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2 3De twee is een onschuldig getal, toch? Nou, daar dachten de oude Grieken anders over: oneven getallen waren mannelijk en goed, even cijfers vrou-
welijk en slecht. Anders gezegd: de twee was dus het begin van al het kwaad.

‘Omne trium perfectum’, ofwel ‘elke drievoud is volmaakt’. Deze uitspraak van de oude Grieken, die heilig in het getal drie geloofden, is ons altijd 
bijgebleven. Of het nu om sprookjes (de drie biggetjes), spreekwoorden (‘drie keer is scheepsrecht’) of de beroemde drieslag gaat (‘veni, vidi, vici’).

Vind je deze 
tekening van 
Prometheus die 
de vogeltjes voert 
aangenaam om 
naar te kijken? 
Dan komt dat 
misschien niet zo 
zeer door mijn 
overweldigende 
tekentalent of 
door het uitste-
kende onderwerp 
(al is Prometheus 
natuurlijk een 
fantastische titaan 
om te zien) als wel 
door toepassing 
van de gulden 
snede, ook wel 
bekend als Φ of 
(1+√5)/2, en de bij-
behorende won-
derlijke spiraal. 
Die schijnt door 
de mens als es-
thetisch plezierig 
ervaren te worden 
door zijn veelvul-
dige voorkomen 
in de natuur. Of 
misschien zijn het 
toch gewoon die 
lieve kleine
vogeltjes (waar-
van er overigens 
niet geheel toe-
vallig zeven staan 
afgebeeld, maar 
over de significan-
tie daarvan valt in 
de rest van deze 
Pyros meer te 
lezen). ■
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Lieve L’Shania,

Er is iets ergs gebeurd! Een tijdje terug sliep ik bij mijn 
vriendje. Ik had heel lekker geslapen, maar toen ik ’s 
ochtends wakker werd, realiseerde ik me dat ik gedroomd 
had over zijn huisgenoot. En niet zomaar gedroomd, maar 
op een romantische manier! Nu weet ik niet wat ik moet 
doen en hoe ik me moet voelen. Is dit mijn onderbewuste 
dat me probeert te vertellen dat ik eigenlijk de huisgenoot 
leuk vind? Ik hoop het niet, want ik hou echt van mijn 
vriendje. En wat zeg ik tegen hem? Straks wordt hij 
boos en gaat het uit. Help me alsjeblieft L’Shania, ik ben 
wanhopig!!

xxx Kidney_Boontje03

Lieve Kidney_Boontje03,

Ach meid, wie overkomt het niet? Iedereen heeft wel eens 
spannende dromen over een ander gehad. Ik zelf ook 
meerdere malen: over mannen, vrouwen, dik, dun, oud, jong 
en af en toe zelfs zonder tanden. Het is belangrijk dat je jezelf 
niet het hoofd op hol gaat brengen vanwege een droom. 
Is er niets anders waar je aan merkt dat je die huisgenoot 
leuk vindt, let it go. En vooral: bespreek het met je vriendje. 
Als jij er een big deal van maakt door het geheim te houden 
kan het eigenlijk alleen maar fout gaan. Dan zul je met een 
schuldgevoel blijven zitten en dit beïnvloedt je relatie. Als je 
het hem daarentegen gewoon eerlijk vertelt, kunnen jullie er 
samen over lachen en het daarna weer vergeten. Mocht hij 
toch beledigd zijn of je zelfs wantrouwen, dan is hij een zak 
en zou ik hem gewoon dumpen. Want zoals je weet: there are 
plenty of fish in the sea.

Liefs,
L’Shania

Lieve L’Shania,

Ik ben getroffen door een mijzelf overstijgende 
identiteitscrisis… Jarenlang was ik er heilig van 
overtuigd dat mijn bestuur het beste was dat 
Prometheus ooit overkomen was. Topactiviteiten, een 
verfrissend imago voor de Vereniging, legendarische 
borrels en het aantal gebonden leden rees de pan 
uit. Het stond buiten kijf dat we werkelijk een 
lichtpuntje in de duisternis van incapabiliteit van 
onze voorgangers en opvolgers waren. Nu, een aantal 
jaar na dato, begin ik daar echter aan te twijfelen. Het 
huidige bestuur legt zo veel efficiëntie aan de dag, is 
begiftigd met zo’n onuitputtelijk enthousiasme en ziet 
er ook zo lekker uit in hun goed gekozen bestuurspak, 
dat mij het onheilspellende gevoel bekruipt dat ze 
ons misschien wel geëvenaard (of god verbiede het, 
voorbijgestreefd) zijn. Voor mij was de wetenschap dat 
de vereniging mijn inzichten zo ontzettend hard nodig 
had, het excuus om al die jaren actief lid te blijven. Nu 
valt dat weg, en wat nu? Moet ik zo dadelijk dan nog 
gaan… werken!?

Met vriendelijke groet,
H, De Assessor der Eeuwigheid

Beste Assessor der Eeuwigheid,

Natuurlijk is het gevoel dat je gemist kunt worden 
vervelend. Ik loop zelf natuurlijk nog niet zo lang bij 
jullie vereniginkje rond, dus over de kwaliteit en know-
how van de besturen kan ik niks zeggen. Wel kan ik je 
vertellen dat het helemaal niet erg is om niet altijd de 
beste te zijn. Zodra je je dat realiseert, is het extra knap 
wanneer je wél een keer de beste bent. Wat het vervolg 
van je path of life betreft, werken is zo slecht nog niet. 
Het is eigenlijk net als studeren, maar dan voor geld en 
zonder leverklachten. Mocht dit je nou niet aanstaan, 
dan kun je altijd proberen een wealthy partner te vinden. 
Dit is ook wat mijn jeugdvriend Sylvio bij zijn vriend 
Roderick-Barend houdt. Dit is echter wel weer hard 
werken op een andere manier. Ik zou deze persoonlijke 
ontwikkeling die je doormaakt vooral gebruiken om je 
zelf ook buiten je vereniginkje te ontplooien. Vind uit 
wat jouw hart sneller laat slaan en spreid je vleugels!

Liefs,
L’Shania

Mijn naam is L’Shania van Zandt. Ik ben 38 jaar en kom uit het 
altijd zonnige Bunnik, waar ik nog altijd met veel plezier woon 
en werk. Mijn specialisaties zijn het adviseren en lifecoachen van 
jongvolwassenen, adolescenten en teenagers.

Het leven van een student gaat niet altijd over rozen. Je 
studie is druk, je wilt je social life onderhouden, je moet werken en 
daarnaast wil je ook trainen voor je summer body. Dit kan zwaar 
zijn, maar dat is waarom ik er ben! Zit je in de put, wil je je ei kwijt 
of heb je gewoon een praktische vraag? You can talk to me! Ik zie er 
erg naar uit jullie en je vereniginkje van dienst te zijn. Elke editie 
behandel ik een aantal van de ingezonden vragen, dus don’t be 
shy en stuur je vraag naar lieve.l.shania@gmail.com. ■

LIEVe : L’SHANIA door:
L’SHANIA

VAN ZANDT

Het getal vier klinkt in het Chinees ongeveer hetzelfde als het woord voor ‘sterven’, en wordt daarom als ongeluksgetal gezien. In sommige
gebouwen wordt daarom de vierde verdieping overgeslagen.

 Dat je makkelijk getallen kan turven in groepjes van vijf wist je vast al. Maar wist je ook dat de mens dat al duizenden jaren doet? Er is in Tsjechië 
zelfs een bot met turfstreepjes gevonden van meer dan 30.000 jaar oud!

De Pyros is het verenigingsblad 
van A.S.V. Prometheus.

De redactie bestaat uit Vera 
Verkooijen (eindredactie), Freek 
van Vliet (vormgeving), Cid 
Swanenvleugel, Dominique 
Hofman, Eline Berkhout, Erwin 
Dijkstra, Sander Huls en Vita 
Jansen. Illustratoren zijn Eden 
Zhang, Floriske Meindertsma en 
Nina Littel.

Onze dank gaat uit naar Berk 
Zwaan, Bob Vermeulen, Floris 
Meertens, Francine Maessen,
Guus de Wit en Hester Be voor 
hun bijdragen aan deze editie.

Dit is de Pyros van april 2019, 
gedrukt onder bestuur Halcyon. 
Het betreft de eerste druk van het 
kalenderjaar 2019 en de tweede  
van het academisch jaar 2018-2019.

Kopij voor de volgende Pyros kan 
gestuurd worden naar pyros@
asvprometheus.nl, tot uiterlijk 
1 juli 2019. Gelieve (ruim) van 
tevoren contact op te nemen
met de redactie o.v.v.
‘Freelancers’.

Colofon

Lieve lezers,

Ik ben, net als veel Prometheanen, geen bèta. Sterker 

nog, getallen zijn voor mij altijd een beetje mijn 

valkuil geweest. Het is nooit een echte angst geweest, 

maar ik denk dat het wel te omschrijven is als milde 

getallenvrees. Dit is wel vrij onhandig, gezien het feit 

dat getallen, cijfers en nummers overal in ons leven te 

vinden zijn. Van boodschappen doen tot geld wisselen, 

van eten bereiden tot spelletjes spelen. Bijna aan alles 

komen wel getallen te pas, vandaar dat wij als redactie 

besloten om deze gekke fictieve creaties te eren in ons 

thema. Lees over godenparen, de kangoeroewedstrijd 

en absolute bètas. Kom erachter welk getal jij bent en 

leer eindelijk het correcte meervoud van de Pyros! 

Ohja! En vergeet niet onderaan de pagina’s te kijken. 

Namens de redactie, veel lees- en telplezier! 

Vera
P.S. Wil jij graag een van de ontelbare vorige Pyroi 

lezen? Vraag dan aan onze ab-actis of hij je kan 

meenemen het archief in! Daar liggen alle oudere 

exemplaren van de Pyros. 
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“Eigenlijk is het heel toevallig dat ik 
wiskunde ben gaan doen”, begint Guus 
lachend. “Ik zou al sterrenkunde gaan 
doen, maar toen zag ik een flyer en ik 
dacht: dat klinkt wel leuk. Dus ik besloot 
wiskunde als tweede studie te gaan doen. 
Ik had verder geen enkele voorbereiding, 
heb geen open dagen bezocht en heb ook 
niet verder gekeken.” Guus heeft in zes 
jaar zijn studies afgerond en werkt nu 
net drie maanden als junior software 
developer.

Bob is net begonnen met zijn studie, 
maar wist acht jaar geleden al dat hij 
wiskunde zou gaan doen. “Toen deed ik 
mee aan mijn eerste kangoeroewedstrijd 
en werd ik de eerste van Nederland. 
Hierdoor kon ik meeloten om mee te gaan 
met een wiskundekamp. Deze loting 
won ik, dus ik kon mee. Ik dacht: help, 
wiskundekamp, waar ben ik nu beland? 
Inmiddels ga ik al acht jaar mee. De stap 
naar een wiskundestudie was voor mij 
dus niet zo heel groot, ik heb eigenlijk 
nooit iets anders overwogen. Tijdens de 
open dagen vond ik ook informatica heel 
leuk, dat doe ik nu allebei.” 

Creatieve wiskunde
“Binnen de studie wiskunde heb je 
eigenlijk twee grote lijnen”, legt Guus 
ons uit. “Je hebt analyse, kansberekening 
en statistiek aan de ene kant en algebra, 
meetkunde en getaltheorie aan de andere 
kant. Ik ben zelf in deze laatste richting 
afgestudeerd.”

“Ik weet eigenlijk nog helemaal niet 
welke kant ik op wil”, vult Bob hem aan. 
“Maar ik vind de analyserende wiskunde 
heel saai, ik hou heel erg van de creatieve 
wiskunde. Dat is de wiskunde waarbij je 
echt zelf problemen op probeert te lossen. 
Daar moet je echt inzicht voor tonen in 
plaats van dat je een stappenplan volgt.” 

Dit inzicht komt in meer vakgebieden 
terug, vertelt Guus. Hij is nu vooral 
bezig met programmeren. “Maar daar 
denk je hetzelfde als bij wiskundige 
problemen. In plaats van dat je naar 
losse probleempjes kijkt, probeer je één 
simpele oplossing te vinden voor een 
hele reeks problemen.”

Omdat je op deze manier naar 
problemen kijkt, is wiskunde veel meer 
dan alleen getalletjes: “Mijn boek voor 
getaltheorie bijvoorbeeld, ik denk dat 
daar wel veel meer woorden dan cijfers 
in stonden.”

“Je bent eigenlijk meer met letters 
bezig dan met cijfers! Je wordt zelfs 
uitgelachen als je een rekenmachine 
meeneemt naar college”, lacht Bob. 
“Maar dat maakt de boe-factor niet 
minder! Wiskunde is een vakgebied 
waar je veel tijd aan moet spenderen 
voordat het begrijpelijk wordt. Als 
mensen op een bepaalde manier bang 
zijn voor wiskunde is het vaak omdat 
ze al van tevoren gezien hebben waar 
ze naartoe moeten. Dan hebben ze hun 
boek opengeslagen op een willekeurige 
pagina en dan zien ze een lastige formule. 
Dat is dan eng en veel mensen besluiten 
op dat moment dat wiskunde te moeilijk 
voor ze is. Maar als je gewoon vanaf het 
begin begint, valt dat heel erg mee! Je 
kan wiskunde heel goed opbouwen.”

“Dit merkte ik ook, hoor!” geeft 
Guus toe. Hij heeft in een aantal vakken 
minder moeite gestoken dan in andere 
vakken. “En dat merk je dan. Dan kom 
je bij een les waarbij het ineens weer 
teruggrijpt op wat je had moeten weten 
en dat wist ik dan niet. Dat was dan wel 
even lastig. Maar als je even doorzet, 
komt dat uiteindelijk ook wel weer goed. 
Wat heel erg kan helpen, is met een 
aantal mensen samen de opdrachten te 

maken. Dan is er altijd wel iemand die 
je kan helpen en op het goede spoor kan 
zetten.” 

Ook Bob is het hiermee eens: “Je 
hebt dan gewoon altijd iemand die het 
wel weet. Dat werkt heel motiverend.”

Levend zeeslagje
Bob is het gewend in groepen opdrachten 
te maken. Al acht jaar gaat hij mee met 
het Vierkant voor Wiskundekamp. 
“Eigenlijk is het een gewoon kamp. Je 
bent 5 dagen weg naar een kamplocatie 
met mensen. Deze mensen zijn bij dit 
kamp gewoon allemaal wiskundenerds. 
Elke dag ontdek je dan de leuke kanten 
van wiskunde. Je doet opdrachten en 
puzzels die met wiskunde te maken 
hebben, zoals het ochtendprobleem. 
En je doet gewone spelletjes, zoals 
speurtochten en levend stratego. Een van 

Bij Prometheus is de alfakant van de universiteit altijd goed vertegenwoordigd. Gelukkig maar dat 
we toch ook nog een aantal bèta’s hebben. Tijd voor een interview met twee wiskundigen in onze 
vereniging: Bob Vermeulen en Guus de Wit.

de spellen die me heel erg bij is gebleven, 
is levend zeeslagje. We moesten allemaal 
geblinddoekt in polonaise door een veld 
lopen. De persoon vooraan kon worden 
afgeschoten in een rechte lijn en zo 
proberen anderen te raken. Dat was wel 
echt gaaf.”

Guus kijkt Bob bijna jaloers 
aan, hijzelf heeft nooit zo’n kamp 
meegemaakt. “Het enige dat ik heb 
gedaan, is een finaleronde van een 
natuurkundeolympiade, maar daar 
waren voornamelijk lezingen en colleges. 
In de avonden deden we wel spelletjes, 
maar dat was dan vooral weerwolven. Ik 
was graag meegegaan als ik van dit kamp 
had geweten! Het klinkt echt episch.”

Bob vertelt dat hij veel connecties 
heeft opgedaan bij dit kamp; een 
aantal van zijn studiegenootjes heeft hij 
bijvoorbeeld daar al ontmoet. “Het is wel 

Het getal zes wordt wel eens als een duivels getal gezien, omdat 666 in de Bijbel het ‘getal van het Beest’ is. Angst voor het getal 666 heet
hexakosioihexekontahexafobie.

De boeken Harry Potter and the Half-Blood Prince (deel 6 uit de reeks) en Harry Potter and the Deathly Hallows (deel 7) hebben in een bepaalde Britse 
uitgave beide 607 pagina’s.

“WISKUNDE IS EEN DEEL
VAN WIE JE BENT”

door Sander Huls, 
Vita Jansen en
Vera Verkooijen 

GUUS DE WIT
25 jaar, tweedejaars Prometheaan 

Favoriet getal:
“Alle getallen hebben wel iets 
moois. Maar het is altijd heel slim 
om rij 13 te kiezen als je met een 
vliegmaatschappij vliegt die deze 
rij heeft. Omdat veel mensen toch 
ongeluk aan dit getal verbinden, is 
het een van de chillste plekken in 
een vliegtuig!”

Tips om wiskunde te doen 
zonder de studie te doen:
“Een aantal YouTubekanalen doen 
er wel iets mee. Numberphile is 
daar een voorbeeld van. Er is ook 
een organisatie die elke week een 
probleem geeft dat je dan kunt 
oplossen.”

Tips om wiskunde te doen als 
je wel de studie doet:
“Vooral niet opgeven in de 
eerste week. Letterlijk niemand 
snapte iets van het eerste 
college. Wiskundekampen en 
-olympiades zullen vast een betere 
voorbereiding zijn dan wiskunde 
op de middelbare. Probeer ook 
zoveel mogelijk informatie in te 
winnen. Maar niet opgeven en 
vooral hard werken. Je kunt het 
wel!”

BOB VERMEULEN
19 jaar, eerstejaars Prometheaan 

Favoriet getal:
“1150, het is een fictief 
telefoonnummer dat ik samen met 
een goede vriend bedacht. Het was 
een nummer dat alles zou kunnen 
oplossen, een alternatief van 112.”

Tips om wiskunde te doen 
zonder de studie te doen:
“deze Pyros lezen natuurlijk! En 
lezingen bezoeken die erover gaan. 
Bij Prometheus is er af en toe een 
en die zijn vaak heel interessant. 
Wiskundepuzzeltjes kunnen ook 
helpen.”

Tips om wiskunde te doen als 
je wel de studie doet:
“Het wordt een stuk luchtiger als je 
samenwerkt met iemand.”



8 9Ons zonnestelsel heeft acht planeten sinds Pluto in 2006 geclassificeerd werd als dwergplaneet. Gelukkig is hij niet alleen: naast Pluto zijn er nog 2400 
andere objecten met een baan ‘achter’ Neptunus, met leuke namen als Ixion, Makemake en Quaoar.

John Lennon had een obsessie met het getal 9. Hij schreef dan ook het nummer ‘Number 9 Dream’. Schrijver David Mitchell schreef een boek met 
dezelfde titel, waarin het getal overal in terug te vinden is.

een type mens dat wiskunde leuk vindt.” 
Guus sluit zich daarbij aan: “Je bent 

bereid veel van je tijd in wiskunde te 
steken, dat betekent dat je minder tijd in 
andere dingen steekt. Zo zijn er veel die 
een dubbele studie doen met een andere 
bètastudie, maar die een alfastudie niet 
aan zouden kunnen. Ik ook niet hoor! Ik 
zou het niet kunnen.”

Bob: “Ik ook niet, het is veel meer 
leren en die informatie gewoon weer 
negeren totdat je het een aantal jaren 
later pas weer nodig hebt. Bij wiskunde 
ben je veel meer bezig met iets leren, 
zodat je je eigen inzicht kan krijgen.”

“Dat betekent ook dat het echt in 
je zit, het is een deel van wie je bent en 
hoe je denkt”, vertelt Guus. “Ik ga nooit 
meer zoveel wiskunde doen als tijdens 
mijn studie, dat zeker niet, maar je gaat 
dingen op een bepaalde manier zien. 
Als ik bijvoorbeeld een spelletje doe, 
heb ik snel de neiging om een probleem 
te zoeken en op te lossen. Dan moet ik 
mezelf toch even tegenhouden.”

“Ik denk dat ik mijn hele leven 
met wiskunde bezig ga zijn”, voegt 
Bob toe. “Mijn hele leven staat in het 
teken van wiskunde, al zolang ik me 
kan herinneren. Het begon al bij de 
Ambrosoft-spelletjes op de basisschool, 
waar ik met Tom en Tamira leerde 
rekenen.”

Guus kan zijn eerste wiskunde-
moment ook nog goed herinneren: “Dat 
was bij de bakker. Ik was heel jong en 
kon nog niet tellen, maar ik zag allemaal 
verschillende broodjes liggen en besloot 
om dat tellen toch maar te proberen. Ik 
kwam toen tot 6 en was zo trots. Ik kon 
me niet voorstellen dat ik ooit hoger 
dan dat zou komen, dit kostte al zoveel 
moeite. Maar het is gelukt en nu lukt 
tellen me toch wel aardig!” 

“Toch denken veel mensen dat 
wiskunde hetzelfde is als rekenen.” Bob 
kijkt wat verontwaardigd: “Als er dan 
iets uitgerekend moet worden van een 
puntentelling of iets dergelijks, wordt 
er gelijk naar mij gekeken. Maar dat 
studeer ik helemaal niet!” 

“Wiskunde is de studie om 
uitrekenen te voorkomen”, zegt Guus. 

“Dat vat het prachtig samen, ja”, 
besluit Bob. ■

WISKUNDEPUZZELS VAN BOB
Puzzel 1:
5 ballen wegen achtereenvolgens 30 gram, 50 gram, 50 gram, 50 gram en 80 gram.
Bekijk de drie plaatjes met de balansen hieronder.

Welke bal weegt 30 gram?

Puzzel 2:
Gülben gaat bij elk van de getallen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 òf het getal 2 òf het getal 5 
optellen. Ze wil zo weinig mogelijk verschillende antwoorden krijgen.
Hoeveel antwoorden krijgt ze dan?

Puzzel 3:
14 mensen zitten aan een ronde tafel (zie plaatje).
Ieder persoon liegt altijd of vertelt altijd de waarheid.
Ieder persoon aan de tafel zegt:
“Allebei mijn buren liegen altijd.”
Wat is het grootst mogelijke aantal personen dat
altijd liegt?

bron: Stichting Wiskunde Kangoeroe

Door:HEster BeVerbind:De:PUntjes!
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Jehovah’s Getuigen hebben een lange, 
ongemakkelijke geschiedenis met 
voorspellingen over het einde van de wereld, 
waar ze het zelf liever niet over hebben. De 
huidige modus operandi komt neer op een 
combinatie van “we doen geen voorspellingen, 
want alleen God weet wanneer de wereld 
vergaat” en “de wereld begon in 1914 te 
vergaan, en dat hebben we voorspeld ook”. 
Deze flagrante tegenstelling negerend, wil 
ik graag eens een blik werpen op die o zo 
geslaagde voorspelling.

ONDER HET TAPIJT
1914 is bij lange na niet het enige jaartal 
dat uitgeroepen was tot gastheer van de 
Apocalyps, en ook niet het eerste. Het is wel 
het interessantste, want hoewel Jehovah’s 
Getuigen al hun andere geflopte doemsdagen 
stilletjes onder het tapijt vegen, hebben ze 
aan deze al een eeuw lang krampachtig 
vastgehouden.

De reden daarvoor is niet zo moeilijk te raden: de Eerste 
Wereldoorlog. In 1914 verging niet de wereld, maar wel de 
vrede in driekwart van de wereld, dus grepen ze dat aan: dit 
was nu het jaar waarin Satan uit de hemel gekickt werd en ons 
het leven extra zuur begon te maken. Van het ene op het andere 
moment was een gefaalde profetie veranderd in een directe link 
met de grootste oorlog die de wereld ooit gezien had.1

Waar ik tot nu toe hopelijk subtiel omheen heb gedraaid, 
is hoe ze überhaupt op 1914 uitkwamen als het laatste jaar ooit. 
Jehovah’s Getuigen hadden twee manieren om dit jaartal te 
berekenen, en één daarvan is intussen ook onder het alsmaar 
bobbeliger wordende tapijt te vinden. Daar vond Charles 
Russell, oprichter van de Jehovah’s Getuigen, inspiratie voor in 
een leuke 19e-eeuwse trend: piramidologie.

GODS STENEN GETUIGE
Een piramidoloog genaamd Smyth beweerde een reeks oud-
Egyptische maten te hebben herontdekt: de heilige cubit, een 
piramidetemperatuurschaal, de piramidepint en de piramide-
inch. Russell was door Smyth en zijn dubieuze vakgenoten 
overtuigd van het belang van de Grote Piramide, die hij ook 
wel “Gods stenen getuige” noemde. Tegelijkertijd vond hij 

een aantal Bijbelverzen die hij interpreteerde 
als “God heeft geheime aanwijzingen in de 
piramide achtergelaten”.2

Russell keek hoeveel piramide-inches 
er volgens Smyths opmetingen in de gangen 
van de piramide pasten – een gang van 
1542 piramide-inches gaf bijvoorbeeld aan 
dat de piramide in 1542 v.C. was gebouwd. 
Een andere gang was 3416 piramide-inches 
lang, en 3416 jaar na 1542 v.C. is 1874. In 
het boek Thy Kingdom Come deelde hij 
deze bevindingen met de wereld, en in de 
herdruk paste hij de metingen ongegeneerd 
aan zodat ze op 1914 in plaats van 1874 uit 
zouden komen. Je moet als moderne religie 
immers wel up-to-date blijven met de laatste 
apocalypstheorieën en de alsmaar groeiende 
gangen van de Grote Piramide.

Na Russells dood wilde zijn opvolger, 
Joseph Rutherford, een geheel eigen stempel 
zetten op de organisatie. Hij verbood 
Kerstmis, baarden en Russells stokpaardje: 

piramidologie. Met de andere manier om het jaar 1914 uit te 
rekenen, die ook nu nog wordt aangehouden, had hij echter 
geen problemen. Na een periode van onduidelijkheid en 
parallelle ideeën, werd het jaar 1914 uiteindelijk in 1930 vast 
geankerd in een uitgave van de Wachttoren3, en werd dit een 
van de belangrijkste doctrines van Jehovah’s Getuigen tot op de 
dag van vandaag.

TIJDELIJK BUITEN GEBRUIK
De berekening daarvoor komt ongeveer hierop neer: een 
voorspelling in het boek Daniël over de Babylonische koning 
Nebukadnezar gaat volgens Jehovah’s Getuigen tegelijkertijd 
ook over Jeruzalem – deels letterlijk, deels symbolisch. 
Nebukadnezar zou zijn troon verliezen en hem weer 
terugkrijgen na zeven ‘tijden’, oftewel zeven jaren. Dit zou 
tevens betekenen dat Jeruzalem veroverd zou worden, en na 
zeven ‘tijden’ hersteld zou worden. Een ‘tijd’ is in dit geval 
een jaar van 360 dagen, en 7 keer 360 is 2520. Dus 2520 jaar na 
de val van Jeruzalem (jaren van 365 dagen elk, jazeker), waar 
de koningen namens God regeerden, zal Jezus over Gods 
koninkrijk in de hemel beginnen te heersen, en dat luidt het 
begin van de eindtijd in.

Wie het in Groot-Brittannië over ‘Number Ten’ heeft, doelt op 10 Downing Street, de ambtswoning van de Britse premier, dus de plek waar Theresa 
May haar dansmoves oefent (op het moment van schrijven dan, want in deze Brexit-tijden weet je het nooit).

Dat elf het gekkengetal is, weten we allemaal wel. Maar waarom juist elf? Elf staat precies tussen tien (het volmaakte getal) en twaalf (het heilige 
getal) in, is alleen deelbaar door ‘zichzelf’ en is tegelijkertijd een geluksgetal (twee keer 1). En heb je ook het aantal letters van ‘gekkengetal’ al geteld? 

+HET EINDE VAN DE%
–WERELD VOORSPELLEN%

+DOOR%
SANDER
HULS

Eens zien… De lengte van de langste gang van de Grote Piramide, gedeeld door een piramide-inch, keer zeven jaren 
van 360 dagen, min de val van Jeruzalem is… HET EINDE VAN DE WERELD! Sterf, dwaze ongelovi- wacht, wat? Dit 
was 105 jaar geleden! Ik probeer het wel nog een keer…

Misschien voel je hem al aankomen: 2520 jaar na de val 
van Jeruzalem is 1914, en de profetie is rond. Wie denkt dat dit 
artikel daarmee af is, heeft de les nog niet geleerd. Je komt zo 
namelijk uit op 607 v.C., maar iedereen die er daadwerkelijk 
iets vanaf weet, plaatst de val in 587 of 586 v.C. Met meer 
rekenen dan zelfs deze Getallenpyros aankan, kan je ook met 
een combinatie van Wachttoren- en Bijbelteksten op 587 v.C. 
uitkomen. De oplossing: je vingers in je oren steken en heel 
hard 607 roepen zodat je volledige theologie niet in elkaar stort.

DE ZOMBIEGENERATIE
Oh ja, en omdat er ook een eindtijd aan je einde der tijden moet 
zitten, gooien Jehovah’s Getuigen het op één generatie na 1914, 
omdat je nóg een ongerelateerd Bijbelboek erbij kan slepen 
waarin Jezus zegt dat “deze generatie niet zal verdwijnen”. Ik 

Hoewel 
Jehovah’s 

Getuigen al 
hun andere 

geflopte 
doemsdagen 

stilletjes
onder het 

tapijt vegen,
houden ze 

1914 al een 
eeuw vast

“

”
kan nu óók nog wel uit gaan leggen hoe ze de definitie van een 
generatie uitrekken tot maximaal 240 jaar, maar waarschijnlijk 
geloof je me ook wel als ik zeg dat we volgens Jehovah’s 
Getuigen allemaal zombies zijn. Bij deze. ■

NOTEN
1 Klein detail: de voorspelling ging over oktober 1914, twee maanden 
nadat de oorlog was begonnen.
2 Jesaja 19:19-20 en Jeremia 32:20, voor wie zich graag laat bible bashen 
door een voetnoot.
3 Een beetje de Pyros van de Jehovah’s Getuigen, als de Pyros een 
oplage van 80 miljoen stuks had en we hem passief-agressief bij je 
ouders thuis langs zouden brengen. Ik heb het nagevraagd bij de 
verenigingsquaestor: hier hebben we helaas geen budget voor.



137De twaalf sterren op de Europese vlag hebben niets te maken met het aantal lidstaten van de Raad van Europa, die de vlag introduceerde toen ze
al met veertien waren. De ontwerper werd geïnspireerd door een afbeelding van de Maagd Maria met een kroon van twaalf sterren.

Componist Arnold Schönberg was doodsbang voor het getal dertien en had dus last van triskaidekafobie (leuk scrabbelwoord). Dat is
al best vervelend, maar hij werd ook nog eens geboren op 13 september en overleed notabene op vrijdag de dertiende. Oh, the irony. 

7x7 77
Dat het getal zeven veel 

symbolische waarde heeft in 
het christendom wist je vast al. 

Dit inspireerde ook een andere 
religie: de ‘Faith of the Seven’ 

in Game of Thrones en de 
boekenserie A Song of Ice and 

Fire.

Die christelijke inspiratie komt 
ook terug in de ‘zeven-eenheid’: 

er is één god met zeven aspecten. 
Dit concept wordt weergegeven 

met de zevenpuntige ster, hét 
symbool van het geloof, dat 

sommige gelovigen zelfs in hun 
voorhoofd krassen. De nuance 

van de zeven aspecten is niet 
voor iedereen weggelegd, dus 

in de volksmond gaat het vaak 
toch over zeven goden.

Daar houdt het niet op: je komt 
niet samen in een kerk maar in 

een sept, en er zijn geen priesters 
maar septons en septa’s. Ook 

zijn er zeven hemels en zeven 
hellen. Een van die hellen is het 

geduld dat A Song of Ice and 
Fire-lezers op moeten brengen: 

we wachten intussen al zeven 
jaar op het volgende boek in de 

reeks van zeven…

Een jaar is de tijd waarin de 
aarde om de zon draait, een 

maand was oorspronkelijk 
gebaseerd op de omlooptijd 

van de maan, en in een dag 
draait de aarde om zijn as. 

Allemaal heel logisch, maar 
wie heeft de zevendaagse 

week bedacht?

Het idee van een week vindt 
zijn oorsprong in marktcycli, 

met om de zoveel dagen 
een marktdag. Nog steeds 

zijn er plekken in de wereld, 
voornamelijk in Afrika, waar 

een cyclus van bijvoorbeeld 
vier, negen of tien dagen 

wordt gebruikt. In sommige 
talen is zelfs het woord voor 

‘week’ en ‘markt’ hetzelfde!

Onze week van zeven dagen 
komt oorspronkelijk uit 

Babylonië, waar er ook nog 
wat astronomie bij komt 

kijken. Deze week vond zijn 
weg naar Rome, waar het 

ergens rond de 1e eeuw n.C. 
een achtdaagse week verving. 

De joodse en christelijke 
weken van zeven dagen 

passen hier nu goed bij, maar 
zijn hier grotendeels los van 

ontwikkeld.

7Ook al heb je nog nooit een James 
Bond-boek of -film gelezen of 

gezien, je weet vast wie 007 is. 
Maar heb je je ooit afgevraagd 

waarom dat Bonds bijnaam 
is? Is die zeven een verwijzing 

naar zijn ‘volmaaktheid’ (zie 
‘Voltooide veelheid’)? Sommige 

mensen - vooral vrouwen (wat 
kan deze adonis niet?) - vinden 

waarschijnlijk van wel, maar 
de zeven heeft in dit geval toch 

een andere betekenis: mister 
Bond is namelijk de zevende 

spion die het recht heeft om zijn 
tegenstanders om te leggen. 

De ‘00’ staat dan ook voor de 
‘license to kill’. Klinkt toch net 

wat spannender in het Engels. 7Voor het antwoord gaan we 
duizenden jaren terug in de 

tijd. In het christendom is de 
zeven namelijk een getal van 

volmaaktheid, van voltooiing. 
Het kan niet beter, maar ook 

niet slechter. God schiep de 
wereld in zes dagen en op 

de zevende dag rustte hij uit. 
Zijn werk was af. Dat zeven 

een belangrijk getal is voor de 
christenen, zien we ook aan hoe 

vaak het voorkomt in de Bijbel, 
namelijk meer dan 500 keer. 

Maar ook in andere religies 
komt het magische cijfer terug: 

de pasgeboren Buddha zette 
zeven stappen op weg naar 

verlichting en moslims lopen 
zeven keer rond de heilige 

Kaäba in Mekka.

Voor de Grieken stond 
‘septos’ voor een getal van 

goddelijkheid. Ze kenden zeven 
kleuren en zeven planeten, en 

hun bescheiden alfabet had 
toentertijd maar zeven letters. 

Niet gek dus dat ze ook een 
lijst maakten van geen zes, 

maar zeven wereldwonderen. 
Oké, tot zover is het allemaal 

duidelijk. Maar waarom aasde 
de wolf niet op acht of negen 

geitjes? Volgens het Meertens 
Instituut vormen de zeven 

geitjes en de zeven dwergen een 
‘voltooide veelheid’, dus een 

perfecte groep. Volmaakt dus. 
En zo is het cirkeltje weer rond.

Je hebt de zeven zonden, de zeven schoonheden en de 
zeven wereldwonderen. Sneeuwwitje krijgt bezoek van 
zeven dwergen en de wolf jaagt op zeven geitjes. Als je 
verliefd bent, ben je in de hoeveelste hemel? Juist. Zo 
kunnen we nog wel even doorgaan. Want wat is er toch 
aan de hand met die zeven? Wat is er zo belangrijk aan 
dit getal dat we het overal tegenkomen? 7‘zeuven’ zegt in plaats van.. 

‘zeven’. Gelukkig geen ‘puzel’, 
‘pap-prika’ of ‘vanielje’, maar 

wel ‘zeuven’.
 

Stiekem weet ik heus wel waar 
het vandaan komt. Bepaalde 

dialecten van het Nederlands 
kennen die eu al tijden, 

niet alleen bij ‘zeven’, maar 
überhaupt bij lange e’s. En sinds 

de introductie van de radio 
en de telefoon bleek de eu in 

‘zeuven’ opeens heeeul handig 
om ‘zeven’ te onderscheiden 

van ‘negen’. Een beetje net als 
‘julij’ zeggen als je ‘juli’ bedoelt.

 
Bij m’n studie Nederlands heb ik 

geleerd dat variatie interessant 
is – dit zegt natuurlijk iets over 

onze communicatie!!! – maar 
toch, als m’n vader weer eens 

‘zeuven’ uitkraamt, erger ik me 
altijd KAPOT. En dan kan ik het 

niet laten om even ‘zeven’ te 
prevelen.

 
Bij dat mompelen blijft het 

tegenwoordig wel, want de 
verdere discussie ‘waarom zeg 

je altijd zeuven?’ heb ik al jaren 
geleden opgegeven. Ik denk 

dat het was toen zelfs het wat 
mij betreft ultieme argument 

tegen ‘zeuven’ m’n vader niet 
kon overtuigen. “Jos,” zei 

ik, “hoe zing jij Berend Botje 
dan? Een, twee, drie, vier, vijf, 

zes, zeuven. Waar is Berend 
Botje…?” “Gebleuven!”

“Dat kost zeuven euro.” “De zeuvende keer!” “Het was in 
negentienzeuvenenzeuventig.” Ja, mijn vader is dus zo iemand die 

12 7Waar de naam 7 Up 
vandaan komt, is een 

groot raadsel. Dat de 
pH-waarde van de 

frisdrank boven de 
7 zou liggen, is een 

mythe: de pH is 3,79.

Sommige mensen 
beweren dat de 7 

staat voor de zeven 
hoofdingrediënten, 

maar andere theorie-
en zijn een referentie 

naar lithium, dat in 
het recept zit, en de 

7-ounce-flessen waar 
de frisdrank in zat, in 

tegenstelling tot de 
6-ounce-flessen van 

Coca Cola en veel 
andere dranken.

VOLTOOIDE VEELHEID

BEREND BOTJE
een mini-column door
Freek van Vliet

HOELANG
DUURT EEN

WEEK?

FAITH OF
THE SEVEN

DOUBLE O SEVEN

De seven-year-itch is 
het fenomeen dat 

de liefde toch over 
is na een relatie 

van zeven jaar: de 
meeste scheidingen 

vinden plaats na een 
zevenjarig huwelijk.

De term komt uit 
een toneelstuk en de 

daarop gebaseerde 
film The Seven Year 

Itch met Marilyn 
Monroe. Inmiddels 

kan de term ook 
verwijzen naar 

ontevredenheid over 
een huis of baan na 

zeven jaar.

7 UP
SEVEN
YEAR 
ITCH

door de 
redactie
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HeT : MEErVOUd
VAN : PYROS

door:
CID

SWANEN-
VLEUGEL

Saaaaaaaaaaaaai
Een optie is natuurlijk om Pyros gewoon als 
ieder Nederlands woord te behandelen. Dus 
naar analogie van bos > bossen krijg je dan 
Pyros > Pyrossen. Een voordeel hiervan is dat 
je het perfect kunt gebruiken als model voor 
iets dat veel potentie had, maar waar elke 
vorm van creativiteit vakkundig uitgerost is. 
Daarnaast is het een handig middeltje tegen 
slapeloosheid. Tijdens het schrijven van deze 
alinea ben ik al drie keer ingedommeld. En 
door…

Ὁ πυρος ουκ εστιν ανθρωπος
Als vereniging zijn we natuurlijk een beetje 
hellenofiel (Nederlands: ‘Grieks-geil’). Niet 
alleen heten we nou eenmaal Prometheus (da’s Grieks) en 
hebben we in 2006-2007 zelfs een bestuur gehad dat zijn naam in 
Griekse letters spelde: πεντεκαίδεκα ‘15’, ook staat het gewoon 
lekker chique en maakt het ons éxtra cool omdat andere mensen 
ons niet kunnen verstaan. Het woord Pyros heeft natuurlijk ook 
een ontzettend Griekse vibe, met de Y (die niet voor niets een 
‘Griekse IJ’ heet) en de uitgang op -os. Het ligt dus voor de hand 
om binnen dit Griekse kader naar een oplossing te zoeken.

Nu vraag je je af: “maar betekent Pyros dan eigenlijk ook 
iets in het Grieks?” Jazeker! Het is de genitief enkelvoud van 
πυρ (pyr), dat ‘vuur’ betekent. Pyros betekent dus ‘van vuur’. 
Aan de ene kant logisch, want Prometheus stal het vuur voor de 
mensen en zodoende is ons logo ook een vlammetje en hebben 
onze truien die sexy kleur rood. Aan de andere kant slaat het 
natuurlijk drie keer nergens op. De Pyros is niet van vuur, hij is 
van papier… Maar ja, als we hier dan toch een meervoud van 
zouden moeten maken, dan zou het volgens de regels van het 
Grieks πυρων (pyrōn) worden.

Voor degenen die zich ongemakkelijk voelen bij het 
gebruiken van een genitief als onderwerp of lijdend voorwerp 
van een zin1, moeten we iets anders verzinnen. De uitgang -os 
van Pyros doet natuurlijk ook sterk denken aan de nominatief 
mannelijk enkelvoud van de o-stammen in het Grieks. 
Hoewel het dan niets meer betekent, is het wel ideaal omdat 
het nominatief is. Het meervoud zou dan Pyroi zijn, wat ook 
wel vrolijk klinkt. Dit is dan wel weer mannelijk; als we het 

Het is een vraag die in de roemruchte geschiedenis van Prometheus al dikwijls gesteld is: “Wat is nou in godsnaam 
het meervoud van Pyros?” Vele antwoorden zijn er gegeven, het ene nog vergezochter dan het ander. In dit overzicht 
zet ik de feiten en overwegingen voor je onder elkaar. Uiteindelijk is het aan eenieder zelf om te kiezen welk 
meervoud bij hem/haar/overig past.

patriarchaat ten val willen brengen zouden 
we het setje Pyrā - Pyrai kunnen overwegen, 
maar dat is misschien wel wat radicaal.

Stoof-Pyros
Als je Grieks zegt, zeg je ook Latijn. De 
Romeinen vonden Griekse dingen misschien 
nog wel opwindender dan Prometheanen, 
dus misschien biedt ook dit uitkomsten. De 
uitgang -os kan in het Latijn eigenlijk maar 
één ding zijn2: accusatief meervoud van de 
mannelijke o-stammen. Dat zou betekenen 
dat Pyros al meervoud is en dat we het dus 
de hele tijd bij het foute eind hadden. Het 
enkelvoud hiervan is pyrum, dat weer de 
accusatief is van pyrus ‘peer’. Pyros betekent 
dus ‘peren’. Het probleem hiervan is dat je 

dan tegen iedereen moet gaan vertellen dat ze het al die tijd 
fout gedaan hebben. Het is overigens ook een wonder dat onze 
drukkers Labor Vincit, die zelf ook vloeiend Latijn spreken, dit 
nog niet doorgehad hebben; dan zitten we echt met de gebakken 
Pyros.

Door middel van een handjevol Pyrusso
Voor de avontuurlijke en illegaal downloadende Prometheaan 
kunnen we ook eens een kijkje nemen in het Hoog-Valyrisch. Deze 
taal werd gesproken door de licht incestueuze3 drakenrijders in 
het Valyrische schiereiland van het continent Essos4. Een van de 
grote voordelen van deze taal is dat het niet zomaar meervoud 
heeft… Het heeft er wel drie! Naast gewoon meervoud bestaat 
er een meervoud voor ‘een paar X’ (paucalis) en een meervoud 
voor ‘X-en in het algemeen’ (collectief). Voor Pyros zou het rijtje 
dan zijn: Pyros – Pyrossa – Pyrun – Pyror. Mogelijk maken de 
volgende voorbeeldzinnen het iets duidelijker:

• Ik lees de Pyros.
• Zij gebruikt de Pyrossa die ze krijgt enkel om te papier-

machéën.
• Het bestuur heeft stiekem een paar papieren Pyrun 

achterovergedrukt.
• Pyror zijn over het algemeen beter leesvoer dan Harry 

Mulisch.

Verder biedt het Valyrisch ook nog een heel scala aan fijne 
naamvallen. Als we al die vormen gewoon overnemen, hoeven 
we nooit meer ergens wakker van te liggen. Het paradigma van 
Pyros luidt dan als volgt:

Nou, ik weet wat mijn voorkeur heeft. Maar we leven 
in een vrij land en het is slechts mijn nederige taak om jullie 
van keuzevrijheid te voorzien. Doe er je voordeel mee zou ik 
zeggen.

Tot slot is hier nog een overzichtje van de mogelijke 
meervoudsvormen en voor wie ze het geschiktst zijn:

• Pyros > Pyrossen: voor kalende fantasieloze zielenslurpers
• Pyros > Pyrōn: voor wannabe classici
• Pyros > Pyroi: voor hellenofielen
• Pyrā > Pyrai: voor feministen
• Pyrus/m > Pyros: voor raw vegans
• Pyros > Pyroves: voor boeren
• Pyros > Pyrossa, Pyrun, Pyror: voor mensen die verliefd 

zijn op hun broer of zus ■

Noten
1 Ook ik moet telkens een beetje in mijn mond kotsen als ik eraan denk.
2 Dit is eigenlijk niet helemáál waar. We zouden Pyros kunnen 
vervoegen als bos ‘koe’. Net als bos – boves zou het meervoud van Pyros 
dus Pyroves worden.
3 Maar ja… incest = wincest.
4 In Game of Thrones.
5 Net als berg → gebergte.

Enkelvoud Meervoud Paucalis (‘een paar X’) Collectief

Nominatief Pyros
‘Pyros’

Pyrossa
‘Pyrossen’

Pyrun
‘een paar Pyrossen’

Pyror
‘gepyroste’

Accusatief Pyros
‘Pyros’

Pyrossa
‘Pyrossen’

Pyrun
‘een paar Pyrossen’

Pyrori
‘gepyroste5’

Genitief Pyro
‘van de Pyros’

Pyroti
‘van de Pyrossen’

Pyruno
‘van een paar Pyrossen’

Pyroro
‘van het gepyroste’

Datief Pyrot
‘aan de Pyros’

Pyroti
‘aan de Pyrossen’

Pyrunto
‘aan een paar Pyrossen’

Pyrorto
‘aan het gepyroste’

Locatief Pyrot
‘in de Pyros’

Pyroti
‘in de Pyrossen’

Pyrunno
‘in een paar Pyrossen’

Pyrorro
‘in het gepyroste’

Instrumentalis Pyroso
‘door de Pyros’

Pyrossi
‘door de Pyrossen’

Pyrusso
‘door een paar Pyrossen’

Pyrorzo
‘door het gepyroste’

Comitatief Pyroso
‘met de Pyros’

Pyrossi
‘met de Pyrossen’

Pyrummo
‘met een paar Pyrossen’

Pyrormo
‘met het gepyroste’

Vocatief Pyros
‘O Pyros’

Pyrossas
‘O Pyrossen’

Pyrusso
‘O een paar Pyrossen’

Pyrorzo
‘O gepyroste’

Als 
vereniging 

zijn we 
natuurlijk 
een beetje 
hellenofiel 

(‘Grieks-geil’)

“

”

Zeg je nummer 14, dan zeg je Johan Cruijff. Ter ere van zijn zestigste verjaardag besloot Ajax dat geen Ajacied dit nummer nog zou mogen dragen. 
Nadat Cruijff in 1973 vertrok bij de club, namen veertien (!) spelers het rugnummer over totdat hij in 1981 weer terugkeerde. 

In het nummer “Cleopatra” van Weezer wordt dit getal gezongen in een reeks: 5 10 15 20 25 30 35 40!
Het is best catchy, moet ik zeggen.
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Cijfers waren altijd mijn zwakke plek, maar 
het heeft tot mijn eindexamenjaar geduurd 
voor ik erachter kwam waarom. Na de 
zoveelste verwarrende wiskundeles vroeg 
mijn docent of ik even kon blijven hangen. 
“Francine,” zei hij, “heeft iemand ooit wel 
eens met jou gepraat over de mogelijkheid 
dat je dyscalculie hebt?” Dat was nog nooit 
gebeurd, dus rustig vertelde hij me wat de 
kenmerken ervan waren en vroeg hij of ik er 
wat van herkende. Alle puzzelstukjes vielen 
op zijn plaats. Ineens was er een reden voor 
die verwarring waarom andere vakken me 
zo goed af gingen maar de bètavakken niet. 
Waarom er zelfs binnen die bètavakken 
dingen goed gingen totdat er cijfers bij 
kwamen kijken. Waarom digitale klokken 
lastig zijn, of mensen die bij het opnoemen 
van een telefoonnummer tientallen gebruiken 
(of zelfs - de horror - honderdtallen).

Dyscalculie is grofweg dyslexie, maar dan met cijfers. 
Voor het omgaan met cijfers worden verschillende hersendelen 
gebruikt. Een cijfer benaderen we namelijk op verschillende 
manieren: het woord ‘vijf,’ het cijfer ‘5,’ en het idee of de 
visualisatie van een bepaalde hoeveelheid (*****). Bij iemand 
met dyscalculie gaat er iets mis in de communicatie tussen de 
verschillende hersendelen. Bij een laag getal als vijf gaat dat 
bij mij persoonlijk nog wel oké, maar kom bijvoorbeeld aan 
met driehonderdvijfenzestig. Voor mij is dit een woord wat 
ik bewust moet ontleden om erachter te komen dat ik het op 
moet schrijven als 365. Ook bij tientallen is het al lastig om te 
weten om welk cijfer het gaat: als iemand mij “zevenendertig” 
zegt, weet ik niet goed of dat “37” of “73” is. Tijdens het hele 
schrijven van die vorige zin wist ik dat niet. Nu nog niet. Pas 
nú, nu ik er bewust goed naar kijk, zie ik dat het 37 moet zijn. 
Hoop ik. 

Op school vertekent dyscalculie al snel. 
Ik was in principe een goede leerling, maar 
mijn lage cijfers voor eerst rekenen en daarna 
wis-, natuur- en scheikunde vertekenden het 
beeld wat mijn docenten van mij hadden. Het 
lastige hierbij is ook dat er, omdat er niets 
mis is met de intelligentie van iemand met 
dyscalculie, een verwarrende situatie ontstaat 
omdat de leerling als er cijfers aan te pas 
komen ineens achter kan blijven. Grote delen 
van de lessen van mijn bètavakken vond ik 
razend interessant en ik deed ook actief mee 
aan de lessen. Des te verwarrender voor een 
docent als een leerling, die prima antwoord 
weet te geven in de les over de stoffen die 
vrij komen bij een chemische reactie, dat niet 
weet weer te geven op het proefwerk bij het 
oplossen van een reactievergelijking. 

Wie zich bewust is van het probleem, 
kan er echter makkelijk wat aan doen. Na het 

gesprek met mijn docent schoten mijn cijfers voor wiskunde 
omhoog. Nu ik wist wat het probleem was, wist ik ook hoe ik 
er zelf beter op kon letten. Ik driedubbelcheck nu al mijn cijfers, 
waarmee ik een hoop fouten eruit kan vissen en waarmee ik 
zelfs zonder al te grote blunders een half jaar een stage kon doen 
waarvan het verwerken van statistieken een groot deel besloeg . 
Mijn cijferangst is weggeëbd, al zal het nooit mijn hobby worden 
met getallen bezig te zijn. Er valt gelukkig ook te lachen om de 
fouten die ik nog steeds maak. Zoals de Russische arthousefilm 
waar ik Lennart mee naar toe sleepte, waarvan ik zei dat-ie 
maar anderhalf uur duurde, omdat 162 minuten makkelijker 
met 1,5 te associëren is.  Of al die keren dat ik ergens te vroeg of 
te laat ben, omdat 15.00 uur verwarrend genoeg een vijf maar 
geen drie erin heeft staan. Of dat ik mijn eigen postcode niet 
herken als iemand die opnoemt als drieëntwintig tweeënveertig 
(denk ik?), omdat tientallen altijd ingewikkeld zullen blijven. ■

24 is 16 en 42 is ook 16. Dit is het enige (geheeltallige) getallenpaar waarbij x^y = y^x. Wie goed telt, leert snel: / Zeventien lettergrepen / Bevat een haiku

+ALS DE GETALLEN%
–NIET MEEWERKEN%

+DOOR%
FRANCINE
MAESSEN

EFFECTIEF ALTRUÏSME:
STATISTISCHE BARMHARTIGHEID

door
Floris

Meertens

De hedendaagse jonge idealist heeft het 
zwaar. Niet per se fysiek of financieel, 
maar juist moreel. Het leed in de wereld 
komt namelijk nu duidelijker dan ooit 
aan het licht, en zo groeit ook de drang 
om dat op te lossen. Een individu 
kan echter zelf niet de wereld redden 
(althans, voorlopig; ik koester naïeve 
hoop), en dus moet je kiezen waar je je 
voor inspant. Er bestaan oneindig veel 
goede doelen, vrijwilligersplekken, en 
hulpeloze mensen of dieren. De kleine 
som geld die je mogelijk kan doneren, 
moet dus perfect besteed worden. Het is 
ware keuzestress.      

Peter Singer, een van de 
beroemdste ethici van onze tijd, biedt 
je gelukkig hulp. Zijn utilistische leer 
klinkt tenminste heel vanzelfsprekend: 
Het leed in de wereld moet zo efficiënt 
mogelijk worden gereduceerd. Het zou 
immers ronduit dom zijn om je geld te 
doneren aan inefficiënte organisaties, die 
de wereld niet beter maken. De vraag 
die echter snel volgt is veel moeilijker te 
beantwoorden, namelijk: hoe meten we 
leed? 

Effectieve altruïsten zijn van mening 
dat we als mensen in staat zijn rationeel 
het leed te rangschikken. Intuïtief is 
dit wel logisch: slavernij is erger dan 
je teen stoten. Maar intuïtie alleen lijkt 
niet genoeg te zijn om het compleet te 
rechtvaardigen, zeker wanneer mensen 
het met elkaar oneens zijn. Kan leed (en 
omgekeerd dus welzijn) wel in getallen 
uit te gedrukt worden?

Het lijkt mij dat leed uit meer 
bestaat dan alleen maar statistiek. De 
mens denkt in het algemeen niet in 
statistieken, maar juist in narratieven en 

emoties. Men begon pas echt massaal 
sympathie te tonen voor de Syrische 
vluchtelingen toen de foto van één 
verdronken kind op de voorpagina van 
alle kranten stond. Correspondenten 
vertellen vaak het tragische verhaal van 
één individu, om de hachelijke situatie 
van miljoenen uit te beelden. Kortom: 
“De dood van één mens is een tragedie; 
de dood van miljoenen slechts een 
statistiek.”1

Toch zou je, zoals Peter Singer 
doet, wel enkele premissen kunnen 
voorstellen, bijvoorbeeld dat het redden 
van levens leed vermindert. Vanuit deze 
aanname komt hij tot de conclusie dat 
het het ‘meest altruïstisch’ is om geld 
te investeren in malarianetten, omdat 
wereldwijd de meeste mensen aan 
malaria overlijden. Het meeste levens 
voor het minste geld.

Deze plan van aanpak is 
eerbiedwaardig en ook inspirerend, 
maar tegelijk vind ik het soms wat 
banaal aanvoelen. Kwaliteit van leven is 
natuurlijk van cruciaal belang, en toch 
amper meetbaar. Betekenisvol leven 
bestaat uit meer dan alleen overleven. 
In de visie van Singer lijken we enkel de 
statistiek te dienen, en niet het goede. 
Om mijn zus te parafraseren: “In directe 
zin zijn dokters natuurlijk van veel meer 
belang dan kunstenaars, maar in een 
wereld zonder kunstenaars hoeft mijn 
leven niet gered te worden door een 
dokter.” ■

Noot
1 Dit citaat wordt vaak toegeschreven aan 
Stalin, maar is eigenlijk van Kurt Tucholsky.

Ineens was 
er een reden 

voor die 
verwarring 

waarom 
andere vakken 

me zo goed 
afgingen maar 

bètavakken 
niet

“

”
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Getallen hebben iets magisch. De magnifieke 
manier waarop de wiskunde in elkaar steekt 
als een schijnbaar feilloos systeem inspireerde 
Plato tot zijn ideeënwereld die achter onze 
zichtbare werkelijkheid schuilgaat en de 
aanhangers van Intelligent Design tot... Welnu, 
Intelligent Design!

Maar zelfs als kind trok de macht 
van getal al aan ons. Wie van ons heeft niet 
geprobeerd om in het lokale winkelcentrum 
de zwaartekracht te tarten door op louter elke 
derde – of zelfs elke vijfde – tegel te staan? 
En in die zin groeien we wellicht nooit op, 
want wie heeft niet een vriend of familielid 
die er zichtbaar ongemakkelijk van wordt als 
het volume van de stereo-installatie op een 
oneven getal staat?

Deze menselijke neiging, die 
aantrekkingskracht tot bepaalde getallen, 
zien we ook terug in de rituelen en religies 
van de oude wereld. Hierbij is een glansrol 
weggelegd voor de getallen drie en zeven.

De religieuze populariteit van het getal drie
Zelfs als men hier nog nooit uitdrukkelijk over heeft nagedacht, 
weet men dat het getal drie een bijzondere rol speelt in religie. 
Het bekendst hiervan is wellicht de heilige drie-eenheid van 
het Christendom, de Drievuldigheid van God, Christus en de 
Heilige Geest. Maar ook voordat de film Inception uitkwam, 
vond men ruimte voor ideeën in ideeën die zich op hun beurt 
weer binnen een idee bevonden. Christus vervulde zelf namelijk 
ook weer een drieledige functie als profeet, priester en koning, 
herrees uit de dood na drie dagen en werd driemaal verleid door 

Satan. Is dit toeval of een speciale obsessie 
van het Christendom? Neen, de geschiedenis 
van het getal drie in religies gaat veel verder 
terug – en hoeveel verder kan men terug dan 
het oude Egypte!

De opeenvolgende staten in de Nijlvallei 
zijn zo oud dat de beroemde koningin 
Cleopatra dichter bij de eerste maanlanding 
leefde dan de bouw van de grote piramides en 
het is hier dat we de bekendste godentriades 
van de oudheid tegenkomen. Een belangrijk 
deel van het latere Egyptische pantheon 
was namelijk georganiseerd in triades. We 
komen het woord zelf zelden tegen in de 
ons overgeleverde papyri en inscripties, 
maar het indirecte bewijs is overweldigend. 
Deze triades vinden we vaak bij belangrijke 
religieuze centra en zij zijn vermoedelijk 
ontstaan doordat godenparen geassocieerd 
werden met een andere god, die geacht werd 
hun kind te zijn.

Theologisch gezien is de achtergrond 
van dergelijke associaties waarschijnlijk het 
probleem van goddelijke meervoudigheid 

en goddelijke eenheid. Het getal drie beperkt hierbij de 
meervoudigheid terwijl het er toch plaats voor laat de meerdere 
aspecten binnen die eenheid. In die zin waren twee van de 
drie goden vaak slechts een aspect van de hoofdgod. Dit was 
meestal de god van het godenpaar, maar kon ook de godin zijn. 
Daarom wordt wel beweerd dat het idee van de godentriade de 
weg plaveide voor het idee van het monotheïsme.

De inception van het Christendom is in deze visie dus 
geen toeval, maar een gevolg van de manier waarop de grote 
monotheïstische godsdiensten zijn ontstaan. Toch zien we 
godentriaden bij religies en levensovertuigingen die niet direct 
onder invloed van het oude Nabije Oosten stonden, zoals het 
hindoeïsme, het boeddhisme, shinto en de tao. 

Het geluksgetal zeven
Drie is het getal to be, wat betreffende religies, maar wat 
moeten we dan met dat andere overbekende getal – het 
spreekwoordelijke geluksgetal, de zeven? Het getal drie kan 
zowel geluk als ongeluk brengen in diverse culturen, de zeven 
echter is een onbetwist geluksgetal. In veel religies vinden we 
zeven hemelen, de aarde werd geschapen in zes dagen en op de 
zevende dag kon God uitrusten en sommige wetenschappers 
beweren dat er speciale aspecten van het getal zeven zijn die 
het aantrekkelijk maken voor de mens binnen het systeem van 
getallen. Zelfs bij de Sumeriërs die met een zestallig stelsel 

werkten, wordt de beschaving van de goden naar de mensheid 
gebracht door zeven wijzen – al of niet in visvorm. En in het 
onwaarschijnlijke geval dat het getal zeven een naar aspect 
heeft, zoals bij de zeven hoofdzonden, staan er zeven deugden 
tegenover. Zoals iedereen weet die op de middelbare school heeft 
gezeten, heeft populariteit zijn eigen dynamiek, 
dus vandaag de dag zien we dat het getal zeven 
de (al of niet ironische) hoofdrol speelt in films 
als Lucky Number Slevin en de nachtmerrie die 
de Rover is in het gezelschapsspel Catan.

Dertien, het getal op het strafbankje
Als men een dagblad te vullen heeft, zijn de dagen dat de 
dertiende dag van de maand op een vrijdag valt altijd een 
makkelijk onderwerp – iedereen is immers bekend met dit 
ongeluksgetal! En hoe zou dat anders kunnen? Bij het laatste 
avondmaal van Christus waren dertien mensen! En dertien 
eeuwen later liet de koning van Frankrijk het kader van de 
Tempeliers ombrengen op vrijdag de dertiende. Het is dan 
toch niet vreemd dat de dagbladen deze datum specifiek in de 
gaten houden, laat staan dat men in sommige flatgebouwen de 
dertiende verdieping weglaat? Ik bedoel, de dertiende Baktun 
van de Maya-kalender betekende zelfs het frikkin’ einde van de 
wereld in 2012 – of heb ik iets gemist? 

De concluderende calculatie
Zoals we bij het laatste voorbeeld al merkten, het geloof en 
bijgeloof rond getallen is niet zo zwart/wit als het lijkt in de 
algemene opvatting – hoe verklaarbaar de prominentie van 
sommige getallen ook is. Het getal dertien is bijvoorbeeld een 
geluksgetal in het weinig exotische Italië van vandaag de dag 
en het ongeluksgetal daar is zeventien – zelfs de zeven is niet 
veilig ten zuiden van de Alpen. Dus ga gerust skydiven op 

vrijdag de 13de en de volgende keer dat je je in 
het gemeen tweemaal stoot aan dezelfde steen, 
weet je dat je de laatste telg van een lange 
geschiedenis bent als je moppert: driemaal is 
scheepsrecht! ■

De triade van Dendera, v.l.n.r: Horus, Hathor en Ihy

In het Jodendom is 18 een geluksgetal. Dat komt doordat het Hebreeuwse woord chai (יח), ‘leven’, bestaat uit de letters Chet en Yud, die staan voor
de 8 en de 10. Om deze reden zijn donaties aan goede doelen ook vaak 18 euro of een veelvoud daarvan.

In de negentiende eeuw stichtte Bahá’u’lláh het Bahá’í-geloof, dat 19 apostelen kende. De Bahá’í-kalender heeft 19 maanden van 19 dagen met
elke maand een Negentiendaagsfeest, en volgt een cyclus van 19 jaar.

De : EEUWIGE : MAGIE
VAN : GETALLEN

door:
ERWIN

DIJKSTRA

Wie van ons 
heeft niet 

geprobeerd om 
in het lokale 

winkelcentrum
de zwaarte-

kracht te 
tarten door 

op louter elke 
derde tegel te 
gaan staan?

“

”

Een ander gelukje, twee dobbelstenen vallen meestal op het getal 7!

advertentie
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Band Placebo bracht in 2004 het nummer “Twenty Years” uit. Ze bestonden toen 10 jaar. Voor hun 20-jarig jubileum werd het nummer nog eens als 
single gereleaset. (In het nummer “36 Degrees” heeft deze band overigens een hoop getallen gestopt!)

Adeles album 21, met hits als Rolling in the Deep, Set Fire to the Rain en Someone Like You, was een monstersucces. Het is het langst genoteerde
album ooit in de Nederlandse Album Top 100 met maar liefst 330 (!) weken in de lijst.

GENOEMD NAAR EEN CIJFER:
IN THE UMBRELLA ACADEMY

door
Vita

Jansen

Op 1 oktober 1989 werden er 43 
kinderen geboren, terwijl de moeders 
van de kinderen eerder die dag nog 
niet zwanger waren. Een rijke man 
genaamd Sir Reginald Hargreeves wilde 
al deze kinderen adopteren en wist 
er 7 te krijgen. Deze kinderen bleken 
superkrachten te hebben, en kregen van 
hem een cijfer als naam: 1 is supersterk, 2 
kan met superprecisie messen gooien, 3 
kan de realiteit veranderen, 4 kan met de 
doden praten, 5 kan teleporteren, 6 kan 
in monsters veranderen en 7… kan niks 
speciaals. Hierdoor valt ze altijd buiten 
de boot (en dus ook buiten de door hun 
vader opgerichte ‘Umbrella Academy’). 

De serie begint wanneer de 
kinderen inmiddels rond de 30 zijn en 
elkaar weer treffen nadat hun vader is 
overleden. Het verhaal draait niet zo 
zeer om hun superkrachten, maar om de 
relaties in (en buiten) de familie: 1 en 2 
zijn erg competitief, 3 ligt in scheiding, 
4 is drugsverslaafd (en een van de beste 
comic reliefs ooit) en de enige die met 
vroegtijdig overleden 6 kan praten, 
terwijl 7 zich onwelkom voelt nadat ze 
een boek over haar leven en familie heeft 
uitgebracht. Oh ja, en 5 is al jaren vermist, 
maar na de ietwat vreemde dood van 
hun vader plots weer verschenen. Gek 
genoeg ziet hij er nog steeds uit als 
een 13-jarige. De personages hebben 
overigens van hun moeder ook namen 
gekregen die geen cijfers zijn (Luther, 
Diego, Allison, Klaus, Ben en Vanya), 
behalve 5. Hij is de enige die zijn cijfer 
echt als zijn naam ziet.

In The Umbrella Academy komen 
we nog een ander soort nummers tegen: 
de soundtrack zit namelijk bomvol 
met goede muziek. Zo is het nummer 

“Istanbul” van They Might Be Giants 
erg geliefd onder de fans geworden 
nadat het in een iconische vechtscene 
werd gebruikt. De soundtrack bevat 
verder nog o.a. “Don’t Stop Me Now” 
van Queen en “Run Boy Run” van 
Woodkid. Ook heeft de schrijver van de 
originele comics, Gerard Way, samen 
met voormalig mede-bandlid Ray Toro 
twee nummers voor de serie gecovered: 
“Hazy Shade Of Winter” (origineel 
van Simon and Garfunkel) en “Happy 
Together” (origineel van The Turtles). 

Maar wist je dat Gerard Way nog 
veel meer nummers in zijn repertoire 
heeft? Hij zat namelijk samen met 
Ray Toro, Frank Iero, Mikey Way (en 
anderen) in 00’s Emo band My Chemical 
Romance. Deze band is bekend van onder 
andere “Welcome To The Black Parade”, 
“Na Na Na [Na Na Na Na Na Na Na 
Na Na]” (12 Na’s!) en “I’m Not Okay (I 
Promise)”. Gerard Way werkte voordat 
de band opgericht werd als striptekenaar, 
maar zei zijn baan op nadat hij 9/11 van 
dichtbij meemaakte. Hij vormde toen 
de band My Chemical Romance, die 
albums zou uitbrengen in 2002, 2004, 
2006 en 2010, en 5 dubbelzijdige singles 
verspreid over 2012 en 2013 (genaamd 
Number One, Number Two, Number 
Three…) die samen het compilatiealbum 
“Conventional Weapons” vormden. 
Tijdens het maken van hun 5e album 
ging de band uit elkaar, op de infameuze 
datum 22 maart 2013. Gelukkig zijn alle 
leden nog druk bezig met nieuwe bands, 
projecten en… Netflix series als The 
Umbrella Academy! ■

The Umbrella Academy is een van Netflix’s nieuwste aanwinsten. Deze 
superheldenserie met een twist is gebaseerd op comics van de getalenteerde 
Gerard Way en Gabriel Bá, en werd bij release gelijk een grote hit. Maar wist 
je dat deze serie vol zit met getallen en nummers? In dit artikel vertel ik je 
erover – met zo min mogelijk spoilers, we gaan niet verder dan aflevering 1. 

+ONLINE%
–STERRENPARADE%

+DOOR%
DOMINIQUE
HOFMAN

Stel, je ouders brengen je een bezoekje in Leiden en willen graag 
met je uiteten. Als arme student doe je dat vrijwel nooit, dus hoe 
weet je nu welk restaurant goed is? Google helpt je gelukkig: je 
tikt ‘restaurant Leiden’ in en binnen no time krijg je een waslijst 
aan eetgelegenheden, inclusief de oranje reviewsterren. De 
Waag misschien? Die krijgt een 4,1. Of nog beter: Oudt Leyden. 
Zij krijgen een 4,3. Op TripAdvisor zegt iemand nergens betere 
pannenkoeken te hebben gehad en op de Facebookpagina van 
Oudt Leyden prijst een andere de ‘fijne bediening’.  Op beide 
pagina’s krijgt Oudt Leyden ook nog eens een 4,5! Op naar de 
Steenstraat! 

Sinds bestaan van het wereldwijde web reviewen we 
wat af met z’n allen: niet alleen restaurants, maar ook hotels, 
webwinkels, die ene skinny jeans van de H&M. Wat recenseren 
we niet tegenwoordig? De ham-kaascroissants van de Albert 
Heijn? Zelfs de Noordzee ontkomt er niet aan en krijgt op basis 
van 1903 Google-reviews een dikke 4,3. Hartstikke leuk dus, 
die Noordzee, maar volgens een ware criticus kan die ‘nat zijn’. 
Daarbij waait het er hard en ‘dat is niet altijd superfijn’. Goed 
om te weten voordat je aan je fietstocht naar Katwijk aan Zee 
begint.

Tegenwoordig leest driekwart van de Nederlanders 
reviews, twintig procent schrijft er een. Bijna de helft van alle 
aankopen wordt gedaan naar aanleiding van een recensie. Of 
het nu gaat om die ene staafmixer van Philips, de nieuwe 
voorstelling van Jochem Myjer of dat knus 
ogende hotel in hartje Londen. 
Want waarom 

zou je daar nog 
boeken als de bedden half uit 

elkaar vallen en de kip rauw wordt opgediend? 
Kennis opdoen en zo teleurstellingen vermijden: voor ons is 

dat het nut van online reviews. 
Zo zien bedrijven dat natuurlijk niet. Zonder reviews 

krijgen zij nauwelijks inzicht in de wensen van hun doelgroep, 
dus voor ondernemers luidt het devies: hoe meer reviews, 
hoe beter! Als deze ook nog louter positief zijn, klappen 
ondernemers helemaal in hun handjes. Positieve reviews leiden 

immers tot een hoger consumentenvertrouwen en dus ook tot 
meer aankopen. Katsjing! Veertig procent van de klanten vindt 
het sowieso vervelend als een bedrijf geen beoordelingen op 
zijn website heeft. Genoeg reden dus om als bedrijf wat Google- 
en Facebook-recensies aan te schaffen. 

Wacht even. Wat? Sommige bedrijven kopen zelf hun 
reviews? Helaas wel. Op Likeskopen24.nl krijg je een positieve 
Bol.com-recensie voor € 7,95, drie Facebook-reviews voor € 
14,95 (koopje!) en vijf Google-sterren voor € 5,95. Want met 
deze vijf sterren ben je ‘beter bestand tegen een negatieve 
review en je gemiddelde cijfer zal dan niet zo hard zakken’. 
De tekst van je recensie mag je zelf verzinnen, maar dat hoeft 
niet. Likeskopen24 wil dat ook met alle liefde voor je doen. Met 
een paar klikken op de knop en enkele euro’s lichter houd je 
als ondernemer de consumenten dus flink voor de gek. Het 
internet heeft ons veel goeds gebracht, maar dit is - zacht 
uitgedrukt - een beetje jammer. 

Kunnen we er dus nog vanuit gaan dat die Philips-
staafmixer daadwerkelijk vijf sterren waard is op basis van 243 
Bol-reviews? Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) 
valt het allemaal wel mee. Toch verplichten ze 
bedrijven transparanter te zijn over 
de herkomst van al die 
o n l i n e 

beoordelingen. Zelf kunnen 
we natuurlijk ook de speurneus uithangen. 

Kopieer en plak die verdachte recensie in Google en kijk 
of je dezelfde tekst ook op andere websites vindt. Bekijk andere 
recensies van dezelfde persoon. Denk twee keer na als er opeens 
vijftig enthousiaste recensies over George R.R. Martins nieuwe 
(en mogelijk dikke) boek opduiken als ‘ie pas één dag uit is. En 
tot slot: pin je niet vast op die vijf sterren. Laat ze los. Laat ze 
gaan. Ze zijn het meestal niet waard. ■



22 23Herinnert iemand zich het nummer 22 van Taylor Swift nog? I don’t know about you but I’m feeling 22 / Everything will be alright, if you keep me next to
you / You don’t know about me, but I bet you want to / Everything will be alright, if we just keep dancing like we’re 22, 22.

In What’s My Age Again? zingen pop-punk-giganten Blink-182 de beroemde lyric ‘Nobody likes you when you’re 23’.

De : waarheid : achter : het
gekwantificeerde : self

door:
BerK

Zwaan

Het thema ‘quantified self’ is hot. Voor jezelf zorgen, zelfstandig 
zijn en minder afhankelijk zijn van overheden, artsen en 
verzekeraars is een modern levensdoel. In onze digitale 
samenleving is het mogelijk om vrijwel elk deel van ons dagelijks 
leven bij te houden. Fysieke activiteit, inname van calorieën, 
hersenactiviteit, enzovoorts. Wij kunnen onszelf uitdrukken 
in getallen. Met deze getallen kunnen wij onze gezondheid 
analyseren en hiermee mogelijk ons gedrag aanpassen. Sensors 
maken het abstracte leven gemakkelijk te lezen. 

Er zijn al veel sensors ontwikkeld, en een deel hiervan 
is op de markt verkrijgbaar. Er kan gedacht worden aan 
onder andere accelerometers, GPS, image recognition programs, 
serverinformatie, heartscan monitors, neuronale opnames, 
bedsensors, shopping cart trackers en het meten van de prevalentie 
van hormonen. Het is lastig iets te bedenken waar geen sensor 
voor ontwikkeld kan worden. In de toekomst zullen mogelijk 
meerdere van deze sensors met elkaar samenwerken, om zo een 
meer volledig plaatje te geven van de gezondheid en het gedrag 
van individuen. 

Het nut van jezelf kwantificeren is het hebben van meer 
kennis over jezelf, waardoor je jezelf kan verbeteren en je 
mogelijk gelukkiger kan leven. Het zorgt ook voor meer gemak. 
In Alaska bijvoorbeeld kost het soms wegens de afstand veel 
tijd en geld om een arts te bezoeken. Een app die de gezondheid 
kan evalueren zou hier tijd, geld en energie kunnen schelen. 
Zelfdiagnose an sich is ‘makkelijk’. 

Dit artikel
Het kwantificeren van de persoon is razend interessant. Het 
zorgt voor veel ethische vragen.

Over elke sensor kan een apart boek geschreven worden. 
Hoe de sensor werkt en hoe de data te interpreteren zijn, de 
geschiedenis die heeft geleid tot het vinden van de sensor, 

de invloed van de data op het leven van de persoon, de 
economische, sociale en wetenschappelijke impact en de 
toekomst van de sensor.

In dit artikel bespreek ik wat de implicaties zijn van sensors: 
wat betekenen sensors voor ons gedrag en onze gezondheid, en 
wat zijn de risico’s en dilemma’s? 
De norm, betrouwbaarheid en validiteit
Het is lastig een conclusie te trekken over de eigen data zonder 
een vergelijking te kunnen maken met een ‘norm’. Vaak is een 
norm bij getallen het gemiddelde van een dataset. Deze dataset 
is vaak door de makers van de sensor gemaakt of gebaseerd op 
eerder onderzoek. Een punt wat hier vaak door de gebruiker 
wordt vergeten is het feit dat een persoon altijd wel afwijkt 
van het gemiddelde. Er is geen ‘precies gemiddeld’ mens, 
omdat het lichaam bestaat uit veel processen die zich niet 
altijd op elkaar afstemmen. Mogelijk is dus bijvoorbeeld dat 
2000 kilocalorieën niet genoeg zijn voor het behouden van je 
gewicht, maar volgens de meeste fitness-trackers ga je de mist 
in als je meer eet. Het samenvoegen van verschillende soorten 
data (bijvoorbeeld bmi én bloeddruk) uit sensors kan zorgen 
voor een meetresultaat dat dichter bij de werkelijkheid komt. 
Er blijkt echter voor sensors nog een grote foutmarge te zijn. 
Het meetresultaat is dus nog niet altijd betrouwbaar. Mensen 
missen vaak de nodige specialistische kennis om de data van 
een sensor correct te interpreteren. 

Validiteit is momenteel het grootste struikelblok voor 
the quantified self. Meerdere sensors zijn al op de markt. 
Smartwatches bijvoorbeeld. Deze tellen onder andere je 
stappen en meten je hartslag. Er blijkt binnen het flinke aanbod 
aan smartwatches veel variatie te zijn in de data die gegeven 
worden, en soms wordt er zelfs een andere norm gehanteerd. 
Ze zijn dus niet altijd betrouwbaar. De variatie in data komt ook 
door hoe strak de monitor zit, de activiteit van de gebruiker en 
de huidskleur (bij optisch meten). Echter nemen veel mensen 
deze data voor waar aan. 

Veiligheid
Bij smartwatches is de variatie in data en de gehanteerde norm 
niet schadelijk. Echter bij medisch gebruik wordt dit wèl een 
ernstig punt. Apps die claimen te helpen met zelfdiagnose, 
zoals apps die met een foto van de huid kunnen stellen of je 
huidkanker hebt, kunnen een incorrecte conclusie geven:  false 
positives en false negatives. Het kan liggen aan de software, 
hardware, de ontwikkelaars of de persoon die zichzelf meet. 
Het kan dat een persoon zelf dokter gaat spelen en zichzelf met 
een onvoldoende betrouwbaar instrument diagnosticeert. Stel 
dat de zelfdiagnose een false negative geeft: de sensor ziet niks 
bijzonders, maar in de realiteit is het mis. Luisteren mensen dan 
nog naar hun intuïtie, en had een professional dit wel gezien? 

Daarnaast kan zelfdiagnose zorgen voor 
gedragsverandering die door de sensor wordt aangeraden maar 
niet verstandig is. Een persoon met een hoog lichaamsgewicht 
wordt mogelijk door de sensor geadviseerd meer te bewegen. 
Maar als de persoon een hoge bloeddruk heeft zorgt dat voor 
veel risico’s. 

Ook kan een persoon een bevinding voor zich houden 
uit bijvoorbeeld schaamte, wat in geval van een besmettelijke 
ziekte nog gevaarlijker is. 

Een ander punt omtrent veiligheid is het feit dat er meer 
en meer data via wifi of Bluetooth door de sensors verzonden 
wordt. Via encryptie en transcriptie zijn deze data vaak veilig 
te verzenden, maar mocht dit fout gaan kan dit zorgen voor 
schade. 

Kostenbesparing
De kosten van het ontwikkelen en het aanschaffen van een 
instrument dat mensen zelf kunnen gebruiken zijn vaak een 
investering, die zichzelf na verloop van tijd terug kan verdienen. 
Patiënten kunnen hierdoor vaker thuisblijven met bijvoorbeeld 
een betrouwbare hartmonitor die constant meet. Het scheelt 
ziekenhuiskosten en de patiënt kan thuis zijn studie of werk 
voortzetten. 

Conclusie: stellen van regels
Zijn sensors die helpen bij zelfdiagnose een stap vooruit? 
Mogelijk is het financieel gezien gunstiger om bepaalde sensors 
in te zetten, maar momenteel hangen er nog grote nadelen aan 
deze sensors. Ze lijken nog niet betrouwbaar genoeg. 

De komende techniek zal zorgen voor een verschuiving 
van kosten en materiaal. Ziekenhuizen worden mogelijk kleiner 
en er zal meer nadruk komen op apps. Wel moeten deze van 
tevoren goed gevalideerd worden.

Er zouden vanuit de overheid duidelijke regels gesteld 
moeten worden. Het doel hiervan is het waarborgen van de 

validiteit en de betrouwbaarheid van de sensors. Daarnaast 
zullen sensors onder toezicht gehouden moeten worden. De 
kennis die nodig is om de data gegeven door sensors correct 
te interpreteren moet toegankelijk zijn voor de mensen die de 
sensors gebruiken. 

Het is te verwachten dat in de toekomst alle genoemde 
sensors meer en meer betrouwbaar worden. Het concept van 
het kwantificeren van de persoon is zeer boeiend en heeft veel 
potentie. Het kan leiden tot meer gemak en zelfstandigheid. De 
toekomst heeft veel in petto! ■

Mijn bronnen
In oktober 2018 heb ik een vak gevolgd genaamd ‘The truth behind the 
quantified self’, waarin ik zelf presentaties gaf over image recognition en 
neuronal recordings. Andere studenten hadden andere sensors. Helaas 
zijn hiervan geen powerpoints geüpload wegens de privacywetgeving. 

advertentie
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Milan, jij werkt in Eindhoven aan de 
faculteit Wiskunde en Informatica. Hoe 
ben je daar terecht gekomen?
“Tot september vorig jaar was ik aan het 
promoveren in Nijmegen op theoretische 
wiskunde en in de loop van afgelopen 
jaar ben ik gaan zoeken naar wat ik 
daarna wilde doen. Toen kwam ik in 
Eindhoven dit project tegen, dat binnen 
de afdeling Informatica valt, maar dat 
eigenlijk gewoon wiskunde is. Het is een 
vakgebied waar wel al veel informatici 
naar gekeken hebben, maar waar nog 
geen goed wiskundig model voor is.”

Jouw liefde voor wiskunde gaat verder 
dan alleen je werk. Je hebt zelfs een 
zilveren medaille op de internationale 
wiskunde-olympiade gewonnen. Kun 
je iets over de olympiade vertellen?
“Op de middelbare school heb ik 
zelf meegedaan aan de nationale en 
internationale wiskunde-olympiade. 
Daarna, tijdens mijn 

studententijd, was 
ik trainer voor de Nederlandse 

wiskunde-olympiade. De beste dertig 
kandidaten van de finale krijgen dan een 
jaar lang training en dan worden daar 
tenslotte de beste zes geselecteerd om 
mee te mogen doen aan de internationale 
wiskunde-olympiade. Toen ik dat deed, 
ben ik ook een keer mee geweest als 
begeleider van de Nederlandse delegatie 

Toen een lid van Metallica ooit gevraagd werd wat hij het leukste aan gitaarspelen vond zei hij met een strak gezicht “twenty-four”. Sir Paul McCartney heeft solo en samen met Wings wel 25 studio-albums uitgebracht! En dit is nog zonder de albums van The Beatles, of
compilatie-, live- en video-albums erbij...

naar de internationale meisjeswiskunde-
olympiade in Wit-Rusland. In 2020 is 
de olympiade in Nederland en daar 
werk ik ook aan mee, als lid van de 
excursiecommissie.”

Mag je al een primeur weggeven over 
de excursies, of is dat nog geheim?
“Dat is nog geheim, maar de olympiade 
zelf wordt gehouden in Egmond aan 
Zee. Het is eind april, dus helaas net te 
koud om in zee te kunnen, maar dat is 
misschien ook goed; niet iedereen kan 
zwemmen.”

Hoe gaat zo’n internationale wiskunde-
olympiade precies in zijn werk?
“Nou, het wordt elk jaar in een ander 
land georganiseerd en er doen iets van 
honderd landen aan mee. Dat zijn er 
veel, maar het bestaat dan 
ook al lang; 

t o c h 
wel zestig jaar, 

geloof ik. Elk land stuurt een 
team van zes leerlingen. De wedstrijd 
zelf bestaat uit twee dagen. Per dag 
krijg je drie opgaven, waar je in totaal 
viereneenhalf uur de tijd voor krijgt. 
Na die viereneenhalf uur ben je wel op, 
want het zijn erg moeilijke opgaven. Zelf 
heb ik twee keer meegedaan. In 2007 in 
Vietnam en in 2008 in Spanje.”

Heeft je deelname aan die olympiades 
tijdens je schooltijd je ook extra 

aangemoedigd om later wiskunde te 
gaan studeren?
“Op zich vond ik het sowieso al heel 
leuk. Ik had op school ook een hele 
enthousiaste wiskundeleraar, dat helpt 
natuurlijk ook altijd. Maar door die 
olympiade zie je ook wel echt hoe leuk 
het kan zijn, want het is wel heel anders 
dan de wiskunde op de middelbare 
school.” 

Wat vind jij nou juist het mooie aan 
wiskunde?
“Wat ik er leuk aan vind, is eigenlijk het 
oplossen van puzzels. Dat is ook waar 
het bij onderzoek in principe op neer 
komt. Je hebt een bepaald probleem 
dat eigenlijk gewoon 
een soort 

puzzel 
is, en je kunt het alleen 

maar oplossen door er van een hele 
hoop verschillende invalshoeken naar te 
kijken en op die manier een antwoord te 
vinden.”

En welk gebied van de wiskunde is dan 
je favoriet?
“Nou, ik denk dat ik daar toch wel vrij 
breed in ben. Tijdens mijn promotie heb 
ik algebraïsche meetkunde gedaan; dat 
is toch wel een vrij abstract gebied…”
 
Voor een leek als ik, wat houdt dat in?
“Stel, je hebt een cirkel, dan kun je gaan 
kijken naar de eigenschappen daarvan. 

Als je bijvoorbeeld een lijn tekent, kan 
die de cirkel hoogstens maar in twee 
punten snijden. Dat is een meetkundige 
eigenschap. Aan de andere kant kun je 
dezelfde cirkel ook als een verzameling 
van punten beschrijven, aan de hand van 
een vergelijking. Dat is de algebraïsche 
kant. Algebraïsche meetkunde is 
dus de combinatie van deze twee 
dingen, waarbij je de meetkundige 
eigenschappen van iets vertaalt naar 
de algebraïsche eigenschappen en 
andersom. Als je dan een probleem hebt 
met een van de twee, kan het makkelijker 
worden als je het vanuit de andere hoek 
bekijkt. Dat is dus heel leuk! Het nadeel 
ervan is wel dat je, om dat te kunnen 
doen, heel veel gestudeerd moet hebben. 
Je moet van zowel de meetkunde als de 
algebra veel afweten en dat maakt het 
redelijk abstract. Maar de wiskunde 
waar ik nu mee bezig ben, heeft veel met 
kansrekening te maken.”

Vind je dat even leuk als wat je tijdens 
je promotie deed?
“Ja, dit vind ik ook wel 
leuk. Nu ik 

ermee bezig ben, 
merk ik dat het veel makkelijker 

is om tot de problemen te komen. Waar 
ik eerst een hele hoop theorie moest 
behappen om ermee aan de slag te gaan, 
heb ik het idee dat ik nu in korte tijd al 
een hele hoop voor elkaar heb gekregen.”

Naast wiskundige ben je ook nog 
taalwetenschapper, waarvan je ook aan 
de olympiade hebt meegedaan. Is er 
iets gemeenschappelijks in deze twee 
vakgebieden dat jou tot beide aantrekt?
“Ik denk dat wat me voornamelijk in 
allebei aantrekt, de manier van denken 
is. Ook in de taalwetenschap, en zeker 
de historische taalwetenschap, ben je 
eigenlijk gewoon de hele tijd puzzels 
aan het oplossen. Daarnaast kun je ook 
dingen als logica zowel wiskundig als 

taalwetenschappelijk benaderen, maar 
taalkundige logica is nooit echt mijn 
pakkie an geweest.”

Je bent uiteindelijk voor de wiskunde 
gegaan. Vind je dat leuker dan 
taalwetenschap?
“Ik weet het niet. Ik vind het zelf heel 
lastig om ertussen te kiezen, want ik 
vind het allebei heel leuk om te doen. 
Het is natuurlijk wel zo dat de realiteit 
op een gegeven moment om de hoek 
komt kijken en als je dan na gaat denken 
van: “wat zijn mijn opties over vier jaar 
eigenlijk,” dan heeft wiskunde gewoon 
wel voordelen. Voor mij is het fijn dat ik 
die keuze had.”

Je hebt zowel je bachelor- als je 
masterscriptie over het Albanees 
geschreven. Wat is er zo leuk aan die 
taal?
“Het Albanees is natuurlijk een Indo-
Europese taal, maar het 
is de taal 

waarvan we 
verreweg het minste weten. Het 

heeft geen zusjes, het wordt pas sinds 
de 15e eeuw geschreven en voor die 
tijd is er sinds het Proto-Indo-Europees 
gigantisch veel gebeurd. Als je daar dan 
mee bezig gaat, zie je dat er nog een 
hoop te ontdekken en verklaren valt. 
Dus eigenlijk het puzzelen weer.”

Waarom denk je dat zo veel mensen een 
hekel hebben aan wiskunde?
“Tja… Dat is een goede vraag. Ik 
denk dat het ermee te maken heeft 
dat wiskunde heel erg abstract is. Dat 
merk ik zelf ook als ik met bepaalde 
problemen aan de slag ga: als je het 
niet begrijpt, dan begrijp je het ook 
meteen helemaal niet. Dat is anders dan 
bijvoorbeeld iets als geschiedenis. Als 
ik naar een geschiedenislezing over de 
Franse Revolutie ga, dan kan ik zonder 
geschiedenis gestudeerd te hebben toch 

Milan Lopuhaä is wiskundige en taalwetenschapper en werkt momenteel aan de Universiteit van Eindhoven. Ook 
heeft hij een geschiedenis met de wiskundeolympiade. Hij legt ons uit waarom mensen wiskunde stom vinden en 
hoe wiskundigen de werkelijkheid voor de gek houden met getallen als i. 

nog wel wat van het verhaal meekrijgen. 
Bij wiskunde kan dat best lastig zijn.”

Dus mensen hebben er eigenlijk een 
afkeer van omdat ze het gewoon niet 
snappen?
“Ja, eigenlijk wel. En dat maakt het ook 
moeilijk om het later nog op te pakken. 
Als je er niet voortdurend bijblijft, kom je 
er steeds verder vanaf te staan en wordt 
de abstractheid alleen maar erger.”

Deze Pyros gaat over getallen. Heb jij 
zelf als deskundige een lievelingsgetal?
Dan denk ik dat ik het getal i zou zeggen, 
de wortel van -1. Voor mij staat het 
een beetje symbool voor wat je met de 
wiskunde kunt doen. Op school leer je 
dat kwadraten van getallen niet negatief 
kunnen zijn, met als gevolg dat 
sommige vergelijkingen 
niet op te 

l o s s e n 
zijn. Wiskundigen 

zeggen dan: ‘we doen gewoon lekker 
toch alsof het bestaat’, en dan kunnen 
ze kijken hoe veel problemen daarmee 
opgelost kunnen worden. Door met 
iets te rekenen dat niet kan bestaan, 
kun je een omweg nemen door het 
onmogelijke, waardoor problemen die 
eerst onoplosbaar waren, toch opgelost 
kunnen worden. 

Maar bestaat i dan ook echt niet?
“Nou, dat is iets waar wiskundigen zich 
niet zo druk over maken. Die hebben 
zoiets van: ‘we zeggen gewoon dat het 
bestaat, en dan bestaat het’. De vraag is 
niet of het bestaat, maar of je iets mee 
kunt. Op dat punt moet ik overigens wel 
toegeven dat ik zelf soms ook nog door 
het abstracte, waar we het eerder over 
hadden, word afgeschrikt. Als ik zie 
wat voor constructies sommige mensen 
in elkaar improviseren, dan duurt het 
altijd even voordat dat went en voordat 
het natuurlijk wordt om op die manier te 
denken.” ■

+“MIJN ONDERZOEK IS%
– PUZZELS OPLOSSEN”%

+DOOR% CID
SWANEN-
VLEUGEL%
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Het thema van de Pyros is Getallen, dus was het voor ons 
een logische keuze om een film te kiezen die in meerdere of 
mindere mate met getallen te maken heeft. Uiteindelijk kwam 
de selectie uit op Hidden Figures of A Beautiful Mind. Vera had 
allebei de films al gezien, en omdat de eerste van de twee toch 
net iets vrolijker is dan de tweede, plus dat deze al een tijdje op 
het kijklijstje van Eline stond,  besloten we om deze fantastisch 
leuke film te kijken. 

Algemene verwachtingen
Vera: Omdat ik de film al gezien heb, heb ik niet zozeer 
verwachtingen voor de film, maar meer verwachtingen over 
hoe Eline het gaat vinden. Zelf vind ik de film fantastisch en 
heb ik veel zin om deze nogmaals te kijken. Ik denk dat Eline 
het ook mooi gaat vinden, maar ik verwacht wel dat zij iets 
kritischer zal zijn. Waar ik over het algemeen alles gewoon leuk 
vind, is Eline het natuurlijk gewend om te recenseren en dus 
ook kritisch naar dingen te kijken. Ik hoop dat mij een aantal 
details misschien sterker op zullen vallen doordat ik de film al 
eens gezien heb. 
Eline: Uiteraard heb ik al een hele hoop over deze film gehoord, 
dus ik ben vooral heel erg benieuwd of het even goed gaat zijn als 
iedereen zegt dat het is. De actrices die de drie hoofdpersonages 
spelen zijn ontzettend getalenteerd, en de film is voor een aantal 
prijzen genomineerd geweest, dus mijn verwachtingen zijn 
hoog gespannen. 

Samenvatting
De film speelt zich af rond 1962 en gaat over drie vrouwen die 
een belangrijke rol spelen in de wedloop die NASA aangaat 
met het Russische ruimtevaartprogramma. De drie dames zijn 
aangenomen als “computer”, oftewel menselijke rekenmachine, 
en worden gebruikt om zo snel mogelijk allerlei coördinaten en 
andere formules te berekenen voor ruimtevluchten. De dames, 

Eline en Vera zijn niet totaal onwetend over films, maar willen graag hun kennis over films uit alle delen van de 
wereld opbouwen en uitbreiden. Daarom komen zij voor elke Pyros bij elkaar om een nieuw film te ontdekken. 
Ditmaal een film die een tijdje geleden enorm gehyped werd: Hidden Figures. 

Dublin, Wicklow, Wexford, Carlow, Kildare, Meath, Louth, Monaghan, Cavan, Longford, Westmeath, Offaly, Laois, Kilkenny, Waterford, Cork, Kerry,
Limerick, Tipperary, Clare, Galway, Mayo, Roscommon, Sligo, Leitrim en Donegal. Dat zijn de 26 graafschappen (counties) van Ierland.

De 27 club is een exclusieve club waar je liever niet in zou zitten.  Deze club bestaat namelijk uit verscheidene beroemdheden - vooral muzikanten - 
die op deze leeftijd zijn overleden. Enkele leden zijn Amy Winehouse, Kurt Cobain en Jimi Hendrix. (zie ook pagina 28)

PROMETHEUS VOOr de BUIS: “We all 
pee the same color in NASA”

door:
VERA EN

ELINE

Katherine Johnson, Dorothy Vaughn en Mary Jackson, hebben 
een donkere huidskleur en worden daarmee binnen NASA, 
en binnen Amerika, nog niet beschouwd als gelijkwaardig. 
Tijdens de film volg je eigenlijk het gevecht dat zij elke dag 
moeten voeren om een waardige positie te krijgen en op een 
juiste manier behandeld te worden. Zo is het een film die 
verschillende maatschappelijke issues niet schuwt, zo komt 
racisme vaak naar voren en heeft de film daarnaast een sterke 
feministische tint. 

Conclusie
Vera: Wat wel grappig was is dat we aan het begin niet zo heel 
ver kwamen in de film voordat we het even op pauze zetten. Dit 
had er met name mee te maken dat wij elkaar al een tijdje niet 
gezien hadden en we dus absoluut het ook over andere dingen 
moesten hebben dan de film. Uiteindelijk resulteerde het in een 
half uur doen over 52 secondes aan film. Ik ben trots op ons. 
Gedurende film zijn er veel momenten die erg sterk zijn en waar 
ik intern van juich, maar Eline wees me er terecht op dat het 
eigenlijk niet helemaal zo gelezen kan worden als het nu naar 
voren komt. Zo wordt het toilet voor donkere dames opgeheven 
door de baas, maar wel pas nadat het de blanke, mannelijke 
baas niet meer uitkomt dat ze elke dag 20 minuten moet rennen 
om haar behoefte te doen. Ik was dit gewoon aan het vieren als 
een stapje naar voren, maar ja, als je alleen verandert als het 
handiger is voor jou is het niet meer perse vanuit de goedheid 
van de persoon die het regelt, maar eigenlijk vanuit eigenbelang. 
Lastig. Maar toch een hele fijne, sterke film, met veel feel good 
momenten en een hele goede boodschap. De boodschap die ik 
eruit haal is namelijk dat je alles kunt bereiken, als je er maar 
voor vecht. 
Eline: Precies zoals Vera zegt had deze film een hele hoop 
sterke punten, maar er worden ook een aantal dingen op een 
manier geframed waar ik het niet helemaal mee eens was. 

Neem bijvoorbeeld die toiletten. Het niet langer segregeren van 
toiletten wordt ervaren als een overwinning, en wordt door de 
film ook neergezet als een overwinning. Maar is dat het echt? 
Die baas handelde als gunst voor zijn werknemer. Maar als hij 
haar niet had gekend, had hij zeker niets aan de situatie gedaan. 
Sterker nog, hij was er überhaupt niet van op de hoogte. Het is 
erg goed dat hij wat aan de situatie doet, maar hoe het geframed 
werd door de film laat te wensen over. Het werd neergezet alsof 
de baas inziet dat segregatie slecht is, en zijn eigen racisme 
inziet. Maar dat is op geen enkele manier het geval. Ik had graag 
gezien dat er een kritische kanttekening werd geplaatst bij deze 
actie. Iets waaruit zou blijken dat dit niet het grootse gebaar 
was zoals het werd neergezet, maar slechts een gunst ‘omdat 
hij haar kent’. De baas wordt neergezet als ally, maar zolang 
hij niet hetzelfde zou handelen voor elke andere willekeurige 
zwarte vrouw kan hij naar mijn mening niet zo bestempeld 
worden. Ik miste in deze film af en toe zelfreflectie. Ik denk dat 
die kritische houding de film net weer een niveau hoger had 
kunnen tillen. 
Maar dit wil natuurlijk niet zeggen dat het geen goede film was! 
Ik vond het erg gaaf hoe de film me inzichten gaf 
in een wereld die tot dan toe onbekend voor me 
was. Het verhaal zat goed in elkaar, en vertelde 
duidelijk over drie fantastische vrouwen die 
deze aandacht al veel eerder zouden moeten 
hebben gekregen. Alleen dus toch jammer van 
die kleine gemiste momentjes. 

Favorietjes
Moment
Vera: Voor mij is het moment dat Katherine besluit alle shit 
die ze over zich heen krijgt niet meer te nemen en keihard een 
monoloog te houden over de dingen waar zij elke dag mee moet 
dealen echt fantastisch. Het is zó sterk geacteerd en de tekst is 
goed. Je wordt er stil van. En dat is precies wat er in de film 
ook gebeurd, de hele ruimte is stil. En dan loopt ze weg, om 
de volgende dag naar de wc te mogen waar ze wil (We all pee 
the same color in NASA) en gebruik te mogen maken van de 
“blanke” koffiepot. Echt fijn. 

Personage
Vera: John Glenn, dat is de piloot die om de aarde heen zal gaan 
in de ruimte. Daarvoor worden de berekeningen gemaakt. Hij 
is vanaf het eerste moment de énige persoon die ook gelijk 
kennis wil maken met de gekleurde helft van de werknemers en 
gelooft liever in Katherine dan in de net aangesloten computer. 
Hij lijkt geen vooroordelen te hebben en dat is fijn in een film 
waar het om vooroordelen gaat. 
Eline: De moeder en kinderen van Katherine, zonder twijfel. 
Katherine werkt hard, en haar moeder zorgt vaak voor haar 
kinderen. Haar moeder steunt Katherine onvoorwaardelijk, 
en moedigt haar ook aan om bij NASA te blijven werken en 
om te streven naar de hoogst haalbare posities. Deze steun, 
plus de ontzettend schattige liefde die Katherine’s kinderen 
overduidelijk voor haar hebben, zorgen voor een hele sterke 
thuisbasis, waar ik heel blij van werd. 

Quote 
Vera: Er zitten zulke prachtige quotes in deze film. Mijn favoriet 
is denk ik van Mary. Zij is bezig met het zorgen dat ze de 
ingenieursopleiding mag gaan doen, maar omdat zij gekleurd 
is, en vrouw is, moet ze een heel aantal moeilijke barrières door. 
Één daarvan is het gaan naar de rechtbank om te zorgen dat 
zij verplichte avondklassen mag gaan volgen. Daar houdt ze 
een pleidooi tegenover de rechter waarin ze uitlegt dat zij als 
allereerste gekleurd persoon wilt gaan deelnemen aan deze 
lessen. 
“I plan on being an engineer at NASA, but I can’t do that 

without taking them classes at that all-white 
high school, and I can’t change the color of my 
skin. So I have no choice, but to be the first.” 
Vind ik mooi. 
Eline: Ook ik ga voor een quote van Mary. 
Wat ik erg gaaf vond aan deze film was dat 
het een unieke kijk gaf in de wereld van een 
werkende vrouw in die tijd, een zwarte vrouw 
in die tijd, en een vrouwelijke wetenschapper 

in die tijd. Het samenkomen van die drie dingen zorgde voor 
een perspectief dat ik nog niet eerder heb gezien, wat me 
nieuwe inzichten gaf. Mary spreekt hard uit wat ze vindt van 
de segregatie en hoe vrouwen worden behandeld, en zegt wel 
vaker kritische dingen over het systeem. Ik heb gekozen voor 
een uitspraak die dat perspectief voor mij in één keer duidelijk 
maakte. 
“Every time we get a chance to get ahead they move the finish 
line. Every time.”

Vijand (want wat is nou een film zonder vijand?) 
Vera: Paul. Zonder twijfel. Hij is de persoon die niet wil toegeven 
dat Katherine beter is dan hij en haar ook in alles tegenwerkt. 
Eline: Paul = Bitch. Hier hoef ik niet meer woorden aan vuil te 
maken. 

Oordeel
Een hele mooie film met sterke karakters. Ondanks het heftige  
onderwerp van racisme en vrouwenrechten, is het een feel-
good film waar veel van geleerd kan worden. Het mist af en toe 
wat diepgang, maar is zeker een aanrader.

Heb jij een filmtip voor Eline en Vera? Stuur dan een mailtje naar 
pyros@asvprometheus.nl met als onderwerp Prometheus voor de Buis en 
wie weet kijken wij de volgende keer wat jij hebt voorgesteld! ■

Paul
= 

Bitch“
”
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De planeet Saturnus heeft 29 aardse jaren nodig om een heel rondje rond de zon te maken. Dat betekent dat de gemiddelde baansnelheid
van Saturnus uitkomt op 9,69 kilometer per seconde. Bij de aarde is dit 29,78 kilometer per seconde.

(Vervolg op pagina 27) 
En op 28-jarige leeftijd zijn overigens ook een hoop muzikanten aan hun einde gekomen, waaronder Avicii, The Rev en Mitch Lucker…

+PA-DÁM PA-DÁM: DE%
–FUNCTIE VAN METRUM%

+DOOR%
FRANCINE
MAESSEN

Letterkunde associeert men vaak met een afwijzing van alles wat enigszins mathematisch kan worden opgevat – en zeker in 
moderne poëzie, niet zonder reden. Vroeger, lang, lang geleden, waren die grenzen echter veel minder duidelijk. Onze vroegste 
literaturen werden niet in proza geschreven, maar in poëzie, en een belangrijk kenmerk van deze poëzie was het strikte gebruik 
van metrum: een poëtisch ritme. Dit ritme was belangrijk, want onze vroege literatuur werd nog veel meer voorgedragen, vaak 
uit het hoofd, en een duidelijk ritme kan dan helpen om je de volgende zin te herinneren.

Het kunnen herinneren van de tekst was echter niet de enige 
reden waarom men graag gebruik maakte van een ritme. Men 
had ook duidelijke associaties bij bepaalde ritmes, waardoor het 
ene metrum als meer geschikt werd gezien voor een bepaalde 
tekst dan een andere. Een heel bekend metrum is bijvoorbeeld 
de dactylische hexameter: deze kennen we onder andere van de 
epen van Homerus en het was de standaard voor een heroïsch 

epos. Een dactylische hexameter bestaat uit zes versvoeten (die 
we onderscheiden met een /) en is grotendeels opgebouwd uit 
dactyli: een versvoet die bestaat uit eerst een lange lettergreep 
en daarna twee korte (dat geven we aan als volgt: - v v). Een 
regel eindigt dan vaak in een spondee (twee lange lettergrepen, 
- -) of een trochee (één lange en één korte lettergreep, - v). Een 
voorbeeld: 

Nu is dit niet zo’n heroïsche zin, maar in de oudheid 
was de associatie van dit metrum met een epos heel sterk. 
Het gebruik van de dactylische hexameter wordt dan ook als 
een sterk argument gezien om de Metamorfosen van Ovidius 
tóch tot de epen te rekenen ondanks dat dit werk op sommige 
punten sterk afwijkt van een traditioneel epos. 

Een ander bekend metrum is de jambe, een versvoet van 
twee lettergrepen met eerst een onbeklemtoonde en daarna een 
beklemtoonde lettergreep (v -). Dit metrum klinkt vaak lekker 
vlot en werd dus ook veel gebruikt voor spotgedichten, maar is 
ook veel terug te vinden in serieuzere poëzie:

Tegenwoordig hechten 
we niet meer heel bewust 
waarde aan een metrum. 
Veel hedendaagse poëzie 
wordt in vrij vers geschreven, 
zonder rijm of specifiek ritme. 
Gebruik maken van een 
metrum wordt tegenwoordig 
vaak gezien als een ouderwets 
puzzeltje, en niet meer een 
uiting van poëtisch genie. 
Toch zullen degenen die 
regelmatig nog wat poëzie 
lezen kunnen beamen dat zo’n 
ritme toch belangrijk blijkt. 
Als zo’n dichter er zelf even 
naast zit, of je leest slordig en 
slaat een lettergreep over, kan 

Stel dat Boerstoel hier in de laatste regel  “maar” en “dan” 
weg had gelaten, wat voor ons taalgevoel 
prima had gekund: “als ik drink gaat het 
wel.” In dat geval had de laatste regel ineens 
twee lettergrepen minder gehad, waardoor 
het jambische ritme van de zin uit balans zou 
raken. Het zou dan lang niet zo sterk over zijn 
gekomen, ondanks dat veel mensen bij een 
lezing van dit gedicht zich niet bewust zullen 
zijn van het metrum dat erachter zit. 

Dat er minder focus is gaan liggen op 
metrum in poëzie maakt wel dat we er anders 
mee om gaan nu. Tegenwoordig zul je in een 
boekhandel toch niet snel de discussie horen 
dat die bundel wel mooi was, maar het gekozen 
metrum misschien toch niet zo aansloot bij de thematiek (er 

hierbij van uitgaand dat er in boekhandels nog steeds over 
poëzie gediscussieerd wordt). Metrum 
kan echter nog wel iets zijn waarmee een 
dichter meer nadruk kan leggen op bepaalde 
woorden of een andere kunstgreep sterker 
aan kan zetten. Een voorbeeld hiervan is 
een fragment uit één van mijn favoriete 
teksten van Leonard Cohen, “One of Us 
Cannot Be Wrong,” waarin de benadrukte 
lettergrepen in het metrum samenvallen 
met het gebruik van assonantie (klanken 
die hetzelfde zijn, hier dikgedrukt). Voor de 
mensen die inmiddels de smaak te pakken 
hebben, het metrum is hier opgebouwd uit 
amphibrachen (v - v) en anapesten ( v v -).

Door de o-klanken in de vijfde regel in de benadrukte 
lettergrepen van het metrum te laten vallen komt er veel meer 
nadruk op, en wie de muzikale versie van deze tekst kent, zal 
ook zeker herkennen hoe dit bijdraagt aan het opbouwen naar 
de climax van het nummer. 

Poëzie is een medium dat helaas door veel mensen 
tegenwoordig als ontoegankelijk wordt ervaren, maar met de 
veranderde functie van het gebruik van metrum hoef je je dus 

Een duidelijk 
poëtisch ritme 
kan je helpen 
de zinnen te 
herinneren.

“

”

niet af te laten schrikken door een misschien beperkte kennis 
van hoe dit werkt. Het is er niet meer als puzzel of moeilijke 
sociale conventie. Het metrum is simpelweg een van de 
manieren geworden waarop een dichter bepaalde zaken iets 
meer kan benadrukken, om jou meer mee te kunnen voeren. 
Voor wie dit meer wil ervaren kan ik maar een ding aanraden: 
meer poëzie lezen; en vooral: het meer voorlezen. Pas als het 
uitgesproken wordt komt zoiets het beste tot z’n recht. ■

dat toch flink storen. Neem 
het volgende gedicht van 
Jan Boerstoel, in jambische 
tetrameter, “Filosofie”:
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Als je een score van 30 in tennis hebt, betekent dat eigenlijk dat je pas twee punten hebt gehaald. Waarschijnlijk werd er in de middeleeuwen een klok 
gebruikt om de score bij te houden, met een kwart voor ieder punt.

Het getal 31 is in het Turks een metafoor voor mannelijke masturbatie. De 3 is de hand, en de 1… vul zelf maar in.

Zoveel Prometheanen, zoveel 
boekenkasten. Deze Pyros nemen 
we een kijkje bij de boekenkast van 
kersverse eerstejaars Marit Tijhuis.

“Een van de boeken die ik hier heb is 
het puzzelboek van de Britse geheime 
dienst, de GHCQ. Daar ben ik toch wel 
heel trots op. Ik had het voor Sinterklaas 
gevraagd om extra te kunnen oefenen 
op lastige puzzels. Ik heb vorig jaar 
namelijk voor het eerst meegedaan aan 
de AIVD kerstpuzzel, en heb daar uren 
aan besteed. Ik heb zo fanatiek mijn best 
gedaan en kon zelfs ongeveer een kwart 
oplossen! Er is dus nog genoeg ruimte 
voor verbetering, en dit boek gaat mij 
daar misschien bij helpen…”

“Ik lees veel Nederlandse boeken, maar heb een Amerikaanse tante die mij altijd 
Engelse boeken geeft. Het zijn wel altijd hele goede boeken. Dit boek, All the Things 
We Cannot See van Anthony Doerr is een favoriet van mij, en zeker mijn favoriete 
boek dat ik zelf heb. Het is mooi geschreven en het verhaal neemt je mee in de 
belevingswereld van een blind meisje. Haar vader maakt miniatuurplattegronden 
voor haar zodat zij toch de stad als het ware kan zien. Dan komt er nog een belangrijke 
sleutel in het spel die haar vader verstopt voor haar in een van de miniaturen, en 
het is prachtig om die ontdekking met haar mee te maken. Ik hou erg van boeken 
waarin je in een belevingswereld van iemand kruipt, het maakt me dan eigenlijk 
niet zoveel uit in wat voor genre dat boek valt. Ik Geef Je de Zon van Jandy Nelson 
is een voorbeeld hiervan. Ik heb hem hier niet staan, maar dat boek was een boek 
waarvoor ik in een hoekje kroop en niet gestoord mocht worden. Ik heb het in één 
keer uitgelezen. Maar dat is het ding met boeken; als ik ze eenmaal heb, dan moeten 
ze uit. En het liefst zo snel mogelijk.” ■

“Eigenlijk moet ik bekennen dat ik 
niet heel veel boeken heb. Ik houd wel erg 
veel van lezen, en doe het graag, maar de 
meeste boeken die ik lees haal ik uit de 
bieb. Het rijtje dat ik wel heb zijn boeken 
die ik gekregen heb of boeken die ik van 
een boekenbon heb gehaald. Het boek De 
Droom van de Leeuw van Arthur Japin dat 
erbij staat komt ook uit de bibliotheek, 
die moet ik eigenlijk nog terugbrengen. 
Ik heb dat boek gekozen doordat een van 
mijn favoriete podcasts, De Eeuw van de 
Amateur, een heel mooi interview had 
met Arthur Japin. Hij vertelde over hoe 
hij eigenlijk heel afgelegen woont en dat 
kon ik me zo goed voorstellen. Hierdoor 
wilde ik graag een boek van hem lezen, 
en daar ben ik nu net in begonnen. 
De roze “Thee thee thee” mok heb ik 
gekregen van de podcast, omdat ik hen 
op hun Wikipedia pagina’s help met 
het doorlinken van bepaalde quotes en 
namen die ze in hun podcasts gebruiken. 
Het is erg leuk! Zeker gaan luisteren.” 

+PROMETHEAANSE%
–BOEKENKASTEN%

+DOOR%
VERA
VERKOOIJEN

Wiskunderoute
20 april t/m 5 mei
Museum Boerhaave, Leiden
Heb jij na het lezen van deze Pyros 
nog geen genoeg van getallen? Doe 
dan mee met de wiskunderoute in 
het Boerhaave Museum! Met een 
koffer vol attributen ga je door het 
museum heen om zo wat extra 
verdieping te krijgen. Behalve je 
entreeticket voorh het museum 
zitten er geen kosten aan verbonden. 
Kijk voor meer informatie op www.
rijksmuseumboerhaave.nl/te-zien-te-
doen/wiskunderoute/

Museumnacht
18 mei
Diverse musea en locaties in Leiden
Night at the museum! Maar dan 
anders. Alle musea in Leiden zetten 
voor één nacht hun deuren open. 
Er zijn overal leuke activiteiten 
te doen en natuurlijk ook mooie 
tentoonstellingen te bezoeken! Kijk 
voor meer informatie op www.
museumnachtleiden.nl

Cultuurfabriek
14 juni
Het volkshuis, Leiden
Voor de allereerste keer organiseert 
Prometheus de Cultuurfabriek! Doe 
mee met leuke workshops, kijk naar 
bandjes en beleef de hele avond 
cultuur! Houd voor meer informatie 
de weekmail in de gaten! ■

Culturele
agenda
door Vera Verkooijen

Eline: Waar is Australië op de kaart?
Sander: Dat bestond toen nog niet.

Antsje: Oh, je komt uit België, wat zielig!

Tonda: Wat is een commissie zonder 
opgelopen trauma’s?

Anastasia: Ik heb weleens mensen die 
me vragen: wil je niet al kinderen? Nee, 
ik bén kinderen!

Gerard: Dingen zijn het leukst om te 
stelen als de mensen van wie je steelt er 
waarde aan hechten.

Tonda: Eddie is niet in getallen uit te 
drukken.

Esmée: Pottenbakken!
Nina: Oh, zijn we daarvoor hier? Ik 
hoorde alleen dat we aan potten gingen 
zitten.

Jos: Tja, dat zijn eh... Hoe zeg je dat 
netjes? Nazi’s.

Floris: Dat is de echte kerstgedachte: 
iemand anders zich vol zien vreten.

Eveline: Oma is dood!
Cid: Stop met huilen, kreng!

Esmée: Moet ik ook cool doen? Ik weet 
niet of ik dat kan.

Bo: Schurft is een Leidse 9/11.

Eline: Ik vind het helemaal prima als je 
thuis zwaar aan de cocaïne zit.

Sander: Wil je weten wat de zeven 
wonderen van België zijn?
Joris: De kabinetsformatie?

Dominique M: Ik wilde net boos 
worden, maar ik was te gelukkig. Dit is 
mijn leven.

Floris: Daar hebben we beleid over.
Eline: Is er beleid?

Gijs G: Gilmore Girls, super-vo.

Rik: Ik heb echt een vurige passie voor 
het lastigvallen van mensen.

Riccardo: Ik kwam gisteren dronken 
Jurrian tegen.
Floris: Dronken Jurrian kom je best wel 
vaak tegen.

Esmée: Hoezo is de Hoogvliet geen 
seksshop?

Dominique M: Ik geniet van je spekkige 
aanwezigheid, Leo.

Eddie: Ik word er wel vrolijk van, maar 
niet op de goede manier.

Riccardo: Ze zeggen: ‘je moet een plan 
hebben en een crew’. En ik zeg: ‘nee, ik 
wil anarchisme!’

Hester: Hoe slechter je het inplant, hoe 
meer tijd je overhoudt.

Eline: Sander, als je mijn papa bent, gaan 
we dat exploiteren.

Anne B: Esmée, hebben we nou dezelfde 
valentijnsdate?

Gerard: Panda 14 stevent af op zijn 
jaarlijkse erectie en hij doet er niets mee.

Eline: Mijn organen zijn 
verzamelobjecten.

Nina: Ik heb aan je reflectieverslag gelikt 
en het was niet zout.

Bo: Al die vrouwen zijn high van de 
vrouwentestosteron.

Emma: Als Monique Smit en Dominique 
met elkaar gingen zoenen, zouden ze 
elkaar een kopstoot geven.

Suzanne: Ik huil alleen als ik dronken 
ben, zoals normale mensen doen. 

Gijs P: Waar ligt Zuid-Friesland dan?
Thijs-Jan: Ergens in Frankrijk?

Lisette: Ja überhaupt, wat is sperma? ■

QUOTES door
Sander

Huls
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