen tot twee 
maal terug te dringen. Uiteindelijk, 
aan het monument Schelde Vrij, 
wordt Tytgat van zijn titels geroofd. 
Leuven verliest meer dan de helft 
van zijn troepen. En lijdt zware 
verliezen

Antwerpen is echter nog niet 
tevreden met hun overwinning 
op Tytgat. Zij willen vergelding! 
Prof. Van Goethem trekt met zijn 
gelederen tot aan Leuven, waar hij 
de stad ten gijzel zet. Leuven zet 
haar laatste middelen in en kan 
uiteindelijk toch nog een leger uit 

de grond trekken. Maar helaas, 
Antwerpen verslaat de gelederen 
al snel en dwingt de KUL tot 
capitulatie. Leuven zal niet enkel 
KULAK moeten ontbinden, maar ook 
voortaan beheerst worden door een 
dictatuur van deirtig aantweirèpenerè. 

Het voormalige universiteitsbestuur 
pikt dit echter niet en leidt een 
verzet vanuit de vaartkom. De KUL 
moet en zal hersteld worden naar 
het vorige systeem! Na een jaar zal 
burgemeester De Wever Goethem 
zeggen dat hij wederom om vrede 
zal moeten onderhandelen met 
de Leuvenaren. De Katholieke 
Universiteit Leuven is hersteld in 
zijn democratische vorm… Al dan 
niet verzwakt.

Robbe Van den Bergh
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Cursed gerechtjes met WoudCursed gerechtjes met Woud
ChauffontaineChauffontaine

Heb je al je gerechtjes al een keer gemaakt? Ben je het beu om 
ordinair voedsel te bereiden? Allebei ja dan ben je hier op het 

juiste adres. Ik heb speciaal met collega’s samengezeten om de beste 
studentenmaaltijden te maken. 

Broodje club choco 
Dit gerechtje is voor de echte durvers. Een ideale maaltijd voor de middag, 
we hebben de ALMA niet meer nodig als je dit recept hebt. 
Ingrediënten: brood, choco, ei, tomaat, sla, wortel, saus naar keuze..

• Neem het brood en smeer langs één kant de choco en langs de andere 
kant de saus naar keuze (dit kan ook choco naar keuze zijn).
• Beleg je broodje naar keuze: sla, eieren, tomaat, wortel zijn 
essentieel. Indien je nog meer restjes hebt kan je die er ook op gooien.
• Voila, perfecte maaltijd die 
vult!!! Smakelijk!!!

Overschotjesdag
Heb je geen eten en heb je geen zin om 
aankopen te doen? Kijk wat je in huis 
hebt en maak er iets mooi mee.
Vandaag hebben we in de aanbieding: 
sandwiches, mayonaise, ketchup, 
pickelschips 

• We gaan een beetje van de 
sandwich leegmaken deze 
gaan we vullen met sauzen 
(hoeveelheid is naar keuze).
• Ter versiering is er de pickel 
chips die rond de sandwich 
komt.

Smakelijk!!!
Woud Chauffontaine
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Onderzoek naar de waarheid achter Onderzoek naar de waarheid achter 
Diest en HasseltDiest en Hasselt

Iedereen kent wel het grapje ‘Ik loop in Diest rond’ (zeg het maar 
luidop, hi-la-risch!). Maar nog niemand, en dan bedoelen we 

werkelijk niemand, heeft al EFFECTIEF in Diest rondgelopen! Vraag 
je je af waarom? OMDAT DIEST NIET BESTAAT, DIEST IS EEN HOAX. 
Er heeft nog nooit iemand in Diest rond gelopen, omdat er dus nog 
niemand geweest is, dat is namelijk moeilijk bij een onbestaande 
plaats (cfr. H*sselt). Ik ken ook niemand uit Diest, jij wel misschien? 
DACHT HET NIET! Daarom hebben wij het onmogelijke gedaan, en een 
fietstocht richting ‘Diest’ gehouden. In dit kort artikel lichten wij onze 
wetenschappelijke ondervindingen toe, terwijl we linken leggen met 
het illustere H*sselt (HOESELT????).

Context
Er bestaan al enkele eeuwen geruchten over twee plekken die langsheen 
de Demer zouden liggen nabij de grens tussen CHAD Vlaams-Brabant en 
VIRGIN Limburg. Aan Brabantse kant zou ‘Diest’ bestaan, in Limburg wordt 
gesproken van ‘Hasselt’. Dat H*sselt niet bestaat is ondertussen al even 
ontdekt, de invloeden van de ROVERHEID die al op de Ferrariskaart (more 
like FAKERARIS) deze denkbeeldige plaats tonen zijn van ons afgeschud. 
Dit werd mede bereikt door een zeer betrouwbare Facebookgroep 
(HASSELT BESTAAT NIET) vol logische theorieën die het bestaan van 
H*sselt ontkrachten. Ondertussen is het duidelijk dat hier onder meer een 
naamsverwarring was opgetreden met het dorp Hoeselt. Hoeselt is namelijk 
de hoofd’stad’ van Limburg, aangezien Limburg geen steden heeft. (over 
de inferioriteit van Limburg een andere keer meer) H*sselt is en blijft een 
HOAX. Om dit verder te staven hebben we nog enkele quotes verzameld:

Anna (1Ba): “Hasselt is inderdaad fake news, ik ben eigenlijk geboren 
in Hoeselt lol. Wacht zijt gij gewoon fake quotes aan het uitvin-”

Esmée (knutselaar): “Hasselt is zo stom dat het echt gewoon zou 
mogen stoppen met bestaan.”1  (goed nieuws, Esmée, H*sselt bestaat 
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helemaal niet)

Melissa (3Ba): “Hasselt in mijn wereldbeeld is letterlijk gewoon plopsa 
indoor, kinepolis en kerstmarkt.” (Melissa is duidelijk in de war, maar 
wie verbaast dit?)

Steven Vandeput (‘burgemeester’ H*sselt): “Ik ben een eenvoudige 
(s)pion van de Roverheid.”2

Er bestaat echter nog veel onzekerheid over het concept ‘Diest’. Zoals 
hierboven aangehaald bestaat ook de stad Diest helemaal niet. Hieronder 
beschrijven we een COMPLEET LOGISCHE theorie MET BEWIJS DOOR 
VELDONDERZOEK!!!

Theorie
Misschien denkt u dat wij bevooroordeeld zijn over het al dan niet bestaan 
van Diest? FOUT! Als betrouwbare wetenschappers hebben we zeer 
OBJECTIEF onderzoek gevoerd. Vooraleer wij duiken in het bewijs dat Diest 
niet bestaat zouden we graag nog onze Dasselt-hypothese voorstellen. Is 
het u ook al opgevallen dat zowel ‘Diest’ en ‘Hasselt’ heel vreemde namen 
zijn? Die eindigen NIET in -zele, -schot, -gem of -ingen, en zijn bijgevolg 
GEEN echte dorpsnamen. Als je Diest en Hasselt combineert krijg je ‘Dasselt’. 
In tegenstelling tot Diest en Hasselt is Dasselt WEL BESTAANDE!3  Dasselt 
is namelijk een eeuwenoud gehucht in Denderwindeke (Ninove, Oost-
Vlaanderen). Weet je wat nog eeuwenoud is en uit Denderwindeke komt? 
JUIST, de familienaam O! Zouden Dasselt en O superieur zijn binnen België? 
Was Dasselt zo krachtig dat de ROVERHEID het moest opsplitsen in fictieve 
nederzettingen? Stof tot nadenken, dat is zeker.

Maar verder met het ontkrachten van Diest: het grootste bewijs voor 
het niet bestaan van Diest, is dat NIEMAND IEEMAND UIT DIEST KENT! 
Om ABSOLUUT zeker te zijn hebben we via een enquête (Fig. 1.) AL ONZE 
VRIENDEN ondervraagd!!! De resultaten laten niets aan de verbeelding over:

Deze grootschalige enquête is op zich al meer dan genoeg bewijs om het 
bestaan van Diest te ontkrachten, toch begonnen we ons extra vragen te 
1 Dit is een echte quote. Allez ni da de andere vals zijn hoor. GEEN COMMENTAAR!
2 Het Belang Van Rooverheid (Hoeselt, 2021), p. 3.
3 Dasselt is effectief een bestaande plek.
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stellen. We moesten onze theorie over Diest HARD kunnen maken! Waarom 
staat Diest op onze kaarten? Ligt er effectief iets op deze locatie? Waarom 
tonen luchtfoto’s toch een stad? WAT VERBERGT DE ROVERHEID HIER???? 
5G VACCINATIECHIP CENTRA??? Om jullie de waarheid te kunnen brengen 
moesten we er naartoe, MET GEVAAR VOOR ONS EIGEN LEVEN!!!

Onderzoeks-ekskursie naar ‘Diest’
Met toch wat schrik in ons hart (WAT ALS WE GEBREINGEWASDT WORDEN 
DOOR DE ROVERHEID???) besloten we onze gevaarlijke tocht richting 
‘Diest’ aan te vangen. We vertrokken uit Leuven, passeerden langs de ENIGE 
STAD LANGS DE DEMER (en zelfs enige in Brabant?), Aarschot, voor een 
schietgebed in de epische kerk en vervolgden onze weg langs de Demer. 
Eénmaal aangekomen op de plek die Google Maps (ONBETRAUWBAAR) 
aangeduid had als ‘Diest’ konden we onze ogen niet geloven. Voor onze ogen 
was een 19de-eeuwse citadelmuur te zien, met daarachter een schijnbaar 
normale stad. Even waren we verward, MAAR toen we een duif DOOR EEN 
GEBOUW ZAGEN VLIEGEN wisten we hoe laat het was. De Diestse gebouwen 
zijn een projectie in de luch!!!. Gewapend met onze aluminiumhoeden 
braken we in in de citadel en eenmaal binnen zagen we DE WAARHIED. De 
ROVERHEIDSSIMULATIE ‘Diest’ bestaat uit één (1!!!) enkel gebouw binnen 
een oud uitziende citadel met over alles een enorme koepel waarop 
vervalste luchtfoto’s worden geprojecteerd!!! (Fig. 2.) Het gebouw in het 
midden was een simpele, minderwaardige kopie van de kerk van Aarschot. 
De toren aan dit gebouw ontbrak omdat het anders niet onder de koepel zou 
passen. Overal liepen ROVERHEIDSSPIONNEN rond. Nadat we met gevaar 
voor eigen leven een ECHTE ONVERVALSTE FOTO (Fig. 2.) hadden genomen 
besloten we te vluchten. Dit onderzoek was duidelijk enorm gevaarlijk. Deze 

Figuur 1: OBJECTIEFE ONDERDVINDINGEN OMTRENDT DIEST
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Roverheidsbasis controleerdt vermoedelijk alle Belgen!!!

Figuur 2: Ferre poserend bij het enigste gebouw in Diest, NIET AAN DE ROVERHEID TOONEN! PRIVEE 
FOTO COPIRICHT GIJS VAN ESSCHE (ONBEWERKT!!!!!)

Wij zouden graag iedereen willen waarschuwen moest men zich ooit op een 
trein richting ‘Diest’ bevinden. MAAK DAT GE WEGKOMT!!! De Roverheid 
zou u brein kunnen stelen, een 5G-chip inplanten, of erger EEN LIMBURGER 
VAN U MAKEN!!! (God behoede u ziel in dat geval) Er is duidelijk nog meer 
onderzoek nodig van de SNODE plannen van de ROVERHEID omtrent Dasselt 
en de fake nederzettingen van ‘Diest’ en ‘Hasselt’. Bij deze zouden we jullie 
ook graag uitnodigen om ons te contacteren voor een toekomstige excursie 
naar deze gevaarlijke gebieden. U kunt ons contacteren via gele briefkaart 
op volgende postadressen:

• Gijs Van Essche, Betekombestaatnietstraat 69, 3130 Begijnendijk
• Ferre O, het enigste huis in Oetingen, 1551 Oetingen

Ferre O & Gijs Van Essche



53

In dit spel, gemaakt door slechts 
één enkele man, kom je terecht 

op je eigen boerderij. Deze werd 
je nagelaten door je grootvader 
en na de onderdrukking van 
het kapitalisme aan den lijve 
te hebben ondervonden, is de 
ontsnapping naar de boerenbuiten 
een welkome verandering voor je 
personage. De boerderij is echter 
doorheen de jaren verwaarloosd 
geweest, waardoor je ook nog 
heel wat bomen, stenen, gras en 
takken moet verwijderen voor je 
het nieuwe landbouwleven kan 
beginnen.

Door de beperkte energie die je op 
één dag hebt, is dit ook geen evidente 
taak. Je gaat echt moeten inschatten 
hoeveel je die dag gedaan krijgt 
voor je er letterlijk bij neervalt. 
Maar alles wat je hierin verzamelt 
en produceert is 100% van jou, 
en jij kiest zelf wat je ermee doet. 
Bijhouden, verder verwerken tot 
betere producten en dan bijhouden, 
of gewoon alles verkopen, het is 
volledig aan jou.
Maar geen paniek, er is ook veel te 
doen buiten enkel op de boerderij 
werken en gewassen verbouwen. 

Je kan dieren houden, de wildernis 
afspeuren en wilde vruchten 
verzamelen, je kan in de rivieren, 
meren of oceaan gaan vissen, of je 
kan de mijnen afdalen om tegen 
vijanden te vechten, en mineralen 
en ertsen te verzamelen. 
En natuurlijk, in de Alfabeltjes 
moeten we ook belichten dat er aan 
„archeologie” gedaan kan worden 
in Stardew Valley. Zo zie je soms 
wormpjes uit de grond steken, waar 
je met je schoffel op kan slaan en 
mogelijk artefacten naar boven 
komen die je aan het plaatselijke 
museum kunt doneren. Deze 
donaties leveren ook regelmatig 

GAMEReview: GAMEReview: Stardew ValleyStardew Valley
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beloningen op, waarmee je eerder 
verborgen aspecten van de game 
kunt vrij krijgen.
En als het (zoals bij mezelf) op 
liefdesvlak in het echte leven 
ietwat tegenzit, kan Stardew 
Valley ook hier wat soelaas bieden: 
er zijn verschillende bachelors 
en bachelorettes die mits wat 
conversatie en cadeautjes maar al te 
graag een relatie met jou beginnen, 
en uiteindelijk zelfs willen trouwen. 
En ja, al deze vrijgezellen zijn 100% 
biseksueel, dus het maakt absoluut 
niet uit voor wie je gaat en welke 
gender je voor je personage hebt 
gekozen.
Kort samengevat is Stardew Valley 
een extreem groot spel, met nog vele 
aspecten waar ik in deze beperkte 
review niet dieper op kan ingaan. 
Deze breedte moet echter niet 
onderdoen voor de diepte, waar in 
elk aspect steeds wel nieuwe dingen 
te ontdekken vallen, zeker met de 

regelmatige gratis updates. Met de 
hoeveelheid liefde die in dit spel 
werd gestoken, en de hoeveelheid 
uren die ik er heb ingestoken 
zonder interesse of passie ervoor te 
verliezen, ben ik toch wel geneigd 
Stardew Valley de extreem zeldzame 
10/10 te geven.

Kevin Plessers

Stardew Valley
Steam: €13,99
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Ram: nadat je wekenlang alle opties overwogen hebt, 
realiseer je je eindelijk dat de enige juiste weg voorwaarts 
is en niet terug. Je bent klaar om op sommige vlakken te 
veranderen en dit zal een keerpunt zijn voor jou. Overhaast 
dit wel niet anders zal je de man met de hamer tegenkomen. 
Je hebt totale toewijding. Veel mensen zullen verrast 
zijn door deze verandering, het zal je nieuwe voordelen 
opleveren. 

Stier: soms is de emmer vol en dan moet je dit accepteren. 
Het zal je nieuwe inzichten geven waardoor je de wereld 
anders zult zien. Je bent het veilige beu, je gaat meer risico’s 
nemen, sommige zullen positief gaan uitdraaien, andere... Is 
het door dat de cafés terug open zijn, corona moe? Niemand 
weet het. Overschat jezelf wel niet je blijft een mens met 
soms beperkingen. Op vlak van school is een periode van 
chaos onderweg.

Tweeling: is er een nieuwe vlam voor jou? Je ontkent dit 
natuurlijk, maar iedereen ziet ondertussen dat er meer 
achter zit dan vriendschap. De lockdowns hebben ervoor 
gezorgd dat jullie naar elkaar gegroeid zijn en dat doet je 
veel goed. Je zegt ook dat het niet serieus is, je wilt je echte 
gevoelens niet overal en aan iedereen gaan delen. Maar als 
jullie deze maand  in het samen gespot worden lijkt het 
wel zeker. Jullie zijn hier uiteindelijk allebei heel blij mee. 
Relaties tegenwoordig zijn moeilijk.

De alwetende VindushiDe alwetende Vindushi
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Kreeft: je bent de afgelopen maanden heel geduldig 
geweest. Je hebt nu de kans om het beest los te laten, 
voordat het niet meer kan. Grijp nu je kans. Hierdoor zal je 
meer initiatief nemen en dat zal positief werken op korte 
termijn. Misschien is het tijd om ook wat meer op lange 
termijn te denken? Dit wordt jouw maand, maar let wel op 
dat je je studies niet uit het oog verliest.

Leeuw: je vage levensstijl heeft voor een aantal nieuwe 
vragen gezorgd. Deze blijven zitten in je hoofd en zullen 
pas verdwijnen als je er een antwoord voor bedenkt. Het is 
misschien ook is nodig om wat aan je conditie te werken. Al 
die nachten kunnen je lichaam zwaar uitputten. Je zal hier 
de vruchten van plukken en zal je ook wat meer helpen met 
orde in je hoofd te houden. Of is er misschien wat agressie 
dat weggesport moet worden? Misschien is het tijd om een 
ander pad te nemen.

Maagd: je bent goed gehumeurd en wil iedereen hiermee 
aansteken, maar daarvoor moet er wel de juiste redenen 
zijn. Dat betekent dat je deze maand geen zin hebt in 
fake gedoe; je hebt het al zwaar genoeg. Deze maand kan 
je daarbij helpen. De inspiratie die je krijgt en je eigen 
enthousiasme, zullen genoeg zijn om je een aantal maanden 
druk, gemotiveerd, en productief te houden. En je omgeving 
kan deze nieuwe mood wel volledig appreciëren. Dat kan 
niet slecht zijn.

Weegschaal: een nieuwe kans vult je met hoop voor de 
toekomst, maar je vrienden en familie lijken minder 
enthousiast te zijn. Je komt in dubio: moet je hun advies 
opvolgen? Soms mag je ook voor jezelf kiezen en de rest 
moet dit maar accepteren. Houd vast aan je doel, je zal 
steeds dichter komen om het te bereiken, dit kan traag 
lijken maar er is vooruitgang. Het kan ook handig zijn om 
wat meer af te spreken je hebt nood aan wat tijd met je 
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vrienden, je apprecieert hun gezelschap.

Schorpioen: relaties met jou zijn niet makkelijk, dus is 
het best dat er niet te veel verplichtingen aan gekoppeld 
zijn. Op dit moment zie je je mening als het centrum, maar 
waarom? Geef een ander ook de kans om zijn mening uit te 
drukken. Deze keer moet jij misschien is iets ondernemen? 
Jullie willen er allebei aan werken maar botsen soms en dit 
maakt jullie sterker. Jullie relatie komt hier beter uit maar 
hiervoor zullen jullie meer aandacht voor elkaar moeten 
hebben.

Boogschutter: er presenteert zich een keuze waar je moeite 
hebt. Het is zo voor de hand liggend, dat je je afvraagt 
waarom je het nooit eerder hebt bedacht. Waarschijnlijk 
heb je er al wél eens aan gedacht, maar was de tijd er toen 
nog niet rijp voor. Het is zo makkelijk dat je bijna zeker bent 
dat er een keerzijde moet zijn, maar dat is typisch jij, die te 
veel nadenkt. Er is maar één goed antwoord en je zal deze 
snel moeten zoeken voor het te laat is.

Steenbok: een probleem is dat je een tijdje niet mee bent 
met alles, zowel professioneel als privé. Je moet je meer in 
het studentenleven begeven voor je de smaak verliest. Geen 
stress, niemand is je vergeten en geeft je hier de schuld van: 
je moest je even concentreren op dingen die je belangrijker 
leken. Je bent op financieel vlak bezig met alles af te wegen 
neem een risico zo erg is het niet. Persoonlijk geluk is altijd 
een prioriteit. Doe wat goed voelt.

Waterman: ga je op stap, of bereid je je voor op een 
weekendje weg, dan stadeze maand zal wat druk van de 
ketel nemen, geniet hier dan ook van voor het weer veel te 
laat is. Minder verplichtingen, wat meer me-time kan altijd 
goed zijn. Volwassen zijn is zwaar maar als je je baterijen 
oplaadt kan je terug met goede moet de wereld aan. Als 
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geen van de nieuwe opties die je afgelopen tijd tegenkwam 
echt oké leken, is dit misschien die ene mogelijkheid waar 
je op zat te wachten. 

Vissen: deze maand zal geluk brengen voor jou, maar niet 
te enthousiast want jouw potje met geluk is bijna leeg. Het is 
dus belangrijk om deze wat op te sparen voor de momenten 
die er echt toe doen en niet de onzinnigheden. Komende 
weken zal je meer kunnen doen wat jou heel veel bij zal 
brengen over de goede dingen in het leven.. Wees niet bang 
dat je niet genoeg tijd of energie hebt om alles te doen wat 
je wil. Plannen is key!

De alwetende Vindushi



59

VersprekingenVersprekingen

Frieke (1ba): prostitutie blijft ook 
aan uw tong plakken.

Jens (UCLL), over Erika (1ba): 
vrouw van mijn zeven kinderen.

Mereke (knutselaar) tegen Erika 
(1ba): vindt ge het niet leuk als ik 
mijn vinger daarin steek?

Kevin (2ba): er beweegt ook vanalles 
in mijn broek.

Marianne: ik heb mijn dinokoek op, 
ik kan er weer tegen!

Cisse (1ba) tegen Aike (1ba): huur 
een kamer. Liefst op het gelijkvloers, 
zodat ik door het raam kan kijken.

Prof. Carpentier (materiële 
beeldcultuur): prehistorische mens 
naar Frankrijk, niet zo’n heel grote 
stap.

Emma (2ba): dit glijdt heel 
gemakkelijk.

Cisse (1ba) tegen Arthur (1ba) en 
Aike (1ba): Arthur, ge waart wel 
meer satisfying voor mij.

Aike (1ba): ik ben een kinderlokster.

Arthur (1ba) tegen Aike (1ba): ik 
dacht dat wij iets hadden. Waarop 
Cisse (1ba): syfilis.

Cisse (1ba) tegen Aike (1ba): ge hebt 
me bezig gezien met die banaan.

Elian (1ba): trek me nog eens af, 
Arthur.

Aike (1ba) tegen Arthur (1ba): ik 
hoop da ge in een andere situatie 
beter kunt mikken.

Arthur (1ba): Van Peer is wel zo’n 
deugniet, die is wel zo *hmmm*.

Aike (1ba): we gaan voor evenveel 
hernia’s als herexamens.

Frieke (1ba): prostitutie blijft ook 
aan uw tong plakken.

Mirthe (Eoos), over Alfa: ik krijg 
hier hersentumoren van.

Mel (3ba): mensen waren mij 
constant daddy aan het noemen. 
Voor herhaling vatbaar.
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Mel (3ba): meeste mensen in deze 
Discord hun fun facts gaan zoals 
“fun fact: segregatie”.

Mel (3ba): ik zou mezelf ook geen 
handjob geven zonder toestemming 
van Seraphine.

Robbe VDB (1ba): en wie weet had 
ik kunnen voorkomen dat de Robbes 
eindigen als een volk geschikt 
uitsluitend voor sexuele slavernij.

Aiwendil (1ba): komt dat tongetje 
ook zo naar buiten als ge uw poes 
aait?

Elian (1ba): als Muzikale Smiecht 
zegt “Kosovo bestaat niet”, dan is 
het gewoon zo.

Ferre (3ba): vrouwen zijn omeletten.

Frieke (1ba): een beetje illegaal is 
ook soms plezant.

Jens (UCLL): gowod notices your 
kruis.

Machteld (1ba): ik ga zelf een 
Alfabanaan printen.

Elian (1ba): allez, nu was ik zo hyped 
door Crazy Frog.

Kevin (2ba): ik heb overmatige 
speekselproductie.

Kevin (2ba): eerlijk gezegd hoop ik 

niet dat Mel zich voortplant.

Jens (UCLL), terwijl hij Luna schrijft 
in de Pop Polls: mommy!

Mel (3ba): sudoku’s zouden leuk zijn 
als ze niet boven de 10 zouden gaan.

Anna (1ba): moogt ge op die vrouw 
gaan zitten?

Frieke (1ba), tegen een duif: hallo 
duif, heb jij hersenen?

Prof. Poblome (TMP II): ik ben 
vereerd om fossiel te zijn.

Jazmin (3ba) tegen Vincent 
(3ba), terwijl hij een broodje eet: 
deepthroat het.

Luna (3ba): ge moogt er niet bij 
voordat ge katholieker zijt.

Luna (3ba) tegen Mel (3ba): das wel 
handgel hè, eet dat eens niet op.

Bavo (3ba): wij zijn hier gewoon 
rustig aan het wippen.

Robbe VDB (1ba): Marianne is 
de weg, maar heel soms naar de 
bodemloze put.

Rune (1ba): and remember, plagiaat 
is erger dan moord.

Elian (1ba): Kevin is zo based, dat hij 
de realiteit niet meer ziet.
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In the meme timeIn the meme time
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Heb je een mening die je met de wereld wilt delen?
Tips voor een beter leven?

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

Alfabeltjes zoekt 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.


