


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 en sympathisanten

Het is zover, de laatste editie van 
de Alfabeltjes voor dit academiejaar 
is verschenen. Volgend jaar zal ik 
wederom dezelfde functie vervullen, 
dus jullie zijn nog niet van mij en 
mijn redactionelen af. Maar toch 
voelt zo’n laatste editie van het jaar 
speciaal aan. 

Deze speciale editie bevat ook 
speciale artikels van speciale 
columnisten. Niet omdat ze allemaal 
nooit eerder iets hebben geschreven, 
wel omdat ze er extra moeite in 
hebben gestoken jullie nog een 
laatste keer te doen genieten van 
hun schrijfsels. 

In deze redactioneel wil ik ook u, de 
lezer, nog eens bedanken om ook dit 
jaar met zoveel enthousiasme ons 
mooie kringblad te lezen. Bedankt, 
we kunnen niet zonder jullie. 

Veel leesplezier met deze laatste 
editie van het jaar!

Wannes

Beminde vrienden van de 
archeologie

Eén laaste maal mag ik het genoegen 
hebben jullie in deze context toe 
te spreken, één laaste maal schrijf 
ik dit om middernacht na uren 
redactiewerk, één laaste maal heb 
ik het genoegen jullie van een vers 
Alfabeltje te voorzien. Laten we er 
samen van genieten.

We eindigen met een knaller van een 
boekje. Boordevol artikels, spelletjes 
en natuurlijk de Pop Polls, die nog 
warme vreugde brengen voor de 
kille realiteit van de examens ons in 
het gezicht slaat.

Hier houdt mijn redactiewerk op. 
Dat betekent niet dat jullie van mij 
af zijn. Ik hoop jullie volgend jaar 
nog veel te schrijven onder redactie 
van mijn opvolgers, en ik nodig jullie 
alvast uit voor de tentoonstelling 
volgend jaar (o God helpe me). 
Vrienden van de archeologie, het 
was me een eer.
 
Met warme groet

Max
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Beste lezers 

Ons 2021-2022 jaar is ten einde 
gekomen. Maar voor wij jullie 
loslaten op een goeie blok, geweldige 
resultaten en nieuwe avonturen nog 
één laatste Alfabeltje.

Met dit laatste woordje geef ik 
officieel de fakkel door aan een nieuw 
team waar ik veel vertrouwen in heb. 
Ik geef toe dit is het moeilijkste deel 
van het schrijven van de Alfabeltjes. 
Maar ben blij dat ik gedurende twee 
jaar jullie coronapijn heb kunnen 
verzachten met dit ludiek en 
informatief kringblad.

Vrees niet, ik verdwijn niet van de 
aardbol. Je kan nog altijd mij vinden 
in de fak voor een goed gesprek 
of om een keer alle problemen te 
vergeten! 

Dit was het dan… exit alfabeltjes, in 
Onderwijs.

Het was me een genoegen 

Emma/Vindushi
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Woordje van de praesesWoordje van de praeses

(nvdr: dit is onironisch wat Luna mij heeft gestuurd. Wie een echt Wvdp 
wenst, verwijs ik graag naar het jaarboek.)
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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.

Vanaf 20/05 tot 22/05
Archeologiedagen (gans Vlaanderen)

Schijnbaar eeuwig
Deadlines en examens (omnipresent)
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Kiesweek: Les chevaliers de la table Kiesweek: Les chevaliers de la table 
RobbeRobbe

24 april tot en met 28 april: data 
die me lang veel stress hebben 

bezorgd, tot op het punt dat ik 
moest functioneren op drie uur 
slaap („een goede voorbereiding”, 
dacht ik bij mezelf). Buiten het 
zweet en de vele tranen die erin 
gestoken zijn, heb ik toch een 
zekere trots wanneer ik er op terug 
kijk. Gelukkig is er geen bloed 
gevloeid in de voorbereiding, wel 
is mijn rode pen gebroken tijdens 
het opmaken van mijn begroting, 
dus misschien zullen we dat laten 
tellen voor het „bloed, zweet en 
tranen” spreekwoord. But on with 
the show.

Zondag 24 april, de grote dag. Het 
begin van de kiesweek en in mijn 
ogen moest dat direct een knaller 
zijn. Stel je voor dat je muziek aan 
het luisteren bent en dat het eerst 
volgende nummer vals inzet, dan 
heb je ook niet veel zin om verder 
te luisteren, dus perfectie was ‘the 
key’ Het startschot (in dit geval een 
receptie) viel ook niet tegen. Dankzij 
de prachtopkomst van de Alfanen, 
de lekkere glaasjes cava, waarvoor 
ik trouwens zes verschillende 
winkels binnen ben gemoeten om 

bekertjes te sprokkelen, een zeer 
lekkere taart van de Plant Dragon 
(shameless advertising) en een leuke 
middeleeuwse schijfjescollectie zat 
er toch al een mooie sfeer in en kon 
ik met een gerust hart in men bedje 
kruipen nadien.

Vervolgens stond er een fakfeestje 
op de agenda; en godverdomme 
(mag ik dat zeggen in de Alfabeltjes?) 
wat een fuifje was het! We hadden 
niet alleen kei veel geluk met de 
timing, we hadden ook nog eens een 
geweldige inzet van het opkomend 
praesidium die zich zeer ijverig 
hebben opgesteld om die avond 
succesvol te laten verlopen en een 
zeer bekwame DJ. Deze cocktail van 
factoren resulteerde in een massale 
opkomst. En tot mijn verrassing en 
trots zou ik zelfs durven zeggen dat 
er meer volk was dan op een normale 
Alfa-avond! Mijn enige teleurstelling 
is dat er weinig interesse was voor 
de cocktailpromo (cola gaat goed 
samen met wijn, you can’t change 
my mind), maar dat had ik enigszins 
verwacht.

Voor ik begin aan de beschrijving 
van dinsdag; Luna, Ferre, mijn 
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allergrootste respect naar jullie toe; 
cantussen voorbereiden is redelijk 
pittig en zoals jullie ze voorzitten 
lijkt het wel kinderspel (spoiler aan 
de lezers; dat is het niet!). Maar na 
deze korte betuiging van respect: de 
volgende halte, Cantuscelot a.k.a. 
my personal nightmare. Ik had hier 
werkelijk meer schrik voor dan voor 
het kiesdebat dat de volgende dag 
zou plaatsvinden. Gelukkig mag ik 
(wederom) het prachtige publiek 
bedanken dat zeer vergevend was 
voor mijn (vele) kleine foutjes. Het 
belangrijkste wat ik heb geleerd uit 
deze ervaring is 1) leer goed het 
verschil tussen ‘surgite’ en ‘omnes 
ad sedes’ 2) toedrinken is een hel 
voor oncreatieve zielen als ikzelf 3) 
bereid genoeg cantusliederen voor 
(nog eens super bedankt Ferre voor 
de redding) 4) Gretel is een heldin 
en mag zeker credit krijgen voor 

haar (wederom vele) correcties 
naar mij toe. Maar ondanks deze 
verschrikking denk ik graag dat de 
aanwezigen toch wel wat plezier 
hebben gehad en dat toont zich 
ergens in het bier dat is gevloeid (1.5 
vaten bier en 1.5 vaten cider) .

Om gezellig uit te kateren van 
de cantus naar het kiesdebat 
toe, hadden we ook een lekkere 
eetverkoop voorzien: appeltaart 
met ijs. En net voor die extra punch: 
WARME appeltaart. Opgesteld in het 
MSI. Ondanks de heerlijke smaak 
van de taart en de inzet van de 
shifters moet ik wel zeggen dat ik 
ergens wat teleurgesteld was in deze 
verkoop. We hadden zes taarten en 
er zijn er slechts verkocht. Maar 
het kan niet allemaal rozengeur en 
maneschijn zijn, en het beste wat 
we kunnen doen in het leven is van 
een verlies een gewin maken. Dat is 
dan ook wat we gedaan hebben en 
hebben de overige taarten gratis 
aan de klanten van ons lieveling café 
gegeven: de fak (met de groeten van 
Les Chevaliers natuurlijk). ;)

Maar, woensdag was niet alleen 
de dag van een minder geslaagde 
eetverkoop; we hadden ook het door 
velen gevreesde kiesdebat. Omdat 
dit artikel anders wat lang wordt, 
en omdat dat het kiesdebat eigenlijk 
toch maar wat administratief en 
saai is (grapje hoor, NeuCom), zal ik 
gewoon zeggen dat de resultaten van 
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de verkiezingen voor zich spreken 
en dat iedereen het echt geknald 
heeft. Nogmaals proficiat en laat 
ons eentje drinken op een prachtig 
werkingsjaar!

In afwachting van onze resultaten 
doorheen donderdag (en de stress 
die met wachten gepaard gaat) is een 
afleiding altijd welkom en Gretel had 
een geweldig idee; Een stadspel in 
thema van de Arthuriaanse legende. 
Zes teams die streden voor een mooie 
prijs doorheen de stad Leuven. Zoals 
ik eerder al vermeldde: ik ben geen 
creatieve ziel, enkel in de smaak 
van men drankjes verkloten, dus ik 
was enorm blij dat Gretel dat wel is 
en zo een pracht van een stadspel 
heeft uitgewerkt en dit ook op een 
geweldige manier gebracht heeft.

En dan uiteindelijk vrijdag 29 april, 
de dag dat onze resultaten van 
de verkiezingen binnen kwamen. 
Iedereen verkozen, daar konden 
we alleen maar van hopen! Ik ben 
er vast van overtuigd dat we een 
fantastisch team gaan zijn en dat 
iedereen zijn uiterste best zal willen 
doen om Alfa te behandelen met 
het respect en de dedicatie dat ze 
verdient. Ik wil graag het volgende 
praesidium in zijn geheel bedanken 
voor hun enthousiasme tijdens 
de kiesweek, de shifters voor hun 
ijver en dat ze de kiesweek tot een 
gigantisch succes hebben gebracht. 
Specifiek wil ik ook even de tijd 

nemen om Gretel te bedanken, 
zonder haar harde werk, creativiteit 
en geheugensteuntjes was deze week 
nooit zo’n succes geweest als nu en 
dat getuigd dat ze een fantastische 
vice-praeses gaat zijn. Verder mag ik 
zeker niet vergeten Luna en Ferre te 
bedanken, hun advies en hulp heeft 
echt in veel gevallen het verschil 
gemaakt (ondanks dat ik misschien 
vaker mijn koppigheid aan de kant 
had moeten zetten en meer vragen 
had moeten stellen). En natuurlijk 
last but not least: iedereen die voor 
Les Chevaliers de la table Robbe 
heeft gestemd, super bedankt voor 
jullie vertrouwen, voor jullie steun. 
Ik beloof jullie, ik ga jullie niet 
teleurstellen. 

Alfa zal de diamant blijven die ze 
is, daarvoor ga ik al men wilskracht 
en competenties aanwenden. En 
ik denk dat, met het team dat ik 
achter me heb staan, dat zeker 
geen probleem mag worden! Dus 
wederom iedereen: dankuwel!

Robbe Van den Bergh
Praeses Alfa 2022-2023
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Fieldschool: Lommelse SaharaFieldschool: Lommelse Sahara

Vorige week vertrokken 
de eerstejaars met hun 

nieuwe truwelen, plooimeters 
en kompassen op fieldschool in 
het Limburgse Lommel, het land 
van zand, zon, wind en lange 
hamburgers. Op deze vierdaagse 
kregen wij onder leiding van enkele 
professoren, masterstudenten en 
archeologen van ArcheoWorks 
een eerste kennismaking met de 
praktische kant van archeologie. 

De site waarop de fieldschool 
doorging, maakt deel uit van het 
industrieterrein Kristalpark dat 
het geluk of voor hen dan ongeluk 
heeft om één van de grootste 
laatpaleolithische concentraties in 
de Benelux te bevatten. De ligging 
aan de Molse Nete maakte dit hoger 
gelegen gebied een ideale plaats 
voor seizoenale kampen waardoor 
er zich hier door de eeuwen heen 
een groot palimpsest heeft gevormd. 
Hier werden ons de kneepjes van het 
archeologisch veldwerk aangeleerd.

Verdeeld over vier groepen wijdden 
we elke dag aan een andere activiteit. 
Bij meettechnieken leerden we 
werken met een niveaumeter 

waarvoor Chinese vrijwilligers 
onder de vlakke zon met een baak 
in de hand op een heuveltje moesten 
gaan staan. Ook de stelling van 
Pythagoras werd vanonder het stof 
gehaald tijdens het uitzetten van 
een grid en sommigen kregen een 
voorproefje van de archeolympische 
discipline jalonwerpen. Tijdens het 
onderdeel profielregistratie leerden 
we dat het in theorie heel simpel 
lijkt om met je truweel een recht 
profiel te maken, maar dat dat in de 
praktijk allemaal niet zo eenvoudig 
is. Dat niet iedereen dit meteen 
onder de knie had, werd duidelijk 
door de golvende of soms zelfs 
uitgeholde profielen. In die werkput 
zijn we allemaal ook zand gaan 
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haten, omdat het constant in ons 
gezicht vloog en het ons erg moeilijk 
maakte om tekeningen te maken. 
Bij het maken van deze tekeningen 
werd ook meteen duidelijk wie de 
pietjes precies waren van de groep 
en wie het niet al te nauw nam 
met de precieze afstanden. Voor 
de activiteit opgraving was er door 
de professoren een grid uitgezet 
dat grensde aan een belangrijke 
concentratie waar men met oker 
gevulde paalgaten heeft gevonden 
en verwacht sporen van dieren en 
wie weet mensen te vinden. Er werd 
ons een vierkantje van 50 x 50 cm 
toegewezen dat we laagje per laagje 
met ons truweel mochten opgraven 
op zoek naar resten die er ongeveer 
15 ka geleden werden achtergelaten. 
Zij die geluk hadden hoorden dan 
plotseling hun truweel ergens 
tegen tikken en vonden een afslag, 
een microkling of zelfs een kern. 
Tenslotte werd er ook nog een dag 
gewijd aan boren en veldkartering. 
Hier gingen we aan de slag met 
een edelmanboor waarmee we de 

vormingsgeschiedenis van een 
podzolbodem in detail konden 
bestuderen. Daarnaast hebben we 
ook een groot stuk van het gebied 
via transecten afgewandeld wat 
voor één groep resulteerde in maar 
liefst 48 vondsten!

De Lommelse Sahara heeft ons 
met zijn wind en zon op de proef 
gesteld, maar we hebben hier een 
zalige tijd beleefd en ongelofelijk 
veel bijgeleerd. Misschien nog 
een kleine waarschuwing voor de 
toekomst: pas op wanneer je met 
een bus zonnecrème gooit dicht bij 
een boorgat, die zou er zomaar eens 
kunnen invallen.

Wat ik vooral van deze week zal 
onthouden is dat niemand uit zijn 
dak kan gaan zoals archeologen 
dat kunnen wanneer ze een stuk 
steen vinden ter grootte van een 
vingernagel.

Victor Dewaele
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Kunst in eigen huisKunst in eigen huis

Vorige maand vond er een 
bijzondere tentoonstelling 

plaats, die ik hier graag voor jullie 
uit de doeken doe. Het unieke 
concept en de opmerkelijke 
uitvoering is namelijk zeker een 
bespreking waard.

Kunst in eigen huis is een 
tentoonstellingsinitiatief die 
periodiek door Senioren KU Leuven 
en masterstudenten Culturele 
studies georganiseerd wordt. 
Het opzet bestaat erin dat jonge 
en chronologisch gevorderde 
kunstenaars hun werken samen 
tentoonstellen, om zo twee 
werelden, door een generatie 
gescheiden, samen te brengen. 
Hierbij is een bijzonder aangename 
eclectische collectie ontstaan 
van diverse media, technieken, 
stromingen en visies. Je wandelt 
langs schilderijen, gedichten, 
kantwerk, foto’s en beelden en 
overal heerst een gezellige sfeer 
met kunstenaars die hun werken 
maar al te graag toelichten. 
Ook voor muziek en gesproken 
woord is er plaats, in de vorm van 
verschillende optredens die tijdens 
de tentoonstelling plaatsvinden. 

Door die veelzijdigheid krijgt de 
tentoonstelling een sterk holistische 
aard. En het is net daarom dat het 
zo fijn is om te bezoeken, ondanks 
dat zeker niet alle werken iedereen 
zullen aanspreken.

Jammer genoeg voor jullie, beste 
lezers, is deze tentoonstelling al 
afgelopen, maar bij deze wil ik warm 
oproepen om de ogen open en de 
agenda’s vrij te houden voor een 
nieuwe editie van Kunst in eigen huis.

Max De Schutter
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Na twee edities geen Vincentjes 
geschreven te hebben voor 

de Alfabeltjes, was ik hard 
teleurgesteld in mezelf. Het doel 
was namelijk om elke editie van 
dit jaar eentje in orde te brengen, 
maar helaas was het soms veel te 
druk. Nu wil ik toch deze laatste 
editie afsluiten met een banger 
en gaan we het hebben over een 
bronzen, Romeinse munt met 
sestertiusdenominatie, meer 
specifiek eentje van Marcus 
Aurelius. Moest professor van 
Heesch dit artikel lezen, dan kan 
ik hem verzekeren dat dit ook 
het muntje is dat hij me heeft 
toegewezen voor mijn paper en 
presentatie.  

Op de voorzijde van de sestertius kan 
de volgende inscriptie geobserveerd 
worden: „M ANTONINVS AVG 
GERM SARM TR P XXXI”. Dit 
lezen we als „Marcus Antoninus 
Augustus Germanicus Sarmaticus 
Tribunicia Potestas 31” en betekent 
„De verhevene Marcus Aurelius, 
overwinnend in Germania en 
Sarmatica, voor de 31ste keer met 
de macht van de tribuun bekleed”. 
Er kan dus afgeleid worden dat het 
een munt is uit de regeerperiode van 
Marcus Aurelius (161 – 180 n.Chr.). 
De buste met laurierkrans is dan ook 
een weergave van Marcus Aurelius 
zelf. Aan de hand van de titels in 
de inscriptie kan de munt zelfs nog 
accurater gedateerd worden. Ten 

Vincentjes: sestertius van Marcus Vincentjes: sestertius van Marcus 
AureliusAurelius
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eerste zou Marcus Aurelius om 
zijn overwinning op de Germanen 
en de Sarmaten te vieren een 
triomftocht hebben uitgevoerd op 
23 december 176. Deze overwinning 
is onder andere ook waar de titels 
Germanicus en Sarmaticus naar 
verwijzen. Daarnaast was Marcus 
Aurelius in het jaar 177 voor de 31ste 

keer met de macht van de tribuun 
bekleed. Hierdoor kunnen we de 
munt dateren in ca. 176 – 177 n. Chr.
 
Op de keerzijde van de sestertius 
hebben we de inscriptie  
„LIBERALITAS AVG VII IMP VIII 
COS III PP SC” en dat kan gelezen 
worden als „Liberalitas Augustus 7 
Imperator 8 Consul 3 Patria Patriae 
Senatus Consulto”. Meer specifiek 
betekent dit „de zevende keer dat 
de keizer vrijgevig is, imperator 
voor de achtste keer, consul voor de 
derde keer, vader des vaderlands, 
bij senaatsbesluit”. Net zoals op de 
voorzijde worden hier de titels van 
Marcus Aurelius weergegeven. Om 
de context van de keerzijde beter te 
begrijpen gaan we vooral inzoomen 
op „Liberalitas Augustus”. Dit staat 
in sterk verband met de afbeelding 
op de keerzijde. De scène op de 
keerzijde toont Marcus Aurelius 
samen met Commodus gezeten op 
een platform. Achter hen staat er 
aan de rechterkant een pretoriaanse 
soldaat. Voor hen staat aan de 
linkerkant de godin Liberalitas met 
in haar rechterhand een abacus en 

in haar linkerkant een cornucopia 
(hoorn des overvloeds). Voor het 
platform aan de linkerkant staat een 
burger met één been op de ladder 
die zijn toga naar voren houdt om 
iets te ontvangen. 

De scène toont een congiarium, maar 
wat is dat nu eigenlijk? Een congiarium 
was oorspronkelijk een moment van 
distributie van olie of wijn aan de 
stedelijke bevolking in Rome. Rond 
de periode van Augustus veranderde 
dit en ontwikkelde de praktijk naar 
een moment van geldverdeling op 
speciale gelegenheden (voorbeelden: 
bestijgen van de troon, het vieren 
van een triomf, …) aan verschillende 
groepen van burgers. De burger aan 
de linkerkant steekt dus zijn toga 
naar voren om geld te ontvangen 
van de godin Liberalitas die in 
functie staat van Marcus Aurelius en 
Commodus. 

De godin Liberalitas speelt in dit 
gebeuren dus naast de keizer 
ook een centrale rol. Het woord 
liberalitas betekent „vrijgevigheid” 
en is afgeleid van het woord liberalis 
of liber dat vertaald kan worden 
naar „vrijheid”. De link tussen 
vrijgevigheid en vrijheid was voor 
de Romeinen vroeger zeer evident. 
Vrijgevigheid werd namelijk 
gezien als een verwachting voor de 
keizer om actie te ondernemen en 
financiële bijstand te voorzien. Men 
geloofde dat dit de vrijheid voor de 
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samenleving zou garanderen.  Naast 
deze verwachting was liberalitas 
ook een morele kwaliteit waar de 
keizer aan moest voldoen, één die 
immanent aan hem toebehoorde 
en een goddelijke natuur heeft. 
Liberalitas was hierdoor één van 
de meest populaire en wenselijke 
kwaliteiten van de keizer en was 
als dusdanig ook heel significant 
in numismatisch materiaal. De 
keizers probeerde aan de hand van 
deze propaganda hun vrijgevigheid 
te bewijzen en een idee van een 
perfecte keizer te creëren, eentje die 
geeft om de Romeinse gemeenschap 
en aan hun verwachtingen voldoet. 

Vincentjes Verhagen 
Peer reviewed door Thomas Gythiel
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Ferrerfgoed: de Kromme ChristusFerrerfgoed: de Kromme Christus

Samen met het academiejaar en 
het laatste Alfabeltje komt ook 

mijn rubriekje tot zijn einde. Voor 
deze laatste editie van Ferrerfgoed 
trekken we naar… nergens! Deze 
keer gaat het namelijk over een 
erfgoedobject uit Leuven zelf! 
Het eikenhouten hoofd van de 
Kromme Christus dat te vinden is 
in de Leuvense Sint-Pieterskerk.

Het hoofd van de Kromme Christus 
is het enigste bewaarde onderdeel 
van een 13de-eeuws eikenhouten 
Christusbeeld dat oorspronkelijk 
in de Kolvenierskapel van de 
Leuvense Sint-Pieterskerk hing. Het 
houtsnijwerk werd omstreeks 1200 
vervaardigd in Romaanse stijl. Het 
hoofd is ca. 30 cm hoog en heeft een 
smal bebaard gezicht met lang haar. 
Zijn ogen zijn gesloten. In het beeld 
zijn enkele barsten, ongetwijfeld aan 
de ouderdom te wijten. Het feit dat we 
dit oude beeld vandaag de dag nog in 
de Sint-Pieterskerk kunnen bekijken 
is eigenlijk te wijten aan een toeval. 
Net zoals veel andere delen van de 
kerk ging het beeld van de Kromme 
Christus namelijk tijdens de Eerste 
Wereldoorlog in 1914 in vlammen 
op. Buiten het hoofd, dat was 

namelijk niet aanwezig. Het hoofd 
was vreemd genoeg achtergebleven 
in het atelier van de beeldhouwer 
Egide Goyers die het hoofd in een 
restauratie tussen 1843-1845 had 
vervangen door een afgietsel. Door 
deze vervanging bleef het originele 
hoofd dus gespaard van de brand. 
Het keerde echter niet direct terug 
naar zijn plek in de kerk, het bleef 
enige tijd vermist tot het in 1928 
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opdook in de Franse kunsthandel. 
Pas in 1955 kon het door de stad 
terug verworven worden.

Zijn naam heeft de Kromme Christus, 
ook wel Bruine Christus genaamd, 
overigens niet gestolen. Het beeld 
had namelijk een eigenaardige, 
scheve houding. Het kruisbeeld 
stelde een ‘normale’ gekruisigde 
Christus voor, met het grote verschil 
dat de rechterarm los van het kruis 
hing en Jezus’ lichaam naar voren 
gebogen was. Deze kromme houding 
bezorgde het beeld bij het volk zijn 
naam. Ook het magische karakter 
van het beeld werd erdoor versterkt. 
De kromme houding zou het beeld 
zelf hebben aangenomen toen 
het met de rechterhand een dief 
tegenhield die een gouden kroon uit 
de kerk wou stelen. In werkelijkheid 
is de houding waarschijnlijk echter 
anders te verklaren. Vermoedelijk 
maakte het oorspronkelijk deel 
uit van een beeldengroep die de 
kruisafname voorstelde. Er zijn 
gelijkaardige beeldengroepen uit 
de 12de en 13de eeuw in Zuid-Europa 
bekend. Ook qua houtsnijwerken 
zijn er overeenkomsten met deze 
Romaanse Zuid-Europese beelden.

Door de eigenaardige vorm en de 
verhalen errond was de Kromme 
Christus het mirakelbeeld van 
Leuven. Telkens er onheil dreigde 
werd het beeld daarom in een 
processie rondgedragen. Dit 

gebeurde tussen de 14de en 18de 

eeuwen, aan het eind van de 18de 

eeuw kwam er door de Franse 
Revolutie een eind aan. De Sint-
Pieterskerk kende nog een speciaal 
Christusbeeld dat er aanbeden werd, 
namelijk de Zwarte Christus. Dit 
beeld uit de 15de eeuw was gehuld 
in een lang purperen gewaad. In 
tegenstelling tot onze kromme 
vriend overleefde dit houten beeld 
de brand van 1914 niet. Het werd 
aanbeden in tijden van nood en 
ziekte. Men prikte speldenkopjes in 
het gewaad of op een speldenkussen 
onder het beeld, of kerfde met 
meidoorntakjes in het beeld zelf, om 
zo hun lijden op het beeld over te 
brengen in hoop op genezing.

Dankzij de rare 19de-eeuwse 
restauratiesituatie kan je vandaag 
het hoofd van de Kromme Christus 
nog steeds gaan bezichtigen in de 
Sint-Pieterskerk. Indien je de tour 
met de hololens volgt zie je zelf 
de brand van Leuven virtueel, en 
wordt het hele verhaal je uitgelegd. 
De Sint-Pieterskerk is geopend van 
maandag tot zaterdag van 10u tot 
16u30, en op zondagen van 11u tot 
16u30. De kerk is gratis te bezoeken, 
maar je kan voor een klein bedrag de 
tour met een tablet of hololens doen.

Ferre O
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De details op een schilderij: blik op De details op een schilderij: blik op 
een verloren wereldeen verloren wereld

Wanneer we naar ons erfgoed 
op doek kijken, ik heb 

het hierbij over onze ‘Vlaamse 
Primitieven’, beseffen vele 
(kunst-) historici die Mecenas en 
Historia rijk is dat wat we hier 
zien een genot voor het oog is. 

Het nog niet zo lang geleden volledig 
gerestaureerde Lam Gods in Gent is 
terug te bezichtigen en het werk is 
nog even indrukwekkend als de dag 
dat het gemaakt is. De kleuren, de 
expressies, de kundigheid waarmee 
de figuren en objecten zijn afgebeeld 
zijn fenomenaal. Het zijn schilderijen 
met ongelooflijk veel details waar je 
urenlang naar kunt kijken en telkens 

nieuwe dingen kunt opmerken.

Vele re-enactors gebruiken deze 
schilderijen als één van hun vele 
bronnen om hun kledij zo goed 
mogelijk te bestuderen. Het is 
voor hen en historici een bron van 
onnoemelijk veel informatie over 
de kledij, de huizen en het interieur 
van de late middeleeuwen.

Maar er zijn er niet zoveel die 
beseffen wat voor details er te vinden 
zijn op sommige schilderijen, details 
die heel vaak over het hoofd worden 
gezien. Bij sommige schilderijen 
is er een levendige achtergrond 
aanwezig ergens verborgen achter 
een halfopen raam of een open deur. 
Deze achtergrondtaferelen zijn 
zeer klein afgebeeld maar bieden 
soms een antropologische blik op de 
dagdagelijkse middeleeuwse wereld, 
op een manier waarop ze anders 
niet meer te kennen is. Er zijn geen 
honderden tekeningen bewaard 
gebleven van kunstenaars uit de 
15de eeuw die ter oefening gewoon 
het leven rondom hun schetsen. In 
het geval van kunstenaars uit latere 
periodes is dit wel het geval met bv. 
Brueghel. Brueghel is een prachtig „Hoe hoog is deze muur eigenlijk?...Verdomme 

mijn kaproen ligt in de gracht!”
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voorbeeld van wat ik bedoel, hij 
schilderde en tekende honderden 
taferelen uit het dagdagelijkse leven, 
van boerenbruiloften en dansen op 
kermissen tot twee stadsburgers 
die met hun handen in hun zakken 
naar iets kijken en een menner 
die op een mager boerenpaard zit 
dat een kar trekt. Voor iets min 
of meer gelijkaardigs voor de 15de 

eeuw moeten wij ons wenden tot 
minuscule details op triptieken en 
andere werken uit deze periode.

In sommige gevallen is het zelfs 
mogelijk om te zeggen van welke 
stad het dagelijks leven afgebeeld is, 
zoals bij het Merodetriptiek dat Luik 
in de 15de eeuw weergeeft. 

Het mooie dat sommige beelden ons 
tonen is dat sommige dingen van alle 
tijden zijn: een koppel dat eens gaat 

wandelen langs de stadsmuren om 
naar het landschap te aanschouwen 
en eens naar beneden kijken tussen 
de kantelen om te zien hoe hoog 
de muren wel niet zijn, een ouder 
die een kind bij de hand vasthoudt 
zodat het niet voor de voeten van 
een edelman te paard zou lopen. 
Misschien dat een historicus of 
antropoloog dit leest en besluit 
om hier eens eindelijk werk van te 
maken en een paper of drie hierover 
schrijft.

Kijk eens naar de kunst 
medestudenten, en let op de details.

Wodan Van den Bruel

De Merodetriptiek, detail van Luik
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Wij vrienden van de 
archeologie gaan (zo hoop 

ik toch) al eens graag naar 
een museum. Maar niet elk 
museum krijgt de aandacht die 
het verdient, zeker wanneer 
er sprake is van een zekere 
taalbarrière. Daarom bespreek 
ik hier drie ondergeapprecieerde 
archeologische musea in Wallonië 
die jullie deze zomer zeker moeten 
bezoeken.

We beginnen relatief dicht bij huis: 
Musée L. Toen de universiteit in de 
jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw 
een taalgebonden mitose onderging, 
kreeg de Université catholique 
de Louvain ook een deel van de 
archeologische collectie mee die 
daar nu tentoongesteld staat. Een 
bezoek aan het Didactisch Museum 
Archeologie is zodoende eigenlijk 
nooit compleet zonder een bezoekje 
aan Musée L. Nu hoor ik menig lezer 
al denken: „één kelder met kopieën 
van beelden gezien, beide kelders 
gezien,” maar niets is minder waar. 
In tegenstelling tot in Leuven staat 
de collectie van de UCL niet in een 
kelder, maar in een volwaardig 
museumgebouw. Wow. 

Het is een beeld van wat de KUL 
had kunnen hebben. Zoals we 
maar al te goed weten verkeren 
vele collecties in slechte staat, zijn 
ze slecht ondergebracht en niet 
(toegankelijk) tentoongesteld. Wie 
de tentoongestelde stukken wenst te 
aanschouwen, reist heel Leuven af. 
Van ons Didactisch museum, naar het 
Museum voor dierkunde aan Pieter 
De Somer, van de etnografische 
collectie in de Universiteitshallen tot 
het Geo-instituut in Heverlee voor 
mineralen, fossielen en bodems. En 
zelfs dan heb je slechts een fractie 
gezien wat de collecties bieden. 
Musée L combineert deze exacte 
collecties – althans, de wederhelften 
van de onze – en veel meer in een 
centraal museum.

Van kort bij huis gaan we meteen 
naar de andere kant van België, 
naar Musée du Malgré-Tout. 
Dit museumpje bevindt zich 
in het godvergeten Viroinval, 
provincie Namen, op de grens 
met Frankrijk, in een oude 
elektriciteitscentrale. Er zijn twee 
permanente tentoonstellingen: 
één over de prehistorie en oudheid 

Musées Trouvés: niet te missen Musées Trouvés: niet te missen 
Waalse museaWaalse musea
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ten zuiden van Samber en Maas, 
de ander over menselijke en 
technologische evolutie in de 
prehistorie. Ik verklaar zonder 
enige vorm van spot dat die laatste 
de tentoonstelling over hetzelfde 
thema van het KMKG overtreft. De 
collecties zijn uitgebreid en met 
bijzonder interessante stukken, 
zoals een begravingsensemble 
(een ongesproken regel voor een 
goed archeologisch museum) 
en een sabeltandtijger. Naast de 
permanente collectie loopt er 
steeds gedurende enkele maanden 
een tijdelijke tentoonstelling. Over 
de huidige (Monstres Sacrés) kan ik 
helaas niets zeggen, maar de vorige 
over speerwerpers was cultureel 
en temporeel breed op een meest 
aangename manier. Rondom het 
museum zijn er verschillende 
reconstructies van prehistorische 
woonsten en worden er activiteiten 
georganiseerd. Kortom: een must 
voor al wie enthousiast is over 
prehistorie en oudheid.

Die oudheidenthousiastelingen 
kunnen naast Viroinval en het 
albekende Tongeren ook in het 
minder populaire Aat terecht. 
Espace gallo-romain is een lokaal 
archeologisch museum dat vrij 
vergetelijk zou zijn, zou ze niet 
over twee absolute topstukken 
beschikken: een Romeinse aak en 
prauw. Deze boten uit de eerste 
eeuw maken werkelijk het bezoek. 

Het gehele eerste gedeelte van het 
museum verhaalt in detail wat de 
boten net zijn en ze opgegraven 
werden. Archeologische methoden 
uit de vorige eeuw worden ook uit 
de doeken gedaan op een manier die 
aangenaam is voor zowel experts als 
familie en vrienden. De rest van de 
collectie is niets om over naar huis 
te schrijven. Er is sprake van enkele 
interactieve elementen, maar die 
vormen geen uitzondering op mijn 
consequent negatieve beoordeling 
van dat soort toestanden. Laat dat 
illustreren hoe cool die boten wel 
niet zijn.

Het beste van al: deze musea zijn 
volledig gratis te bezoeken voor 
museumpashouders. Verder: 
francofoben, geen angst. Uit 
persoonlijke ervaring blijkt dat 
museumbedienden een verrassende 
hoeveelheid Nederlands kunnen. 
Dus: laat niets u tegenhouden toerist 
in eigen land te spelen en de musea 
over de taalgrens heen te ontdekken.

Max De Schutter
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Archeogames XLArcheogames XL

De Stoel: Alfabeltjes introduceert een nieuwe wederkerende archeogame, 
regelrecht van de VRT gepikt! Elke editie verschijnt er een foto van een 
locatie in en om Leuven, en een object. De eerste persoon die een foto van 
zichzelf met het gevraagde object op de juiste locatie naar een redacteur 
doorstuurt, wint eeuwige roem door in het volgende Alfabeltje te verschijnen 
(en een échte prijs). Ditmaal: drie locaties voor de prijs van één!

HierHier

Met een AlfavissershoedjeMet een Alfavissershoedje

Winnaar vorige editie: Erika Van den Bergh
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HierHier

Met een bijbelMet een bijbel

HierHier

Met Ferre OMet Ferre O
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Crypt-o: een spel met cryptisch omschreven archeologische woordjes. 
Letters met gelijke cijfers komen overeen.
1. Gaten in de smaak
2. Regelmatig geordende 

drank
3. Dienaar van adel
4. Werktuig van stand
5. Moeder is verplicht
6. Oud voordrinkverhaal
7. Interesseert ons geen 

zier

8. Handsporen
9. Antraciettextiel
10. Studie van 

kinderlokkers
11. Liefhebbers van 

voorstanders
12. Kermis voor de middag
13. Kavel is acceptabel
14. Geleiderwaarnemen

15. Uurwerktrofee
16. Staat die Code Goede 

Praktijk niet naleeft
17. Plooitante
18. Richt eentje op die 

oude stad
19. Kennisplank
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Lineair B-galgje: hier is syllabisch Lineair B. Je kan hiermee galgje spelen. 
Succes.
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Blokbingo: je favoriete blokbegeleiding is terug!
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Het poëziehoekjeHet poëziehoekje

Zestientje

Geel
Met schil
Een beetje krom
Maar valt niet om
Het groeit naar de zon
Banaan 

Anna De Loore
2022
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Het begon allemaal ongeveer 
2 miljoen jaar geleden. De 

eerste vertegenwoordiger van 
het genus Homo, de Homo ergaster, 
ontstond in Afrika. Gedurende 
de komende 1,6 miljoen jaar zou 
deze soort verder evolueren tot 
er bepaalde takken afsplitsten: 
die van de Homo neanderthalensis 
en de Homo rhodesiensis die later 
zou evolueren tot de Homo sapiens, 
200.000 jaar geleden.

De neanderthaler zou zich 
voornamelijk gevestigd hebben in 
Europa wanneer de moderne mens 
op het toneel verscheen. Zij hadden 
zich al aangepast aan het koudere 
klimaat en jaagden op het wild dat 
hier aanwezig was. Doordat dit hun 
vertrouwde terrein was, lijkt het 
misschien logisch om te denken dat 
de Homo sapiens benadeeld was bij 
hun oversteek naar Europa tegen de 
neanderthalers. Maar zij hadden iets 
wat de neanderthalers niet hadden.

Het is namelijk heel erg 
waarschijnlijk dat de Homo sapiens 
ontstond in Oost-Afrika. En wat 
kennen we in Oost-Afrika? Dat zijn 
uiteraard koffiebonen. Inderdaad, 

de moderne mensen namen op hun 
reis vanuit Oost-Afrika koffie mee. 
Deze extra energie gaf hen een boost 
over andere mensensoorten wat hun 
uiteindelijke dominantie over de 
wereld verzekerde.

Tijdens hun eerste trek uit 
Afrika kwamen ze ook terecht in 
hedendaags Saudi-Arabië en Yemen, 
waar ze verschillende vormen van 
koffie leerden kennen. Er was voor 
elk wat wils, dus er was geen enkele 

Hoe de neanderthaler verdweenHoe de neanderthaler verdween

Figuur 1: reconstructietekening van een 
inferieure neanderthaler zonder toegang 

tot koffie.
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Homo sapiens die die het zwarte 
goud niet dronk. Dit zorgde voor 
oneindige hoeveelheden energie in 
het toch kleinere lichaam van deze 
moderne mensen. Zelfs nadat ze in 
Europa waren aangekomen bleven 
ze het drinken via import.

Op wonderbaarlijke wijze konden 
ze op slechts 4 uur slaap een ganse 
dag jagen, ook veel vroeger dan de 
neanderthalers die hier reeds waren. 
Elke dag moesten zij vaststellen dat 
de grootste, beste prooien reeds 
weg waren. Met zoiets viel niet te 
concurreren en ongeveer 40.000 jaar 
geleden zijn de neanderthalers dan 
ook verdwenen.

Tot op de dag van vandaag wordt 
deze grootse overwinning van onze 
soort via allerlei monumenten 
herdacht. In bijna elke straat van de 

grote steden is er wel een gebouw 
te vinden waar de koffie vereerd 
wordt om hun ongelooflijke bijdrage 
aan onze hoeveelheden energie. In 
Nederland drinkt men zelfs 260 liter 
koffie per persoon per jaar om deze 
overwinning te blijven vieren.

Kevin Plessers

Figuur 2: iconografische bron van een 
middeleeuwse, niet nader geïdentificeerde ridder 

die ons het belang van koffie in deze periode 
toont.
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Het was een warme zonnige 
dag op een archeologische 

site in de buurt van het Italiaanse 
Toscane. 

Jones was hier nog maar een kleine 
week aan het werk maar verveelde 
zich nu al, de zoektocht naar de schat 
van Etrurië verliep niet naar zijn 
gewenste tempo. Al dagenlang zat 
hij op een krat te niksen in de hoop 
voor een nieuw avontuur terwijl 
zijn leerlingen vol enthousiasme 
profielen aan het tekenen waren. 
„Wanneer gaat er hier nu eindelijk 
eens iets waardevols gebeuren?” 
dacht Jones in zichzelf terwijl hij 
prutste aan zijn zweep. Helaas voor 
Jones moest hij nog een poosje 
wachten op avontuur.

Toen de avond viel na een moeizame 
dag en er zich een oranje gloed over 
de Italiaanse stad zette, begon Jones 
met het opruimen van de site en het 
naar huis sturen van zijn studenten. 
Na de laatste werklui te hebben 
bedankt, klonk er plots een reeks 
luide knallen uit een stuk van de 
site waar de archeologen nog geen 
weken zouden graven. „Eindelijk, 
ik heb ze gevonden!” riep een voor 

Jones onbekende stem. Vragend 
draaide Jones zich richting de 
oorsprong van het geluid waar hij 
voor de schemering van de avond 
een silhouette groter dan dat van 
een student zag.

De beslissing om eens dichterbij te 
gaan kijken was snel genomen en 
Jones bewoog met zijn hand op zijn 
zweep richting het figuur. Eenmaal 
aan de krater die de explosie 
achterliet aangekomen was de 
figuur al aan het afdalen naar een 
grandioze deur in de krater. Ondanks 
dat de figuur aan het afdalen was 
kon Jones de figuur herkennen 
door zijn kennis van archeologische 
literatuur, maar hij weigerde zijn 
ogen te geloven. „S- Schliemann?” 
stotterde hij in lichte angst voor de 
man die langs weerszijden van zijn 
lichaam talloze dynamietstaven had 
slingeren. Schliemann negeerde 
Jones en wandelde gewoon verder 
richting zijn doel.

Na zijn angst een beetje te bedaren 
kon Jones een betere blik krijgen op 
de deur waar de Duitse archeoloog 
vastberaden naartoe wandelde. De 
deur was namelijk beschilderd met 

Indiana Jones en de Etruskische Indiana Jones en de Etruskische 
schatschat
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katachtigen die eruit zagen alsof 
ze waakten over een grote rijkdom. 
Daarnaast stond er overheen de 
boog van de deur in Griekse letters 
tweemaal het woord ‘Etruria’ 
gegraveerd. De legenden en sagen 
die Jones had gelezen hadden 
hem dus op de verkeerde plaats 
doen graven, want de schat van de 
Etrusken moest wel achter deze 
deur liggen. Het besef dat de schat 
binnen handbereik lag zette Jones 
in actiemodus en hij riep meteen 
„Halt, Schliemann, die schat hoort 
in een museum!”. Ook deze kreet 
deed niets om de Duitser te stoppen 
die nog steeds steevast richting de 
deur wandelde.

Jones was het wachten beu en zijn 
ogen spotten een stuk loshangende 
rots aan de rand van de krater op 
Schliemanns pad. Hij sloeg met zijn 
zweep in één keer raak en wist het stuk 
rots los te breken waardoor het pad 
van zijn tegenstander geblokkeerd 
werd. „Ik heb geen idee wie jij bent, 
maar ik laat mij niet nog een schat 
van onder mijn neus wegnemen,” 
sprak Schliemann voor het eerst. 
Voor Jones een antwoord kon uitten, 
nam Schliemann vliegensvlug twee 
staven dynamiet die hij aanstak met 
zijn rug gebonden toorts. De eerste 
wierp hij naar de rots voor hem die 
verbrijzelde door de explosie. De 
tweede vloog richting Jones die op 
het nippertje wist te ontwijken, ten 
koste van zijn hoed die door de wind 

van de explosie werd weggeblazen.

„Ach die vind ik later wel terug”, 
zei Jones terwijl hij zichzelf afstofte 
en nadacht over zijn volgende zet. 
Ondertussen zette Schliemann 
verder koers naar de schat, nu wel 
op zijn hoede van enige trucs die 
de voor hem vreemde avonturier 
in zijn (weggewaaide) hoed heeft 
zitten. De twee archeologen 
bleven een poosje elkaar aankijken 
afwachtend tot één van beide actie 
zou ondernemen. Schliemann was 
eerst om iets te doen en greep 
snel naar een dynamietstaaf om te 
gooien. Jones zag deze actie op tijd 
en sloeg preventief met zijn zweep 
in de hoop om de staaf uit de hand 
van zijn tegenstander te slaan vlak 
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nadat deze aangestoken werd. Zijn 
plan werkte en de dynamietstaaf 
tuimelde al brandend door de lucht 
naast Schliemann die nu wel enorm 
snel moest reageren.

Het lukte Schliemann niet om de 
explosie compleet te ontwijken en 
hij werd met volle snelheid met zijn 
rug tegen de kraterrand geblazen 
waarna hij bewegingsloos op de 
grond ineenzakte. Jones was blij met 
zijn toch wel snelle overwinning 
en was niet al te bekommerd om 
het lot van zijn tegenstander. Hij 
richtte zich rechtstreeks naar de 
Etruskische deur en besloot na een 
snelle check voor boobytraps de deur 
te openen.
Eerst werd Jones verblind door het 

felle gele licht dat door de spleet 
kroop toen hij de deur opende. Toen 
hij zijn ogen weer opende zag hij iets 
wat bijna ongezien was in de wereld 
van de archeologie.  Binnen stonden 
namelijk een tiental gouden en 
bronzen beelden van verschillende 
katachtigen die allemaal ongeveer 
even groot waren als de gemiddelde 
mens.  Jones stond voor enkele 
seconden met zijn mond wagenwijd 
open vooraleer hij besefte dat hij 
deze misschien best zou dicht doen. 
Toen de verwondering een beetje 
opklaarde vroeg Jones zich af hoe 
in godsnaam hij deze gigantische 
stukken zou vervoeren naar een 
geschikt museum. Zijn eerste 
gedacht was om te gaan kijken of 
Marshall College hem toevallig iets 
nuttig had meegegeven hiervoor. 
Hij draaide zich spoedig om en wilde 
terugkeren naar de site maar werd 
tegengehouden door iets wat hem 
opviel. Het lichaam van Schliemann 
was nergens meer te bekennen en 
Jones had ook niets van beweging 
gehoord. Jones vertrouwde dit 
scenario voor geen seconde en 
besloot om de rest van de Etruskische 
schat te bewaken.

Tibeert

Wordt vervolgd... Misschien...
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Alfa’s Pop Polls 2021-2022Alfa’s Pop Polls 2021-2022

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
Geen verrassingen hier: Thomas Gythiel 
blijft Alfa’s begeerlijkste vrijgezel. Unaniem 
aanbeden door vrouwen, mannen en alles 
daartussenin, is het een verrassing dat hij 
niet van de straat geraakt.

Alfa’s big dick energy
Oh God, onze quaestor Vincent Verhagen 
heeft de categorie van Big Dick gewonnen. 
Als vriendin moet ik me een beetje zorgen 
maken hierover? Maar ik hoop dat de 
term van big Dick figuurlijk is. Met een 
hernieuwde zelfvertrouwen kan deze 
centjesteller alles aan.
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Alfa’s crimineel
Ze ziet er misschien onschuldig uit, maar toch 
is Aiwendil Tuerlinckx Alfa’s crimineel. 
Laat je dus niet misleiden en wees maar op 
je hoede. Waaraan ze deze titel verdient? 
Misschien is het haar verlangen voor mooie 
glimmende objecten. Of misschien haar 
uitspraken die soms onverwachts wel eens 
de zeer cursed richting kunnen uitdraaien. 
Hoe dan ook, als je iemand nodig hebt voor 
een vuil klusje, je weet wie te vinden. 

Alfa’s eeuwige confusion
Cisse Staes is niet alleen een grote 
verwarring voor zichzelf maar ook voor 
de mensen rondom hem. Naast Cisse heeft 
Robbe Van den Bergh deze categorie ook 
wel verdiend gewonnen, niet iedereen krijgt 
de spontane neiging om een Fak speciaal 
van de toog te likken.

Alfa’s daddy
Hoewel hij zichtzelf eerder beschrijft als 
„Alfa’s vettige nonkel”, zien de Alfanen Mel 
Peeters toch als Alfa’s daddy. Is het zijn 
bril? Is hij melk gaan kopen en kwam hij niet 
terug? Heeft hij een alcoholprobleem? Dat 
laatste zal zeker waar zijn, maar de redenen 
voor zijn overwinning zijn veelvoudig. 
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Alfa’s filosoof
Wellicht het grootste mysterie  van de 
mensheid is waarom Cisse Staes onze 
verkozen filosoof is. Ligt hij zo in de knoop 
met zichzelf dat hij er gewoon de grootste 
levensvragen erbij en oplost? Of is zijn 
filosofisch genie zo groot dat wij het gewoon 
niet snappen? Dit zijn de vragen die hij voor 
ons zou kunnen oplossen.

Alfa’s ijverigste praesidiumlid
Luna is Alfa en Alfa is Luna. Onze geliefde 
praeses Luna Fabré is constant in de weer 
met praesidiumzaken. Deze dankbare titel 
heeft ze dan ook dik verdiend. Daarnaast 
wint ze deze categorie voor het tweede jaar 
op rij. Zo’n gigantische jarenlange inzet 
voor Alfa wordt bij deze beloond. 

Alfa’s gortigste zuiplap
Niemand minder dan Wannes van Daele 
haalt dit jaar de titel van gortigste zuiplap. 
Aan alle die het verhaal over de befaamde 
„alles-cocktail” van op een plan Simons 
gehoord hebben zal dit niet verbazen. Naast 
deze indrukwekkende stunt heeft Wannes 
ook al eens een volledige bakdag gedaan dit 
jaar en doet hij aan casual fakspecials voor 
de lessen Protohistorie. Wetenschappers 
zijn nog steeds niet uit over hoe zijn maag 
werkt.
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Alfa’s influencer
Deze titel is unaniem door de redactie 
verkozen en gaat naar de enige echte Erika 
Van den Bergh. Zij die nog nooit gehoord 
hebben van haar virale Tiktok of haar 
fameuze insta stories moeten wel onder een 
steen wonen (of geen Instagram hebben). 
We hebben allemaal al geleerd dat Erika 
onverwoestbaar is aan de hand van haar 
verhalen.

Alfa’s knapste vrouwtje
Alfa blijkt heel standvastig te zijn over 
wie ze nu de knapste vinden, want net 
zoals het knapste mannetje werd ook het 
knapste vrouwtje herverkozen. Zo mag 
Gretel Baeten zich opnieuw Alfa’s knapste 
vrouwtje noemen.

Alfa’s knapste mannetje
Sta je in de fak te luistervinken en hoor je 
plots „Wa ne knappe,” flatteer uzelf dan 
niet door te denken dat het over jou gaat, 
want het gaat dan vast en zeker over Alfa’s 
knapste mannetje Thomas Gythiel. Al twee 
jaar op rij doet hij hartjes sneller slaan.
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Alfa’s lichtgewicht
Op de kringenzuip heeft Alfa dit jaar 
wederom aangetoond dat studenten 
archeologie goed kunnen zuipen. Toch is er 
een zekere tweedejaars die de drank al snel 
naar haar hoofd voelt stijgen. Aike Salien 
drinkt al wel graag eens een wijntje of een 
ander drankje uit de fak, maar veel meer 
moet je haar niet geven. Ai, Ai, Aike toch. 

Alfa’s meest modieuze mens
Ludwig ‘Ludi’ Lombaerts is al even niet 
meer onder ons: hij is afgestudeerd. Hij laat 
echter zo een indruk na dat ook de latere 
generaties studenten hem als de meest 
stijlvolle Alfaan beschouwen. En terecht, 
want zelfs als oude vrouw kleedt hij zich 
beter dan velen.

Alfa’s meest gegeerde baby
Maak van de fak je tweede thuis, sta altijd 
klaar voor een babbeltje en deins niet 
terug voor dat extra adtje. Zo wist Ward 
‘Babyface’ Lambrechts op enkele maanden 
tijd de harten van alle Alfanen te veroveren. 
Een dikke proficiat aan deze praatgrage 
fakganger die het jaar afsluit met een heel 
bataljon aan nieuwe Alfa nonkels, tantes en 
opa’s!
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Alfa’s moederfiguur
De categorie die de winnaar liever niet op 
zijn naam heeft staan. Ja, ja, ze heeft het 
weer gedaan, ons Luna Fabré kan het niet 
ander zijn. Iedereen weet dat ze bezorgt is 
over alles en iedereen. Ze zal altijd instaan 
voor een babbeltjes of een schouderklopje.

Alfa’s powerkoppel
Centjes tellen en artikeltjes schrijven gaan 
precies goed samen, want voor een tweede 
keer op rij werden onze quaestor Vincent 
Verhagen en onze eigen redactrice Emma 
Yskout verkozen tot Alfa’s powerkoppel. 
Zo zie je maar dat kringcest ook zijn goede 
kanten heeft. Dat ze nog lang tezamen naar 
de pintjes mogen vissen!  

Alfa’s nerd alert
We all know him, we all love him, het is onze 
eigen redacteur Max De Schutter. Wat is 
het dat hem tot de grootste nerd maakt? 
Zijn gebrek aan smartphone maakt hem 
een logische keuze. Hiernaast werkt hij in 
de bibliotheek van de KU Leuven, wat is nog 
duidelijker een nerdsymptoom dan dit.
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Alfa’s sportieveling
Als we aan een sportieveling denken, zien we 
veel types. Voor alfa is dit onze hoogsteigen 
sportverantwoordelijke Fleur Swennen die 
in het voetbal op hoog niveau speelt. Naast 
sporten is ze ook prof in de caféspelen met 
als beste discipline het plan Sjarelen. Kijk, je 
kan prof zijn in meerdere categorieën!

Alfa’s toekomstige bedpartners
Hoewel kringcest niet altijd even hartelijk 
onthaald wordt, lijken de Alfanen dit bij 
Anna De Loore en Machteld Schuurmans 
net aan te moedigen. Wanneer dit zou 
gebeuren is nog onzeker, maar onze 
vicepraeses Ferre O heeft wel al laten weten 
dat hij een oogje in het zeil zal houden.

Alfa’s tamzak
Een opvallende winnaar in deze categorie! 
Kirsten Uyttersprot heeft de titel van 
tamzak. Is het mogelijk dat ze een paar lessen 
geskipt heeft of was stage de boosdoener. 
We zullen het niet weten. Hopelijk volgend 
jaar beter!
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Alfa’s verdoken intellect
Het is geen verrassing dat onze eigen 
redacteur Max De Schutter net als vorig 
jaar tot verdoken intellect verkozen werd. 
Dit jaar moet hij deze titel echter delen met 
Mel Peeters. We gaan ervanuit dat Mel 
deze titel te danken heeft aan zijn geniale 
Wormenfeestje waarmee hij de Alfanen van 
zijn groot intellect overtuigd heeft.

Alfa’s vlijtigste roddelaar
Er is al veel discussie geweest of deze 
categorie nog veel competitie heeft. Maar 
ja onze roddelaar Kevin Plessers heeft 
Melissa van de troon gestoten dit jaar. Het is 
duidelijk dat Kevin alles van iedereen weet. 
En dat is zeker geen slecht ding, let wel op 
wat je tegen hem zegt want anders krijgen 
we toestanden zoals Gossip Girl.

Alfa’s vlammende casanova
Quinten van Rompuy verdient deze titel aan 
enkele avontuurlijke avonden, voornamelijk 
in de Dfak maar ook daarbuiten. Een 
eerlijke jongen met een hart van (vloeiend) 
goud, maar op een avondje uit kunnen zijn 
onweerstaanbare verleidingskunsten wel 
eens de overhand nemen en transformeert 
hij in een echte Casanova.
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Alfa’s volksheld
Als er één categorie op haar naam 
geschreven is, is het deze wel. Marianne 
Toonen, onze redder binnen archeologie 
heeft al meer dan genoeg brandjes moeten 
blussen in onze richting. Het is gekend dat 
studenten aan haar deur staan om raad te 
vragen en ja, dat kan soms met een traan is. 

Alfa’s vurigste vreter
Wederom wint Bob Simons Alfa’s vurigste 
vreter. Geen ander heeft tot nog toe zijn 
dubieuze eetgewoontes en Almapraktijken 
weten te evenaren.

Alfa’s vrolijkste schepsel
Wederom wint onze praeses deze categorie. 
Het mag dan ook duidelijk zijn dat Luna 
Fabré het zonnestraaltje van Alfa is. Altijd 
goedgeluimd en met veel enthousiasme 
doet ze ons spontaan glimlachen, alleen al 
door haar vrolijke aanwezigheid.  
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Meest blessed Alfaan
Jens ‘Stef/Sjènf/Fons” Massie wint deze 
categorie voor het tweede jaar op rij. En 
terecht, want deze kerel is onvergetelijk op 
de beste manier mogelijk. Altijd vriendelijk 
en goedlachs, waarlijk de meest blessed 
Alfaan.

Meest cursed Alfaan
Mel Peeters’ reputatie als meest cursed 
Alfaan blijft hardnekkig hangen, ookal is 
dat binnen Alfa een competitieve markt. 
Toch valt het niet te ontkennen dat hij 
als Discordbeheerder een kwaad op de 
wereld heeft gezet, om van een gamma 
fakgebeurtenissen te zwijgen.
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Ram: Het volgende grote hoofdstuk van je leven staat op 
het punt te beginnen, dus maak gebruik van de tijd nu om 
van de kleine dingen te genieten. Wees er wel bewust van 
dat je niet ineens te grote stappen neemt. De man met de 
hamer kan sneller komen dan dat je dacht. Je zal gedurende 
de komende maand nog genoeg betekenisvolle connecties 
aan gaan zonder het zelf te weten. Soms is het beter om 
alles aan te pakken wanneer er geen zaken zijn die je 
achtervolgen.

Stier: De komende weken zullen je wildste studeerdromen 
uitkomen: een goede samenvatting krijgen, inzichten 
krijgen in een vak, examenvragen op de wiki, richtingen 
voor papers… Hierdoor heb je de moed van leren op 
thesissen niet verloren, wat een goed ding is. Misschien is 
het nu tijd om even de onnodige afleidingen weg te schuiven 
en te focussen op de belangrijke dingen. Je weet waarvoor 
je het doet! Tuurlijk: neem genoeg pauze en sleur andere 
mensen mee in deze goede gemoedstoestand.

Tweeling: Er komt een zware periode aan en je voelt dat 
in alles wat je doet. Er zijn twee richtingen die je nu kan 
opgaan: opgeven of mentaal even rust nemen en dan alles 
geven wat je kan. Laat je niet beletten door de gedachten 
die je hebt, je bent mentaal sterker dan dat. Soms kan 
wat afwisseling en een goede babbel met mensen al wat 
meer uitzichten bieden. Weet altijd dat er na regen weer 
zonneschijn komt.

Kreeft: Je bent goed in je werk, je geniet ervan en iedereen 
wil jou om hulp vragen op vlak van alle problemen. Ze denken 
dat je alles in het leven op een rijtje hebt. Hierbij is het van 

De alwetende VindushiDe alwetende Vindushi
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belang om niet uit den hoge te doen en je medestudenten te 
ondersteunen. Ja, je kan mensen al oordelen maar wie weet 
kan dit hen op het juiste pad zetten. En als je voelt dat de 
dynamiek er niet is kan je altijd om afstand vragen. Soms is 
het nodig om jezelf voorop te stellen in het leven.

Leeuw: Het leven is niet altijd de weg die we willen nemen. 
Soms is het van belang om de juiste beslissingen te nemen 
en het hiervoor op te nemen. Er kunnen soms slechte 
bijzitten en soms heb je het goede karma aan jouw zijde. 
Het kan voor deze maand wel een goed idee te zijn om alle 
optie aan te bieden en wat nieuwe wegen bloot te leggen. 
Verlies niet je aandacht op die ene belangrijke persoon. Zij 
gaan jouw steun hard nodig hebben.

Maagd: Als je je standaarden te hoog stelt, zullen de meeste 
dingen niet goed genoeg zijn en zul je maar weinig successen 
behalen. Het is duidelijk dat je te streng voor jezelf bent en 
dat het tijd is om te veranderen. Gebruik je naaste omgeving 
om je hier uit te halen. De examens kunnen namelijk zorgen 
voor een donkere tijd. Vind rust in de kleine dingen in het 
leven. Wind je niet te hard op: het leven is te kort om dit te 
doen.

Weegschaal: Heb je een beetje tijd en ruimte nodig in je 
persoonlijke leven? Een kans om na te denken? Deze periode 
kan het handig zijn om een zelfreflectie uit te voeren. De 
blok kan zorgen voor een zware periode waarbij je keuzes 
kan herdenken. Je betekenisvolle relaties kunnen hier wat 
onder leiden maar geen nood: deze komen er altijd door. 
Het kan helpen om je relaties te verbeteren.

Schorpioen: Een liefdesleven staat op het punt om weer 
een onverwachte wending te nemen. In het begin ben je 
woedend en probeer je alles weer onder controle te krijgen, 
maar tegen het einde van mei geef je het op en geef je toe. Je 
accepteert het feit en wil moeite steken in deze relatie. Het 
zal eerst wat stroef verlopen, maar geen nood: alles went. 
Misschien is dit wat je altijd al wilde, maar kon je jezelf niet 
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toestaan om het te doen.

Boogschutter: Zou je soms niet willen dat het leven niet zo 
serieus was? Al die verantwoordelijkheden, het kan soms 
een beetje te veel worden. De dilemma’s van deze maand 
kunnen gevolgen hebben voor de lange termijn, hier moet 
je wel van bewust zijn. Soms kan het nodig zijn om wat 
luchtige materie op je bord te nemen. Nu je student bent 
moet je wat zorgeloos leven voor het te laat is.

Steenbok: Wanneer je het einde van je examens/thesis 
bereikt en je eindbestemming in zicht is, word je gevuld met 
tegenstrijdige emoties. Aan de ene kant voel je je opgelucht 
dat er eindelijke een einde komt aan al deze stress. Maar 
aan de andere kant voel je een leegte, wetende dat het jaar 
op zijn einde loopt en je waarschijnlijk mensen lang niet 
zal zien. Geen paniek – je hebt nog even tijd om hier aan te 
denken. Focus eerst op je doelen, de rest komt later. Het is 
een probleem voor de toekomstige jij.

Waterman: De weken van uitstellen en andere plannen 
maken zijn voorbij. Het is tijd om een daadwerkelijke start 
te maken met je examens. Als je nu nog kracht hier insteekt 
zal het niet voor niks geweest zijn. Als het niet direct lukt: 
geen nood, focus op wat kleinere doelen en combineer dit 
met de grote. Vraag soms ook wat feedback van je naaste 
omgeving. Je bent eerlijk met hen en zij met jou; dat is een 
goede relatie. Het zal veel tijd kosten maar het is het waard 
later als je er over nadenkt.

Vissen: Jij bent deze maand de stuurman/vrouw die 
iedereen het juiste pad opstuurt. Laat aan de rest weten 
dat het niet goed gaat met jou en dat zij je op het juiste 
pad sturen. Tijd voor jezelf nemen is nooit een foute keuze. 
Soms kan dat de basis zijn van elk van jouw relaties die wat 
te veel worden, en begrijpelijk. Examens zijn meestal de 
periode voor afzondering, pak het deze keer anders aan. 
Plaatsen zoals de bib en koffiehuizen kunnen ook zorgen 
dat je zal studeren.
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VersprekingenVersprekingen

Lukas (1ba): seks met diertjes 
morgen.

Leen (1ba): Jana heeft mij in 
tafelvoetbal genomen, ik heb haar 
op een andere manier genomen.

Jana (1ba): das leuk omdat ge uw 
tong erin kunt steken.

Gretel (3ba): ik ben in een mood 
om te kakken op iedereen. Waarop 
Emma (3 ba) heel enthousiast: kak 
op mij.

Aiwendil (2ba): auw, er zit een bot in 
mij

Maya (2ba): mijn broek staat open. 
Waarop Erika (2ba): daar wil ik ook 
wel gebruik van maken.

Cisse (2ba): ik ben ni gay, ma ik hou 
wel van een goe worstje, tho.

Robbe (2ba): soms kan eens goed 
pijn doen echt deugd doen.

Anna (2ba): haal da ding uit uw mond 
en blaas er op.

Fien (1ba): ik wil gereden worden.

Elian (2Ba): ik ben gewoon met die 
zwarte aan het spelen.

Kevin (3ba): zo had ik mijn ideale 
verjaardag voorgesteld: omringd 
met vrienden en gevuld met ballen.

Kevin (3ba): ooh, waar moet dat in?

Kevin (3ba) tegen Jens (VUB): kan ik 
u iets aanbieden? Waarop Jens: ja, 
uw ballen.

Robbe (2ba): wie heeft mijn zwaard 
uit Kenny getrokken?

Kayleigh (aanhangsel) in de 
praatkamer: omg, hier kan ik aan 
prostitutie doen.

Jeremy (1Ba) tegen Lotte (1Ba): 
wacht, ik ben die glas aan het 
binnendoen.

Léa (1ba) tegen Jana (1ba): gewoon 
slikken.

Charlotte (ma): hoe donkerder, hoe 
liever.

Robbe (2ba): IK BEN DE WORMENGOD!
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Vincent (ma) tegen Elian (2ba): Wa 
komt ge doen? Waarop Elian (2ba) 
wijzend naar Gijs en Fleur: die twee.

Ferre (ma): een microgolf bakt ni, 
die golft.

Jens (VUB): ik heb nog nooit nee 
gezegd tegen een penis. Waarop 
Kevin (3ba): ge hebt al vaker nee 
gezegd tegen mijn penis. 

Fien (1ba) tegen Esther (1ba): ge 
moet ni bewijzen da ge zoveel in uw 
mond krijgt. 

Quinten (hulpwetenschapper): ik 
haat alle Quintens van Alfa.

Kleine Robbe (2ba): dus, zo brak 
mogelijk, zo creatief mogelijk en 
zo alledaags mogelijk. Waarop 
Vincent (Babylon): Alfa in 3 woorden 
eigenlijk.

Ruben (2ba): ik heb haar op mijn 
tieten.

Ruben (2ba): konthaar is echt KUT.

Erika (2ba) over Quinten (2ba): ik 
ben blij dat ik mijn stok in zijn poep 
heb gestoken.

Maya (2ba): beter een stok in uw gat 
dan een gat in uw stok.

Quinten (2ba): wie zegt da liefde met 
objecten ni kan?

Wannes (2ba): ik weet niet of het in 
mijn mond past.

Mel (4ba) tegen Jeremy (1ba): die is 
kei dik, die kun je niet met je hand 
vasthouden.

Jeremy (1ba): ik ben een alcoholieker 
geworden
Waarop Maarten (???) over Sid (???), 
Pedro (???) en zichzelf: als gij een 
alcoholieker bent, wat zijn wij dan?

Maarten (???): Ik ben niet aan 
alcohol verslaafd, maar ik heb 
gewoon alcohol nodig.

Erika (2ba): oooh, da spoot er uit.

Ludi (LUDI): ik hou van noten. 
Waarop Kevin (3ba): same. 

Marianne (onze heldin): ik probeer 
altijd al in de versprekingen te 
geraken, maar het lukt niet.

Gretel (3ba) tegen Marianne (heldin) 
op een receptie: kan ik u nog iets 
aanbieden? Waarop Marianne: een 
bed.

Erika (2ba): mijn worst blijft overal 
achter hangen. 

Robbe (2ba): ik wil [anonieme docent] 
muilen. Waarop Arno (3ba): is er al 
een Tolinto-inschrijvingslijst?

Fien (1ba) tegen Jana (1ba): ik ben 
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wel op mijn knieën gegaan voor u 
hé. 

Aiwendil (2ba): ik heb nog nooit 
op iets gezeten dat meer dan twee 
benen heeft. Ik heb wel op Anna 
gezeten!

Elian (2ba) tegen Cisse (2ba): spuit 
ma zelf, eh. 

Elian (2ba): ik ga sewens de kontjes 
opeten. 

Frieke (2ba): Historianen zijn 
Tinkerbel, als ge ze geen aandacht 
geeft, sterven ze. 

Sander (1ba): fuck da, ik wil niet 
meer gay zijn.  

Jules (1ba): ik ben een sletje en ik 
verdien ni beter. 

Fien (1ba): Er is iets irritant aan 
domme mensen. Ik weet dat ik zelf 
ook dom ben, ma op een andere 
manier.

Louise (1ba): ge moet gewoon goed 
zijn in trekken.

Bob (ma): ik heb zelf tepels, hè.

Fien (1ba): dan zeg ik ‘kijk, Ward,’ en 
dan haal ik mijn kat boven.

Victor (1ba): ’t is hoeravond op mijn 
kot.

Elian (2ba): ik steek ook vanalles in 
m’n bakkes ze.

Jeremy (1ba), na het krijgen van een 
vraag op het kiesdebat: *kreunt* 
wooow, die cantus heeft echt een 
effect op mij.

Kevin (3ba): Klaus, waarom hebt gij 
een rare penis? Waarop Klaus (ma): 
ik vind dat leuk.

Ferre (ma): ik dronk iedereen zijn 
nectar.

Aike (2ba): to be fair, kinderen 
kunnen ook de prostitutie ingaan.

Kevin (3ba): wat is da? Waarop Maya 
(2ba): *boert luidruchtig*

Jens (VUB): ik zuig.
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In the meme timeIn the meme time



ZONDAG 20 SEPTEMBER
THE RETURN OF THE FAK
FAK LETTEREN OPENT ZIJN DEUREN ALS ZITCAFÉ!



Heb je een mening die je met de wereld wilt delen?
Tips voor een beter leven?

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

Alfabeltjes zoekt 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.


