


Alfalied
(op „Home on the Range”)

Ach geef me een schup
Dat ik graven kan gaan
Want ik ben toch een echte Alfaan,
Ook de borstel mag mee
En zelfs onder de zee
Zingt men Alfa’s lijflied gedwee:

Refrein:
Schup, schup met ons mee
We vinden Napoleon’s plee
‘t Paard van Troje staat hier
Tussen twee bakken bier
Studeren interesseert ons geen zier!

Ook in de woestijn
In het Tweestromenland
Zitten wij met een zeef in het zand
In een put in de grond
Dat is leuk en gezond
Net als ‘t bier, zo schuimend en blond...

Refrein

Heel vaak op café
Met een pint aan de toog
Dat is zeker een archeoloog
Maar ook soms in de bieb
Op het vierde verdiep
Met de vraag of Lucy reeds liep

Refrein

En steeds weer op zoek
Naar een oud Romeins kamp
Of een vroegchristelijke lamp
Met een hoopvol gemoed
Ja, wij voelen ons goed
Door ons Vlaams studentenbloed
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RedactioneelRedactioneel

Liefste Alfanen

De tijd tikt genadeloos door, en de 
blok komt dichterbij. Dit Alfabeltje 
dient om nog voor wat plezier 
te zorgen alvorens die moeilijke 
periode komt. Zo zijn er amusante 
artikels, leuke archeogames en 
hilarische versprekingen om jullie 
geweldige lezers te plezieren. 

Tegelijkertijd staat dit Alfabeltje 
ook stil bij al het plezier dat we 
het voorbije semester al wel niet 
gehad hebben samen. De laatste 
pagina’s zijn gevuld met talrijke 
sfeerbeelden waarop vele prachtige 
Alfanen prijken. 

Ten slotte mogen we ook niet 
vergeten dat er nog veel plezier te 
wachten staat. Kijk daarom zeker 
ook eens naar de kalender om op de 
hoogte te zijn van de volgende Alfa 
activiteiten. 

Dus, liefste Alfanen: veel plezier! 
Vroeger, nu en binnenkort. 

Wannes 

Lieve mede-archeoloogjes,

Het semester zit er alweer bijna op 
maar voordat het gedaan is, geven 
we jullie nog één laatste Alfabeltje 
om wat warmte te verspreiden. De 
koude herfst, bijna winter is volop 
bezig en jullie hopelijk ook. De 
blok komt dichter, maar gelukkig 
nog eerst even feestdagen. Vier 
dit jaar mee met de kerstwensen 
van je mede-archeoloogjes. Naast 
enkele afsluiters van het semester 
en het jaar zullen er ook Alfabeltjes 
klassiekers te vinden zijn. Ik hoop 
dat jullie genoten van dit semester 
en ook van de Alfabeltjes, volgend 
semester zijn we er weer!

Geniet  van deze zotte 
eindejaarseditie en geniet nog meer 
van de welverdiende feestdagen 
voordat de blok weer begint!

Vrolijke feestdagen, een zeer 
gelukkige Nieuwjaar en May the 
Force be with You!

Anna
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Beste Alfanen

De dagen worden korter, de 
temperatuur zakt geleidelijk aan 
onder nul en studenten beginnen 
zich stilaan voor te bereiden op 
de blok. Dit kan er alleen maar op 
wijzen dat er een einde is gekomen 
aan dit fantastisch semester. Een 
semester waarin er maar liefst 
drie Alfabeltjes het leven zagen 
boordevol spelletjes, horoscopen en 
interessante artikeltjes. Deze laatste 
Star Wars editie hebben jullie nog 
van ons te goed.

Voor zij die nog niet willen loslaten 
en het semester nog even willen 
herbeleven zijn er aan dit Alfabeltje 
tientallen sfeerfoto’s toegevoegd 
waarin speciale aandacht uitgaat 
naar een niet nader vermoede 
grafiek met een dominante rode 
balk. Verder hebben enkele attente 
pete-en metekindjes hun peters 
en meters in de bloemetjes willen 
zetten door hen een prachtige 
nieuwjaarsbrief te schrijven. Ook 
‘Profiel van een fossiel’ is er weer 
met een fossiel die samen met zijn 
geliefde muur onervaren studentjes 
de stuipen op het lijf jaagt: the 
one and only professor Van Peer. 
Kortom, het is alweer een knotsgek 
en boeiend Alfabeltje, geniet ervan.

Tot volgend jaar!
Victor
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Woordje van de praesesWoordje van de praeses

Beste Alfanen, sympathisanten en andere creaturen die genieten van het 
Alfabeltje;

‘Tis the season to be jolly’ en welkom terug bij het laatste woordje dat 
ik jullie zal toeschrijven… Voor dit semester (Jullie zijn nog niet van mij 
af). Afgelopen semester is voorbij gevlogen en hoe kon het ook anders 
met al die sfeer en camaraderie die jullie zo prachtig gecreëerd hebben! 
Ik wil hier ook nog even kwijt dat jullie echt een pracht prestatie op de 
kringenzuip hebben afgelegd en dat ik een bijna vaderlijke trots voel 
voor deze prachtige selectie marginaaltjes! Het was een pracht editie, vol 
spanning, sfeer, (drank) en natuurlijk: een eerste keer de eerste plaats voor 
Alfa… Ik heb er een hele week lang stom voor liggen grijnzen!
Het is nog een maandje goed ons best doen, een maandje examens en dan 
kunnen we beginnen aan onze welverdiende rustperiode. Ik ben er vast 
van overtuigd dat jullie allen de examens met stijl en competentie zullen 
trotseren, Ik zal in ieder geval voor jullie duimen (en als je een studiebuddy 
nodig hebt, ik heb gehoord dat daar een leuke Alfa discord voor is).
Maar voorlopig hebben we nog wel tijd voor wat plezier en natuurlijk voor 
de prachtige lectuur die het Alfabeltje te bieden heeft en dus veel lees en 
Alfaplezier gewenst!

 “Adrenaline is natures way of telling you ‘don’t fuck up.”

Robbe Out
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KalenderKalender

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

Donderdag 08/12
WACtiviteit: Kerstmarkt bezoeken 

Maandag 12/12
Shrek-Feestje

Woensdag 14/12
Filmavond

Donderdag 15/12
Alfa’s Wintercantus

Maandag 19/12 
Alfa’s Weenavond
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Profiel van een fossielProfiel van een fossiel

De proffen archeologie aan de 
KU Leuven zien we regelmatig, 

maar wie zijn zij, en wat drijft 
hen? Lacherig worden ze al wel 
eens als ‘fossielen” bestempeld. 
Maar welke geheimen herbergen 
deze fossielen voor ons? In deze 
rubriek interviewen we elke editie 
een professor. Deze editie een prof 
die we allemaal kennen, eentje 
die ook al eventjes meedraait met 
de richting, namelijk niemand 
minder dan professor Philip Van 
Peer!

Vanwaar komt uw interesse voor 
prehistorische archeologie?

In feite lag mijn oorspronkelijke 
interesse bij de protohistorie en 
zelfs bij de historische archeologie. 
In het curriculum van de toenmalige 
kandidaturen archeologie aan 
deze universiteit sprong het vak 
prehistorie er echter tussen uit. Het 
was anders dan alle andere vakken, 
met een veel wetenschappelijker 
‘touch’. Ondanks mijn klassiek 
Latijn-Grieks schooltraject, was ik 
hier meteen erg voor geporteerd en 
dat is er door de jaren alleen maar 
erger op geworden. 

Hoe bent u aan de Faculteit Letteren van 
de KU Leuven beland?

Tijdens mijn doctoraatsperiode 
behoorde ik tot de ‘Afdeling Fyische 
en Regionale Geografie’ van de 
faculteit Wetenschappen, waaraan 
mijn promotor Piet Vermeersch 
verbonden was. Dit bleef ook zo toen 
ik postdoctoraal onderzoeker bij 
het FWO werd. Ik werd vervolgens 
benoemd op een 50% ZAP-mandaat 
van de Faculteit Letteren toen André 
Van Doorselaer met emeritaat ging 
en nam van hem de cursussen die nu 
in TMP zitten over. Bij het emeritaat 
van Piet Vermeersch enkele jaren 
later werd de prehistorie geheel 
naar Letteren getransfereerd en 
leidde een nieuwe 50% vacature tot 
mijn fulltime aanstelling hier.

Eerder dit jaar vond u in het 
Schulensbroek een 110.000 jaar 
oude Levalloisafslag waarmee u het 
bewijs vond voor het bestaan van 
Neanderthalergroepen in de Vlaamse 
Vallei. Waarom verwachtte u net daar 
op artefacten te stuiten? 
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Om het met de woorden van 
Gabriel Garcia Márquez te zeggen, 
dat was eigenlijk de ‘kroniek van 
een aangekondigde ontdekking’. 
Het Flemish Valley Survey 
Project ging uit van twee simpele 
veronderstellingen: 1) dat er in 
de huidige landschappen nog 
voldoende aanknopingspunten 
liggen om bewoonbare plaatsen 
uit het Pleistocene verleden op 
het spoor te komen en 2) dat die 
bewoning frequent genoeg was 
geweest om op minstens 1 plaats 
een site aan te boren, zelfs met 
een uiterst kleine steekproef aan 
boringen. In het Schulenbroek 
waren die aanknopingspunten legio, 
ondermeer in een zandgroeve van de 
jaren ’70 waren er stenen werktuigen 
gevonden. Na drie boorcampagnes 
waarbij we met steeds grotere 
precisie de Pleistocene topografieën 
in kaart brachten en steeds juister 
zones konden selecteren, was het 
prijs.

Is ‘The Flemish Valley Survey Project’ 
met deze vondst in zijn opzet geslaagd 
of zijn er nog zaken die opgehelderd 
moeten worden? 

Ja, helemaal. Ik heb het altijd een 
proof-of-concept studie genoemd en 
die ‘proof’ is nu gerealiseerd. Maar 
nu begint het eigenlijke werk pas! 
Nu de deur open staat, zijn er tal van 
ongebaande onderzoekspaden die 
vanaf de drempel vertrekken en het 
is zowel de taak als het voorrecht van 
de wetenschapper om die te volgen. 
Gaan waar de data ons vragen te 
gaan… Om maar één voorbeeld 
te geven: we krijgen nu een zicht 
op een voordien onvermoede, 
microscopische archeologische 
record. Hoe zich die precies verhoudt 
tot de klassieke macroscopische 
record van sites en concentraties 
is een onderzoeksthema van een 
enorm volume en met belangrijke 
consequenties.

In uw carrière hebt u al vele ontdekkingen 
gedaan, maar op welke bent u het meest 
trots?

Men is natuurlijk altijd geneigd om 
het meest nabije het belangrijkst 
te vinden en ik heb dus zelf wat 
historisch perspectief nodig om 
goed te kunnen antwoorden. 
Trots heeft ook te maken met de 
persoonlijke genoegdoening, wat 
niet noodzakelijk samenvalt met 
wetenschappelijk belang of status. 
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Laat ik het zo zeggen: ik heb in mijn 
carrière enkele zeldzame keren 
dat wonderlijke eureka-gevoel van 
de wetenschappelijke ontdekking 
gehad. Die enkele seconden op een 
vrijdagnamiddag in Schulensbroek 
waar de realiteit het model 
bevestigde, zijn daar zeker bij. Maar 
ik ben net zo trots op de stapsgewijze 
ontdekking van de Critical Energy 
Threshold in experimentele data 
over lithische producties. En verder 
is het aan de geschiedenis om de 
scherprechter te zijn wat het belang 
van die ontdekkingen betreft. 

Blijft u na uw emeritaat nog altijd 
verbonden aan allerlei projecten of zegt 
u de academische wereld voor goed 
vaarwel? 

Oei, veel te moeilijke vraag. Ik zal 
eens heel eerlijk zijn en jullie zeggen 
dat ik tot voor het begin van dit 
academiejaar nog geen seconde had 
stil gestaan bij mijn emeritaat en dus 
ook niet bij de periode nadien. Als ik 
tot vervelens toe heb verkondigd 
dat archeologie geen job maar een 
way of life is dan lijkt het antwoord 
voor de hand te liggen… er liggen 
nog zoveel losse eindjes te wachten. 
En net nu ik pas echt goed weet hoe 
het allemaal in mekaar zit, zou ik er 
mee moeten stoppen?  Anderzijds 
heeft de gedachte om een leven 
radicaal om te gooien en iets nieuws 
te beginnen wel een zekere charme. 
Ook aan deze drempel zullen er nu 

nog onvermoede paden vertrekken.

Hoe was u zelf als student?

Het is lang geleden, dus ik kan zeggen 
wat ik wil… Ik was hier in Leuven 
student toen de geest van 1968 nog 
rond waarde en de splitsing van 
de universiteit nog niet helemaal 
verteerd was. Om maar te zeggen dat 
er gelegenheden genoeg waren voor 
‘extra-curriculaire’ activiteiten. 
Wij kregen nog les in het het oude 
instituut voor Kunstgeschiedenis 
in de Vlamingenstraat en werden 
nog Kandidaat en Licentiaat in 
de Oudheidkunde. Alles was toen 
letterlijk en figuurlijk kleiner 
en minder ‘geregeld’ en daar 
maakten wij dankbaar gebruik 
van. Net als ik waren toen een 
aantal medestudenten gebeten 
door de prehistorie en wij 
brachten onze dagen veelal door 
in de afdelingsgebouwen in de 
Redingenstraat, niet noodzakelijk 
om er veel nuttigs te doen maar 
gewoon om er bij te zijn. Er was 
daar in die periode Peter Gendel, 
een Amerikaanse doctoraatstudent 
die van UC campus in Berkeley 
(Berserkeley, in zijn eigen woorden) 
kwam en die de Nieuwe Archeologie 
meebracht, allemaal zo letterlijk 
nieuw en fascinerend. Ik hoorde 
Bruce Springsteen eens verwijzen 
naar de sense of occasion die het 
publiek bij zijn concerten dient te 
ervaren; dat gevoel gaf ‘archeologie 
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studeren’ in die jaren.

Wie is uw favoriete Star Wars personage?

Geloof het of niet, maar ik heb 
nooit Star Wars gezien en ken 
ternauwernood enkele personages 
van horen zeggen …

En als laatste vraag, wat is uw 
schoenmaat?

Een intrigerende vraag voorwaar… 
een normale 43.

Een interview met 
Philip Van Peer

door de Alfabeltjesredactie
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In 1899 in de kopermijn van 
Chuguicamata in Chili vond een 

mijnwerker bij het uitruimen van 
een ontdekte gang per toeval het 
lichaam van een vrouw. In het 
donker van de mijnlampen was 
het niet altijd duidelijk om details 
te zien, maar dit lichaam was 
vreemd: het had lange haren met 
vlechten (waardoor hij dacht dat 
het een vrouw was) en het zag er 
een beetje opgezwollen uit. Maar 
wat nog vreemder was: het zag 
groen!

De mijnwerker (zijn naam is verloren 
gegaan) zag er niet beter in dan 
het lichaam en de objecten die het 
omringden naar buiten te dragen 
waar een mijnverantwoordelijke 
erbij werd gehaald. Deze besefte 
onmiddellijk dat het hier een 
belangrijke archeologische 
ontdekking betrof. Dus zoals iedere 
respectabele Zuid-Amerikaanse 
19de -eeuwse notabele zou gedaan 
hebben, verkocht hij het lichaam 
en de bijhorende objecten aan de 
Amerikanen voor veel geld.

In Amerika werd het lichaam 
tentoongesteld in het Chili paviljoen 

van de Wereldtentoonstelling van 
1901. Godzijdank kwam het hierna 
terecht in het ‘American Museum of 
Natural History’. Het lichaam werd 
hier eindelijk grondig onderzocht 
in de jaren ’50. Lang werd gedacht 
dat het hier het lichaam van een 
vrouw betrof vanwege het haar met 
vlechten, maar het bleek dus een 
man te zijn na een onderzoek met 
X-stralen! Blijkbaar had niemand 
gedurfd om in die 50 jaar eens in 
de lendendoek van het lichaam 
te kijken. Het lichaam was zeer 
goed bewaard en had bijna geen 
gebroken beenderen, alhoewel het 
een vinger en één teen miste. Toen 
het lijk uitdroogde, absorbeerde 
het lichaam het koperzout van de 
mijn waardoor het bewaard bleef en 
ook zijn opmerkelijke groene kleur 
kreeg.

Latere testen gaven eindelijk een 
degelijke datering van het lichaam. 
De Koperen Man moet gestorven zijn 
in de jaren 500: de precolumbiaanse 
periode. Hij had ook tekenen van 
hoofdvervorming. Deze praktijk 
werd dus niet enkel door de adel, 
maar ook door gewone burgers 
toegepast. ‘Headbinding’, zoals de 

De Koperen ManDe Koperen Man
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term in het Engels heet, gebeurde 
door een plank op het voorhoofd 
van baby’s te binden en dit strakker 
en strakker te zetten met een doek 
rond het hoofd.

Figuur 1: De Koperen  Man zoals hij werd 
gevonden.

Maar waarom was deze man in de 6de 
eeuw in precolumbiaans Amerika 
koper aan het zoeken? Koper had bij 
de lokale culturen in de Andes een 
zeer belangrijke en rituele functie: 
de volkeren van de Andes geloofden 
namelijk in de ‘levendigheid’ van 
de Aarde en mijnertsen werden 
hierbij beschouwd als het bloed 
van de wereld. Het werd gebruikt 
bij het maken van juwelen of (zoals 
de Conquistadores 1000 jaar later 
beweerden) bij praktijken van 
hekserij van lokale dorpsvrouwen. 
In alle waarschijnlijkheid werkte 
onze onfortuinlijke mijnwerker in 
opdracht van de heersende elite en 
werd voor zijn werk gecompenseerd 

met eten en onderdak voor zijn 
familie. Tenminste tot de mijn op 
hem instortte.

Figuur 2: Een kleurenfoto toont die karakteristieke 
groene kleur, maar natuurlijk als dit in zwart-wit 
gaat afgebeeld worden dan kun je dit niet zien. 
Maar echt, het ziet groen(ig), trust me bro!

De objecten die bij hem lagen waren 
ook uitzonderlijk goed bewaard door 
de omstandigheden ondergronds. 
Volgens de eerste verslagen had hij 
in zijn handen nog zijn hamer vast 
(het object vooraan op de grond 
op afbeelding 1). Hij had een soort 
‘schraper’ dat eigenlijk als een soort 
van koevoet moet hebben gediend 
om brokken los te krijgen. De manden 
dienden om zijn materiaal te dragen 
en om de losgekregen kopererts 
mee terug naar boven te brengen. 
Vermoedelijk diende een andere 
mand om brandbaar materiaal te 
dragen (om in het donker in de mijn 
te werken), maar hier kon ik verder 
niets over terug vinden.

Dat mijnwerken in deze periode 
niet zonder gevaar was bleek door 
de vondst van andere mummies die 
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in koper- en andere mijnen werden 
teruggevonden met hun werktuigen 
in de 50 jaar die volgden. Inclusief 
een vrouwelijke mijnwerker!
Zoals we kunnen zien is er in 
Zuid-Amerika ook veel coole 
archeologische shit te vinden.

Wodan Van den Bruel
reporting voor Alfabeltjes.
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Ferrërfgud geht schiefFerrërfgud geht schief

Velen van ons zullen na een 
lange avond in de Fak goed 

scheef naar huis gewandeld 
hebben, maar voor sommige 
gebouwen is die scheefheid iets 
dat altijd aanwezig is. Een gebouw 
kan dan wel geen pintjes drinken, 
scheef staan kunnen ze zeker. 
In deze editie kijken we naar de 
scheefste toren ter wereld. Nee, 
het is niet de toren van Pisa! 
Vanachter mijn bureau ging ik 
op reis naar het verre Suurhusen, 
een klein dorpje in Oost-Friesland 
(Noord-Duitsland).

De hervormde kerk van Suurhusen 
is sinds 2007 wereldrecordhouder 
van de titel ‘scheefste toren ter 
wereld’. Ze staat zelf in het Guinness 
Book of World Records! De 27m hoge 
toren heeft een overhang van 2,47m, 
wat betekend dat de toren bijna 
5,2 graden uit het lood staat! Ter 
vergelijking, de toren van Pisa staat 
‘slechts’ 3,99 graden uit het lood. 
Maar Pisa is zelfs niet de tweede 
scheefste toren ter wereld. Die eer 
behoort ook toe aan Duitsland, die 
in Bad Frankenhausen een toren 
heeft die 4,8 graden scheef staat. Er 
moet wel nog gezegd worden dat 

de kerk van Suurhusen eigenlijk 
niet de échte scheefste toren ter 
wereld is, die staat in de Verenigde 
Arabische Emiraten. De Capital Gate 
in Abu Dhabi staat maar liefst 18° 
scheef, maar in tegenstelling tot de 
bovenstaande top 3 is die expres zo 
ontworpen geweest.

dd

Figuur 1: De hervormde kerk van Suurhusen 
vanuit het zuiden.. (©Toerisme Niedersachsen)

Zo’n scheve toren is natuurlijk een 
spectaculair en iconisch zicht, maar 
hoe is het zo ver kunnen komen? De 
kerk is natuurlijk niet zo gebouwd 
geweest. De kerk van Suurhusen 
werd als zaalkerk zonder toren 
gebouwd in het midden van de 13de 
eeuw. De befaamde toren kwam er 
rond 1450 bij. Voor de fundamenten 
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werden er eikenhouten stammen in 
de veenbodem gelegd. Alhoewel het 
geheel af en toe later gerestaureerd 
werd, met nieuw metselwerk etc. is 
het uitzicht van de kerk vrij gelijk 
aan hoe ze eruit zag in de 15de eeuw, 
met dat 13de-eeuws schip.

In 1855 werd ontdekt dat de 
kerktoren begon over te hellen. 
Men was namelijk begonnen 
met het ontwateren van de 
omliggende gronden, waardoor 
het grondwaterpeil zakte. Het 
eikenhouten fundament stond 
daardoor niet langer onder water. 
Iedereen weet natuurlijk dat 
hout eerder fan is van anaerobe 
toestanden, dus na contact met 
zuurstof begon de fundering te 
rotten. Dit verergerde de situatie 
enorm. In 1926 werd uiteindelijk 
onder protest beslist om de 12m hoge 
dakruiter van de toren af te halen. 
De toren bleef echter scheefzakken 
en omdat een deel van het schip mee 
dreigde te scheuren werd de kerk 
in 1975 gesloten. Door de inzet van 
vrijwilligers werd de kerk echter 
verzorgd en na het inkloppen van 
nieuwe betonnen funderingspalen 
in de jaren ’90 lijkt de scheefzakking 
definitief gestopt.

De progressieve scheefzakking is 
waar te nemen in enkele metingen:
• 1929: 1,15 m;
• 1939: 1,74 m;
• 1967: 2,03 m;

• 1970: 2,16 m;
• 1977: 2,19 m;
• 1980: 2,34 m;
• 1984: 2,39 m;
• 1996: 2,43 m.

Figuur 2: De kerk vanuit het noorden. (©Matthias 
Süßen)

Nota: Sinds mei 2022 is de oude 
toren van Gau-Weinheim met zijn 
5,4277° eigenlijk iets schever. Maar 
dat kan mij niet schelen en ik blijf 
fan van Suurhusen.
Met dank aan Wikipedia.

Ferre O

Figuur 3: Model van de kerk voor de scheefzakking 
en met de dakruiter. (©Norbert Pachner)
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Vincentjes – Tetradrachme uit SyracuseVincentjes – Tetradrachme uit Syracuse

Beste Alfanen en 
sympathisanten, we zitten 

ondertussen al een hele tijd in de 
herfstperiode. De dagen worden 
korter en het begint na een 
warme nazomer terug kouder te 
worden. Dit betekent dat het tijd 
is voor knusse avonden onder 
een dekentje en een tas warme 
chocomelk. De kille winterperiode 
is in zicht met aangename 
vooruitzichten zoals Kerstmis en 
Nieuwjaar. Dit diende dan ook 
als inspiratie om op zoektocht 
te gaan naar een munt en ben 
uiteindelijk terechtgekomen 
op een Griekse munt van de 
tetradrachmedenominatie uit 
Syracuse (ca. 310 – 307 v. Chr.). 
Hoewel deze munt deels een 
verhaal vertelt gerelateerd aan de 
winter, vertelt het hiernaast nog 
een heel ander verhaal. Ze zullen 
allebei hieronder aangehaald 
worden. 

De voorzijde van deze munt toont 
een buste van Persephone met de 
inscriptie “ΚΟΡΑΣ”. Dit kan meisje/
maagd betekenen, maar verwijst in 
dit geval eerder naar de bijnaam van 
Persephone “Kore”. Op de keerzijde 

wordt de godin Nike weergegeven 
die in haar rechterhand een hamer 
vasthoudt en zich richt tot een trofee. 
De keerzijde leest de inscriptie 
“[ΚΟΡΑΣ]ΚΛΕΙΟΣ”. Deze tweede 
inscriptie was wat moeilijker om 
te ontcijferen, maar het is mogelijk 
dat deze verwijst naar de tiran 
Agathokles van Syracuse. Er ontstaat 
namelijk verwarring met het laatste 
deel “ΚΛΕΙΟΣ”, dat naar het woord 
“roem” zou kunnen verwijzen 
(samen met de weergave van Nike 
lijkt dit niet zo onwaarschijnlijk).  

Over de site van Syracuse wordt 
vaak gedacht dat dit de locatie was 
waar dat Persephone, de dochter 
van Demeter, werd ontvoerd door 
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de Hades. Ze werd via een kloof 
in de aarde meegesleurd tot in 
de onderwereld. Demeter viel in 
machteloos verdriet en bracht in 
haar droefenis een genadeloze 
winter op aarde, waardoor veel 
mensen honger leden. Alles 
escaleerde zo hard dat Zeus vond 
dat hij er iets aan moest doen. Hij 
ging naar zijn broer Hades met de 
vraag om Persephone terug aan haar 
moeder te geven. Hades stemde toe, 
maar liet Persephone nog genieten 
van een avondmaal waarbij ze zes 
granaatappelpitjes opat. Eens er iets 
in het dodenrijk werd opgegeten, 
kan men niet meer terug. Voor elke 
pit die Persephone dus gegeten had, 
moest ze dus een maand terugkeren 
naar Hades. Hierdoor keerde ze 
altijd in de lente en de zomer terug 
naar haar moeder, waarna ze weer 
terugging naar de onderwereld. 
Deze mythe kan dus gezien worden 
als de Griekse verklaring voor het 
wisselen van de seizoenen.

Dat er in de inscriptie op de 
keerzijde verwezen wordt naar de 
tiran Agathokles is niet zo raar. 
Deze munt is namelijk geslagen 
onder zijn regeerperiode en betuigt 
ook meteen een van zijn grootste 
prestaties. Nadat hij in 317 v. Chr. 
de leiders van Syracuse ten val had 
gebracht en zichzelf als dictator 
had opgesteld, zorgde hij voor 
uitbreiding van de invloedssfeer van 
Syracuse. Uiteindelijk botsten ze op 
het territorium van de Carthagers 
en dit zorgde voor spanningen. In 
310 v. Chr. kon Agathokles succesvol 
de legers van Carthago in Noord 
Afrika overwinnen. Hoewel de 
hoofdstad Carthago niet ingenomen 
kon worden, werd deze eerste 
overwinning wel uitbundig gevierd. 
Uiteindelijk werd Agathokles toch 
terug in een hoek gedreven en 
sloot hij in 306 v. Chr. de vrede met 
Carthago waardoor hij een heel stuk 
van zijn territorium moest opgeven. 
De keerzijde van de tetradrachme 
verwijst dus naar de succesvolle 
invasie van Agathokles van Afrika in 
310 v. Chr. die gesymboliseerd wordt 
door de godin van de overwinning 
en een trofee gemaakt aan de hand 
van de buit van deze oorlog.

Vincentjes
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Brood is het fundament van 
onze samenleving, de motor 

die onze maatschappij draaiende 
houdt en een van die dingen die ik 
niet eet. Dit is toch wel een beetje 
een probleem en ik ben er ook niet 
enthousiast over. Door de jaren 
heen, en na duizend keer gevraagd 
te worden waarom ik geen brood 
eet, ben ik tot volgende conclusie 
gekomen: Het meeste brood dat 
je tegenwoordig kan kopen, is 
best slecht. Dus, in een zoektocht 
naar goed brood, ga ik dit jaar 
historische broden bakken. Het 
wordt een avontuur. 

De feestdagen naderen langzaam 
maar zeker dus het is tijd voor een 
feestbrood. Na een poging tot brood 
uit de prehistorie, probeer ik deze 
week een brood dat vooral gekend is 
uit de 17de eeuw. 

De duivenkater, ook wel duivekater, 
duvekater of deuvekater geschreven, 
is traditioneel feestbrood dat vooral 
gemaakt werd in Noord-Holland. 
Dit brood is waarschijnlijk ontstaan 
als een offerbrood, mogelijks zelfs 
al sinds de Romeinse tijd. In de 
gouden eeuw werd het brood echter 

vooral gebakken rond sinterklaas en 
Kerstmis.

Duivenkaters zijn te vinden op 
verschillende schilderijen uit de 17e 
eeuw, bijvoorbeeld rechts onderaan 
op Het Sint-Nicolaas feest van Jan 
Steen.

Figuur 1: Het Sint-Nicolaas feest van Jan Steen.

Op deze schilderijen is te zien dat 
deze broden vaak een ruit of ovale 
vorm hebben. Voor het deeg de oven 
in gaat wordt het ook ingesneden 
met allerlei patronen en bestreken 
met ei zodat het een mooie glans 
heeft. Er zijn ook wel voorbeelden 

Broodnodig: DruivenkaterBroodnodig: Druivenkater
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van duivenkaters in de vorm van 
dieren. 

Ik ben nooit echt goed geweest in 
mooie, artistieke broden en het is 
tijden geleden dat ik nog succesvol 
een echt brood gebakken heb, dus 
veel hoop heb ik niet echt voor deze 
poging. Een poging zal ik toch doen. 

Voor dit brood heb je nodig:
1kg bloem
100g suiker
12g gist
450ml lauwwarme melk
2el zachte boter
16g zout
1 ei

Meng de bloem en suiker in een 
kom. Maak een kuiltje in het midden 
en doe er de gist in. Giet er een 
beetje van de melk op en laat ca. 
5 minuten staan tot het begint te 
schuimen (Waarschuwing, dit ruik 
je ongelofelijk hard).

Doe de rest van de melk, boter en 
zout erbij en meng. 

Kneed het deeg op je werkbank tot 
het soepel en glad is. 

Bol het deeg op (ook wel gekend als, 
maak er een bolletje van) en laat 
het voor een halfuur rijzen in een 
ingevette kom.

Duw het brood een beetje plat en 

punt het op (wat eigenlijk hetzelfde 
is als het opbollen, maar dan in een 
meer ovale vorm) en laat opnieuw 
rijzen.

Dit is het moment waarop je je deeg 
de vorm geeft die je wilt dat het 
heeft. Druk het deeg een beetje plat 
en trek voorzichtig aan de uiteinden. 
Kijk uit dat je het deeg niet scheurt. 
Laat het deeg een uur rusten. (Het 
is trouwens een goed idee om altijd 
je deeg af te dekken als je het laat 
rusten, anders droogt het uit.)

Verwarm de oven op 220°C.

Decoreer het brood door erin te 
snijden of in te knippen en bestrijk 
het met een geklutst ei.

Bak voor ca. 30 minuten op 200°C.

Dit is toch wel moeilijker dan het 
prehistorische brood dat ik vorige 
keer gebakken heb en ik heb er 
niet zo veel vertrouwen in, maar de 
broodscore beslist of dit een goed 
brood is. 

Smaak: 7/10 redelijk zoet, lijkt een 
beetje op cake.

Textuur: 2/10 nee, ik vind het echt 
onaangenaam

Crunch: 5/10 de crunch is zeer 
afhankelijk van welk stuk van het 
brood je eet.
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Werk: tegenover voldoening 5/10 
dit was het zo niet echt. 

Afwas: 9/10 beperkte afwas

Uitdeelbaarheid 0/10 dit brood is 
niet uitdeelbaar. 

Overall, 5/10, twijfelachtig. Dit 
brood kan duidelijk best oké zijn, 
maar ik ben teleurgesteld.

Machteld Schuurmans
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Tibeert keert terug met nog 
een spannende Indiana Jones 

fanfic. Deze keer neemt hij jullie 
mee naar de Egeïsche Zee, geniet 
ervan!

De Egeïsche zee was rustig op 
deze nazomerse avond. De meeste 
cruiseschepen hadden hun route al 
afgerond waardoor er niet veel aan 
te treffen was op het water buiten 
een aantal kleine schippersbootjes 
die in alle rust hun netten ophaalden. 
Tussen deze bootjes bevond zich ook 
Dr. Jones en zijn team studenten 
op een onderzoeksschip. Jones had 
onlangs tussen zijn enorme stapel 
bureauwerk een oude kaart van deze 
wateren gevonden. Op deze kaart 
stond echter een eiland aangeduid 
waar Jones en de cartografen van 
Marshall College nog nooit van 
gehoord hadden. 

Dit eiland, genaamd Lysathos, was 
ook in andere literaire bronnen 
nergens terug te vinden. Verder 
bureauonderzoek was dus niet nuttig 
en zo besloot Jones met de kaart te 
vertrekken om zelf te zoeken naar 
het verdwenen eiland. Wat hij niet 
verwacht had, was dat hij nu al zo’n 3 

dagen op de wijde zee ronddobberde 
op zoek naar dit eiland. Hij begon de 
expeditie een beetje beu te worden, 
aangezien er niet veel te beleven was 
in deze leegte en overwoog stilaan 
om het op te geven. Want zelfs na 
die 3 dagen had het team nog niet 
veel vooruitgang geboekt en waren 
ze nog steeds niet wijzer wat betreft 
de locatie van het eiland.

Na deze opnieuw vruchteloze derde 
dag besloten Jones en zijn team om 
terug te keren naar Athene en de 
rest van hun expeditie op een rustige 
manier te spenderen. Een kleine tijd 
nadat ze koers terugzetten richting 
Athene doken er uit het niets grijze 
regenwolken boven het kleine 
onderzoeksschip op. Als reactie op 
dit onheilspellende gebeuren ging 
Jones meteen op de boeg staan om 
een beter uitzicht te krijgen op de 
gevaarlijke storm die ze tegemoet 
gingen. Meteen toen hij zijn nieuwe 
positie innam, zag hij een enorm 
gevaar: een cruiseschip van Minoan 
Cruiselines dat vele malen groter 
was dan hun onderzoeksschip voer 
rechtstreeks op hun af.

“Volledig naar Bakboord!”, riep 

Indiana Jones en de Vervloekte CruiseIndiana Jones en de Vervloekte Cruise
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hij naar de stuurman die zo snel 
hij kon dit commando opvolgde. 
Het kleine bootje wist nauwelijks 
het grote vaartuig te ontwijken 
dankzij dit linkse manoeuvre. Het 
gevaar leek geweken, aangezien 
het cruiseschip nu achter hen leek. 
Echter nadat Jones en zijn team 
hun koers corrigeerden, maakte het 
cruiseschip een snelle omkeer, te 
snel voor een cruiseschip eigenlijk. 
Het begon wederom snel het kleine 
onderzoeksschip in te halen en Jones 
moest snel iets bedenken, aangezien 
ze reeds op maximumsnelheid aan 
het varen waren.

Na een korte en piekerende 
denkperiode besloot Jones iets 
riskants te proberen. Hij fluisterde 
in het oor van de stuurman dat 
hij ging proberen om in overleg 
te gaan met de bestuurders van 
het cruiseschip. Aarzelend ging de 
stuurman akkoord en vertraagde 
daarna de motor. Al spoedig kwam 
het cruiseschip naast hun varen 
en vertraagde zodanig dat  de twee 
schepen naast elkaar voeren. Nu 
Jones zo dicht bij het schip stond, 
besefte hij pas hoe groot het was. 
“Hoe geraak ik nu eigenlijk boven?”, 
vroeg hij zichzelf af, aangezien hij 
niet zo ver had doorgedacht. Alsof 
geroepen kwam er een touwladder 
naar beneden tuimelen die hem een 
ideale maar gevaarlijke weg naar 
boven gaf.

De regen hield niet op tijdens zijn 
lange klimtocht naar boven en 
eenmaal Jones over de zijbeuk van 
het cruiseschip kroop, moest hij even 
op adem komen. Terwijl hij nog aan 
het bekomen was van zijn klimtocht 
weerklonk een bekende stem: “Ik 
dacht het al, het is die ‘archeoloog’ 
die mijn schat in Etrurië stal.”. Jones 
kon zijn oren niet geloven, voor 
hem stond Schliemann die hij een 
klein jaar gelden dacht verslagen te 
hebben toen hij de schat van Etrurië 
vond. “Dus dit is degene waar je mij 
voor waarschuwde Heinrich?”, klonk 
een tweede stem. Toen Jones opkeek 
groeide zijn verbazing alleen maar. 
Naast Schliemann stond een andere 
man die Jones enkel in boeken had 
gezien: Arthur Evans.

Onze held wist niet goed hoe hij 
moest reageren: de strijd met 
Schliemann in Toscane was al erg 
gevaarlijk geweest en nu was er 
een ander figuur bij die er zelf niet 
zwak uitzag. Voorzichtig legde hij 
zijn hand op zijn vertrouwde zweep, 
maar al snel reageerden de twee 
figuren. Schliemann hield zich klaar 
om een dynamietstaaf zijn kant op te 
werpen en Evans trok een speer met 
een lotusmotief. “Niet te enthousiast, 
je bent in de minderheid hier”, 
sprak Evans. “Luister even, volgens 
mij hebben we hetzelfde doel.”Jones 
realiseerde zich dat hij duidelijk een 
verkeerde zet had gemaakt en hij 
inderdaad geen kans maakte, mocht 
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hij nu aanvallen. Hij liet zijn zweep 
los en besloot om te luisteren naar 
wat de twee te vertellen hadden.
“Ik neem aan dat je deze al kent”, 
zei Schliemann terwijl hij een 
rol perkament van onder zijn 
dynamietgordel toverde. Toen 
hij deze uitrolde herkende Jones 
meteen de kaart van Lysathos. “Ik 
herken het ja”, antwoordde hij. 
“We zijn er al drie dagen naar op 
zoek maar vonden niets.” Tevreden 
rolde Schliemann de kaart weer op 
en keerde zich naar de boeg van 
het schip. “Kijk, je bent en blijft een 
amateur. Gelukkig hebben wij al 
iets meer voortgang geboekt”, zei 
Schliemann op een neerbuigende 
toon. Jones wou maar al te graag 
antwoorden maar kreeg de kans 
niet. Het cruiseschip maakte een 
plotselinge stop terwijl het een 
afgrijselijk geluid maakte, alsof 
het tegen de grond schraapte. Snel 
keerde Jones zich om en zag onder 
het water wat eerst leek op een 
zandbank, maar al snel bleek het dat 
het om een eiland ging, verzonken 
onder het water. “Ah”, zei Evans, 
“we zijn er.”

Wordt vervolgd in het volgend 
Alfabeltje

Tibeert
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Dit jaar zijn er weer Alfanen die 
jullie graag wat liefs en leuks 

toewensen voor de feestdagen en 
het nieuwe jaar. Ook de redactie 
laat jullie dikke kerstkusjes 
achter.

Ik wens jullie allemaal een zalige 
kerst en een gelukkig Nieuwjaar. 
Vergeet niet tijd voor jezelf te 
nemen, die examens lukken wel.
Geniet en leef! Want jullie verdienen 
het allemaal. Xx

Ik wens iedere Alfaan kerst.

Ik wens jullie een fantastisch jaar en 
een toekomst vol Fak specials!

Ik wens iedereen heel veel 
verrukkelijke duikboten toe in dit 
nieuwe naar xoxo

Ik wens elke alfaan heel veel dingen 
dat archeologen tof vinden!

Vrolijk kerstfeest en een Alfastisch 
nieuwjaar!

Wishing you a merry ChristmasWishing you a merry Christmas
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NieuwjaarsbrievenNieuwjaarsbrieven

Liefste Peters en Meter

2022, het kon niet beter.
Op d’unief en in de fak
We zongen elke avond de pannen van het dak.
Voor het volgend jaar wens ik jullie veel plezier
met hier en daar wat bier.
En mogen jullie veel opgraven:
keramiek, silex en graven met veel bijgaven.
Met dit kleine gebaar
wens ik jullie een Alfantastisch Nieuwjaar.
Nog een dikke zoen
van jullie langharige kapoen.

Victor
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Liefste meter en peter (Anna en Kevin),

voelen jullie het nieuwe jaar ook al in de lucht hangen, 
want ik wel hoor. We zijn alweer bijna een jaartje 
verder en het was weer een jaar vol ervaringen die 
we samen nooit zullen vergeten. We hebben samen 
gelachen, plezier beleefd en er voor gezorgd dat we 
er weer een extra jaar kunnen bijtellen. Dat is ook de 
reden dat ik deze brief schrijf om jullie te bedanken 
om er te zijn voor mij, ik kon mij geen betere meter 
en peter voorstellen dan jullie. Laten we daarom 
afspreken om het volgend jaar even leuk te maken en 
mogelijks zelfs beter.

Jullie lieve kapoen,
Frédéric/Fredje
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Liefste peter Vincent

Muilen?

Van je kapoen
Max
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ArcheogamesArcheogames

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

<- Winnaar vorige editie: 
     Lukas Graumans
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Waar is Historia? Sjalalalala:  Oh nee, we kunnen Historia niet terugvinden 
op de kringenzuip. Kan jij het Historiaschild, hun puntenbalkje en alle 
letters van het woord ‘hulpwetenschap’ terugvinden? 
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Who’s that Alfaan??? 

Antwoord vorige editie:

Nieuwe gezochte Alfaan: 
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Naughty list: Oei oei, Sinterklaas heeft de redactie meegedeeld dat er 
in het praesidium heel wat stoute kindjes zitten. Er zijn namelijk te veel 
praesidiumleden die de Alfabeltjespagina (nog) niet volgen op Facebook. 
Kan jij alle 13 daders vinden in deze woordzoeker? 
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Semester in één woord: Hoera, nog een woordzoeker! Voor deze hebben 
jullie zelf de zoekwoorden ingezonden. Jullie mogen namelijk zoeken naar 
de woorden die volgens Alfanen het voorbije semester perfect beschrijven. 
Succes! 
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Het poëziehoekjeHet poëziehoekje

I wish I had a Wookiee 

I wish I had a Wookiee,
To keep the monsters out.
If nightmares came to get me, 
You’d hear Chewbacca shout.
If I were sad or frightened,
He’d come and comfort me.
A Wookiee is a kid’s best friend-
At least, they ought to be.

Ian Doescher
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Space Oddity

This is ground control to major Tom, 
you’ve really made the grade
And the papers want to know whose 
shirts you wear
Now it’s time to leave the capsule if you 
dare
This is major Tom to ground control, 
I’m stepping through the door 
And I’m floating in a most peculiar way
And the stars look very different today
Here am I sitting in a tin can far above 
the world
Planet Earth is blue and there’s nothing 
I can do

David Bowie 
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Icarus

Natuurlijk mis ik jou, je was de zon
je was de maan, tot zelfs de sterren
maar ook voor mij het veel te verre
het licht dat ik niet raken kon

ik zweefde steeds jouw richting heen
maar stortte dan op aarde neer
geen weerstand had ik, geen verweer
gebroken mens van kop tot teen

een dwerg was ik in jouw heelal
die dacht dat als hij vleugels had
hij delen zou in al jouw eer
maar na de hoogmoed kwam de val

bij mij alweer in woordenschat, 
ik schrijf mij in gedichten neer.

Bert Deben
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Het boekhoekjeHet boekhoekje

Het semester sluiten we af met 
het boek “Ender’s Game” 

geschreven door Orson Scott Card, 
het is ook een aantal jaar geleden 
verfilmd geweest. Het boek is 
dus een enorm succes geweest. 
Ondanks deze populariteit 
ontsnapt het mijn kritisch oog 
niet. Zoals altijd geef ik een 
score, vermeld ik mijn favoriete 
personage en als laatste geef ik 
mijn reden waarom dit boek bij 
deze editie hoort. 

Het verhaal volgt de jongen Andrew 
‘Ender’ Wiggs, wanneer we hem voor 
het eerst ontmoeten is hij zes jaar 
oud. Ender is een “Third”. Dat wil 
zeggen dat een derde kind was, dit 
is uitzonderlijk en deze mogen enkel 
als de twee oudere kinderen veel 
potentieel hebben. De wereld heeft 
maar juist een oorlog gewonnen 
tegen een buitenaards leven en 
traint de meest begaafde kinderen 
op om in de legers te gaan leiden. 
Ender geraakt binnen op de ‘Battle 
School’ en begint zijn training. Hij 
maakt niet gemakkelijk vrienden en 
houdt zichzelf bezig met leren. Hij 
ontdekt ook een videogame waarin 
hij een reus moet verslaan. 

We blijven Ender volgen doorheen 
zijn avonturen op de Battle School 
en later ook op de Command School. 
Naast Ender wordt er ook af en toe 
gefocust op zijn oudere broer Peter 
en zijn oudere zus Valentine. Het 
verhaal zit goed in elkaar en het 
leest erg vlot. Ik geef dit boek een 
vier op vijf. De personages zijn leuk 
en niet per sé moraal goede mensen 
waardoor het boek in een grijzer 
licht staat. Je kan dan ook niet altijd 
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voor het hoofdpersonage juichen 
wanneer hij een beslissing maakt. 
Dit geeft het boek een interessante 
manier van denken terwijl je leest. 
Ondanks zijn moraliteit  is Ender nog 
steeds een erg interessant personage 
en nog steeds mijn favoriet. Zijn 
moraliteit wordt ook beïnvloed door 
zijn jonge leeftijd en wanneer hij 
ouder wordt, leert hij ook meer en 
meer om hierover zelf te beslissen. 
Hij denkt duidelijk voor zichzelf en 
laat anderen niet zo maar over zich 
heen lopen. Maar soms gaat hij te 
ver en gebeuren er dingen die hij 
niet kan terugnemen. Hier moet hij 
dan leren leven. De videogame van 
de reus geeft ook een groei door in 
Ender zijn karakter doorheen het 
boek en ik vond het persoonlijk een 
erg goede manier om dit te tonen. Dit 
helpt allemaal om zijn beslissing op 
het einde van het boek te snappen, 
ik ga niet zeggen wat. Kortom ik 
vind Ender een leuk personage met 
een moeilijke moraliteit. 

Ik heb dit boek gekozen voor de Star 
Wars – editie omdat dit boek zich 
ook bevindt in het genre van sci-fi. 
Het boek behandeld Ender ook als 
een soort van “Chosen One” en het 
deed me enorm hard denken aan 
hoe Anakin werd behandeld in de 
prequels van de Star Wars trilogie. 
De wereld zit ook goed in elkaar en 
voelt ook levend aan. De problemen 
die er voorkomen, lijken niet 
onmogelijk en voelen realistisch 

(als je de grote alien-invasie negeert 
natuurlijk). Een leuke overeenkomst 
is dat de verfilming van Star Wars 
en de verfilming van Ender’s Game 
beiden de acteur Harrison Ford 
gebruiken om een belangrijke rol te 
spelen. En als archeoloog kunnen we 
deze man niet negeren.

Geniet van dit boek en tot volgende 
semester!

Anna De Loore
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De Wijze Waele vraagtDe Wijze Waele vraagt

Niemand is zo enthousiast als 
ik over deze editie waarin we 

ons letterlijk naar hogere sferen 
begeven. Om jullie weer van 
nieuwe orakels te voorzien heb ik 
Obi-Wan zijn raad opgevolgd en “I 
used the Force”. Om te weten welk 
orakel op jou van toepassing is, 
moet je eerst bepalen met welke 
ruimtecreatuur je overeenkomt.
Vul deze quiz dus zeker in.

1) Wat is je favoriete wapen?
 A) Blauw lichtzwaard
 B) Rood lichtzwaard
 C) Ik ben zelf gewoon een 
 wapen
 D) Geweer
 E) Speer
 F) Kruisboog

2) Wat is het eerste dat in je opkomt 
wanneer je aan jezelf denkt?
 A) Ik ben een bewaarder van 
 vrede
 B) Fuck de wereld, ik ben de 
 machtigste
 C) Ik doe wat mij wordt 
 opgedragen
 D) Ik ben niet uniek
 E) Ik zie er misschien 
 schattig uit, maar met mij 

 valt niet te sollen
 F) Ohwieuhhhwhaaaeuu

3) Op welke planeet/maan vertoef je 
het liefst?
 A) Coruscant
 B) Korriban
 C) Overal in het universum
 voel ik me thuis
 D) Kamino
 E) (Maan van) Endor
 F) Kashyyk

4) Wie zou je het liefste als beste 
vriend hebben?
 A) Obi-Wan Kenobi
 B) Ik wil geen vrienden
 C) R2-D2
 D) Jango Fett
 E) Wicket
 F) Chewbacca

5) Hoe kom je tot rust?
 A) Mantra’s opzeggen
 B) Master Windu 
 elektrocuteren is altijd leuk
 C) Even chillen met C-3PO
 D) Ik heb geen rust nodig
 E) Even slapen in mijn 
 boomhut
 F) Even chillen met Han Solo
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6) Wat is jouw favoriete quote?
 A) ”Size matters not. Look at 
 me. Judge me by my size, do 
 you?”
 B) “There is only one plan,
  one great design which
 shall govern the universe,
 mine.”
 C) “Sometimess, I just don’t
 understand human 
 behaviour.”
 D) “We’re just clones, sir. 
 We’re meant to be 
 expendable.”
 E) “Dengar Ewoks!”
 F) “Ohwiieeueueuww
 oooooaaaahe”
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Meeste A?
The Force leeft in alles wat je doet en 
jij bent een bewaarder van de rust en 
de vrede in het universum. Jij bent 
een Jedi.

Meeste B?
The Dark Side heeft je in haar greep 
en laat je niet los. Jij hebt geproefd 
van macht en rijkdom en kan aan 
niets anders meer denken. Je ben 
een Sith
.

Meeste C? 
Jij komt in alle vormen en maten, 
bent enorm flexibel, kan soms raad 
geven en kan geheimen bewaren of 
helpen tijdens een gevecht. Jij bent 
een Droid.
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Meeste D?
Jij bent loyaal en volgt orders zonder 
morren op: het profiel voor de 
perfecte soldaat. Opgaan in de massa  
vind je absoluut geen probleem en je 
kleedt jezelf liefst in het wit. Je bent 
een Clonetrooper.

Meeste E?
Hoewel je er schattig uitziet, ben je 
geen katje om zonder handschoenen  
aan te pakken. Je werkt het best in 
groep en bent nogal wantrouwig 
tegenover vreemden. Je  bent  een   
Ewok.

Meeste E?
Ohweeuhhaaawoieuhhaaaaa. Whooa
hhieeeuohaaaaauiiiiiiiiuuiuiuiuiuiio
eioeioeioeioeioeioeioeioeioeiwwhh
whwhwhaaaaaaaaaahffaaaahhiiaoo
uuuuu. 
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De Wijze Waele zegtDe Wijze Waele zegt

Jedi: Waar je vroeger altijd ja zei, 
beantwoord je elk voorstel nu altijd met 
een neen. Waar is die impulsieve kant 
van jou gebleven? Hoewel je denkt zo 
verantwoordelijk te handelen, ontglippen 
je enorm veel kansen en ervaringen 
die je later nog van pas kunnen komen. 
Bovendien word je ongelukkig van het 
isolement dat je zelf hebt veroorzaakt. 
Gekker kan toch niet? Open je deur en trek 
de wijde wereld in. Het zal dan snel beter 
gaan.

Sith:  Het loopt altijd slecht af en toch val 
je er telkens weer voor. Hoe kan iets zo 
verleidelijk zijn wanneer je op dit punt zelf 
al de toekomst kan voorspellen en zien dat 
het allesbehalve rooskleurig is? Doorbreek 
nu eindelijk de vicieuze cirkel en maak er 
een eind aan. Gemakkelijk zal het zeker en 
vast niet zijn, maar zoek je geluk ergens 
anders. Het is veel dichter dan je denkt. 
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Droid: Hoe heerlijk voelt het wanneer je 
goed bezig bent en wanneer je weet dat 
je alles aankan. Hoewel uitdagingen jouw 
kant blijven uitkomen, kan je er altijd 
mee overweg en haal je er bovendien je 
eigen voordeel uit. Blijf bezig, doe waar je 
goed in bent en dan zal niets je in de weg 
liggen. Maak gebruik van je eigen geluk 
om de mensen rondom jou bij te staan en 
te helpen. Van jouw expertise zullen ze 
gretig gebruikmaken.

Clonetrooper: Keuzes maken is nooit je 
sterkste kant geweest en nu er zich een 
belangrijke kans voordoet , twijfel je 
meer dan ooit. Neem een voorbeeld aan 
onze goede vriend Alexander en hak die 
gordiaanse knop door. Je neigt nu naar 
een specifieke beslissing en dat is de 
juiste: ga er dus voor. Piekeren is alleen 
maar tijdsverspilling. 
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Ewok: De storm is gaan liggen, maar 
je hebt het gevoel dat er nog altijd iets 
niet klopt. Wat je voelt is schuldgevoel, 
omdat je die persoon nog altijd niet om 
vergiffenis hebt gevraagd. In het heetst 
van de strijd heb je dingen gezegd die 
je niet meende, maar die wel een diepe 
indruk hebben achtergelaten. Je wordt 
gepijnigd door dit gevoel en toch houdt 
jouw ego je tegen. Schuif dit even aan de 
kant en verlos jezelf van de pijn waarvan 
jij de oorzaak bent.

Wookies: Proficiat, je hebt juist 
gehandeld. In een kritieke situatie heb 
je je hoofd koel gehouden en ben je erin 
geslaagd om alles in goede banen te 
leiden. Ontvang alle lof met open armen, 
want je hebt het verdiend. Ga nu niet op 
je lauweren rusten en doe zo voort. De 
successen die je nu hebt behaald zullen 
zich alleen maar vermenigvuldigen. De 
toekomst lacht je toe.
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VersprekingenVersprekingen

Frieke (3ba) : als ik erop zit, maakt 
da wel wa geluid.

Wannes (3ba) : ik heb z’n penis 
gelikt.

Frieke (3ba) : ik zie Cisse wel als 
een Ben Weyts. Waarop Cisse (3ba): 
ik zie mezelf meer als een Connor 
Rouseau.

Gretel (Ma) tegen Kevin (Ma): soms 
denk ik dat gij ook een ovulatie 
hebt.

Kevin (Ma) : soms vraag ik me af 
waar mijn ovulatie plaatsvindt, op 
het moment denk ik mijn rug.

Robbe (3ba): ik heb een nieuw soort 
eikel gemaakt.

Erika (3ba): die wesp gaat uw worst 
opeten.

Kevin (ma) : die chiquita bananen 
zien er een beetje lesbisch uit.

Kevin (ma) : waarom hebt ge die 
sneeuwman van Frozen opgegeten? 
Waarop Frieke (3ba) : omdat die 
daarin zat. 

Cisse (3ba) : zit er incest bij want 
daarin ben ik expert.

Maya (3ba) over Kevin (Ma) zijn 
lach : dat klinkt als een creperende 
cavia.

Maya (3ba) : glitter is zoals herpes 
dat gaat ook niet weg.

Anna (3ba): toen was mijn haar nog 
niet blauw. Waarop Cisse (3ba): 
maar uw ziel wel.

Elian (3Ba): met hard genoeg 
trekken lukt alles.

Ivan (Alfa sympathisant): ik voel me 
aangetrokken tot Alfa.

Victor muilt Ivan.

Jeroen Poblome (prof) : archeologie 
heeft niks met waarheid te maken.

Erika (3ba) : ik wil alle poezen zien.

Erika (3ba) tegen Frieke (3ba): heb 
jij een sprookjesboomkink? Waarop 
Frieke: ja!

Zander (4ba): da komt omdat mijn 
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worstje lekker vochtig is.

Maya (3ba) : ik sex nooit, ik kan da 
ni.

Erika (3ba) : Mario is een klootzak.

Frieke (3ba) : die plant is een 
klootzak, die is al 5 keer tegen mij 
gereden.

Erika (3ba) : waarom heb ik een 
bloempot vast? waarop Frieke (3ba): 
die eet muntjes en mensjes op.

Aiwendil (3ba) : er zitten veel 
konten tussen die kaarten.

Cisse (3ba) : wat hebben jullie 
gepakt? waarop Maya (3ba) : 
PIEMEL!

Maya (3ba) : ik heb geen 
vroedvrouw nodig, ik heb die daar 
zelf uitgetrokken.

Frieke (3ba) : ik jank, ik ben echt.

Anna (3ba) : Frieke, hoe ligt 
ge daar? Waarop Frieke (3ba) : 
creperend!

Cisse (3ba) : ik ben eenzaam. 
Waarop Erika (3ba) : ik ga daar een 
meme over maken.

Maya (3ba) : laat mij toch een 
groene dino zijn.

Maya (3ba) : ik lijk zeer gelukkig 
terwijl iedereen recht in mijn foef 
kan kijken.

Aiwendil (3ba) : die stoel geeft mij 
beharing.

Anna (3ba) : gelukkig zijn is een 
illusie.

Aiwendil (3ba) kijkt graag onder 
stoelen. Waarop Cisse (3ba) : ik heb 
da ooit eens bij Sinterklaas gedaan.

Maya (3ba) : piemel, da’s het 
antwoord op alles.

Erika (3ba) wijzend naar Frieke 
(3ba): ze is verslaafd aan Cissemel.

Cas (AvondV): ik ben toch een 
beetje bang van Alfanen.

Cisse (3ba): ik ben altijd hard.

Frédéric (2ba): GEEF MIJ EEN 
VROUW!

Wannes (3ba) : da’s zoals mijn eigen 
kind binnendoen.

Cisse (3ba) : als ge nu een epilepsie 
aanval had gehad, dan had ik 
gewonnen.

Cisse (3ba) en Robbe (3ba): *zijn aan 
het worstelen*. Waarop Elian (3ba): 
is dit seks?
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Aike (3ba): wat is da ei? WTF IS DA 
EI?!?

Anna (3ba): ma nu zit er Mega 
Mindy in mijn neus.

Aiwendil (3ba): het er in steken is 
makkelijk maar het er uit halen is 
meestal iets moeilijker.

Brecht (1ba): ze hebben geen 
houvast, maar laten zich wel 
betasten in het donker.

Gretel (Ma) tegen Senne (1ba): 
wilt ge geschilderd worden als een 
French girl? Waarop Senne: da mag.

Ludi (oude zak): ik stond naast zijn 
bed en keek ernaar.

Elian (3ba) : hmm lekkere ballen. 
Waarop Zander (4ba) : ja ik proef 
dat ze nog jong zijn.

Cisse (3ba): jongens hebben niks om 
aan vast te houden. Waarop Maya 
(3ba): piemels?

Jens (Stef): das wel een goeie penis.

Andrés (Ma): dat is mijn fetish: 
cursusblokken.

Elias (verrader): Melissa ik zit in uw 
gat!

Robbe (3ba) : AVE DE KOE!

Poblome (prof): ik lig hier aan de 
leiband.

Frédéric (2ba) : ik ben een levende 
hond.

Ruben (3ba) tegen Quinten (3ba): ge 
hebt mij eigenlijk gewoon gemuild.

Wannes (3ba): ik vraag sfeerfoto’s, 
geen hamburgers.

Wout (hulpwetenschap): wij zijn 
letteren, niet cijferen.

Jeremy (verrader): zijt gij een viking 
of zo?

Frieke (3ba): ik ben Zander.

Jeremy (verrader): ik kan een heel 
verre afstand pissen, denk ik.

Frans (Doperé ): en om da te 
begrijpen heb ik een brand nodig.

Frans (Doperé): da ik straks geen 
klachten krijg da ik studenten 
achterlaat in de kelder.

Vincentjes (€€€): waar is die piemel?

Elias (verrader): ik heb een kei goed 
worstje.

Robbe (3ba): niet tegen Alfa zeggen.

Sander (2ba): je moet uw vingers 
echt diep steken en dan op en neer 
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gaan. *maakt een sus beweging met 
zen vingers*.

Jana (2ba): da zijn ook de enigen 
mensen met kleren aan.

Jens (Stef): ik heb het gewoon in 
mijn keel laten glijden.

Mel (AvondV): ik haat Alfa.

Fien (tolk): Jana heeft wel echt 
vingermoves.

Kevin (Ma): ik heb er echt hard aan 
getrokken.

Robbe (3ba): Jeremy heeft iets 
doorgestuurd naar Fre, maar ik 
weet niet wie dat is. Die verdomde 
internetlingo.

Robbe (3ba): de pv is zo saai, zo 
democratisch.

Emma (identiteitscrisis): da was 
langs achter.

Kevin (Ma): toon mij je zaadjes Max.

Fien (tolk): ik wil gesmeten worden
.
Frédéric (2ba): zeep is gewoon CO2.

Jens (Stef): Elke Leuvenaar heeft wel 
een kleine dikke nek, zo een goeie 
dikke nek.

Elian (3ba): De tafel is nat, mijn 

codex is nat. Waarop Frédéric (2ba): 
Ik ben nat.

Max (Ma): fix mij Sint voetpics.

Erika (3ba): ik wil wespenworst.

Frédéric (2ba): ik ben vanaf nu 
Alfabed.

Frédéric (2ba): daar is spauw, ik ga 
er van drinken. 

Elian (3ba): Kaas smaakt altijd. 
Waarop random vol slanke man in 
de Colruyt: gij hebt gelijk.

Kevin (Ma): ik daag u uit om van mij 
kaas te maken. 

Anna (3ba) tegen Kevin (Ma): of 
smijt ze in de hesp met Kevin, da is 
ook een moord. 

Jeremy (verrader): katten zijn een 
hoax. Waarop Kevin: (Ma) mijn 
leven is nutteloos als katten een 
hoax zijn!

Jo (2ba) tegen Jana (2ba): hard en 
recht. 

Anoniem (anoniem): ik ben bij de 
exacte wetenschappen, dus ik heb 
niets te zeggen denk ik. Waarop 
Jeremy (verrader): neen, iedereen 
heeft iets te zeggen, behalve 
historianen!!
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Jeremy (verrader): ik heb iemand 
zijn borst gevoeld en geproefd.

Frédéric (2ba) over Max (Ma): hij 
bonkt goed. 

Quinten (3ba): Ik leef maar hlaf.

Anna (3ba): Frieke, waarom bent gij 
zo hevig aant trillen. 

Max (Ma): geribbeld voor Kevins 
plezier. 

Jeremy (verrader): ik kom snel. 

Cisse (3ba): ik wanneer Jeffrey 
Dhamer moment *begint vrolijk te 
dansen*. 

Senne (1ba) tegen Jeremy 
(verrader): bestaat er een bril voor 
mensen die dronken zijn?

Léa (2ba): fouten zijn subjectief.

Jeremy (verrader): wat is de functie 
van een vliegtuig?

Léa (2ba): Ik ben te bleek voor 
pannekoeken. 

Sander (2ba): Waar is die 
spermabank?

Elian (3ba): ge hebt ook grote 
gaatjes voor de vingers.

Max (Ma): Robbe mag aan zijn eigen 

zwaard zuigen, laat die jongen zijn. 

Wannes (3ba): vind ge Indiana Jones 
lelijk? Waarop Frieke (3ba): JA! 
(nvdr: SHAME!)

Jana (2ba) tegen Jeremy (verrader): 
de zwarten zijn de lekkersten.

Kevin (Ma) die Babyloniërs in de 
Fak ziet aankomen: oh Jezus.

Kleine Robbe (3ba): melk gaat bij 
alles! (nvdr: spitting facts) 

Kevin (Ma) tegen Jeremy 
(Verrader): wat? Gij hebt tranny 
issues!?

Elian (3ba): ah eindelijk, nu kan ik 
geen kinderen meer krijgen.

Sander (2ba): steek vinger in gat, 
steek vinger in bier.

Marie (2ba): SS, onthouden he!

Cisse (3ba): een racist geeft nooit 
op.

Elian (3ba) tegen Kleine Robbe 
(3ba): spank that Cécémel!

Quinten (3ba): ik had iets met 
kinderen.

Quinten (3ba): pita heeft ook 
rechten. 
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Ivan (Alfa sympathisant): ik voel me 
aangetrokken tot Alfa. 

Jens (Stef) aan Wannes (3ba): een 
extra vinger, speciaal voor u. 

Max (Ma): de mongolen zijn 
eigenlijk de piraten van de steppe.

Mel (Ma) enthousiast: piemelbier!

Gijs (Alfaan) over Jens (Stef): hij 
kent zijn kasseien. 

Léa (2ba): ik hou van wetenschap, 
het is wetenschap die niet van mij 
houdt. 

Elian (3ba): ah daar is het gat.
Aiwendil (3ba): die zen hoofd is toch 
een bal. 

Jeremy (verrader): hard, snel en 
diep!



52

Verspreking van de maand: 
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In the meme timeIn the meme time
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SemesterbeeldenSemesterbeelden
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F voor Historia: 





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.


