


Alfalied
(op “Home on the Range”)

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

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

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

Refrein

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

Refrein

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

Beste Alfanen

Met deze nieuwe editie brengen we 
weer licht in deze donkere dagen. 
Geen nood: hopelijk zijn de ergste 
dagen achter ons. Eerst hoop ik 
dat iedereen een veilige en goede 
examenperiode heeft gehad (met 
hopelijk weinig 8 en 9/20).

Met Alfabeltjes 4, oftewel onze Lente-
editie, komen onze oude favorieten, 
maar ook een paar nieuwe artikels 
aan bod. Er is ook weer massaal 
versproken, wat duidt op een goede 
editie.

Hopelijk zie ik jullie allemaal snel 
terug in de fak (of het MSI, voor de 
mensen die naar de lessen komen) 
en niet meer online.

Op naar een nieuw en beter semester. 
Oké, ik heb genoeg gezegd het is tijd 
om te lezen!

Emma

Beminde vrienden van de 
archeologie

Het is lang geleden dat we nog een 
Alfabeltje mochten delen, beste 
lezer, zeker een (hopelijk) fysieke 
versie als deze. Op goede dingen 
moet nu eenmaal gewacht worden.

En goed zou ik deze editie wel 
durven noemen. Maneschijn, 
Rune, schrijversgroep Emma 
Benou, Vindushi en ikzelf zijn weer 
van partij. Naast terugkerende 
schrijvers hebben we ook nieuwe 
columnisten weten te strikken, zo 
vertelt het collectief Jens over hun 
avonturen in Sims 4 en laat Kevin 
zijn mening horen over Superhot. 
Tot slot steekt Ferre de redactie 
een handje bij met het immer 
tevergeefse verbeterwerk. Ook de 
verspreekfanaat zal zich zeker thuis 
voelen in deze editie met maar liefst 
vier pagina’s aan versprekingen.

Kortom: ik wens elke vriend van de 
archeologie enorm leesplezier toe. 

Met vriendelijke groet

Max
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Woordje van de praesesWoordje van de praeses

Liefste vriendjes van de archeologie, 

Het is al weer een tijdje geleden dat ik een woordje van de praeses moest 
schrijven. Ondanks de verstreken maanden sinds het laatst gepubliceerde 
Alfabeltje, is er bitter weinig veranderd in onze levens. Lessen gaan nog 
steeds online door, we hebben elkaar al enige tijd niet gezien... Je wordt er 
op het eerste gezicht niet vrolijk van. 

Maar toch, toch heb ik in dit gekke jaar al veel geleerd. Ik heb geleerd dat 
wij Alfanen dichter aan elkaar hangen dan ik ooit had kunnen dromen. Ik 
heb geleerd dat eender wie altijd bij iedereen terecht kan. En boven alles, 
heb ik geleerd dat er geen plek is waar ik me meer thuis voel dan binnen het 
prachtige Alfa. En die dingen plan ik voor altijd te koesteren. 

Misschien is dat het dan? Waar we ons aan moeten optrekken? Weten dat 
we er niet alleen voor staan. Weten dat wanneer het online tijdperk op zijn 
einde loopt Alfa nog steeds even hecht en sterk in haar schoenen staat. 

Want zo voel ik mij binnen deze kring. Thuis. En ik hoop jullie ook. 

In dit woordje blik ik dus niet vooruit op komende evenementen, maar sta ik 
stil bij wat ik al heb. Neem even de tijd om iemand een berichtje, een voice-
opname of een liefdesbrief te sturen dat je apprecieert. 

Ik zeg het nog eens. Allen voor Alfa, Alfa voor allen. 

Yours truly, 

Lunz
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KalenderKalender

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

Woensdag 17/03
Alfa’s Wijnyoga-avond  (online)

Donderdag 18/03
Galabal der Letteren  (online)

Omtrent donderdag 25/03
Springcantus   (online)

Week van 29/03
Boeferkesweek

Zaterdag 1/05
Opening horeca
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ZONDAG 20 SEPTEMBER
THE RETURN OF THE FAK
FAK LETTEREN OPENT ZIJN DEUREN ALS ZITCAFÉ!
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Als vriend van de archeologie 
zal menig lezer wel eens 

een kaart of twee bekeken 
hebben. De kans bestaat zelfs 
dat enkele lezers zich zelfs tot 
de fyle der cartografiefanaten 
rekenen. Indien dit als u klinkt, 
sta mij dan toe u als mede-
atlasenthousiasteling mee te 
slepen naar het Mercatormuseum 
in het verre Sint-Niklaas.

Tot eind april loopt daar namelijk 
een spectaculaire tentoonstelling 
in het museum: De mooiste atlas 
van de wereld – de Atlas Maior van 
Blaeu. De tentoonstelling draait om 
de voorgenoemde Atlas Maior, of 
voluit Atlas Maior, sive Cosmographia 
Blaviana, qua solum, salum, coelum, 
accuratissme describuntur. Deze 
corpulente kaartcollectie omvat 
elf rijkelijk geïllustreerde folio’s, 
verscheen in vijf talen en werd 
samengesteld en gepubliceerd door 
Joan Blaeu (lees: Johan Blauw) in 
1662. Het dikke drukwerk droeg 
destijds een prijs van 450 gulden, 
de prijs is van een jaar huur van een 
bescheiden boerderij. Hiermee is 
de Atlas Maior het duurste boek van 
de 17de eeuw en dit feit illustreert 

één van de kernboodschappen 
van de tentoonstelling. Naast het 
tentoonstellen van enkele mooie 
kaarten tracht ze namelijk de 
bezoeker iets bij de brengen over de 
wereld van de cartografie in de 17de 
eeuw. 

Bij een bezoek dient er namelijk 
aandacht uit te gaan naar de socio-
economische context van 17de-
eeuws Nederland en de rol van 
atlassen daarin. Een atlas had 
destijds twee voorname functies: 
de atlas diende als statussymbool 
en als verteller van exotische 
verhalen. Een atlas was een gids 

Review: Review: De mooiste atlas van de wereldDe mooiste atlas van de wereld
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om je als welgesteld persoon bij 
het haardvuur te laten meeslepen 
naar afgelegen plaatsen, waar je 
iets leerde over de lokale bevolking, 
geschiedenis en cultuur. Van een 
onmiddellijk praktisch nut was 
niet zozeer sprake, aangezien voor 
(zee-) reizen kaarten nog steeds 
veruit de hoofdrol speelden. Verder 
woedt in het Amsterdam een hevige 
strijdt tussen rivale cartografen 
die elkaars kaarten plagiëren, 
kopiëren en adapteren. Dit kan 
natuurlijk allemaal, aangezien van 
auteursrecht geen sprake is.

Deze achtergrond schept een 
context waarin de tentoongestelde 
kaarten beter begrepen kunnen 

worden en alles draait natuurlijk om 
de kaarten. Het is jammer genoeg 
onmogelijk om alle 594 kaarten in 
het boek tentoon te stellen en het 
museum was bijgevolg genoodzaakt 
er een klein dozijn uit te kiezen: 
voor elke kaart dient namelijk 
een ander boek tentoongesteld te 
worden. Elke tentoongestelde kaart 
wordt ook afgebeeld op de muur 
van de zaal, zo kunnen meerdere 
bezoekers dezelfde kaart bekijken. 
Deze opstelling is ook ideaal om 
een aangename hoeveelheid 
achtergrondinformatie over de 
kaart verschaffen, de kaart met 
andere contemporaine kaarten te 
vergelijken en de bezoeker op enkele 
details te wijzen. Het enige wat 
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ontbreekt aan de tentoonstelling 
zijn enkele zitplaatsen.

De permanente collectie van het 
museum, die vooral rond Mercator 
draait, is ook zeker aangenaam om 
te bezoeken. Het verhaal achter de 
man wordt uit de doeken gedaan 
en naast zijn kaarten worden 
ook twee globes en heel wat van 
zijn geschriften te zien. Ook heel 
wat stukken van Hondius en 
Ortellius worden tentoongesteld en 
vergeleken met Mercator. Er wordt 
ook in de vlucht een evolutie van de 
cartografie weergegeven. Hoewel 
deze permanente tentoonstelling 
zeker geslaagd is, vormt de tijdelijke 
tentoonstelling momenteel de kern 
van een bezoek. 

Zij die liever geen bezoekje plegen, 
maar wel nieuwsgierig zijn naar 
de Atlas Maior kunnen ze digitaal 
bezichtigen in de David Rumsey Map 
Collection, al geeft een bezoek toch 
een nieuwe dimensie aan de kaart 
(zie link onderaan artikel). Voor 
meer informatie over het museum 
verwijs ik u graag door naar de 
website (wederom, zie link).

Max De Schutter

Link Atlas Maior: https://bit.
ly/3b1aDP2

Link Mercatormuseum: https://
www.museasintniklaas.be/onze-
locaties/mercatormuseum

Bronnen:
Jan, van Rossum. Joan Willemsz. 
Blaeu (1596-1673). 1663. Schilderij.
Joan, Blaeu. ‘Pomeraniae Dvcatvs 
Tabvla’. Atlaskaart. Atlas Maior Sive 
Cosmographia Blaviana, Qua Solvm, 
Salvm, Coelvm, Accvratissime 
Describvntvr. Amsterdam: Joan 
Blaeu, 1665.
Musea Sint-Niklaas. 
‘Mercatormuseum’. Geraadpleegd 
27 februari 2021. https://www.
museasintniklaas.be/onze-locaties/
mercatormuseum.
Musea Sint-Niklaas. ‘Tentoonstelling 
in zakformaat: de Atlas Maior van 
Blaeu, de mooiste atlas van de 
wereld’, z.d.
Rumsey, David. ‘David Rumsey Map 
Collection’. Geraadpleegd 27 februari 
2021. https://www.davidrumsey.
com/.
Wikipedia. ‘Atlas Maior’. 
In Wikipedia, 6 december 
2020. https://en.wikipedia.
org/w/index.php?tit le=Atlas_
Maior&oldid=992724059.
Wikipedia. ‘Joan Blaeu’. In Wikipedia, 
18 januari 2021. https://nl.wikipedia.
org/w/index .php?t i t le= Joan_
Blaeu&oldid=58064572.
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9u25, maandagochtend. Ik haal 
adem. Rustig in en uit. Telkens weer 
diezelfde lucht die door dat vochtige 
mondkapje geen weg op kan. Mijn 
ademhaling wordt steeds zwaarder 
en zwaarder. Ik ruik geen natuur, 
geen benzine, geen bierrestanten 
aan gevels, of verse koffie. Niets dat 
me doet denken aan het bruisende, 
o-zo-levendige Leuven. Ik droom 
weg bij de gedachte aan het Leuven 
van toen. Tijdens het dagdromen 
word ik niet onderbroken door 
auto’s langs links of rechts, roekeloze 
fietsers of verstrooide professors. 
Ik begeef me compleet onverstoord 
door de anders zo drukke straten.  Ik 
schrik wakker in het Leuven van nu. 
Leeg, bijna onpersoonlijk. 

9u30, dinsdagochtend. Mijn 
dagelijkse wandeling. Sinds maart 
volg ik dit pad blindelings. Mijn 
voeten begeven zich al een jaar 
elke dag op hetzelfde moment naar 
dezelfde plaats. Op automatische 
piloot spring ik over de plas aan de 
eerste bocht, zet ik mijn mondkapje 
af om adem te happen wanneer ik 
de eerste boom passeer en ontwijk 
ik de losliggende tegel voor de 
deur van mijn kot. Heelhuids weer 

binnen gaat er een streep door 
vandaag op de kalender. Het begint 
zo stilaan te lijken op de muur van 
een gedetineerde zijn cel. Zo eentje 
waarvan je weet: die komt nooit 
meer vrij. 

7u25, woensdagochtend. Het 
wandelen gaat moeizaam. Op dit 
moment zou ik willen dat dat 
mondkapje ook mijn ogen bedekte. 
Ze staan opgezwollen en zijn 
bloeddoorlopen van de tranen. Het 
lukte me niet om in slaap te vallen 
en het wakker worden ging evenmin 
gepaard met een gelukzalig gevoel. 
Even twijfelde ik om aan mijn 
dagelijkse wandeling te beginnen, 
maar dat gevoel duurde niet lang. 
Als deze routine wegviel, wat was 
er dan nog over? Zestien uur lang 
staren naar de muren van mijn kot 
van 9 x 9 m, om dan voor acht uur 
te gaan slapen? Ook al lijkt iedere 
dag en iedere minuut dezelfde, deze 
dagelijkse dosis verse lucht houdt 
me heel. 

9u35, donderdagochtend. Ik passeer 
dat ene bruin café. Terwijl ik 
automatisch over de plas spring, 
schieten allerlei herinneringen door 

Elke dag hetzelfde liedjeElke dag hetzelfde liedje
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mijn hoofd. Goh, wat mis ik dat gore 
zoenen achteraan in dat café op 
avonden waarop het bier nét iets te 
rijkelijk vloeide. Of wat miste ik dat 
bier dat nét iets te rijkelijk vloeide. 
Nee, ik verlies mezelf in details. 
Ik mis de warmte. De warmte van 
mensen om je heen. Tegenwoordig 
schrik ik van mensen. Schrik ik van 
aanrakingen. En dat terwijl ik er zo 
naar hunker. 

9u15, vrijdagochtend. Er is alweer 
een week voorbij, denk ik bij mezelf. 
Er staan intussen zo veel streepjes 
doorheen de dagen van mijn 
kalender dat de dagen niet meer 
schijnen te passeren. Toch is het 
alweer februari. Ik ben niet slimmer, 
niet knapper, niet gelukkiger of niet 
handiger geworden. Ik ben wel ouder 
geworden. Want hoewel ik stilsta, 
gaat alles rondom mij wel gewoon 
vooruit. Tijd kent geen medelijden. 
Verlies ik dan dit deel van mezelf? 
Die guitige twintigjarige zonder 
besef van het leven voor wie alleen 
de volgende dag telt? Ik geloof het 
wel. 

10u30, weekend. Vandaag neem 
ik me voor gelukkig te zijn. 
Gewoon zomaar. Omdat de week 
al zo bedroevend was. En de week 
daarvoor ook. De week daarvoor 
herinner ik me eigenlijk al niet meer. 
Ik moet door vandaag komen zonder 
elke minuut op de klok te zien 
passeren. Vandaag zie ik de muren 

niet op mij afkomen. Vandaag val 
ik niet wenend in slaap. Want dat ik 
vandaag gelukkig kan zijn, dat weet 
ik zeker. Morgen zien we dan wel 
weer. 

Maneschijn
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Prologue (Part Two) 

The first years after his accidental deal flew by, and the demon demanded 
only a few sacrifices. Always just one person and often weeks, if not months, 
in between.

Geoffrey could live with that, he always targeted people who stole, or who 
were simply scumbags, so he never really felt all that guilty. His own life was 
on the line after all.

He even started to think that, maybe, this deal wasn’t that bad. Maybe, just 
maybe, he could be happy like this. Maybe Lady Luck was finally on his side. 
Only the corrupted were sacrificed, and he was always careful to leave as 
little evidence as possible behind. 

He had become one of the richest men in the whole country. He lived in 
a grand mansion with his beautiful wife and son. He lived a happy and 
ordinary life, he pretended he didn’t sacrifice humans a few times a year. 
All in all, life was perfect, he had everything. What more could he wish for?
After five years however, the tides started to turn.

The demon started demanding more and more sacrifices. Suddenly he 
needed to kill someone on a weekly basis. 

Soon there wouldn’t be anymore scumbags, thieves and other criminals 
available. They had become harder to find, they became smarter.

It wasn’t that hard to figure out that someone was killing them, after all. 
One particular evening came. He hadn’t found any new possible sacrifices! 
And to make matters worse the demon demanded one by the end of the 
night. 

Eating TunnelsEating Tunnels
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He panicked, what was he supposed to do?! He couldn’t just kill an innocent, 
could he? But otherwise he would lose this beautiful life he had... 

After assuring himself that he was doing it for a just cause, for the happiness 
and future of his family, he set out to kill. He grabbed the necessary 
equipment and left the mansion. 

He walked through the city in search of a possible sacrifice. He thought hard 
about the best way to hide his crime. 

He had conceived the perfect plan, but no one fit the bill. 

After a few hours, he still had found no suitable victim. 

He started to panic, in only three hours the sun would start to peek over the 
horizon. He needed to act, and fast. 

His search became more frantic, there had to be someone, right?! 

‘Where are they hiding?’ He thought desperately. ‘They have to be 
somewhere...’ 

With only one hour remaining he decided to kill the first person he came 
across. 

And he did. 

The woman he passed with a sleeping baby in her arms, blissfully unaware 
of the dangers that awaited them, were the unfortunate victims. 

He knocked her and her child unconscious and dragged them into the dark 
woods. He slit their throats and burned them, all the while chanting the 
necessary spell. 

He cleaned the murder weapon, a ceremonial black knife he got from the 
demon, in a nearby creek and quickly went back home. 

He silently sneaked into his bed and tried to sleep. 
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For the first time since he made the deal, he found he couldn’t. He kept 
thinking about the two innocents he had killed earlier that night. 

He tried to ignore the feeling of dread in his stomach. 

This continued for some days, the guilt consuming him more and more 
everyday. Nonetheless, he kept on smiling, hiding his pain from the world. 
He chose to suffer in silence, to put on a mask as long as possible. 

To keep his family happy, he would continue on hiding his horrible secret.
 
To keep his family safe, he would continue to walk in the shadows.

To keep his family together, he would keep his part of this horrendous deal.

To keep his family content, he would tell no soul, no matter how much he 
wanted to, about the horrific deeds he had done.

He would carry this burden all by himself.

Rune Van Bouwel Brams
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ArcheogamesArcheogames

Cryptische foto’s: welke archeologische voorwerpen en concepten zijn hier 
afgebeeld?
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Harrismatrix: maak van dit profiel een mooie Harrismatrix
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Pandora’s BoxPandora’s Box

Misschien moeten we na deze tijdreis maar eens teruggaan naar de 
winkel waar we de armband vandaan hebben gehaald. Waarom? 

Om te vragen of ze geen pilletjes hebben voor tijdreishoofdpijn. 

Even serieus: wiens idee was het om mensen hoofdpijn te geven wanneer 
je door de tijd reist? Dat houdt toch geen steek? Waarom kunnen we niet 
gewoon, goh, ik weet niet, ontwaken zonder negatieve bijwerkingen? Was 
dat misschien teveel gevraagd?

Het voordeel is wel dat Jasper nu veel stiller was… Of toch voor een minuut 
of twee. 

„Emma!” Roept hij. „Sta op!”

Waarom zou ik dat doen? Ik lig toch goed? Lekker in het zand in een vlakke 
zon die je lichaam kan verbranden met temperaturen van 80 graden Celsius. 
Is dat dan niet ide…

Wacht eens even. Zand? Vlakke zon? Temperaturen van 80 graden Celsius?

Ben ik in de woestijn?!

Ik sprong recht (daar had ik spijt van) en keek in het rond. Inderdaad, overal 
waar ik keek, zag ik zand. Voor mij uit? Zand. Achter mij? Zand. 

Jep. Ik ben in de woestijn. En ik dacht dat de prehistorie erg was. Toen was er 
ten minste gras en was het nog vochtig. Nu is het enkel zanderig, zonder ook 
maar één grassprietje te bekennen en was het droog en warm. Veel te warm.

„Waar en wanneer zijn we? Is het gelukt?” vraag ik hardop.

„Wel, we zijn in Egypte, maar niet in Luxor,” antwoordt Jasper zelfverzekerd.
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Ik draai me om naar mijn broer en wil vragen waarom hij daarvan zo zeker 
is, toen ik zijn kleren zag. Of eerder gezegd, zijn kledingstuk. Jasper droeg 
immers een soort van rok met om zijn midden een soort riem. Dat was 
het wel zo’n beetje, want verder droeg hij niets (vraag me niet of hij zijn 
onderbroek nog aan had, want één: ik heb het niet gevraagd, en twee: ik wil 
het gewoon niet weten).

Ikzelf droeg een witzijden japon, met armbanden rond mijn armen. Daarnaast 
had ik ook nog een soort halsband om mijn nek hangen die deed denken aan 
een schort dat je bij de tandarts aandoet wanneer hij een röntgenfoto gaat 
maken (gelukkig was er nu niets waar ik op moest bijten, man dat smaakt 
vies). 

Is dit weer door die armband? Die vraag spookt nu rond in mijn hoofd. Het 
zou haast wel moeten, want ik ken Jasper. Hij zou nooit uit eigen beweging 
een rok aan doen, zelfs niet voor carnaval. Jammer dat de armband de GSM’s 
niet heeft mee getransporteerd naar het verleden. Anders had ik wel een 
mooie foto van Jasper kunnen maken.

„Wacht eens even,” zeg ik, toen ik weer bij zinnen kwam, „zei je nou dat we 
niet in Luxor zijn? Waarom denk je dat? Ik zie alleen maar zand, zand en nog 
eens zand.”

Mijn broer keek me aan alsof ik achterlijk was (nee, Jasper, dat ben ik niet. Ik 
heb gewoon mijn dagelijkse hoeveelheid cafeïne nog niet gehad, dat is alles).

„Wel,” begint hij, „die piramides daar zijn een indicatie dat we in Giza zijn.”

Daar had mijn broer gelijk in, er staan drie piramides naast elkaar tussen de 
zandduinen.

Net wanneer ik Jasper gelijk wil geven, begint hij opnieuw met praten: „Heb 
je dan nooit opgelet tijdens de geschiedenislessen, of de dagboeken van oma 
überhaupt gelezen?”

Daar had hij me wel. Maar ter verdediging: geschiedenis is niet mijn ding, en 
ik ben nooit echt geïnteresseerd geweest in het bestuderen van mode, laat 
staan in mode uit oudere tijden. Daarnaast vergat ik altijd alles nadat ik het 
geleerd had voor een toets op school. Wat mijn broers vertellingen betreft: 
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wist ik veel dat dat belangrijk ging zijn? Het is niet dat hij wist dat we in de 
tijd gingen reizen. 

Toen hoorden we iets. Het leek wel… Een parade.

Althans, ik dacht dat het een parade was. De enige parades die me altijd bij 
waren gebleven, waren die van Disneyland. Als kind keek ik altijd met vol 
bewondering naar de dansers, de acteurs en de praalwagens die telkens in 
een bepaald Disneythema waren opgemaakt. De beste parades vind ik nog 
altijd die lichtjesparades die vroeger plaatsvonden wanneer het park ging 
sluiten. Wanneer deze praalwagens halt hielden, veranderde er steeds iets 
aan, waardoor het nog magischer werd naar mijn gevoel. De mooiste daarvan 
vond ik die met Minnie op het einde van de parade, maar om één of andere 
reden stopte de parade altijd wanneer Ursula, de zeeheks van de kleine 
Zeemeermin, voor mijn neus stond en die vond ik het minst spectaculair. 
Ik bedoel: een hoofd dat boven de praalwagen uitsteekt en opeens opstijgt 
en verder niets doet? Wat is daar nou aan? De andere slechterikken in de 
parade bewogen ten minste na hun transformatie, maar enkel de lippen en 
de ogen van Ursula bewogen. Toch was dat mijn favoriete parade. Alleen 
spijtig dat ze daarmee nu gestopt zijn.

Maar waar was ik? Oh ja, de parade. 

Deze parade leek in niets op de parade in Disneyland. Er waren geen dansers 
of acteurs en al helemaal geen praalwagens. In plaats daarvan zagen we een 
groepje mensen die voorop liepen uit wat een stad leek te zijn richting een 
rivier. Daarvoor liep er nog een groepje, dat een standbeeld van wel drie 
meter hoog leek voort te trekken. Dit standbeeld zag eruit als een mens, 
maar hij had één of ander sikje aan dat normaal een farao zou dragen 
(ja, Jasper, zelfs ik, degene die niet houdt van geschiedenis, weet wat een 
faraosikje is) en zijn hoofddeksel sloeg ook op niets. De onderkant viel nog 
mee, maar het leek alsof er twee heuvels boven kwamen uit de hoed.

„Waarom trekken ze dat standbeeld mee?” Vraag ik aan Jasper.

„Ik denk”, zegt Jasper, „dat dit één of andere processie is voor één of andere 
god. Schiet me niet neer, maar ik weet niet welke god.”

„Ik dacht dat jij alles uit Oma’s dagboek vanbuiten had geleerd?” Pest ik 
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hem terug.

„Hé,” protesteert hij, „weet jij hoeveel goden er in het Oude Egypte waren? 
Heel veel. Ze waren polytheïstisch, afgezien van Echnaton dan, en dus 
aanbaden ze meerdere goden. Het is niet gemakkelijk om al die goden 
vanbuiten te leren en ik betwijfel of oma ze allemaal in haar dagboek had 
opgeschreven.”

Ik zucht. Ik had het natuurlijk kunnen weten. De vroegere samenlevingen 
hadden vele goden, maar ik vond enkel hun verhaaltjes leuk om te lezen. 
Niet dat ik er iets mee wilde doen, maar ik vond ze gewoon leuk om te lezen 
als ontspanning, ook al waren ze vaak vertaald geweest. Ik had overwogen 
om oude talen te studeren, maar, opnieuw, de geschiedeniskant wilde ik 
zover als mogelijk is van me afhouden. 

Ik kijk terug naar de parade, of processie of wat dan ook. Ik snap niet waarom 
het nodig was om zo’n groot en mogelijk zwaar beeld mee te nemen op een 
tocht. Zijn ze gek geworden? Toen zag ik iets aan het begin van de parade. 
De voorste man leek iets vast te hebben dat weerkaatste in de zon.

„Zie je die glinstering ook?” Vraag ik aan Jasper.

„Ja,” antwoordt hij. „Ik wil dat beter gaan bekijken.”

„Wacht!” wil ik nog zeggen, maar Jasper is al weg. Natuurlijk, we weten 
niets over deze regio (afgezien van het feit dat er vooral zand aanwezig is) 
en meneerke loopt rustig naar de bevolking toe. Ik weet niet hoe ik wonden 
moet verzorgen, als hij dus gewond raakt, mag hij het mooi zelf oplossen. 
Met een gevoel van onbehagen ga ik hem achterna.

Die processie was eigenlijk best saai. In plaats van de parade die ik mij eerder 
had voorgesteld, was dit eerder een soort wandeling met de hond, maar in 
plaats van een hond, werd er een standbeeld meegetrokken en daarvoor 
was er een hele massa mensen gekleed in een rok zoals die van Jasper nodig. 
Ik had te doen met de slaven (althans, volgens mij waren dat slaven. Ik kan 
me niet voorstellen of iemand dat voor zijn plezier wil doen) die dit hele 
grote standbeeld moesten meetrekken. Allemaal zodat die vooroplopende 
mannen niets hoefden te doen.



22

Nu we het toch over die mannen hebben: ze waren kaal. Zelfs geen baard 
was aanwezig. Aan hun voeten waren sandalen en ze droegen ook een rok. 
Enkel de voorste man leek nog een soort luipaardvel om te hebben. In zijn 
hand had hij een gouden voorwerp.

Jasper wijst naar de voorste man. „Kijk!” Roept hij uit. Dit leverde wel wat 
blikken van omstanders en toevallige voorbijgangers op.

„Ssst, Jasper, we weten niet of deze mensen een vreemde taal goed gaan 
opvangen.”

Gegeneerd kijkt hij rond voor hij fluistert: „Kijk naar wat die voorste man 
vasthoudt.”

Ik bekeek het beter. De man hield inderdaad een gouden voorwerp vast, 
maar dat had ik al gezien. Ik wilde Jasper opnieuw vragen wat hij bedoelde, 
tot ik begreep wat Jasper wilde zeggen. Het voorwerp was een soort zwaard, 
maar in plaats van een recht blad, was het gebogen, alsof het een C wilde 
maken. Ik vermoedde dat het scherp zou zijn, maar iemand ermee doden 
moest heel moeilijk zijn.

„Dat is de kopesh,” zei Jasper met volle overtuiging. „We moeten het te 
pakken krijgen.”

Misschien had Jasper gelijk met te zeggen dat dit de Gouden Kopesh was, maar 
ik wist niet wat voor nut dat had. Toch ging ik met hem akkoord en besloten 
we de parade te volgen richting de rivier, waar een boot aangemeerd lag.

Het was  een langgerekte boot met één mast en een wit zeil. De romp was 
van hout gemaakt en op het schip stond een troon onder een dak. Blijkbaar 
was het de bedoeling dat het standbeeld hierop stond en meegevoerd werd, 
aangezien de slaven (ik besloot ze zo te noemen, of het nu juist was of niet) 
geen aanstalten leken te maken op te stoppen. Integendeel: de eerste slaven 
hadden de loopbrug al bereikt.

„We moeten die kopesh te pakken zien te krijgen,” zegt Jasper. ‘Liefst 
voordat het schip vertrekt.

„Kan het nog wat luider?” Vraag ik sarcastisch. „Volgens mij hebben de kale 
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heren vooraan in de stoet ons nog niet gehoord.”

Jasper reageerde er niet op, wat ik nogal slim vond.

Net toen de loopbrug werd opgehaald en de hoofdman op de troon zat, 
sprongen Jasper en ik aan boord. 

Achteraf gezien was dat geen goed idee. Zeker niet als je ongewapend en 
zonder plan handelde (nee, Jasper, in de boot springen, de kopesh afpakken 
en wegreizen naar het heden beschouw ik niet als een plan, maar als 
roekeloos gedrag). En helemaal niet als die slaven gewapend blijken te zijn. 
Serieus, sinds wanneer was dat? Ik dacht dat slaven geen bezit mochten 
hebben? Misschien waren dit dan toch geen slaven. En al helemáál niet 
wanneer ze hun gouden kopeshen (kopeshs? Meerdere kopesh? Zucht. Taal, 
ik haat het) op ons richtten.

De hoofdman stak zijn hand op en keek ons aan. Zijn blik deed me denken 
aan mijn oude leerkracht Latijn van een miljoen jaar oud (ja, ik moest 
ook Latijn volgen, maar na het jaar met die vervloekte stamtijden ben ik 
afgehaakt hoor, tot grote ergernis van mijn ouders) en hij had een ‘geef-mij-
een-goed-antwoord-of-sterf-gezicht’. Een leugen zou ons hier niet helpen, 
vermoedde ik.
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„Wat komen jullie hier doen?” Vroeg hij.

Jasper en ik keken elkaar aan. Blijkbaar verstond hij de man ook. Hoe kan 
een man van duizenden jaren geleden perfect Nederlands praten? Dat leek 
me niet mogelijk. Zeker niet als Nederlands nog niet was ontstaan (althans, 
dat vermoedde ik. De lessen Nederlands hierover waren voor mij heel 
onduidelijk).

„Eh…” Stamelt Jasper. „We zijn op weg naar Luxor. We hoorden dat deze 
processie naar daar ging, en we vroegen ons af of u ons daarnaartoe zou 
brengen.”

De man leunde naar voren. „Jullie willen dat ik, de priester van Amon-Ra, 
jullie meeneem naar Luxor? Wat zijn jullie daar van plan?”

Ik keek naar het standbeeld. Dus dat was Amon-Ra. Maar waarom moest 
zijn standbeeld dan verplaatst worden? Wat was er zo speciaal aan dat 
standbeeld? Kon het niet gewoon in één of andere tempel staan?

„Eh… Ja,” antwoordt Jasper. „We wilden tijdens het eerste ochtendgloren 
al vertrekken, maar mijn zus moest zich nog klaarmaken, waardoor we 
eigenlijk te laat zijn. Kunnen we mee met u?”

Ik kijk boos naar Jasper. Waarom moest hij mij zo nodig de schuld geven? 
Kon hij niet zeggen dat hij weigerde een rok aan te doen en ik ermee dreigde 
zijn crush op een meisje uit zijn jaar te verklappen aan haar? Hmm… Langs 
de andere kant, kan ik dat eerder gebruiken wanneer Jasper een vriendin 
heeft. Ja, dat zou leuk zijn. Ik kreeg een grijns op mijn gezicht.
Slecht moment daarvoor, zo bleek.

De man ziet me en roept: „Leugenaar! Jullie komen me vermoorden!Wachters!”

Jasper en ik kijken elkaar aan. Is die gast serieus? Met wat, onze blote 
handen? Oké, ik en Jasper hebben like drie lessen zelfverdediging gevolgd 
om oma gerust te stellen, maar ik betwijfelde of die nu bruikbaar zijn.

All right, roekeloos gedrag dan, maar in het vervolg ga ik eerst met Jasper 
in het heden uitzoeken waar en wanneer ergens in het verleden we moeten 
zijn voor een voorwerp en dan een plan daarvoor bedenken. Dan krijgen we 



25

minder onverwachte situaties… Als we dit overleven, ten minste.

De eerste man stootte met zijn zwaard, maar Jasper kon hem nog net 
ontwijken door omhoog te springen. Ik rol opzij en zorg ervoor dat een 
andere wachter op de eerste viel. Goed, twee onschadelijk, nog een aantal te 
gaan. En die zullen niet zo makkelijk te verslaan zijn. Zeker niet als ze weer 
beginnen op te staan. Oh boy…

De snelste manier om dit op te lossen, was om de Gouden Kopesh te pakken 
te krijgen, de juiste combinatie van symbolen (die ons ook hier hadden 
gebracht) op de armband te zetten en terug te gaan naar onze tijd. Simpel 
plan toch? Tenminste als je de wachters en het nare gevoel van misselijkheid 
wegdenkt.

Helaas kan het niet simpel zijn, want we waren omsingeld. Enkel de weg 
tussen ons en die hoofdpriester, die zijn kopesh naast zijn troon had gezet, 
was vrij, maar het zou niet lang duren voor die ook versperd werd door 
wachters.

Maar voordat de weg versperd werd, liep ik naar de troon. De priester leek 
iets te willen roepen, maar ik had er geen aandacht voor. Ik liep recht op de 
Gouden Kopesh af, greep hem en draaide me om.
Te laat had ik door dat Jasper helemaal niet op de hoogte was van mijn plan 
en mij niet was gevolgd. Nu hadden de mannen hem omsingeld.

„Godenlasteraars!” Riep de hoofdpriester uit. „Ze stelen het wapen van onze 
godheid! Dood ze, of nee, neem ze gevangen, zodat ik ze kan offeren aan 
Amon-Ra!”
Mensen offeren? Wilde die gast dan helemaal branden in de hel, of zo? Ik 
wist niet of dit gebruikelijk was in het Oude Egypte, maar mensenoffers 
moesten toch ooit strafbaar zijn geweest? Of waren er goden die enkel 
mensenoffers vereisten? Als dat zo was, dan ben ik blij dat onze godsdienst 
dat niet vereiste.

En ik was boos. Heel boos. Niemand mag mijn broer doodmaken, hoe vreselijk 
irritant hij ook mag zijn. Ja, Jasper, ik geef ook een heel klein beetje om jou, 
maar vooral omdat onze ouders mij de schuld gaan geven. Blijkbaar was ik 
zo boos, dat ik eruit flapte: „Waarom wilt u ons offeren aan maar één god, 
terwijl jullie zo veel goden aanbidden? Niet dat ik problemen heb met maar 
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één god te aanbidden, maar voor zover ik weet, aanbidt u er meerdere!”

Plots begonnen de wachters er ongemakkelijk uit te zien. De hoofdpriester 
kneep zijn ogen samen. 

„Echnatontuig,”mompelde hij. „Deze godenontkenners aanbidden Aton, de 
zonneschijf van de duivelse koning.”

Ik wist niet wat die vent bedoelde, totdat ik terugdacht aan wat Jasper had 
gezegd toen we de parade hadden gezien.

Die priester noemde ons Echnatontuig, en sprak de naam Aton uit alsof het 
gif was. Ik wist niet veel af van Aton, maar volgens de priester was hij een 
zonneschijf. En de wachters leken me opeens minder zeker te zijn van hun 
zaak. Dat gaf me een idee.

„Inderdaad,” zeg ik. „Mijn broer en ik zijn allebei aanbidders van Aton. Wij 
zijn gekozen om zijn koning te wreken.”

Hé, ik zei dat ik een plan had, niet dat het een geweldig plan was. Echnatontuig 
klonk negatief in mijn oren, en de wachters leken bang toen ze hoorden dat 
ik geen problemen had met maar één god te aanbidden. Wie zegt dan dat dit 
een mogelijkheid voor ons zou zijn om te ontsnappen?

Mijn broer lijkt er ook zo over te denken. Hij zegt: „Ja, Aton wil dat wij 
Echnaton wreken om wat jullie met hem hebben gedaan. Hij had ons 
opgedragen de voorwerpen van de goden te stelen, zodat ze hun kracht 
zouden verliezen.”
Oké, niet wat ik exact in gedachten had, maar het leek in ieder geval te 
werken, aangezien mijn broer zich uit zijn omsingeling kon bevrijden en 
naast mij kwam staan.

Ik hief de Gouden Kopesh op. Ik zag dat er een ster in een cirkel getekend 
stond. Net zoals op de doos van oma. Dit was wel degelijk het voorwerp dat 
we zochten.

„Dit is het eerste voorwerp dat we moeten stelen,” zeg ik theatraal. „De 
kopesh van Amon-Ra. Nu zal jullie god machteloos staan tegenover Aton en 
zal het niet lang meer duren voordat Aton terug de enige god van Kemet is.”
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Wacht eens… Kemet? Was het niet Egypte? Misschien was dit een vroegere 
naam van Egypte. Het doet er niet toe. Wat er wel toe doet, is dat we de 
kopesh hebben, en dat ik de combinatie op de armband moet ingeven, wat 
ik onopvallend aan het doen ben.

Net voor ik het laatste teken op zijn plaats zet, vertel ik: „Nu wij onze 
missie volbracht hebben, zal Aton ons ophalen. Ik zou me maar hoeden, als 
ik van jullie was. Spoedig komen we voor de andere voorwerpen van jullie 
verachtelijke goden.”

En toen zette ik het laatste teken op zijn plaats.

Even gebeurde er niets. Waarom wilt er niets gebeuren. De hoofdpriester 
roept: „Ze liegen, ze willen de kopesh stelen! Aton heeft geen macht over 
hen! Dood ze alle twee!”

Net voordat de wachters hun wapens naar ons stootten, zag ik de jadesteen 
van de armband zachtjes gloeien. Toen verblindde een wit licht mijn ogen 
en die stilaan bekende hoofdpijn kwam weer tevoorschijn.

Ik ben blij dat we pas begonnen waren met tijdreizen toen we thuis in mijn 
kamer waren, en niet in het museum. Kun je je voorstellen wat we moesten 
doen indien we begonnen te tijdreizen in het museum en terugkwamen met 
de Gouden Kopesh in mijn hand? Niet alleen moesten we dan proberen het 
museum uit te komen zonder de bewakers te alarmeren, de bus ingaan en 
ervoor zorgen dat niemand de politie zou bellen, wat vreselijk moeilijk zou 
zijn geweest, want hallo, een gevaarlijk wapen dat in een museum hoort 
wordt door twee tieners rondgedragen. Ofwel werden we gearresteerd 
wegens diefstal, ofwel wegens wapenbezit en ik zou heus niet de rest van mijn 
leven in een gevangenis doorbrengen, dank je wel. En zelfs als dat allemaal 
gelukt was, wat zouden onze ouders dan zeggen wanneer we thuiskwamen 
met een artefact dat schijnbaar uit een museum gestolen zou zijn geweest? 
Dan was het beter in mijn kamer te gaan tijdreizen, waar niemand ons zou 
storen. Bovendien lijkt het dat er geen seconde voorbij is gegaan sinds we 
begonnen waren met tijdreizen. Bijna alsof we eigenlijk naar het verleden 
reisden en waar we ook veranderingen brachten in het verleden, er een 
ander universum ontstond.

Ben je nog mee? Nee? Ik ook niet. Zolang we maar de doos open kregen, 
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maakte het me niet uit hoe het tijdreizen werkte, als het maar zijn werk 
deed.

„Nu moeten we enkel de kopesh verstoppen, zodat onze ouders het niet 
zouden zien,” zegt Jasper, tot mijn spijt terug in zijn normale kleding.

Ik loop naar mijn kast, doe ze open en verberg de kopesh onder een stapel 
kleren. Moeder kijkt toch niet de hele stapel na, dus ze komt nooit daar 
beneden. Er liggen zelfs nog papieren van 3 jaar geleden (toetsen die ik ooit 
had moeten inleveren en toen dus kwijtgeraakt was, nou ja. De papierbak in 
dan maar).

Nadat ik de kast heb dichtgedaan, draai ik me om naar Jasper terwijl hij 
een spervuur van vragen op mij af gooit: „Wat is het volgende voorwerp? 
Wanneer en waar vinden we het?”

„Rustig, meneertje, als we opnieuw gaan reizen, moeten we een plan 
bedenken. Ik plan om niet meer in zulke situaties terecht te komen.”

Natuurlijk

Emma Benou
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Het poëziehoekjeHet poëziehoekje

Knapelijn bij der beke

Een knapelijn bij der beke zat
Met de blik op der golven gewiegel,
Hij wierp er menig bloemenblad
In de huppende zilverspiegel.

Hij stortte in een lief, eenvoudig lied
Het gevoel zijns jeugdige harten,
Hij zong niet van bittere zieleverdriet,
En nog min van der wereld smarten.

„Och ware ik - zo zong hij - als geurende bloem
In de oevergraze verborgen,
Dan lachte ik om glans en ijdele roem,
En het weldoen ware mijn zorgen.

Of ware ik de dauw, die de bloemen verkwikt,
Die de halmen in twijgen beperelt,
‘k Weerkaatste steeds, voor wie er ook blikt,
Een verrukkelijk beeld der wereld;

Weerkaatste ‘t ondeindige sterrenheir
Met des avonds vredesstralen,
En waande de hemel zelve neer
Te zien op aarde dalen!”

Johan Michiel Dautzenberg
Verspreide en nagelaten gedichten, 1869
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Een vrolijk lentelied

Daar is de lente, daar is de zon
Bijna, maar ik denk dat ze weldra zal komen
De Phallus impudicus staat al in bloei
En de blaadjes krijgen bomen

M’n vrouw en m’n kat zijn allebei krols
Het valt me moeilijk ze rustig te houden
Ik zal binnenkort weer een heleboel
Nesten moeten bouwen, want

Daar is de lente, daar is de zon
Bijna, maar ik denk dat ze weldra zal komen
De Fallus impudicus staat al in bloei
En de blaadjes krijgen bomen

De bloembollen barsten open met een
Knal en de meisjes ontbloten de kuiten
De bouwvakkers hebben na een nare tijd
Weer iets om naar te fluiten, want

Daar is de lente, daar is de zon
Bijna, maar ik denk dat ze weldra zal komen
De Phallus impudicus staat al in bloei
En de klokken vertrekken naar Rome

Jan De Wilde
Vogelenzang, 5, 1972
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Gebaseerd op een echt verhaal in Sims 4: 

Featuring: OG-keldergang
• Ferre O (Ferre O): menselijke leerkracht die in de kerkelijke kelder 

woont 
• Stef Massief (Jens Massie): menselijke pianist in wording met een passie 

voor koken en getrouwde vrouwen 
• Erika Van den Bergh (Erika Van den Bergh): soon to be beroemde 

influencer die een oogje had op de non-binary wizard
• Daan van Eoos (Daan Smets): soon to be meestercrimineel die altijd 

flirterig rondloopt in zijn onderbroek
• Anna De Loore (Anna De Loore): werkloos en levensgenieter 
• Vollegrond Witloof (Max De Schutter): de emo-alien die wel eens graag 

naar de ruimte gaat en orgel speelt.
• Klaus Maria (Klaus Van den Broeck): zeemeerman en een wannabe 

stijlinfluencer 
• Katje Mel (Mel Peeters): de geadopteerde amorfe kitten met flaporen

Van prille liefde tot...

Op een cursed avond besloten Ferre 
O, Stef Massief, Erika Van den Bergh, 
Daan van Eoos en Anna De Loore 
samen in te trekken in een huis 
aan Brindleton Bay. Tijdens het 
inrichten besloot Ferre een kerk aan 
het huis te bouwen met als gevolg dat 
hij later naar de kelder van de kerk 
verbannen werd. Om de verbanning 
van Ferre te vieren besloot iedereen 
in het huis naakt rond te lopen en 
hun talenten te ontdekken.  Daan 
had toch een beetje liefdesverdriet 

KeldergangKeldergang
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en ging daarom uit medelijden 
samen met Ferre tv-kijken in zijn 
onderbroek.

Enkele dagen later besloten Klaus 
Maria en Vollegrond Witloof mee in 
te trekken en plots hing er een zwoele 
sfeer ten huize keldergang. Iedereen 
vond spontaan de weg naar de jacuzzi 
met kleurrijke zwemvliezen en 
snorkels. De huisgenoten begonnen 
elkaar en de buren op intieme wijze 
te ontdekken…
Erika haar ogen vielen meteen op 
de non-binary wizard uit de buurt 
en van het een kwam het ander. De 
dag erop vond het huwelijk van dit 
lieftallig koppeltje in de kerk die 
Ferre eigenhandig had opgebouwd. 
Jammer genoeg viel Erika door 
deze relatie meteen in een zware 
depressie en stortte ze zich in haar 
werk. Gelukkig is niet alle liefde 
slecht en floreerde de connectie 
tussen Klaus Maria en Vollegrond 
Witloof, hiervan kwam ook een 

huwelijk. Ten slotte is er nog Stef 
Massief die vrede en liefde vond in de 
omhelzing van een lesbische vrouw. 
Hiermee heeft hij ook meteen zijn 
levensdoel gevonden: homewrecker 
zijn. Stef merkte precies op dat er 
iets begon te groeien in de buik van 
zijn lesbische vrouw. Is Stef zijn 
partner zwanger???

Wordt vervolgd.

Het collectief Jens
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Superhot is een first person 
shooter zoals je er nog nooit één 

hebt gespeeld, die op 25 februari 
exact vijf jaar oud is geworden. Dat 
verdient hier nog wel een beetje 
aandacht. Het concept wordt heel 
duidelijk op het scherm getoond 
wanneer je de eerste missie start: 
de tijd gaat enkel vooruit wanneer 
jij je beweegt. Dit maakt het een, 
voor mij, oprecht unieke ervaring 
zoals ik nog nooit ergens anders 
heb gezien.

De controles zijn vrij eenvoudig, 
de standaard WASD om rond te 
bewegen, de muis verplaatsen om 
rond te kijken, linkermuisknop 
om te schieten, slaan of iets op te 
rapen en rechtermuisknop om een 
voorwerp te gooien. Deze eenvoudige 
controles zijn maar goed ook, want 
de beheersing van de tijd zal al meer 
dan genoeg breinkracht vergen, 
want als je rondkijkt om de situatie 
in te schatten, gaat er kostbare tijd 
verloren en verandert de situatie 
ook weer steeds. Het is dus steeds 
een goede balans vinden tussen 
een strategie uitdenken en flexibel 
genoeg zijn om deze strategie weer 
aan te passen naargelang de situatie 

steeds blijft veranderen. Geen 
paniek, het is normaal om een level 
meerdere keren te moeten proberen, 
het overkomt mij ook steeds weer.

Met €23 is het een degelijke prijs voor 
de grootte van het spel, maar het 
unieke concept en de mogelijkheid 
om steeds opnieuw te spelen en 
persoonlijke records te verbeteren 
maken het zeker de moeite om 
eens op te pikken. En als het toch te 
duur lijkt, in een uitverkoop is het 
absoluut onweerstaanbaar!

Kevin Plessers

Superhot
Steam: €22,99

Superhot VR
Steam: €22,99

GAMEReview: GAMEReview: SuperhotSuperhot
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Ram: als er thuis harmonie is, zul je vanbinnen ook tot rust 
komen en veel meer gedaan krijgen dan op een normale 
dag. Neem dat eens mee in je analyse, beste Ram! 
Achter de schermen zijn wat krachten aan het werk, die je 
vandaag niet kunt beïnvloeden. Ze zitten je overigens niet 
dwars, maar werken eerder in jouw voordeel.

Stier: je hebt soms van die dagen dat je zin hebt in alles en 
dan eet je alles wat op je pad komt. Tja, ook als je dat niet 
gewend bent, zou je dat vandaag kunnen overkomen. 
Er kruist deze week een knappe Alfaan op jouw pad. Die kan 
het vuur bij jou wat doen oplaaien! Wauw, dat zou dan wel 
een heel aangename ontwikkeling van deze dag zijn beste 
Stier! Het zal allemaal duidelijk worden deze week.

Tweeling: deze week heb je het lastig met school en je 
privéleven. Zo zal je onaangenaam nieuws horen van je 
vrienden, wat je zeker niet hartelijk opneemt. In zulke 
tijden moet je het vertrouwen niet verliezen, maar blijven 
vechten. De eerlijkheid van diegene neem je niet in dank 
af, hoewel je apprecieert dat ze het niet achter je rug doen.
Je moet terug de controle nemen, Tweeling, voordat er iets 
slechts zou gebeuren. Soms is het oké om niet alles te weten, 
zo kan je soms ook wat tot rust komen. 

Kreeft: maak vandaag goed gebruik van de gaven die je 
hebt. Zonder enige moeite kom je dan tot succes en dat zal 
voor een langere periode zijn.
Iemand die  zijn beloften niet nakomt vind jij het ergste 
wat er is, Kreeft, maar je kunt niet om alles ruzie maken. Zo 
verlies je goede vrienden, dus is het aan jou om die eerste 
stap te zetten. Dit zal zorgen voor een versterkte relatie in 

De alwetende VindushiDe alwetende Vindushi
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je vriendengroep.

Leeuw: in de loop van de week wordt jouw onrust behoorlijk 
aangewakkerd, beste Leeuw! Alsof je de zomer wat wilt 
verleggen. Een vakantie zou je goed doen, maar natuurlijk 
kan je de omstandigheden niet naar jouw hand zetten.
Met de liefde zit het dan weer heel goed voor je leeuw. Je 
kan goed omgaan met mensen en ze hebben je graag in de 
buurt, ook als het allemaal virtueel moet gaan.

Maagd: de nadruk ligt vandaag op vriendschappen, beste 
Maagd! Er is een grote kans dat je komende week iemand 
tegen het lijf loopt met wie je spontaan een leuk gesprek 
krijgt. Daardoor zal je je deze dag als een heel leuke dag 
herinneren.
Je zult vandaag ook in de war raken door een andere keuze 
die ineens voorbij komt, terwijl je daar juist helemaal niet 
voor openstaat.

Weegschaal: als je jouw kot wat wilt opleuken, is het deze 
week daar het goede moment voor. Gooi niet alles wat je nu 
hebt staan zomaar weg. Je hebt echt geen idee wat anderen 
daarvan vinden en een hoop mensen zijn heel blij te maken 
met hetgeen jij als saai bestempelt.
Je hebt vandaag meer dan anders de neiging om de 
schoonheid van alles te kunnen zien, het bied je meer 
perspectieven dan je dacht. Ach waarom niet!

Schorpioen: als je vandaag een lot koopt, beste Kreeft, ook 
al is het maar een deeltje van een heel lot, dan zal je daar 
veel plezier van kunnen hebben.
Als je het thuis goed hebt, geeft je dat met name deze week 
een goed gevoel. Je wordt er zelfzekerder van. Je zal gaan 
zien dat dat ook invloed zal hebben op het werk dat je doet. 
Voor de rest is het helaas een saaie week. Je denkt misschien 
dat jij dat wel aankunt en misschien is dat mentaal ook wel 
zo, maar kun je het ook fysiek aan? 
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Boogschutter: je hebt de afgelopen dagen veel te veel 
aan je hoofd gehad, beste Boogschutter! Neem er daarom 
deze week wat afstand van. Je moet niet alles direct in het 
diepe gooien, maar doe rustig aan en luister naar wat de 
vermoeidheid in je lichaam aangeeft. Probeer is deze week 
wat nieuwe recepten uit, je zal aangenaam verrast worden. 
Dan rond je de dag toch goed af.
Je wilt al dagen iemand bellen. Probeer dat vanavond eens 
te doen!

Steenbok: het zijn dat je in de afgelopen week of weken een 
beetje veel gekocht hebt wat je eigenlijk niet nodig hebt. 
Neem er dan zo spoedig mogelijk afscheid van. Zet het op 
Marktplaats en al krijg je er maar de helft voor terug, dan is 
het over een week of wat ook uit je gedachten verdwenen.
Als je het laat liggen, zal je het in de komende maanden 
meer dan eens op je netvlies hebben en dan wordt je telkens 
herinnerd aan deze miskoop.

Waterman: er liggen een flink aantal kleine klusjes in en 
om je kot die nodig moeten worden afgemaakt, maar geen 
van alle is urgent. Maak een planning, die je niet te strak 
moet maken, beste Waterman. Eens om de twee dagen geeft 
achteraf een mooi ritme dat je kunt blijven volgen.
Als het weer het toelaat, doe je er goed aan even de 
buitenlucht op te snuiven.

Vissen: je krijgt een leuke financiële verrassing, Vissen! En 
dat komt ook nog van iemand van het andere geslacht! Niet 
dat dat financieel wat uitmaakt, maar het maakt jouw dag 
wel beter.
Let op een advies van iemand die ver weg van je staat. Sla 
dat advies of die raad niet in de wind.

De alwetende Vindushi
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Woordje van de vice-praesesWoordje van de vice-praeses

Een mens kan zich al eens vergissen. Dan is het onze taak als redactie 
om jullie taalfoutjes te verbeteren. Helaas, wij zijn ook mensen en 

ook wij laten eens een foutje in de Alfabeltjes binnensluipen. Gelukkig 
is Ferre er om onze neus in onze fouten te wrijven!

Alfabeltkens’ hoogsteygene verbeteraer:

4: nog niks om te verbeteren :( (noot van de redactie: Ferre ontving een 
vroege versie van deze editie)
5: nog niks om te verbeteren :(
6: er is nog geen kalender! Leuhen ende bedroh!
7: ‘t adres des faks is precies deels afgeknipt? Also the return of the fak op 
20/09 is misschien niet meer zo toepasselijk. (nvdr: dit is allemaal de schuld 
van de fak, we gebruiken hun promotiemateriaal)
8: misschien beter „bedroeg” dan „droeg”? „wat” vergeten bij „wat de prijs 
is van”.
9: „in het Amsterdam”? „in het Amsterdam van de 17de eeuw”. Geen sprake 
van auteursrecht, net zoals bij papers schrijven zegt.
10: ja, uw bibliografie ga ik niet nalezen, hè.
11-12: dikke mood, amai nog ni.
15: niks op aan te merken, heel goed geschreven.
16: nog geen archeogames >:(
18: zand. Ik haat zand. Het is grof en ruw en irritant en het komt overal.
19: bruh, geschiedenis niet uw ding, fictief personage? Uit mijn Alfabeltje!
20: de kleine zeemeermin is zonder hoofdletters.
22: Khopesh i.p.v. Kopesh.
25: 2de alinea valt i.p.v. viel, 6de alinea Godslasteraars i.p.v. Godenlasteraars 
(nvdr: ik neem aan dat dit een woordgrapje was omtrent polytheïsme). 
„Doodt ze” moet met t, want gebiedende wijs. (nvdr: dat is archaïsch 
taalgebruik)
27: 4de alinea nog eens doodt. (nvdr: allicht niet)
29: nog geen gedichtjes :( contacteer mij voor meer gedichtjes xoxo.
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31-32: gewoonweg prachtig, groetjes aan het collectief.
33: spatie vergeten tussen het punt achter „gooien” en „Deze”.
34: „op” bij „kruist op jouw pad” is overbodig.
35: kommaatje bij „heel goed voor je leeuw” -> goed voor je, Leeuw. Ik 
ben niet content met mijn horoscoop >:( (nvdr: gelieve uw klachten tot 
de alwetende Vindushi te richten) Kreeft bij schorpioen geschreven. Bij 
boogschutter „Probeer eens” i.p.v. „Probeer is”.
36: „het zijn dat je” -> „het kan zijn dat je” bij steenbok. Also, Marktplaats? 
Wij zijn geen Hollanders, hè.
37: nog geen versprekingen om te lezen :( (nvdr: da zou ge wel willen, hè?)
39: nog geen memes :(

xoxo jullie teerbeminden verbeteraer

Ferre O
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VersprekingenVersprekingen

Max DS. (2ba): Luc z’n bal geeft mij 
een depressie.

Sid (Alfa): ik zou Vincent gaan 
neuken, maar toen bleek dat hij 
animé kijkt.

Kevin (2ba): ik geraak er ni in, Louis.

Vincent (3ba) tegen Louis (UCLL): 
gij zijt sowieso in een pot cocaïne 
geboren.

Mel (3ba): mensenvleesbrugers 
klinken best oké.

Mel (3ba): kunt ge u da voorstellen; 
een chihuahua scheppen alsof dat 
een hockeypuck is?

Mel (3ba): er is niets meer satisfying 
dan op kinderen schieten.

Anna (1ba): ik ga Mel eerst op mijn 
bed smijten en dan kom ik.

Anna (1ba): ik kan die klok lezen! 
Het zegt vier uur!

Mel (3ba): George Clooney heeft mij 
een boomer gemaakt.

Mel (3ba): Jens, show us your balls.

Jens (UCLL): ik ben een God-level 
lover.

Klaus (3ba) tegen Aiwendil (1ba): 
F voor uw voeten, das blijkbaar mijn 
fetish.

Mel (3ba): ze zijn het gat aan het 
filmen.

Thomas (ma) tegen Jens (UCLL): 
hebt gij een kast waar ge kunt 
uitkomen?

Kevin (2ba): het enige simpen 
dat hier gebeurt is op MIJN 
Onlyfansaccount.

Aiwendil (1ba): wij hebben geen 
anussen nodig.

Casper (2ba): we zoeken 
Heverleebos. Waarop Kobe (2ba): 
we gaan daar poepen! Waarop Kevin 
(2ba): en ik ben iet uitgenodigd?

Klaus (3ba) tegen Ferre (3ba): 
gewoon da ik uw tetten wil zien, 
gast.
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Daan (Eoos): *drinkt Cara uit de 
microgolf.*

Daan (Eoos), terwijl hij Cara 
uit de microgolf drinkt: das nog 
lekker eigenlijk, smaakt als warme 
appelsap.

Daan (Eoos), over 
microgolfgewarmde Cara: dit is 
eigenlijk gewoon glühwein, maar 
dan Cara.

Aiwendil (1ba), bloedserieus: wat 
zijn Cara pils?

Erika (1ba): hebben jullie ooit al 
eens alcohol gesnoven?

Louis (UCLL): ik vind het wel cool 
dat we zoveel grapjes uit Erika haar 
melk kunnen halen.

Robbe VDB (1ba): we gaan daar 
ridderliteratuur en volksliederen 
over maken die nog eeuwen gezogen 
zullen worden.

Kevin (2ba): Amerika is een 
derdewereldland met een Gucciriem.

Anna (1ba): ik heb hier heel de 
avond gezeten met mijn ijszakje. 
Waarop Ferre (3ba): huh? Eizakje? 
Als in met een rauw eizakje? Waarop 
Anna: wat, vrouw eizakje? Mijn 
vrouwelijke eieren?

Anna (1ba): het is pijptijd.

Aiwendil (1ba): ben ik eigenlijk al 
gesteriliseerd?

Kevin (2ba): ah, tetten op de weg.

Aiwendil (1ba): ik wil die tepels ook 
wel zien. Long was the wait.

Louis (UCLL): het is echt erg dat 
mijn eerste keer ooit met Mel is.

Prof. Van Rompaey (cartografie): 
ik zie 61 online, 59 nu mijn camera 
aanstaat. Dat is interssant.

Aiwendil (1ba): ja die tepels wil ik 
nog steeds zien. 

Prof. Van Rompaey (cartografie): 
dat vind ik toch wel een gemis aan 
deze cursus, dat we geen roodharige 
West-Vlaamse hebben.

Aiwendil (1ba): MEL, NOG EEN DIE 
PIS NODIG HEEFT!

Prof. Van Rompaey (cartografie): 
ikzelf, ik ben tegen pizza hawaii. 
Ik vind pizza hawaii een culturele 
aanfluiting.

Anna (1ba), geparafraseerd: ik ga 
door zijn op natuurwetenschappen 
zonder te studeren.

Mel (3ba): ganzenbord is gewoon 
furrymonopoly.
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Anna (1ba), over een niet 
nadergenoemde les: ik kon beter 
volgen bij Van Peer.

Emma (2ba): aangezien er geen PP-
verantwoordelijke is.

Aiwendil (1ba): kindjes lokken is zo 
fijn.

Jens (UCLL): Ferre heeft wel een 
top-10 poepeke.

Kevin (2ba): blijkbaar sterven er in 
Amerika 9 miljoen mensen.

Max DS. (2ba): IK HEB GEWOON 
EMOTIONELE WARMTE NODIG, 
KEVIN.

Max DS. (2ba): ik hou van necrofilie.

Mel (3ba): ge kunt technisch gezien 
niet bij mij in bed, aangezien ik God 
ben.

Ferre (3ba) aan Luna (3ba): als gij 
tijd hebt, want ge zit vol met Klaus.

Luna (3ba): ik vond het super 
gemeen van Mel dat ik niet naar de 
furrystrafkelder mocht.

Vincent (3ba): *zingt*. Waarop 
Luna (3ba): het begint weer, ik 
begin al te druppelen.

Prof. Speijer (paleontologie): 
het lijkt erop dat er al knoflook 

voorkwam in de Ediacarabiota.

Klaus (3ba): Ferre, wat wilt gij 
allemaal met mijn mond doen?

Jens (UCLL): het is een love story 
tussen Putin en Anna.

Moeder van Louis, tegen Louis 
(UCLL): wat? Ben je gay?

Jens (UCLL): wat vind je van het 
vrouwelijke lichaam, Ferre?

Daan (Eoos): mijn favoriete ding in 
het leven is de sekspop van Historia.

Anna (1ba): ik ben de hele tijd oma’s 
aan het vermoorden, het is mijn 
nieuwe hobby.

Mereke (Alfaan): OwO dikke tetten.

Mel (3ba): ik kan niet eens lezen.

Jens (UCLL): ik spreek geen trompet.

Max DS. (2ba): ik wil hem wel 
voetfoto’s sturen.

Jens (UCLL), tegen Erika (1ba): 
NEEN IK WOU DA KIND NI, MA ALS 
GIJ DER NI VOOR ZORGT, MOET IK 
DAT DOEN.

Luna (3ba): is het raar dat mijn 
eierstokken beginnen te rammelen 
van baby Yoda, maar niet van echte 
babyfoto’s?
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Max DS. (2ba): nu kunt ge ook uw 
voeten in Yoda steken. Waarop Luna 
(3ba): ge kunt wel meer in Yoda 
steken, denk ik dan. Anders geen 
baby Yoda’s.

Kevin (2ba): Jens, gij dom wijf.

Mel (3ba): ge weet wat ze zeggen he, 
twee keer negatief is postatief.

Mel (3ba): koloniseer mij, senpai.

Ferre (3ba): +1 voor elke tet, dus ik 
krijg +3.

Mel (3ba): HOLY SHIT ik produceer 
veel vocht.

Mereke (knutselaar): de enige 
youtuber die ik ken is Belle Delphine.

Kevin (2ba): Mel Delphine.

Wannes (1ba): ik heb een kwartier 
een spel gespeeld waar je kinderen 
in elkaar moest slaan en ik heb geen 
versprekingen gemaakt.

Klaus (3ba): ik kies Louis, want 
hij heeft Mexicaanse roots, dus ik 
hoop dat hij zo een beetje als een 
truffelvarken is.

Kevin (2ba): mijn seksualiteit is 
leeggezogen worden.

Anna (1ba) tegen Robbe (1ba): 
Ferre gaat uw vader worden.

Jens (UCLL) aan Max (2ba): waarom 
zou ge Klaus willen zuigen en 
waarom?

Klaus (3ba): mijn saus is voor 
iedereen.

Kevin (2ba): Shrek is een hoer.

Jens (UCLL): ik hou van geweer.

Kevin (2ba): ik had het op de 
Facebookvagina gezien.

Kevin (2ba): Duitsland was ooit heel 
Europa.

Mel (3ba): er verandert niet veel 
voor mij aan mijn reet.

Luna (2ba): ik heb al veel aan Mel 
gezabbeld.

Het is weer zover. Je beste maat 
begaat een Freudian slip. Je 
zatte makker verklaart weer zijn 
‘oneindige wijsheid’. Je goede 
vriendin heeft weer iets hilarisch 
dubbelzinnigs gezegd.

Heb jij een Alfaan iets grappigs 
horen zeggen dat zeker in de 
Alfabeltjes moet verschijnen? Laat 
het ons weten door het formulier op 
de Facebookpagina in te vullen, een 
mailtje te sturen naar alfabeltjes@
gmail.com of door een redacteur te 
contacteren.
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In the meme timeIn the meme time



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.


