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Liefste lezer van mijn voorwoord 

 

Met veel pijn in mijn hart begin ik aan dit stukje proza, 

aangezien het de laatste keer is dat ik jullie mag verblijden 

met mijn voorwoord van de 

Vice. Aan alle schone dingen 

komt een einde, en zo ook aan 

mijn jaar als rechterhand van de 

Praeses. Speciaal voor dit 

Throwbackpaperke, blik ik eens 

terug op de afgelopen maanden. 

Dat het een speciaal jaar was, 

hoef ik jullie niet meer te vertellen. Hoe hard ik ook 

gehoopt had om op een gegeven moment jullie na een 

paar drankjes nog te kunnen trakteren op enkele fatale 

shotjes, heeft het dit jaar niet mogen zijn.  

 

Commilitones, hoe graag had ik jullie enkele amoureuses 

en jezussen zien doen op een cantus.  

 

Schachten, hoe graag had ik jullie naar huis zien gedragen 

worden op maandag door het uitverkoren dc-lid.  

 

Het was geen jaar zoals we gehoopt hadden, het was geen 

jaar zoals we verdiend hadden. Ga ik ooit stoppen met 

zagen daarover? Misschien, stay tuned.  
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Desondanks heb ik wel van dit jaar genoten, en ga ik van 

de komende maanden ook nog genieten. We zijn erin 

geslaagd om onnoemelijk veel activiteiten te blijven 

organiseren, we hebben vrienden samengebracht en op 

het einde van het jaar gaan we er weer een pak neo-

commi’s bij hebben. Daar mogen we als Praesidium en als 

VPPK toch wel trots op zijn! 

 

Ik weet dat ik dit voorwoord momenteel schaamteloos 

aan het uitbuiten ben, want de throwback in dit paperke 

gaat wel wat verder dan alleen afgelopen maanden. Toch 

vond ik het mijn goed recht om nog eens eventjes 

dramatisch te doen, hehe.  

 

Persoonlijk heb ik de 90’s nooit mogen meemaken, 

aangezien ik een rasechte 2000-kid ben. (99 baby’s: jullie 

hebben de nineties OOK niet meegemaakt. Stop met 

faken) Ik ben dus net als jullie razend benieuwd wat voor 

meesterwerk de Scriptoren voor ons in petto hebben. 

 

Tijd om verder te bladeren dus.  

Liefste lezer, het was me steeds een waar genoegen om 

jullie Paperke te mogen inleiden.  

 

Voor de laatste keer, 

Jullie Vice,  

Anouk Vercruysse.  

  



 

 

 

Beste lezers 

 

Met gepaste trots kunnen wij 

zeggen dat we beiden in 1998 

geboren zijn, waardoor we dus 

officieel de 90’s hebben 

meegemaakt.  Onbewust 

weliswaar. Desondanks zijn de 

90’s en begin jaren 2000 

iconische tijden.  

 

‘t Paperke is ons 

faculteitstijdschrift dat we 

maandelijks uitbrengen. 

Papieren versies vinden jullie 

aan de ingang van auditorium 2 

en de hoofdingang van de 

FPPW. Ook posten we de 

online versie op onze 

Facebookpagina ‘t Paperke en op de website van de VPPK.  

Sinds dit jaar willen wij jullie als student meer betrekken! 

Indien je graag jouw artikel of meme ziet verschijnen in ‘t 

Paperke, mag je deze gerust mailen naar 

scriptor@vppk.be. Wij behouden ons echter het recht om 

eventuele inzendingen niet te publiceren.  

 

Veel leesplezier!  

Scriptor 2020-2021 

Mabel & Jill 
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