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De Pyros is het verenigingsblad van A.S.V. Prometheus. De redactie bestaat uit Francine 
Geurts (hoofd- en eindredactie), Marianne de Heer Kloots, Eden Zhang en Wouter Cames van 
Batenburg (lay-out en cover), Berend Boer, Francine Maessen, Robert van de Peppel en Yorim 
Christiaanse. Met dank aan Annemiek Bergman voor haar tekeningen. Ook dank aan Erwin 
Dijkstra, Emily Klerks, Fons van der Linden, Vera Verkooijen, Marijke van der Waard en 
Nadia Wijers voor hun bijdragen. Verder dank aan Violet Broersma, Sabine Böhmer en Jelmar 
Hugen voor de interviews.

Dit is de Pyros van december 2013, de eerste Pyros gedrukt onder het bestuur Elegast, oftewel 
nr. 1 van jaargang ’13-’14. Deze Pyros heeft als thema ‘Elementen’. Kopij voor de volgende 
Pyros kan worden gestuurd naar pyros@asvprometheus.nl, tot uiterlijk 1 maart 2014. Gelieve 
(ruim) van tevoren contact op te nemen met de redactie o.v.v. ‘Freelancers’.
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V oorwoord
Voor ik de verantwoordelijkheid van eindredacteur op me had genomen – sterker 

nog, voordat ik überhaupt in de redactie zat – was ik al druk bezig met het bedenken 
van thema’s voor ons zo geliefde blaadje. Ik was al een aantal jaar lid van Prometheus, 
maar nog niet zo lang dat ik elke Pyros ooit gemaakt in mijn handen had mogen 
hebben. Omdat ik geen idee had welke onderwerpen er al aan bod waren gekomen 
besloot ik het archief in te duiken, op zoek naar inspiratie. 

Het viel me meteen op dat een aantal thema’s erg op elkaar leken. Zo  
hebben de Pyrossen1  met de thema’s Pubers (2013), Seks (2012) en Remancipatie (2010) 
met elkaar gemeen dat zij allen verwijzen naar het lichaam, of het nou over mannelijke 
of vrouwelijke hormonen – of geslachtsdelen – gaat. Ook geschiedenis is een populair 
onderwerp, wat te zien is aan de thema’s Tijd (2008), Tijdreis (2009) en wellicht Helden 
(2013). Er waren daarnaast een aantal taalgerelateerde thema’s, waaronder ABC (2011)2, 
Neologismen (2010) en Wij Taalpubers (2004), maar dit mag zeker geen schok zijn gezien 
het karakter van dit blaadje.

Er zijn een paar vreemde vondsten geweest, onder al die thema’s. Zo werd er in 
Wij Taalpubers verwezen naar het komende nummer dat 250 afgeknipte bavianenneuzen 
in een sporttas op schiphol [sic] zou gaan heten, en zo geschiedde (2005). In 2006 
werd Het beste uit 15 jaar Pyros gedrukt en onder hetzelfde bestuur verscheen in de 
zomer Het Grote Pyros Vakantieboek (2007): Prometheanen ontvingen een van de drie 
versies, waarbij op de omslag de personages Taptoe, Okki of Oktoknopie stonden 
en waarbij de middelste vier pagina’s in elke editie verschilden, onder het mom van 
“spaar ze allemaal”. De daaropvolgende Pyros was een Doe-Het-Zelf-Pyros, waarbij 
Prometheanen de losse blaadjes zelf in elkaar moesten zetten.

Tijdens het doorsnuffelen van al die oude Pyrossen kwam ik erachter dat er, 
hoewel we het inmiddels niet anders meer kennen, in de begindagen3 helemaal geen 
thema werd aangehouden. Van 1996 tot 2002 heette de Pyros namelijk gewoon alleen 
maar “Pyros”. In 2002 werd er een speciale editie met als thema Reizen gedrukt, maar 

1 Excuses aan alle Prometheanen die hier liever een andere meervoudsvorm hadden zien 
staan. Mijn Pyros, mijn spelling! *evil laugh*
2 Hoewel deze Pyros technisch gezien 24 verschillende onderwerpen had, gaan we hier 
uit gemakzucht toch maar op de naam af.
3 Er missen een boel Pyrossen uit deze periode, dus het kan zijn dat ik iets over het hoofd 
zie omdat het simpelweg niet in het archief te vinden is.
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onder het daaropvolgende bestuur was de Pyros weer gewoon themaloos (tenzij je 
ΠΥΡΟΣ uit 2002 meetelt). De themaloosheid ebde nog een beetje voort, met in zowel 
2006 als 2007 telkens één “gewone” Pyros; en de laatste themaloze Pyros verscheen in 
2010. 

Ondanks het feit dat er in de beginjaren op de voorkant of in het colofon meestal 
geen thema prijkte, was er echter wel sprake van een bepaalde onderverdeling. 
Jarenlang was het namelijk de gewoonte om in elke Pyros onderwerpen te behandelen 
die te verdelen waren onder de vier elementen – Vuur, Water, Aarde en Lucht. Ik vond 
dit zo’n geniaal concept dat ik dit weer terug wilde brengen – en daardoor heb je nu de 
Elementenpyros in handen. 

De redactieleden hebben dit thema op verschillende manieren ter harte genomen, 
zoals je verderop zult kunnen lezen. Yorim neemt Prometheus’ element ter hande en 
beredeneert waarom echte draken onmogelijk vuur zouden kunnen spuwen, terwijl 
Robert verder schrijft over Doon, die deze keer de zee op moet. De twee Francines 
houden zich bezig met aarde en lucht, en nemen ondertussen per stuk even een 
interview af (het zit vast in de naam). Het Woordenboekspel is, na lange afwezigheid 
maar onafnemende populariteit, weer terug. Als laatste heeft Berend gehoor gegeven 
aan de vraag om interactiviteit door een kruiswoordpuzzel te maken. Vergeet echter 
ook onze lay-outer Marianne, en onze illustratoren Eden en Wouter niet, die ervoor 
gezorgd hebben dat deze Pyros niet louter uit tekst bestaat maar er ook nog ‘ns 
prachtig uitziet.

Dit jaar maken we voor het eerst gebruik van de term ‘freelancers’ voor 
Prometheanen die niet in de redactie zitten, maar wel in de Pyros gepubliceerd 
staan. Zoals je wel kunt zien aan het aantal inzendingen is deze benaming een succes 
gebleken! Prometheanen zijn niet voor niets Prometheaan – het is dan ook niet 
verwonderlijk dat er ook door freelancers over vuur geschreven wordt, namelijk door 
Marijke. En terwijl freelancer Nadia zich tijdens het kennismakingskamp als een vis in 
het water voelde en hier dan ook een stuk over schreef, zitten ook Fons, Vera en Erwin 
duidelijk in hun element. Emily neemt het stokje van Vivian over als het op de Pyros 
Light aankomt, en Annemiek maakte de prachtige tekeningen die de binnenkant van 
de omslag sieren. 

Kortom, een goedgevulde Pyros! Als je je nu nog verveeld tijdens de kerstdagen, 
dan weten wij het ook niet meer…

Namens de redactie,
Francine Geurts
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T wee
door Marijke van der Waard
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B rieven

Geachte Prometheus,

Mijn woede is groot. Nooit tartte iemand mij meer 
dan jij deed. Nooit daagde iemand mijn almacht zo uit, 
niemand bespotte en verachtte mijn gezag zoals jij. Nooit 
toonde iemand zo’n hybris. Het vuur van de berg Olympos 
had op zijn plaats moeten blijven; het had iets goddelijks 
moeten zijn. Het had nooit in mensenhanden moeten 
vallen, het had ervoor moeten zorgen dat de mens van 
ons afhankelijk was. Want kijk wat het teweeg heeft  
gebracht: de mens is het toppunt van zijn arrogantie 
nabij. 

Geen mens heeft meer respect voor het werk van Nyx 
en Hebera, voor het verschil tussen dag en nacht dat zij 
bewerkstelligen. Door jou ontsteekt men licht wanneer 
men wil, bespot en overwint men de nacht en haar 
heilzame duisternis.

Wij, de Goden, zijn onbruikbaar en nutteloos 
verklaard. De mens heeft ons niet meer nodig voor het 
genezen van hun zieken, voor het cremeren van hun 
doden, voor het verkrijgen van goed voedsel, voor het 
winnen van de strijd. Ze maken zelf hun wapens, ze 
stoken zelf hun vuur. Ze bouwen zelf hun steden, ze 
overwinnen zelf hun vijanden. Ze schrijven zelf hun 
literatuur, ze maken zelf hun beschaving. Voor niets keren 
ze zich nog naar ons. Om niets vereren zij ons meer.

Mijn woede is groot en mijn wraak zoet. Je zult 
boeten voor deze beslissing. Je hybris keert zich tegen je. 
Eeuwig zul je geketend zijn aan de berg de Kaukasus, 
waar de eenzaamheid je bezoekt en de adelaar komt 
om je lever te eten, iedere dag weer. Je lever groeit weer 
aan, maar de adelaar zal terugkeren. Iedere dag zal hij 
je eraan herinneren hoe de lever van Olympos, ONS VUUR, 
van ons is weggenomen. Hoe je het hebt gestolen en hebt 
weggegeven. 

Was getekend,
Zeus



5

Waarde Prometheus,

Mijn dank is groot. Nooit kan een mens ooit dankbaarder zijn dan voor 
het vuur van de Olympos en voor de beschaving die u onze maatschappij 
schonk. Het veranderde onze wereld. Het bracht zoveel moois. 

 
Voor de open haard zitten, naar de vlammen kijken, een slok nemen van 
je warme chocolademelk of koffie, de krant nog eens open slaan. Het 
intense genot van het verbreden van je horizon, van leren over het leven, van 
studeren en kennis vergaren, van het schrijven en je verwoorden. En dan 
de ontzagwekkendheid van de Kus van Klimt of de Sagrada Familia 
van Gaudí, de relativiteitstheorie van Einstein of de hechtingstheorie van 
Bowlby, de havens van Hamburg en de David van Michelangelo. De 
goedgevulde boekenkast, het prikbord vol foto’s, de papierbak vol kranten. 
En al deze letters, geschreven met de hand of getypt op een laptop. Al die 
dingen, groot of klein, al die dingen die ons leven zo bijzonder maken, dat 
alles hebben we aan u te danken.

Daarom is mijn dank eeuwig. Daarom ben ik trots mij nu een 
Prometheaan te mogen noemen. Daarom zal ik u mijn dank en eer 
bewijzen wanneer ik naar een lezing ga of mij aanmeld voor een gilde. 
Daarom zal ik uw beschaving eer aandoen door mij aan te sluiten als 
freelancer voor de Pyros en zal ik mijn vrienden met trots vertellen dat ik bij 
een studentenvereniging zit. 

Opdat de westerse beschaving floreert. 

Was getekend, 
Marijke
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K ennismakingskamp:

Na een gezellige EL CID-week, waarin wij als eerstejaars vol overtuiging en 
zonder twijfel voor Prometheus hadden gekozen, kregen wij al snel de kans om elkaar 
beter te leren kennen. Zoals ieder jaar werd er een kamp georganiseerd, maar deze keer 
was er voor het eerst een overkoepelend spel: de Prometheaanse Spelen. 

Op maandag 26 augustus verzamelde zich een groep van zo’n veertig 
enthousiaste Prometheanen, om vervolgens af te reizen naar een manege in het 
Twentse plaatsje Markelo. Eenmaal aangekomen leerden we elkaar al meteen beter 
kennen door leuke kennismakingsspelletjes: we hebben elkaar getekend, elkaars 
verhalen verder geschreven en boeken uitgewisseld. Daarna was het tijd om ons 
wat competitiever op te stellen: om de Prometheaanse Spelen te winnen, moest je 
met je groepje de meeste punten verzamelen in verschillende opdrachten. Al snel 
verschenen er kleurrijke vlaggen met bizarre, maar originele namen zoals ‘Kaastopia’, 
‘Snorschildpad’ en ‘De Bacchanten’.

door Nadia Wijers

de rometheaanse
fosfor
15

30,974
P pelenS

kalium
19

39,098

zwavel
16

32,066

Na een heerlijke maaltijd van soep en stokbrood met kruidenboter konden we 
het tegen elkaar opnemen in Minute to win it, waar we soms onmogelijke opdrachten 
binnen een minuut moesten zien te volbrengen. Probeer maar eens, zuigend aan een 
rietje, een M&M op te pakken en boven op een ander rietje te leggen dat in een stuk 
ontbijtkoek gestoken is; en dat vier keer binnen één minuut. Of vier stiften naar de 
andere kant van de tafel te transporteren, door ze tussen je neus en lippen te klemmen. 
We hebben veel gelachen, aangemoedigd en, als het iemand toch lukte, gejuicht. ’s 
Avonds heeft een groep een spannende avondwandeling in het donker gemaakt. De 
minder actieve Prometheanen kozen ervoor chips te eten en gezellig te praten bij het 
kaarslicht van appelmoespotjes die in de vorm van een hartje waren gezet.



7

Na een goede nachtrust in de stapelbedden van de manege vertrokken we de 
volgende ochtend naar Enschede, om daar een interessante rondleiding te krijgen. 
Onze groep werd in tweeën gesplitst: de ene rondleiding legde de nadruk op 
geschiedenis, de andere op architectuur. We hebben ontzettend veel geleerd over 
Enschede, met haar talloze beelden die door de hele stad verspreid zijn. De wandeling 
eindigde in de prachtige kerk, waarvan we nu alle symbolische bouwelementen 
kunnen opnoemen.

Rond lunchtijd kregen we onze tweede opdracht in de Prometheaanse Spelen, en 
wel een erg originele: verzamel zoveel mogelijk verschillende stukjes toiletpapier. Café-
eigenaars keken ons verbaasd aan toen we hen vroegen of we een stukje toiletpapier 
mochten meenemen. En nog verbaasder als we dan teleurgesteld waren dat het 
toiletpapier ‘maar gewoon wit was en geen printje had’. Uiteindelijk bleek het toch 
mogelijk een aardige stapel te krijgen!

’s Middags hebben we ons opgesplitst om een museum te bezoeken. De ene 
groep is naar het Rijksmuseum Twente geweest. Daar waren onder andere levensechte 
houtskoolschilderijen te zien en bijzondere creaties waarin het menselijke, dierlijke 
en technische in een lichaam werden gecombineerd. De andere groep ging naar 
de Twentse Welle, waar de vindingrijkheid van de mens centraal stond. Na ons 
museumbezoek is een groepje Prometheanen een heerlijk ijsje gaan eten en daarna 
zijn we met de trein weer teruggereisd naar de manege. Terwijl er een groepje aan 
het koken was en, later, toen een ander groepje na het eten de afwas deed, hadden de 
andere Prometheanen tijd om lekker in het gras te liggen, een boek te lezen of te Ninja-
en. 
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De gehele avond die volgde stond in het teken van de Grote Prometheus Cultuur 
Quiz. Menig Prometheaan wilde deze quiz nog liever winnen dan de Spelen zelf; 
het winnen van de quiz bezorgt je namelijk een hoop eer. Wij eerstejaars volgden de 
quiz met grote ogen, maar zouden toch moeten hebben kunnen voorspellen dat na de 
onmogelijke opdrachten van de avond tevoren onmogelijke vragen zouden volgen. 
Hoeveel putjes heeft een golfbal? Wat waren de precieze jaartallen van verschillende 
Romeinse veldslagen en wie was de tegenstander? Zo’n vier uur lang hebben we ons 
over dergelijke vragen gebogen. De grote finale bestond uit het herkennen van zo veel 
mogelijk snorren. Dit klinkt lichtelijk vreemd, maar deze symboliek werd door alle 
Prometeheanen zeer gewaardeerd. De manege had namelijk de naam ‘Snorrewind’ 
en de leden van de kampcommissie droegen snorbrillen. Dit was dus een ontzettend 
leuke en grappige afsluiting van de GPCQ. Uiteindelijk gingen de Zeven Pony’s 
der Apocalyps er met zilveren bekertjes en de eer vandoor. Na de quiz bleven veel 
Prometheanen nog gezellig napraten en spelletjes doen.

De volgende ochtend kregen we de uitslag van de Spelen: hoewel de Pony’s 
de GPCQ hadden gewonnen, had D.I.N.O. de meeste punten verzameld en dus de 
Spelen gewonnen! De laatste spullen werden ingepakt, buiten in de zon werd gekletst 
en er werden nog een paar potjes Ninja gespeeld. Daarna was het toch echt tijd om te 
vertrekken. 

Het is zeker een zeer geslaagd kamp geweest met leuke, leerzame en originele 
activiteiten. De eerstejaars hebben elkaar en de ouderejaars beter kunnen leren 
kennen en voelden zich na dit weekend ongetwijfeld al echte Prometheanen. De 
kampcommissie heeft ontzettend zijn best gedaan en voor een onvergetelijk kamp 
gezorgd. Volgend jaar weer! 
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Z ee
door Robert van de Peppel

“Doon, Doon, Doon! Vaar naar waar geen schip gegaan is! Neem veel mee op reis!”
Hij had nog steeds een piep in zijn oren van die zin die opeens uit de mond van 

een merkwaardige dame in het steegje schelde. Na het horen van deze opdracht had hij 
de vrouw verbaasd aangekeken, die onverstoord was blijven staan met een brutale blik 
in de ogen. Omdat hij had verwacht dat ze snel zou verdwijnen, zoals gebruikelijk is na 
zo’n optreden, had hij niet geweten wat hij zeggen moest en was dus maar snel weer 
verder gelopen. Met een snelle blik achterom had hij gezien dat ze hem nog steeds 
nakeek. “Neem veel mee op reis”; wat een rare zin is dat nou weer. “Neem veel mee...” 
“Ee, ee, ee, eeeeeee…”

Ongemerkt is hij alweer op het marktplein aangekomen, waar hij door de 
reacties van voorbijgangers doorkrijgt dat hij hardop klanken aan het uitstoten is. 
Doon staat in één klap stil met een rood hoofd, draait scherp naar rechts en loopt een 
boekwinkeltje binnen. De verkoper blokkeert hem in de deuropening, en vraagt op 
licht intimiderende toon of hij hem ergens mee kan helpen. Doon legt uit dat hij een 
boot nodig heeft. “Waarom ik naar een boekwinkel ga voor een boot? Omdat ik geen 
geld heb om een boot te kopen, maar ik heb nog wel een boekenbon.” De verkoper 
denkt even na, en vraagt hoeveel geld er op zijn boekenbon staat. Van een hoge plank 
haalt hij vervolgens een dik boek met hele dunne bladzijden en kleine letters. “Hier 
staat alles in wat je nodig hebt. Gewoon bij het begin beginnen.” Doon rekent het boek 
af. “Je kan helaas geen wisselgeld krijgen van je bon”. Het zij zo.

Naar buiten gelopen kijkt hij rond op zoek naar het dichtstbijzijnde bankje en 
begint direct te lezen. Het duurt kort voordat hij de relevante passage heeft gevonden, 
en de inleiding is best interessant. Daar is de handleiding:

“Maak nu een boot van pijnboomhout. Maak daar verschillende ruimten in, 
en bestrijk hem vanbinnen en vanbuiten met pek. Maak hem driehonderd el lang, 
vijftig el breed en dertig el hoog. Je moet er een lichtopening in aanbrengen en aan de 
bovenkant één el openlaten; de ingang moet je in de zijkant maken. De boot moet een 
benedenverdieping krijgen en daarboven nog twee verdiepingen.”

Meer stond er niet in over het maken van de boot. Had hij daar nou dat hele 
boek voor gekocht? Maar het valt in elk geval mee; het enige wat hij nodig heeft is 
pijnboomhout en pek. Aan de rand van de stad moet hij maar eens beginnen om te 
kijken hoe ver hij zou komen; ergens dichtbij het water zodat hij meteen vertrekken



10

kan. Eerst een stukje land afbakenen. De boot wordt 300 el lang en 50 el breed, dat is 
dus 3 meter bij 50 centimeter. Een paar stokjes en een stukje lint zijn genoeg om een 
kleine scheepswerf af te zetten. Met de overige stokjes schrijft hij zijn naam in het zand. 
Een bouwmarkt is de eerste plek waar hij heengaat, een tonnetje pek en een grote bijl 
heeft hij dan alvast. 

Het is een heel eind lopen naar de bouwmarkt. Net voor sluitingstijd kan hij nog 
naar de juiste materialen worden gewezen, en even later staat hij weer buiten met een 
grote ton pek en een handzame bijl. Met de bijl over zijn schouder schopt hij nu de ton 
rollend voort. In de wandeling van vele uren dwars door de stad levert dat heel wat 
kwade blikken op, die verzachten bij de aanblik van de bijl. Luid kletterend over de 
onregelmatige stenen komt hij dan eindelijk weer bij zijn scheepswerf aan; het is nu 
diep in de nacht. Het is al behoorlijk koud, maar hij draagt een dikke jas en besluit dus 
maar te overnachten op het stukje land aan het water. Wie nu langs de rivier zou lopen, 
zou hem daar zien liggen met een bijl onder zijn hoofd en een vat onder zijn arm, met 
naast hem de letters “DOON” in het zand geschreven.

In de morgen wordt hij aangenaam gewekt door een groot roze beest dat met een 
natte snuit aan zijn gezicht snuffelt. Wanneer hij zich heeft opgericht ziet hij het dier 
achter een man aan rennen die allerlei beesten achter zich aan had lopen. Hij veegt 
zijn gezicht af, pakt de bijl en vertrekt snel naar het bos dat langs de rand van de rivier 
loopt. Doon heeft eigenlijk geen idee hoe een pijnboom eruit ziet, maar hij kan zich 
herinneren dat hij ooit pitten van een pijnboom heeft gegeten. Hij houdt zijn ogen strak 
naar de grond gericht op zoek naar pitten die hem bekend voorkomen. Niet veel later 
vindt hij er een heel stel. Hij kijkt omhoog, maar kan niet zien of er boven in de bomen 
ook zulke pitjes hangen. Met de bijl besluit hij de eerste boom om te hakken. 

Wanneer de boom eenmaal gevallen is kan hij ook geen pitjes meer ontdekken. 
Misschien is het ook helemaal niet het seizoen voor de pijnboom om pitjes te maken. 
Een hele dag houthakken levert hem een heel bosje pijnbomen op, die hij ter plekke in 
planken hakt en naar de werf versleept. Binnen een paar dagen ligt er een hele stapel 
hout, klaar om in elkaar gezet te worden. Met de pek plakken de planken aan elkaar, 3 
meter lang en 50 centimeter breed. Nu nog een rand. Maar 30 centimeter hoog? En drie 
verdiepingen? Opeens herinnert hij zich een film die hij heeft gezien. Ze gingen varen 
met een boot, botsten ergens tegen aan en zouden gaan zinken in ijskoud water. De 
boot had meerdere verdiepingen die konden worden afgesloten, zodat de verdieping 
met het lek gesloten kon worden. Toen dat gelukt was stond de kapitein op de 
voorplecht en zei “ik ben koning van de wereld”. Doon bouwt drie verdiepingen van 
elk 10 centimeter, en als hij aan de zijkant aan een plankje duwt, kan hij elke verdieping 
afsluiten.
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De boot is bijna klaar. Doon doopt zijn beide handen tot aan de ellebogen in 
het vat met pek en begint de boot zorgvuldig van binnen en van buiten in te smeren. 
Hij heeft nog nooit zo’n zwarte, kleverige boot gezien. Doon duwt de boot met zijn 
zwarte onderarmen het water in. Hij drijft! Met een aanloopje springt hij op de boot. 
In één beweging zakt hij door de drie verdiepingen van de boot heen, en blijft bij zijn 
armen steken in het onderste gedeelte. Trappelend krijgt hij de boot weer op de kant. 
Kleddernat zit hij langs de waterkant met zijn hoofd in zijn handen. Hij denkt pas te 
laat aan de staat van zijn handen; zwarte strepen zitten nu ook op zijn voorhoofd en 
zijn wangen. Hij ziet al meteen wat er aan de hand is met de boot: de pek kleeft niet 
goed genoeg om zijn gewicht te dragen. Ach ja. Misschien had hij niet naar de vrouw 
moeten luisteren. 
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M useadoor Francine Geurts

De Cultuurcolumn is weer terug! 
Deze column zal elke keer 
een ander aspect van cultuur 
belichten, met in de toekomst 
onderwerpen als literatuur, 
film, muziek, games etc. 
Deze keer behandel ik een 
aantal minder bekende (maar 
opvallende) musea in Zuid-
Holland die te maken hebben 
met het element Aarde.

Boomkwekerijmuseum (Boskoop)
Beleef 500 jaar boomkwekerijgeschiedenis! De vaste tentoonstelling toont de 

ontwikkeling van de boomkwekerij vanaf de middeleeuwen tot de hedendaagse 
moderne sierteelt; de wisseltentoonstellingen hebben of een ‘groen’ karakter, 
gerelateerd aan de boomkwekerij (planten, takken, siervruchten e.d.), of een ‘historisch’ 
karakter, gerelateerd aan een bijzondere gebeurtenis in Boskoop. Verder is er een 
boomkwekerswoning die laat zien hoe een boomkwekersgezin van rond 1900 woonde 
en leefde, en in de museumkwekerij staan allerlei planten die illustreren hoe bomen en 
planten rond 1900 werden vermeerderd en gekweekt. Naast het museumbezoek kun 
je ook een educatieve ‘groene’ rondwandeling door Boskoop maken, een rondvaart 
langs de kwekerijen houden, een demonstratie boomvermeerdering bijwonen, een 
workshop volgen waarin je bloemen droogt en bloemcollages maakt, of – afhankelijk 
van het jaargetijde – een plantje kopen. Daarnaast is er nog een bibliotheek die serieuze 
belangstellenden de mogelijkheid biedt gedetailleerde studies te verrichten, bovenal 
naar de boomteelt zoals die vanaf 1600 heeft plaatsgevonden in Nederland en Boskoop. 
Als je graag bomen bestudeert, ben je hier dus aan het juiste adres!

Toegang: volw. €4, MK1 gratis. Bezoek de redelijk geslaagde website hier:  
www.boomkwekerijmuseum.nl.

1 Museumkaart



13

Scoutingmuseum ‘De Ducdalf’ (Rotterdam)
Hangt je uniform nog in de kast en wil je oude herinneringen ophalen? Of ben je 

nooit scout geweest en ben je om een andere reden wel benieuwd naar de geschiedenis 
van scouting? Scoutingmuseum “De Ducdalf” heeft als doelstelling om de geschiedenis 
van de padvinderij van vroeger en scouting van nu voor het nageslacht te bewaren. 
Wil je zien welk uniform je (groot)ouders droegen en wat voor insignes er toen waren, 
of ben je benieuwd naar jamborees door de jaren heen, of wil je meer weten over de 
Padvinders Postdienst, die direct na de bevrijding actief is geweest, of de Hulpactie 
Watersnood in 1953, of de invloed die de padvinderij had op het Leger des Heils, of..? 
Je hoeft niet in een bos te gaan zitten om meer te weten te komen over het spel der 
verkenning! 

Toegang is gratis, en de abominabele (maar uiterst informatieve!) website vind je 
hier: www.scoutmuseum.nl.

Ruïne van Teylingen (Voorhout)
De ruïne van Teylingen, vroeger een indrukwekkende ronde waterburcht die 

het vlakke landschap domineerde, wordt aan een kant omgeven door bollenvelden en 
aan de andere kant door bebouwing. Het kasteel werd oorspronkelijk bewoond door 
de heren van Teylingen, maar verviel na het uitsterven van de mannelijke lijn aan de 
grafelijkheid. Het is vooral bekend door het verblijf van Jacoba van Beieren, over wie 
vorig jaar een lezing werd gegeven. De aanwezige Prometheanen leerden toen dat in 
de 17e eeuw bij werkzaamheden een grote hoeveelheid aardewerken kannetjes – nu 
bekend als Jacobakannetjes – werd opgegraven uit de gedempte gracht. De legende 
zegt dat de hertogin aan de drank was geraakt en zelf die kannetjes in de gracht heeft 
gegooid, maar hier klopt niets van: de meeste kannetjes zijn pas jaren na de dood van 
Jacoba gemaakt. Op de voorburcht ligt tegenwoordig het evenemententerrein, waar 
een boomgaard met oude fruitboomsoorten en een handboogschietbaan te vinden zijn. 

Toegang: volw. €3, MK gratis. Zie hier de website waar ze zich voor moeten 
schamen: www.kasteelteylingen.nl; bezoek liever hier een prachtige website die naast 
Teijlingen ook over de Ruïne van Brederode gaat: 
www.kastelenhollandzeeland.nl.
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Nationaal Baggermuseum (Sliedrecht)
In een prachtig historisch pand aan de Molendijk in Sliedrecht staat het Nationaal 

Baggermuseum, het enige museum ter wereld waar je kennis kunt maken met het 
baggerbedrijf. De wondere wereld van het baggeren wordt voornamelijk aan de 
hand van historische en moderne modellen van baggervaartuigen getoond, maar 
er staan ook schaalmodellen van dijken en waterkeringen en werkende modellen 
van stoommachines en een snijkopzuiger. Daarnaast kun je in het museum talloze 
opgebaggerde voorwerpen vinden, zoals kanonskogels of pijpenkoppen, en staat er in 
het koetshuis een originele emmerbaggermolen uit 1936 genaamd ‘De Friesland’. Wil je 
graag een activiteit boeken, ga dan voor de high tea met een rondleiding die uitgebreid 
ingaat op de sociale geschiedenis van het baggeren, of schrijf je in voor een rondleiding 
op de IHC Merwede scheepswerf waar je alles verteld wordt over de bouw van 
modern baggermaterieel. Ook interessant: het museum heeft sprekers die bij clubs en 
verenigingen aan de hand van fotomateriaal een beeld kunnen schetsen van deze oer-
Hollandse industrietak. Dus, bestuur: regel die lezing!

Toegang: volw. €5, MK gratis. De uiterst professionele website is hier te vinden: 
www.baggermuseum.nl.

Hortus botanicus (Leiden)
Dit jaar was onze eigen Hortus populairder dan ooit: voor het eerst in zijn 

423-jarig bestaan kwamen er in één jaar wel 125.000 bezoekers van de tuin genieten. 
Vooral in de zomer is de tuin onder studenten zeer geliefd, als plek om te studeren 
of om juist even uit de UB te zijn – zeker omdat je met je Leidse studentenpas 
gratis naar binnen kunt! Er zijn verschillende soorten rondleidingen te boeken over 
medicinale gewassen of planten uit verre streken; daarnaast kun je gratis gidsjes met 
themawandelingen bij de kassa krijgen over bijvoorbeeld de highlights, verschillende 
academische bollenbozen (zoals Clusius), Planten van 1001 Nacht of vleesetende 
planten. Je kunt ook een audiotour downloaden via de Hortus app; als je zelf geen 
smartphone hebt, kun je voor een euro een iPod huren.

Toegang: volw. €7, CJP €3, MK/Studentenpas UL gratis. De website, die je wel 
héél bekend zal voorkomen, staat hier: www.hortusleiden.nl.
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M
In de categorie “kán dat überhaupt?” stel ik vandaag de vraag: zouden draken 

eigenlijk wel kunnen vuurspuwen en zouden Berkeloids (je weet wel; die vliegende 
vuurgozers uit Commander Keen!) wel kunnen bestaan?

Ik ben ooit een boekje van John Topsell tegengekomen over het houden van 
draken als huisdieren. Het was een boek met fantastische beschrijvingen en prachtige 
illustraties van de meest uiteenlopende draken. Ik heb het boekje alleen even kort 
ingekeken, aangezien ik door moest werken in het magazijn. In ieder geval, het boekje 
schoot mij een tijdje geleden weer te binnen, met de gedachte of het eigenlijk wel 
mogelijk is: vuurspuwen. Ik herinner me nog dat niet elke drakensoort vuur gebruikt 
om zijn vijanden te doden. Sommigen blazen een extreem zure vloeistof naar de dwaze 
ridder die voor hen staat. Anderen maken gebruik van hun dodelijke blik, waardoor 
levende wezens zich doodschrikken en stijf als een plank blijven staan. 

In ieder geval, hoe werkt vuurspuwen eigenlijk? Mensen doen het al sinds 
ze voor het eerst hoorden van paraffine-olie. Als je wilt vuurspuwen, heb je een 
brandend bolletje katoen op een stok nodig en een mond vol brandstof. Dat is slechts 

het makkelijke gedeelte; het moeilijke gedeelte is er voor zorgen dat de vlam 
of vuurbol niet beïnvloed raakt door de wind en niet terugslaat in je mond. 
Je moet de juiste hoek maken en de ‘stroom’ brandstof met je mond goed 

kunnen sturen. Vooral het laatste maakt vuurspuwen tot de kunst die 
het is. Voor draken is dit allemaal wat ingewikkelder: ze moeten 
de brandstof zelf in hun lichaam kunnen maken en opslaan, ze 
moeten de brandstof op een veilige afstand van hun mond kunnen 

ontsteken en ze moeten de vlam enigzins kunnen sturen.
De eerste stap is het aanmaken van de brandstof. Dit is erg 

interessant, omdat hier verschillende mogelijkheden 
voor zijn, met elk andere resultaten. Je kunt 

allereerst gaan voor een vloeistof of een gasvormige 
brandstof. Gasvormige brandstof kan je makkelijk 

wegblazen en het verbrandt meestal heter. Een draak moet
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een flinke capaciteit zou een relatief grote vuurkegel kunnen maken met een bereik van 
een kleine tien meter. Het impliceert wel dat de draak zelf vijf á zes meter groot zal zijn 
- maar dat terzijde. Een vloeistof als brandmiddel geeft meer mogelijkheden: je kan een 
mengsel maken van verschillende stoffen, zodat het een kleverige eigenschap krijgt: 
napalm. Nadelen zijn dat je meer kracht nodig hebt om de vloeistof te spuiten en dat 
het niet zo efficiënt brandt als een gas.

Qua verteringsprocessen is het mogelijk om beide soorten brandstof te 
maken. Een draak zou een aparte blaas onder z’n hals kunnen hebben, waarin 
een bacteriekolonie huist die methaan vormt uit de voedingsstoffen die de draak 
levert. Deze bacteriesoorten komen voor onder de modderlaag in moerassen, en in 
zeesedimenten. Ze maken methaan uit CO2 als er geen zuurstof aanwezig is. De draak 
zou de gasblaas dus zo zuurstofvrij mogelijk moeten houden. Een laag cellen met een 
dikkere, goed sluitende celwand kan hierin voorzien en via selectieve poorten alleen 
de benodigde moleculen door kunnen sluizen naar de bacteriekolonie. Vloeistoffen als 
brandstof aanmaken kan via een andere methode, zonder het gebruik van bacteriën.

Allereerst is het niet mogelijk om paraffine te creëren, omdat het giftig is. Een 
andere brandstof, terpentine, zou misschien wel mogelijk zijn. Terpenen komen in 
verschillende vormen voor en hebben variërende eigenschappen. Veel organismen 
(coniferen in het bijzonder) gebruiken terpenen als tussenstof voor verschillende 
eindproducten van hun metabolisme, maar het is ook mogelijk om deze tussenstoffen 
op te slaan. Een draak zou dan met een relatief eenvoudige set reacties verschillende 
terpenen in een klier kunnen maken en het mengsel in een blaas opslaan. Sommige 
terpenen zijn erg kleverig en anderen zijn relatief makkelijk brandbaar, waardoor een 
variëteit aan mengsels mogelijk is.

Tot zover de brandstof. Hoe moet een draak dit uitademen? Bij het blazen van 
vuur moet het brandbare mengsel goed worden gemengd met lucht. Dit kan op een 
actieve of op een passieve manier. De passieve manier is door de klep van de blaas vlak 
boven de slokdarm te plaatsen, zodat bij het uitademen en het openen van de klep het 
gas mee naar buiten wordt gezogen (het zogeheten Venturi-effect). De actieve manier 
is door de klep naar de blaas ergens in de mond te plaatsen en de blaas te voorzien 
van spieren die ‘m leeg kunnen knijpen. In het eerste geval is er menging van gas en 
lucht in de keelholte, maar kunnen vloeistoffen niet worden uitgeademd en in het 
tweede geval is er minder effectieve menging, maar kunnen vloeistoffen wel worden 
uitgeblazen. 

De laatste stap is de ontsteking. Om de vlam uiteindelijk aan te steken is slechts 
een kleine hoeveelheid energie nodig. Dit hoeft niet een vonkje te zijn, zoals veel 
mensen denken. Een tijdelijke temperatuursverhoging kan ook al genoeg zijn. Dit 
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geheel is echter in gedachte wat lastiger na te lopen. Op Wikipedia vond ik een lijst met 
spontane ontbrandingstemperaturen van verschillende stoffen. Benzine ontbrandt bij 
250°C, wat we gelijk zouden kunnen trekken met het vloeistofmengsel van een draak. 
Methaan of waterstof begint pas te fakkelen bij 530°C. Ik dacht eraan om de ontsteking 
te laten verlopen zoals de bombardeerkever dat doet, maar de reactie die daar optreedt 
leidt hooguit tot een temperatuur van 100°C; veel te weinig. De manier om een mengsel 
te ontsteken via hitte alleen is dus geen optie. 

Elektrische ontsteking is ook niet echt een handige optie: de sidderaal gebruikt 
4/5e van z’n lichaam om een elektriciteitspuls van 650 volt op te wekken. Om een vonk 
te maken die een millimeter overbrugt, heb je al iets van 400 volt nodig. Dat betekent 
dat de draak een elektrisch orgaan van ongeveer een meter groot in z’n hoofd moet 
hebben... Dat gaat ‘m helaas niet worden! Daarnaast: het is nog maar de vraag of een 
vonkje van een millimeter bij het gehemelte de volledige vuuradem in brand kan steken. 

Een andere optie is het gebruik van metaalvonkjes, zoals bij een vuursteen, 
of een reactie in de vorm van een lucifer. Het idee van een vuursteen is simpel: de 
vonkjes ontstaan als je een vuursteen langs een stukje metaal schraapt. Het schrapen 
levert genoeg warmte om kleine partikels metaal gloeiend heet te krijgen. De harde 
structuur van het gesteente snijdt de stukjes metaal los, waarna ze als gloeiende 
vonkjes dingen kunnen aansteken. Het probleem is dat je een tand moet hebben met 
een laag koolstofhoudend ijzer. Als het al überhaupt mogelijk is om een dergelijke 
tand biologisch te vormen, zijn er nog drie factoren die deze vorm van ontsteking niet 
mogelijk maken: vocht, speeksel en zuur. Nat ijzer vonkt niet en zuur lost ijzer op. Dit is 
dus een doodlopend pad...

Het idee om een lucifer aan te brengen in de mond van de draak is biochemisch 
lastig, maar zou wel het beste werken. Immers, je hebt weinig kracht nodig om een 
luciferkop aan te steken, met een flinke vlam tot gevolg. Wat hiervoor nodig is, is een 
tand gecoat met rode fosfor en een tand met kaliumchloraat. Als je deze twee over 
elkaar heen wrijft, ontstaat een agressieve reactie die het gas uit de blaas kan ontsteken. 
Je hebt hier slechts weinig van nodig, maar om deze twee erg reactieve stoffen aan te 
maken via metabolisme en vervolgens in pure vorm op tanden aan te brengen lijkt me 
nogal onwaarschijnlijk. Dit is dus ook geen optie.

En hier stokt mijn onderzoekje naar de mogelijkheid voor draken om te kunnen 
vuurspuwen: het kan allemaal zonder problemen, totdat je bij de ontsteking komt... Als 
een Ferrari zonder contactsleutel.

P.S. Het artikel over Berkeloids komt in de volgende Pyros wel...
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Jelmar Hugen en Sabine Böhmer, vorig 
jaar heel actief bij onze vereniging, zitten 
nu beiden een jaartje in het buitenland. 
Uw reporter belde ze via Skype om te 
vragen hoe het nu met ze is.

Kunnen jullie jezelf even voorstellen, 
voor de mensen die jullie (nog) niet 
kennen? …Jelmar, wil jij beginnen?

J: Ja hoor. Mijn naam is Jelmar 
Hugen en ik ben derdejaars student 
Nederlandse Taal en Cultuur, en ook 
derdejaars lid bij A.S.V. Prometheus. 
Vorig jaar heb ik het geluk gehad om 
voorzitter te mogen zijn bij de verenging 
en nu zit ik in Cambridge, waar ik 
Mediaeval Literature studeer.

S: En ik ben Sabine Böhmer, ik 
ben ook derdejaars Prometheaan. Ik ben 
derdejaars student China Studies en 
ik zit nu in Beijing om mijn Chinees te 
verbeteren. En ik mis Prometheus heel 
erg.

 
Aww! Wat mis je dan allemaal?

S: De gezelligheid en de lezingen – 
maar vooral de borrels na de lezingen, dat 
heb je hier helemaal niet.

En jij, Jelmar?
 J: Vooral de woensdagavond is 

echt zo’n enorm gat geworden: waar ik 
vroeger altijd iets had, dat is nu opeens 
weg. Maar ik ga wel naar lezingen en 
seminars. Borrelen, dat is hier wel een 
stuk minder. Er zijn wel heel veel feesten 
en dat soort dingen, maar echt ergens 
heen gaan om te borrelen, dat is er hier 
niet. 

 

Hebben jullie daar iets wat op 
Prometheus lijkt? Een soort club of 
studentenvereniging of iets dergelijks?

J: Nou, we hebben hier wel heel veel 
gezelligheidsvereniginkjes en groepjes 
van mensen met dezelfde studie… Het 
is niet echt zoiets als een studenten- of 
studievereniging, maar je hebt wel heel 
veel societies, zoals dat hier dan heet. 
Maar niks wat lijkt op Prometheus.

“
”

Ik mis Prometheus 
heel erg.
- Sabine



19

Waar zit je dan zoal bij?
J: Ik ben een enorme nerd, dus ik 

zit bij de schaakvereniging. En ik zit bij 
een film society; dan kijk je elke zaterdag 
een film in de bioscoop. Maar als het 
ergens op lijkt, dan is het meer de gilden 
dan echt een vereniging. En alle societies 
staan ook los van elkaar, dus het is toch 
weer anders.

S: Je hebt hier ook iets dat 
“studentenvereniging” heet, maar het is 
toch heel anders. Ik ben bijvoorbeeld lid 
van het buitensportclubje, het filmclubje 
en het kungfuclubje. Dat zijn clubjes van 
studenten die samenkomen en dan geeft 
één student les aan de anderen. Dus het 
lijkt meer op het Homo Universalisgilde.

Sabine, je had het net over kungfu: ik 
hoorde van een Prometheaan dat je nu 
niet kunt sporten, omdat de lucht daar 
zo, eh… vol is met stof ofzo? Kun je dat 
een beetje uitleggen?

S: Oh, de luchtvervuiling? Ik maak 
me inderdaad een beetje zorgen, maar ik 
ben toch bij dat kungfuclubje gegaan. Het 
is wel een beetje een probleem – als ik een 
hele dag buiten ben geweest, dan heb ik 
daarna hoofdpijn. De luchtvervuiling is 
meestal best wel erg in Beijing. Het wordt 
afgeraden om buiten te sporten, omdat je 
dan dieper ademhaalt en dan komen die 
schadelijke stoffen dieper in je longen.

Je kunt ook geen mondkapje dragen?
S: Die zijn ook maar beperkt 

effectief. De kleinste deeltjes zijn de 

schadelijkste, en die komen jammer 
genoeg door elk masker heen. 

Heb je eigenlijk een beetje last van 
culture shock, of valt dat wel mee?

S: Ik zit hier nu vier maanden en 
ik heb elke dag wel culture shock. Er 
zijn echt zo veel verschillen tussen de 
Nederlandse en Chinese cultuur! Er 
valt altijd wel iets nieuws te ontdekken. 
Maar ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig of 
Jelmar culture shock heeft?

J: Eh, ja. Maar ik denk dat het 
vooral in “het Engelse” zit, dus dat 
alles bijvoorbeeld plotseling links is, 
dat mensen constant aan de thee zitten 
en vijftig keer bedankt zeggen voor 
alles… Een extra shock is toch wel dat 
het hier heel erg normaal is dat mensen 
in compleet pak, met gowns en al, heel 
chique over straat lopen of op de fiets 
zitten. De eerste dagen dacht ik altijd 
‘er is iets heel bijzonders aan de hand 
vandaag’, en na een tijdje werd het ‘oh, 
die is gewoon boodschappen aan het 
doen’. 

“

”

 De eerste dagen 
dacht ik altijd ‘er is 
iets heel bijzonders 
aan de hand vandaag’, 
en na een tijdje werd 
het ‘oh, die is gewoon 
boodschappen aan het 
doen’.
- Jelmar
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Maar over thee gesproken: Sabine, 
China heeft natuurlijk ook best wel een 
theecultuur - doe je daar nog iets mee, 
als ex-praeses van het Theegilde? Of is 
dat nu helemaal “privé” geworden, dat 
je alleen in je eentje thee drinkt.

S: Oh, nee, dat niet. Ik nodig 
eigenlijk bijna elke dag wel mensen uit op 
mijn kamer om thee te drinken; daar heb 
ik een professionele theetafel staan, een 
compleet theeset, en tien verschillende 
soorten thee. Ik zet het dus wel voort, 
maar dan niet in een gilde en op kleinere 
schaal. Maar ik ga zeker geen middag 
zonder thee.

En Jelmar ook niet, neem ik aan?
J: Nou ja, ik ben zelf niet echt een 

enorme theedrinker. Ik wen er een beetje 
aan. Wat ik vooral raar vind is dat ze hier 
altijd melk in hun thee doen, waardoor 
het een beetje koffieachtig wordt. 

Is de universiteit heel anders dan jullie 
hadden verwacht? 

J: Een verschil met Nederland is 
dat je hier maar drie semesters hebt, elk 
van acht weken, en dat je die acht weken 
gewoon non-stop aan de slag bent, van 
alles moet doen en elke week papers moet 
inleveren. Mensen zijn in die acht weken 
echt behoorlijk druk bezig met studeren. 
Bij Nederlandse studenten merk je dat 
soms niet echt.

S: Er wordt op een hele andere 
manier lesgegeven dan in Nederland. Ik 
heb het er zelf best wel moeilijk mee want 

het is ontzettend schools: we moeten 
heel veel details uit ons hoofd leren, er is 
geen interactie tussen docent en student 
gedurende de lessen en de docenten 
geven nooit complimenten. 

En de ayi’s die de orde houden 
in mijn dorm doen ook heel moeilijk 
over bezoek op mijn kamer; vooral als 
het donker is, dan mogen er helemaal 
geen mannelijke klasgenoten meer 
mijn gebouw in. Overdag worden 
mensen gefouilleerd en moeten ze hun 
identiteitsbewijs laten zien. En als mijn 
vrienden heel lang op mijn kamer blijven, 
komen de ayi’s op mijn deur kloppen om 
te kijken wat we aan het doen zijn.

“
”

 Als het 
donker is mogen er 
helemaal geen 
mannelijke 
klasgenoten meer 
mijn gebouw in.
- Sabine
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Hebben jullie eigenlijk veel 
internationale vrienden of juist veel 
native vrienden?

S: Eigenlijk van alles wat. Ik zit met 
mensen uit de hele wereld in een klas: 
you name it, I got it! Ik heb natuurlijk ook 
Chinese vrienden, maar die zie ik niet zo 
vaak omdat die echt heel druk aan het 
studeren zijn.

J: Ik heb een beetje een mix van 
allebei. Alle vier de Erasmusstudenten 
– Erasmus is de beurs waarmee ik naar 
het buitenland ben gegaan – zitten op 
dezelfde verdieping, dus die zie ik heel 
veel. Verder woon je op zo’n college in 
een staircase: ik zit met vijftien mensen in 
een gebouw. Met zo’n trapje eet je samen 
als je wil, en je spreekt af en toe af voor 
andere dingen… Maar ik zit overdag 
natuurlijk meestal in de bibliotheek, 
omdat ik onderzoek doe, dus ik zie ze 
niet heel erg veel. Ik hoor in zoverre 
misschien het meeste bij de Chinese 
vrienden van Sabine. 

Met wie maak je dan culturele uitstapjes 
– doe je dat in je eentje of met vrienden?

J: Oh, dat doe ik wel altijd met 
vrienden, met mensen van de trap die ik 
ken. Op Facebook worden ontzetten veel 
dingen gepost. Ik ga binnenkort naar een 
toneelstuk over Marlowe en ik ga weleens 
naar concerten… maar je kan ook gewoon 
een formal dinner reserveren, dan ga 
je met z’n allen in mooi pak uit eten en 
daarna meestal nog naar de college bar. 
Ja, in gowns. Het is hier vrij chique op 
dat gebied, best maf. Sabine, wat doe jij 
allemaal voor leuke dingen?

S: Ik heb verschillende reisgidsen 
en die ben ik langzaam aan het 
doorwerken. Volgens mij is er voor de 
komende honderd jaar wel genoeg te 
doen in Beijing. In het weekend ga ik 
buiten Beijing een beetje de omgeving 
verkennen. Ik hoop dat ik tijd heb om alle 
Chinese provincies te zien, maar dat gaat 
me nooit lukken want China is even groot 
als Europa.
Doe je alles met de trein?

S: Ja, want de trein is eigenlijk heel 
goedkoop. Ik ben drie weken geleden 
met de trein naar de provincie Henan 
geweest: twaalf uur met de trein, 800 
kilometer, heeft mij iets van dertien euro 
gekost. 
Bij jou is dat wel anders, hè, Jelmar?

J: Ja, het is hier sowieso stukken 
duurder. En je kunt hier ook geen twaalf 
uur in de trein zitten.
Koop een Young Person’s Railcard, dan 
krijg je heel veel korting! 

“
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 Je kan een 
formal dinner 
reserveren: dan ga je 
met z’n allen in mooi 
pak uit eten en daarna 
naar de college bar. Ja, 
in gowns. Het is hier 
vrij chique op dat 
gebied.
- Jelmar
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…Oh, dat is wel heel erg Nederlands, 
hè, over korting praten? Komen jullie 
nog rare gewoontes tegen die je niet had 
verwacht?

S: Waar ik het meest aan 
moest wennen is dat je bijna nooit 
“bedankt”zegt in China. Je zegt het 
alleen wanneer iemand onverwacht iets 
aardigs doet. Als iemand de deur voor je 
openhoudt zeg je dankjewel, maar niet 
als de ober je eten op tafel zet. Chinese 
vrienden hebben me uitgelegd dat als je 
tegen een vriend of vriendin “dankjewel” 
zegt dat je dan aangeeft dat je eigenlijk 
toch niet echt met elkaar bevriend bent 
– het is vanzelfsprekend dat je in een 
vriendschap dingen voor elkaar doet. Ik 
begin dat nu over te nemen, dus wanneer 
vrienden mij nu bedanken, trek ik ook al 
een vies gezicht.

J: Hier heb je vooral heel veel rare 
studententradities. Ik zei al dat ik met 
vijftien mensen in het trappenhuis woon, 
maar op de deur staan er zestien – de rare 
traditie is dat er altijd een bekend persoon 
bij ons in huis woont: vorig jaar was het 
Ghandi, daarvoor was het Perkamentus 
en nu is het Freddie Mercury. Wat 
verreweg het vreemdste is: als je van ons 
huis van het ene naar het andere gebouw 
gaat moet je over een brug. Er zit een 
poort met drie doorgangen, en tussen 
je matriculation (een soort inauguratie 
voor je college) en je eindexamens mag 
je als eerstejaars niet door die middelste 
doorgang. Dus je ziet heel vaak groepen 
eerstejaars die daar op af lopen en dan 

op het allerlaatste moment allemaal 
opsplitsen en dan door de linker- of 
rechterdoorgang gaan. Ik doe dat zelf 
dus ook: er is geen enkele reden voor, en 
toch… In Schotland hadden jullie toch 
zoiets als ‘pennying’?

Ik zat niet in Schotland, hè. Maar ja, dat 
je een penny in iemands bier gooit en 
dat je dan zegt ‘the Queen is drowning!’ 
en dan moet die persoon het heel snel 
opdrinken.

J: Ja, dat. Bij formal dinners heb je 
dus allemaal mensen met kleine muntjes. 
Als je wijn hebt en je hebt je glas niet vast 
(er zijn iets van zeven regels ofzo), dan 
gooien ze een muntje in je wijn en dan 
moet je het opdrinken. Als je het in het 
toetje doet voordat iemand zijn bestek 
heeft vastgepakt, moet die persoon de 
rest van zijn toetje zonder zijn handen 
opeten. Dus eten is een heel ander iets 
geworden hier.

S: Drinken is hier ook geen 
ontspannen activiteit, want alles wordt 
ge-ad. Bier wordt bijvoorbeeld altijd in 
shotglaasjes gegooid en dan zo snel

“
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        Er woont bij ons 
altijd een bekend 
persoon in huis: vorig 
jaar was het Ghandi, 
daarvoor was het 
Perkamentus en nu is 
het Freddie Mercury.
- Jelmar
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mogelijk gead. Een Chinees zei weleens 
tegen mij dat dat volgens hem het 
grootste verschil tussen Europeanen en 
Chinezen is: Chinezen genieten langzaam 
van hun eten terwijl Europeanen het 
naar binnen schrokken, terwijl het bij het 
drinken juist andersom is.

Hebben jullie nog contact met 
Prometheanen?

S: Ik stuur af en toe een mail; helaas 
laat het internet in China met alle censuur 
en beperkingen niet veel meer toe dan 
dat. Ik heb geen Facebook en kan ook niet 
meer inloggen op de Prometheuswebsite, 
dus daardoor is het contact wel beperkt…

Komen er ook mensen naar jullie toe?
S: Ik heb Martin in juli in Xiamen 

gezien, maar daar bleef het wel een beetje 
bij. Volgens mij zijn er geen mensen 
van plan om mijn kant op te komen. 
Misschien een beetje ver weg. Maar ik 
kom in januari weer even terug!

J: Mijn eerste gast was toevallig 
geen Prometheaan, maar iemand van 
mijn Honours College die nu in Londen 
zit. Ik heb wel weer contact met een paar 
Prometheanen, dat gaat ofwel via Skype 
ofwel via mail of Facebook. Maar tussen 
de semesters zijn we veertig dagen vrij, 
dus in december ben ik weer even in 
Nederland, tot halverwege januari.

Wat zouden jullie eigenlijk van elkaar 
willen weten?

J: Ik heb er wel eentje. Heb je al iets 
heel erg raars, typisch Chinees gegeten, 
zoals konijnenhoofd ofzo?

S: Oh, konijnenhoofd niet toevallig, 
maar ik heb wel een lijstje van alle rare 
dingen die ik heb gegeten. Zal ik de lijst 
doorsturen?
Zeg er maar gewoon een paar!

S: Okee, eh… Ezelhuid, 
vissenhersenen, vissenembryo’s, 
eendennek, spaghetti met 
varkensdarmen, kippenhart, 
eendenmaag, koeienmaag…
Het zijn vooral ingewanden, dus.

S: Oh, ik heb ook rauwe 
eendeneieren gegeten en duizendjarige 
eieren. Dat is een ei dat drie maanden 
onder de grond wordt gestopt. Het eigeel 
wordt een beetje groenachtig en het eiwit 
is helemaal zwart. En het smaakt heel 
vies.

“
”

 Ik heb duizend-
jarige eieren gegeten. 
En het smaakt heel 
vies.
- Sabine



24

J: Ik wou net zeggen. Was er iets 
waarvan je dacht, ‘nou, dat wil ik nog wel 
een keer eten’?

S: Ik vond eendennek en 
ganzenvoorhoofd heel lekker. Als 
je pekingeend bestelt, of überhaupt 
gevogelte, dan moet je extra betalen als 
je de kop erbij wilt, want de kop is een 
delicatesse. Een studiegenoot van mij zat 
met het grootste plezier de snavel op te 
eten en ik ben voor het op een na beste 
gegaan, het voorhoofd.

J: Ik ben zo blij dat ik dit gevraagd 
heb!

Sabine, heb jij nog een vraag voor 
Jelmar?

S: Is er nog iets van een rivaliteit 
tussen Oxford en Cambridge?

J: Ja, heel erg. Als je het hier over 
Oxford hebt, dan wordt het meestal ‘the 
others’ genoemd. Iedereen weet wel waar 
je het over hebt, maar het wordt gewoon 
niet genoemd. Ik geloof wel dat het 
een beetje een popular myth is, om het 
maar zo te zeggen. De meeste docenten 

in Cambridge publiceren bijvoorbeeld 
gewoon bij Oxford University Press. Maar 
mijn college-broertje, bijvoorbeeld – een 
andere eerstejaars die aan mij gekoppeld 
is – komt uit Oxford en je merkt wel dat 
als hij dat aan mensen moet vertellen, 
dat hij dan langzamer en zachter gaat 
praten en het een beetje weg probeert te 
moffelen. Aan het einde van het jaar zijn 
de varsity wedstrijden en dan zullen we 
de rivaliteit wel echt merken.

Nou, dan de laatste vraag: wat zou je als 
tip willen geven aan Prometheanen die 
eraan denken om een (half)jaar naar het 
buitenland te vertrekken?

S: Ik zou zeggen: ga ervoor! Het 
is echt een ontzettend leuke ervaring en 
ik heb zo veel geleerd; ik kan het echt 
iedereen aanraden.

J: Als je erover nadenkt, ga dan met 
mensen praten die het gedaan hebben, 
ga er gewoon helemaal voor en probeer 
je zo goed mogelijk voor te bereiden. Als 
je er eenmaal bent, meng je dan in die 
andere cultuur. Ga met mensen praten 
die je niet kent, ga dingen doen die je nog 
nooit hebt gedaan, dingen proeven die je 
nog nooit hebt gehad... Probeer zo veel 
mogelijk van die buitenlandervaring mee 
te pikken!

“
”

 Als je het hier 
over Oxford hebt, dan 
wordt het meestal ‘the 
others’ genoemd.
- Jelmar
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SPELLENSPECIAALZAAK 

 

Meer dan alleen een winkel 
Ruim assortiment van: 
- Bordspellen 
- Collectible cardgames 
- Miniature wargames 
- Puzzels 
- Role Playing Games 
- Tweedehands spellen 
 

Een spel uitproberen? 
Of mee doen aan een toernooitje? 
Kom dan gerust langs. 
Wij hebben een grote speelruimte. En organiseren 
met regelmaat activiteiten in het weekend. Van 
demo’s tot toernooien. Check onze site of 
facebook pagina voor detail

Donderdag avond MtG draft en casual play. 
   Andere ccg's spelers zoals van Cardfight! Vanguard zijn uiteraard ook welkom. 
   Wargames - kom een battle Warhammer, Warmachine of een ander spelsysteem  
   spelen tegen andere spelers. 
 
Vrijdag avond  Ben jij een bordspel fanaat? Of vind je het leuk om tijdens een leuk spelletje te  
   socializen? 
   Dan is dit de avond voor jou! 
   Neem je favoriete spel mee, of leen één van onze spellen uit onze demo- 
   spellenkast. 

 

Op vertoon van deze advertentie -  10% korting* 
 
 
Adres  Oude Herengracht 11a, 2312LN Leiden (loopafstand van de Pelibar) 
website www.tafelridder.nl 
facebook https://www.facebook.com/#!/DeTafelridder 
 
*Geld niet voor tweedehands spellen en aanbiedingen 
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L ight
Het was een zomer vol Prometheusactiviteiten. De leden hebben vele borrels, 

stranduitjes, museumbezoeken en ontbijtjes bij de HEMA georganiseerd. Er was echter 
één groot gemis: Sander zat een tijdje in Mexico. Hij was daar aan het ‘werken’ of 
zoiets, in ieder geval iets wat studenten niet vaak doen. Gelukkig is hij inmiddels weer 
onder ons. 

Ook andere leden hebben zich naar verre oorden begeven, bijvoorbeeld afgelopen 
juni tijdens het weekendje naar Deventer. Als echte diehards en natuurliefhebbers 
verbleven de Prometheanen natuurlijk niet in een hostel, maar in een zelfopgezette 
tent. Naast avontuurlijk is het ook erg knus in een tent. De nieuwe bestuursleden 
schijnen hun eigen tent gehad te hebben, waarschijnlijk om geheime bestuursdingen te 
bespreken!

Nu bestuur Elegast het beleidsplan heeft gepresenteerd en een aantal geweldige 
lezingen heeft verzorgd zijn er natuurlijk al veel geheimen geopenbaard: voortaan 
is er bijvoorbeeld iedere maand Eten-bij-een-Prometheaan. Prometheanen beroepen 
zich er nog weleens op goed te kunnen koken: het werd hoog tijd om eens de proef 
op de som te nemen! Inmiddels is er al bij Prometheanen gegeten, waarbij zowel 
maaltijdpakketjes als macrobiotische sushi zijn geserveerd. 

Daarnaast hebben we voortaan eens in de maand een lezing in DOK2. Het 
personeel van DOK2 is nu al zeer geliefd bij Prometheanen, onder andere door de 
schalen met liefde gebakken bitterballen waar ze ons zo nu en dan op trakteren. Een 
goed idee dus, de lezingen in DOK2! 

Het lijkt wel of het bestuur een vooruitziende blik heeft gehad, want de laatste 
tijd is De Keyzer wat aan de krappe kant aan het worden. Dat komt natuurlijk door de 
geweldige EL CID-week, waarin Prometheus vele nieuwe leden rijker is geworden. De 
Pyros Light wenst alle eerstejaars dan ook van harte welkom! 

De EL CID bleek naast het vinden van nieuwe leden ook goed voor de binding 
onder de oudere leden. Zo is er door zekere commissieleden iedere dag gezamenlijk 
ontbeten bij de HEMA en is er ook onderling onderdak geboden. Het schijnt dat het 
knusse samenzijn van de commissieleden ook de eerstejaars heeft aangestoken, die 
regelmatig samen worden gespot tijdens onder andere het lunchen.
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Zoals voor veel leden dit jaar het begin is van hun tijd bij Prometheus, is het voor 
sommigen natuurlijk ook het eind. Zoals ieder jaar zijn er wat leden lid-af geworden, 
waaronder Michel den Uijl en Karin Dofferhof. Ze waren beide op hun eigen manier 
zeer bijzondere leden en Michel heeft zelfs nog een prachtige afscheidsbrief gestuurd 
naar de ALV. De Pyros Light zal ze zeker missen!

Hoewel ze niet voorgoed afscheid hebben genomen, zullen we Jelmar en Sabine 
helaas ook wat minder zien dit jaar: Jelmar zit in Cambridge en Sabine in China. Jelmar 
zal gelukkig een aantal keer terugkomen, maar zijn motieven zijn ambigu: hij heeft 
verteld dat hij naast Prometheus nog een andere reden had om terug te komen naar 
Nederland! Er is hoop dat we Sabine nog even zien met de kerst. 

 
Tot slot opmerkelijk nieuws: de kans bestaat dat de rest van Prometheus dit jaar 

weinig van zulke exotische plaatsen zal zien als hierboven beschreven. Er gaan op het 
moment van schrijven namelijk geruchten dat de buitenlandreis dit jaar naar België 
zal gaan, hoewel er ook kritische stemmen opgaan dat dit een grap zou zijn. De Pyros 
Light zou het in, tegenstelling tot sommige leden, erg leuk vinden in België, maar de 
lezer zal inmiddels weten hoe het precies zit met de Buitenlandreis. 

 

Ribbels              

Alles om te breien   www.ribbels.nl 
 

 
Bij inlevering van deze bon óf bij vertoon studentenkaart nu 50% 
korting op naalden bij aankoop van €20,- aan materiaal 

 
open dinsdag t/m zaterdag          Pieterskerk-Choorsteeg 18 
van 10.00 tot 17.00         2311 TR Leiden 

     telefoon 071-513 3126 
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Z ee
“Mag ik daar alsjeblieft zitten?” vroeg de gezette vrouw routineus. De jongen die zij 
aansprak keek gepijnigd: “Liever niet, mijn metgezel zit daar.”

Als het lichtelijk archaïsche ‘metgezel’ de vrouw al had kunnen verbazen, ging 
die eer toch naar de fles Fanta die de lege stoel bezette.

“Maar goed, hij kan natuurlijk op schoot zitten!” vervolgde de jongen opgewekt.
De vrouw knikte bemoedigend en nam moeizaam de lege plek in.
“Dat is inderdaad ook gezellig.”
Gedurende de reis keek ze af en toe glimlachend naar het opmerkelijke tweetal, 

vooral als de trein een van de rivieren overstak en de jongen zijn fles Fanta omhoog 
hield zodat ze samen van het uitzicht konden genieten. Toch was ze, merkwaardig 
genoeg, opgelucht toen zij uitstapte.

Uiteindelijk kwam de trein aan in Vlissingen. De jongen hees de fles Fanta 
in twee lussen aan zijn rugzak zodat deze over zijn schouder kon kijken en liep de 
stationshal door naar het informatieloket. “Goedemiddag, wij zoeken de weg naar het 
strand.”

De conducteur van dienst, een man met een vlezige, dooraderde neus die zijn 
gezicht een goedmoedig aanzicht gaf, grinnikte. “Wij allemaal jochie, daarom rijdt bus 
57 nog steeds.”

In de bus was het gelukkig rustig, zodat de fles Fanta zijn favoriete plekje 
naast het raam kon innemen. Dat was niet meer dan eerlijk, vond de jongen – hij had 
tenslotte ook voor hem strippen afgestempeld.

De wolkenlucht boven het strand rolde loodzwaar terug over zee en een 
vlijmende wind sneed in hun gezicht. Toch wist de jongen er een zekere schoonheid in 
te ontwaren en hij nam een paar foto’s. Hij keek naar de fles Fanta die vanaf zijn plekje 
in het zand peinzend over de watervlakte staarde. “Als mensen foto’s van zichzelf 
maken komen er vaak mooie dingen uit, maar zelf zou ik het nooit doen. Eigenlijk weet 
ik niet waarom.”

Na een klein uurtje werd het wel erg koud en streek het tweetal neer in een 
uitgestorven cafeetje, waar de jongen de uitbaatster vertederde door hardop het 
kruiswoordraadsel voor te lezen uit het puzzelboek dat tegen de fles Fanta leunde.
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Eenmaal terug op het station dat het dichtst bij hun dorp was en dat met zijn 
onbestemde naam aan alle drie de nabijgelegen gemeentes moest refereren, zette de 
jongen zijn fles Fanta in zijn fietsmand zodat deze fier vooruit kon kijken tijdens de rit 
naar thuis. Daar aangekomen bracht de jongen de Fanta naar zijn vertrouwde plekje in 
de koelkast. Het was een mooie dag geweest, maar morgen moest hij weer naar school. 
Daar zeiden ze dat zij de fles Fanta niets meer konden leren.
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Sierlijk door de lucht zweven willen 
we allemaal wel; de 20-jarige Violet 
Broersma kan het! Vorig jaar sloot 
deze Apeldoornse haar laatste jaar van 
de opleiding ballet bij het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag af. Nu heeft 
ze een stagecontract bij het Nederlands 
Dans Theater.

Waarom heb je ooit gekozen om de 
opleiding ballet te gaan doen?
Daar heb ik eigenlijk niet bewust voor 
gekozen. In Apeldoorn zat ik op een 
amateuropleiding, daar deed ik tappen, 
zingen, jazz, ook twee keer in de week 
klassiek. Een beetje show-musical 
eigenlijk, die kant. M’n zus zat al in 
Amsterdam op Lucia Marthas, op de 
show-musicalopleiding. Toen mijn 
moeder vroeg of ik misschien ergens 
audities wou doen vond ik dat wel leuk, 
gewoon om een beetje te kijken. Toen 
heb ik auditie in Den Haag gedaan, en 
eenmaal allebei de rondes doorgekomen, 
dacht ik: ‘oh joh, we zien wel’. En toen 
werd ik ineens aangenomen. Toen 
dacht ik wel, ‘wat nu?’ Mijn moeder 
zei: ‘probeer het gewoon eens een paar 
maanden’. Dat heb ik gedaan en toen 
vond ik het eigenlijk gewoon hartstikke 
leuk en begon ik er steeds meer in te 
rollen. Zo komt het eigenlijk dat ik op 

een klassieke opleiding zit, heel raar. 
Sommige meisjes daar hadden al dat ze 
vanaf vroeger in Het Zwanenmeer wilden 
dansen, maar ik kan me niet herinneren 
dat ik echt zo’n droom had. Ik vond het 
gewoon heel erg leuk op dat moment om 
te doen. En misschien is dat ook juist wel 
het beste geweest. Dat ik niet per se een 
droom moest najagen.

In 2004 begon je op de basisschool van 
het conservatorium. Daarna heb je er 
de hele middelbare school gevolgd en 
tot slot nog twee jaar HBO. Van de klas 
waar je de basisschool mee begon was 
jij de enige die vervolgens het hele 
traject heeft afgemaakt. Hoe komt dat?
We waren met 25, 26, zoiets? Er worden 
een paar mensen voor de middelbare 
school afgewezen. Heel veel mensen gaat 
uit zichzelf weg. Anderen gaan VMBO 
doen - ik deed VWO, dat is natuurlijk ook 
al een select groepje. Dan worden er weer 
mensen afgewezen voor het HBO. Er 
zijn heel veel trajecten waar je afgewezen 
kunt worden en ook momenten waarop 
mensen gewoon kunnen denken: ‘dit wil

“
”

 Eenmaal allebei de 
rondes doorgekomen, 
dacht ik: ‘oh joh, we zien 
wel’. En toen werd ik 
ineens aangenomen.
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ik niet’ . Het vraagt heel veel van je. Veel 
tijd, met name. En soms heb je het gevoel 
dat je iets mist, omdat andere jongeren op 
een middelbare school gewoon uitgaan en 
feesten. Het is niet dat dat niet mag, maar 
op vrijdagavond ben ik gewoon kapot. 
Ik moet nu zelfs op zaterdag werken dus 
je hebt soms het gevoel dat je weinig kan 
doen. Dus mensen gaan uit zichzelf weg 
omdat de druk te hoog is en de eisen heel 
hoog zijn als je echt professioneel wilt 
worden.

Tijdens je opleiding heb je onder andere 
lessen gevolgd in Praag en in Toronto, 
en je hebt in stukken gedanst van 
choreografen van over de hele wereld. 
Merk je verschillen in de danscultuur in 
verschillende landen, of is ballet daar te 
internationaal voor?
Je kunt overal een balletles volgen, want 
de taal is hetzelfde. De passen hebben 
Franse namen. Bij mij op het HBO 
werd lesgegeven in het Engels, want er 
kwamen ook mensen vanuit Australië. De 
taal is wel hetzelfde, maar hoe ze het dan 
doen is wel weer heel anders. Je maakt 
verschillende oefeningen met dezelfde 
onderdelen, maar dat verschilt soms 
heel erg. Je hebt ook verschillende stijlen 
binnen het klassiek. Ik heb Vaganova 
gekregen, dat is Russisch, en je hebt de 
Bournonville stijl, dat is uit Kopenhagen, 
daar horen ook bepaalde balletten bij. 
De stapjes zijn hetzelfde maar ze geven 
er een andere vorm aan, een andere 
muzikaliteit, een andere dynamiek. Maar 

dat is er juist zo leuk aan. Zo kun je altijd 
meedoen, maar je leert er toch van, omdat 
het net weer anders is.

Balletopleidingen komen wel eens ter 
sprake wat betreft de lichamelijke eisen 
die ze stellen aan hun studenten. Dit 
zou regelmatig escaleren in bijvoorbeeld 
anorexia. Hoe heb jij dat ervaren?
Die druk is er wel, vind ik. Hoe ik het 
heb ervaren is dat je in de puberteit 
groeit en daar dan heel erg aan moet 
wennen. Je moet toch in een bepaald 
plaatje passen. Soms is het dan moeilijk 
om je lichaam te zien veranderen. Je 
krijgt ineens rondingen en sommige 
mensen raken dan in paniek en die gaan 
dan rare dingen doen. En er is toch een 
bepaalde ongesproken eis die ze stellen. 
Je moet gewoon slank genoeg zijn om 
die bewegingen te kunnen maken. Niet 
superdun, niet anorexia-dun, maar als je 
te zwaar zou zijn dan zou je het dansen 
ook niet aankunnen. Dan zou het te 
moeilijk voor jezelf worden. Maar het is 
moeilijk om die balans te vinden. Je moet 
genoeg eten om te groeien en je bent ook 
niet perfect. Dan ben je weer iets te zwaar 
en dan weer iets te licht. Soms 
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 Je moet gewoon 
slank genoeg zijn om die 
bewegingen te kunnen 
maken. Niet superdun, 
niet anorexia-dun, maar 
als je te zwaar zou zijn 
dan zou je het dansen 
ook niet aankunnen.



32

is er ineens een periode waarin je heel 
veel moet doen, dan kan je bij wijze van 
spreken alles eten. Als je dan weer een 
periode hebt dat je minder doet moet je 
weer meer opletten dat je wel in shape 
blijft. Want als je ineens gevraagd wordt 
voor iets kan je het je niet veroorloven 
dat je eerst moet aftrainen. Ik heb wel in 
mijn klas een meisje gehad die anorexia 
heeft gehad. Dat was wel moeilijk. 
Niet alleen voor haar, voor haar is het 
natuurlijk onwijs moeilijk, maar ook voor 
de medestudenten. Het is op zulke jonge 
leeftijd ook moeilijk om zelf te kijken wat 
je wil en wat goed is. Dat kan je beter 
als je ouder bent dan als je jonger bent. 
De docenten proberen er wel zo goed 
mogelijk mee om te gaan. Ze proberen 
iedereen er wel in te helpen maar het blijft 
een gevoelig onderwerp. Het is wel een 
beetje taboe. Zelf vind ik dat wel vreemd, 
dat het zo’n zwaar onderwerp is.

Hoe is de werksfeer op het 
conservatorium? Is er veel concurrentie, 
hoe hoog is de werkdruk, welke sfeer 
hangt er tijdens de lessen?
Dat verschilt natuurlijk heel erg per 
groep. Bij sommige groepen merk je wel 
dat er wel heel veel concurrentie is. Ja, er 
is ook wel concurrentie. Maar ik weet niet 

of dat per se negatief is. Je houdt gewoon 
zo veel van dansen dat je gewoon graag 
alles wilt doen. Maar je hebt ook je 
gezond verstand en als je al wat doet, 
dan gun je de ander ook wat. Er is nooit 
concurrentie geweest van ‘oh ik ga de 
ander pootje haken’. Je werkt gewoon zelf 
zo hard mogelijk om zo veel mogelijk te 
mogen doen. En dat resulteert wel eens in 
huilen, omdat je dan iets niet mag doen 
en zij wel. Dat is dan moeilijk, nog steeds 
wel. Want het is gewoon zo leuk als je 
iets mag doen. En het is zo frustrerend als 
je iets niet mag doen, omdat je dan geen 
uitdaging hebt. Maar de sfeer is over het 
algemeen wel heel erg leuk. Omdat je 
bijna 24/7 met elkaar zit, met school, met 
dans, in de trein, zelfs op zaterdagen. Dat 
is echt een soort familie.

Dans je liever modern of klassiek ballet 
en waarom?
Ik heb liever modern. Klassiek vind ik 
ook wel leuk, maar het lukt me voor mijn 
gevoel minder goed. Er is daar meer 
concurrentie en een minder leuke sfeer, 
naar mijn gevoel. En ik heb het lichaam 
minder mee voor klassiek ballet dan voor 
modern. De concurrentie is wereldwijd 
ook zo groot, en er zijn zo veel hele 
lange, hele dunne meisjes. Dat maakt me 
weinig uit, als ik er maar niet mee hoef 
te concurreren. Ik voel me gewoon veel 
vrijer in moderne dans. Ik kan er voor 
mijn gevoel veel meer in kwijt.

“
”

 Het is gewoon 
zo leuk als je iets mag 
doen. En het is zo 
frustrerend als je iets 
niet mag doen.
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Je hebt best veel moeite moeten doen 
om een baan of stage te vinden. Hoe 
zijn de carrièremogelijkheden van een 
ballerina?
Het is heel moeilijk om aan een baan 
te komen. Er zijn zo veel mensen die 
uit Amerika en Australië en dan nog 
uit Europa komen om audities te doen. 
Daar komt nog bij dat bijvoorbeeld in 
Nederland er voor neoklassiek modern, 
wat ik graag wil doen, drie gezelschappen 
zijn: Introdans, NDT en Scapino. De rest 
is niet echt iets voor mij. Dan ga je al snel 
in Duitsland zoeken waar ze ook hele 
leuke gezelschappen hebben. Maar dan 
ook maar twee, drie, waar je echt graag 
bij wil. Spanje, ook twee. En er komen 
ook zo veel mensen! Bijvoorbeeld bij NDT 
audities waren er 350 mensen op één 
dag. Verschrikkelijk. Ik had zo vaak dat 
ik op een auditie kwam en dacht: ‘Wat 
doe ik hier?’ Al die meisjes, allemaal een 
knotje in hun haar. Maar het is gewoon 
doorzetten en dan zie je dat het heel 
moeilijk is en dat er erg veel concurrentie 
is in dat opzicht. En je weet niet wat 
ze zoeken. Misschien gaat er een lange 
danseres weg, hebben ze iemand nodig 
die lang is. Misschien heeft het gezelschap 
waar jij bij wil dit jaar geen contract. Het 
is heel select, met een kleine groep en 
heel veel mensen die daar in willen. Je 
hebt ook gesloten audities, dan moet je 
je aanmelden en dan is het nog niet eens 
zeker of je wel auditie mag doen, ook al 
heb je het conservatorium gedaan. Dat is 
geen vrijbrief. Je weet soms ook niet waar 

het aan ligt want je krijgt soms een heel 
algemeen mailtje terug dat ze naar alle 
dansers sturen. Voor hetzelfde geld willen 
ze iemand met zwart haar. Soms zijn het 
echt van die hele banale redenen. Ik vond 
het ook niet echt leuk, want je moet je zelf 
heel erg bewijzen en of je daar nu echt zin 
in hebt… maar dat is gewoon net als met 
solliciteren denk ik. 

Welke dromen heb je nog: in welke 
theaters zou je graag willen staan, in 
welke stukken wil je nog graag dansen, 
met wie zou je willen samenwerken?
Oh leuk! Ik zou heel graag bij het 
Nederlands Dans Theater willen dansen 
met een gewoon contract, nu heb ik alleen 
een stage. Als je echt niet aan grenzen zou 
denken: er zit in Amerika ook een heel 
mooi gezelschap, Cedar Lake heet dat, 
in New York en die doen ook hele gave 
dingen. En dan wil ik wel samenwerken 
met Crystal Pite. Zij heeft wel voor NDT 
heel veel dingen gemaakt maar ik heb 
nog nooit met haar mogen werken. Wat 
ik heb gezien van haar stukken vind ik 
zo gaaf. Dat zou ik zo graag willen doen. 
Ik hoor ook van veel mensen dat zij zo 
fijn is om mee te werken, dat is ook niet 
altijd zo. Johan Inger zou ik ook heel leuk 
vinden. Ik heb wel eens een stuk van hem 
gedaan maar ik heb nog nooit echt met

“
”

 Ik had zo vaak dat 
ik op een auditie kwam 
en dacht: ‘Wat doe ik 
hier?’
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hem gewerkt. Ik wil eigenlijk alleen maar 
nieuwe dingen doen. Het is wel leuk om 
dingen te doen die je leuk vind maar op 
een gegeven moment wil ik ook wel weer 
nieuwe uitdagingen. Voor hetzelfde geld 
zit je jaren bij het NDT maar na een tijdje 
wil je weer een hele andere kant op. Ik 
heb gister ook een voorstelling gezien, 
die was zo bijzonder! Echt nog nooit 
gezien; het was in Amsterdam en het 
was net alsof het aliens waren! Er zijn zo 
veel mogelijkheden. Maar nu eerst even 
vastigheid, even knallen met een baan. 
En dan kunnen we daarna wel rond gaan 
kijken.
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elementium
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[309]

E lement
door Fons van der Linden

“Hier ben ik in m’n element,” zei hij terwijl we op de Grimburgwal rechtsaf 
sloegen en de Oudezijds Voorburgwal in liepen. “Hm,” antwoordde ik binnensmonds. 
Ik vond dat echt iets wat een hoofdstedelijk student zou zeggen. En hoofdstedelijk zag 
hij er ook uit. Dat wil zeggen: hij kleedde zich hip, wat hier inhoudt dat men figuren 
die het slaaphuis frequenteren (een onfortuinlijk type waar het op de Wallen van stikt) 
als modevoorbeeld neemt. Vanuit mijn ooghoek zag ik dat hij mij verwachtingsvol 
aankeek. Ik zuchtte. Hij deed of hij het niet hoorde en keek weer voor zich uit terwijl 
we rustig voortslenterden. Deze discussie over Amsterdam hadden we vaker gehad en 
ondanks mijn - toegegeven, zeer subjectieve - afkeer voor onze rommelige hoofdstad 
bleef hij het er toch over hebben, alsof een nonchalant gesprek met mij alleen door 
middel van provocatie kon worden aangezwengeld. Zwijgend volgden we de bocht 
van de gracht. Pas bij het Grand verbrak ik geërgerd het zwijgen, terwijl ik behendig 
over een verdwaalde vuilniszak sprong, die als een gevallen overrijpe vrucht midden 
op de stoep lag. “Ik weet niet hoe iemand hier op de Wallen in zijn element kan zijn. 
Hier rechts zit iemand aan z’n vijfsterrenlunch en verderop ligt een dakloze onderaan 
een keldertrapje te wachten tot hij het slaaphuis weer in kan. Daartussenin zitten 
toeristen hun verstand weg te dampen bij de coffeeshop. Een onzalige mengelmoes 
is het, als je het mij vraagt” Bij wijze van retorisch staaltje wees ik naar de vuilniszak, 
de onwelriekende horde die ik zojuist had genomen: Quod erat demonstrandum! Een 
schuchtere kauw haalde juist een zakje met schimmelend brood achter het gescheurde 
zwarte plastic vandaan. Perfecte timing!

“Pff... provinciaal,” lachte hij. Hij was in zijn nopjes dat hij mij aan het praten had 
gekregen. “Een rijk assortiment aan verscheidenheid zul je bedoelen!” Ik voelde een 
tirade opkomen; een gewoonte waar ik een hekel aan had. Voor de verandering hield 
ik mij in en stelde voor om bij de Oude Doelenstraat linksaf te slaan, de brug over en 
de Damstraat in. “De aanblik van het Paleis zal me wel in een andere gemoedstoestand 
brengen,” vermocht ik te hopen. Zachtjes deinend doemde het Paleis voor ons op. 
Even brak de zon door het grauwe wolkendek waarmee deze najaarsmiddag ons had 
toegedekt en een zonnestraal maakte dat de blikkerende lauwertakken, drietanden en 
eenhoornhoorns het schouwspel op de timpaan tot leven deden komen. “Misschien 
heb je toch gelijk,” zei ik, terwijl het schouwspel prettig in mijn bewonderend netvlies 
brandde.
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Maar meteen had ik spijt van deze ondoordachte ontboezeming. Een wolk onderbrak 
het spel van de zon en mijn daarvoor afgeleide blik ontwaarde plots de levende 
standbeelden die de keien ontheiligden waarover ik een paar maanden eerder Zijne 
Majesteit had zien schrijden. Het huilen stond mij nader dan het lachen, kan ik je 
zeggen. Snel! Ontwijkende vluchtbewegingen! Naar rechts, de Warmoesstraat in. Nog 
zo’n teleurstelling: niet lang geleden zocht ik er naar een geheimzinnige schoorsteen 
die achter het Beursgebouw zou staan. Ik ben tweemaal op en neer gelopen. Niks! Ter 
hoogte van de Oude Kerk begon de benauwende smalle straat me te veel aan deze 
nederlaag te herinneren en wilde ik weer naar de Oudezijds Voorburgwal. We gingen 
bij de eerste straat rechtsaf, staken de brug bij de kerk over en liepen een groepje 
giechelende Japanners tegemoet, die juist uit het rode lantaarnlicht van de Molensteeg 
opdoemde. De gewetensbezwaarde giechellach werd ze van het gezicht geveegd 
door moraalridders op het stalen ros. Ontwijkende manoeuvres, schellende bellen. De 
Nederlander staat niet voor stoute toeristen! We lachten om de capriolen waarmee de 
Japanners hun leven trachtten te redden. Zij kwamen opgelucht als overwinnaars uit 
de strijd; applaus!

Bij het sportcafé aan het einde van de straat nam ik afscheid van mijn kameraad. 
Hij moest een voetbalwedstrijd zien, ofzo. Ik liep door naar het station. Op de hoek van 
de Zeedijk en de St. Olofssteeg groette ik de man die op Rembrandt leek. Hij zit daar 
elke dag op het terrasje van café De Kletskop, ook al is er geen zon. “Hij is hier ook in 
zijn element,” dacht ik. “Ik, daarentegen, hoor hier niet thuis.” 

Zo snel als ik kon liep ik naar het Centraal Station, waar ik opgelucht plaatsnam 
in een intercity die mij weer terug zou brengen naar mijn geliefde Leiden.
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A chtste

door Yorim Christiaanse
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W
Het woordenboekspel heeft aan twee uitgaven van de Pyros niet meegedaan, 

maar dat zullen er geen drie worden, o nee! Bij de creatie van dit huidige 
woordenboekspel werden de Prometheanen bijgestaan door een kleine schare 
taalkundigen, die vol interesse naar de lezing kwamen en nog lang bleven borrelen. 
Daarnaast was er een internationale student aanwezig die zich ook aan dit creatieve 
spelletje tegoed heeft gedaan.

Voor degene die dit artikeltje voor het eerst ziet: het woordenboekspel wordt 
gespeeld door de leden, die op een Prometheusavond bij mij een blaadje met de zes 
onbekende en rare woorden kunnen halen. Zij doen vervolgens hun uiterste best om 
zo creatief of realistisch mogelijke antwoorden te verzinnen, waarna ik ze verzamel en, 
met de correcte antwoorden tussen haakjes, in dit artikel zet. Dus:

Manbarklak (bijzonder harde en zeer duurzame Surinaamse houtsoort)
– Indonesisch woord voor een onbeschofte (dronken) kroegganger.
– Uitdagende slang: vergelijkbaar met “kom hier dan”.
– Een luxe soort vernis/lak voor houten meubilair in de kleur manbark.
– Half man, half beer, half kakkerlak.
– Exotisch instrument, bestaande uit een combinatie van een zombie en een claxon.
– Een SS-officier in een bar die zwarte leren laarzen tegen elkaar klakt.
– Onomatopeia voor dat geluid van echoënde hakken in een doodstille gang of steeg.
– The huskey voice of a man after laughing for a period.
– De lak die menig zeebonk op zijn bank kwakt.

Filumist (verzamelaar van lucifermerken)
– Rotterdamse bioscoopganger. Volgens plat Rotterdams: “fillum”.
– Slechte muzikant.
– Benevolente bediener van spotlights (bv. in de schouwburg).
– Een bespeler van het muziekinstrument de “filum”.
– Een beoefenaar van de verloren kunst van het onderwaterfluiten.
– Lid van het filumisme. 
Filumisme: een overtuiging met mensen die heel erg van file houden.
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– Verzamelaar van vershoudfolie.
– Een flatelist die zo slordig is dat hij wel eens delen van zijn collectie verliest en
dientengevolge regelmatig postzegels mist.
– Expert op het gebied van beweging en interactie tusen de man en de vrouw bij de
dans tussen bijen.
– Iemand met onstilbare honger naar/obsessie voor het fileren van vis.

Gondelbajes (bordeel)
– The instrument used to strike bajes.
– Een gevangenis voor dames die niet van onbesproken moraal zijn in het mythische
land Gon.
– Meervoud van “gondëlbaje”, een archaïsch Albanes woord waarvan niemand echt
weet wat het betekent.
– Een speciale gevangenis voor alle gondelverhuurders in Venetië die meer dan een
bepaald bedrag vragen voor hun diensten.
– Een gevangenis op een boot die door de “de stok” wordt voortgeduwd.
– Volksmond: opslagplaats voor in beslag genomen gondels en andere
watervervoersmiddelen.
– Botenkerkhof.

Bijlbrief (akte van geldopneming voor de bouw van een schip of huis)
– Brief die wordt voorgelezen aan het begin van de ALV en een heleboel nare
gevolgen heeft.
– Soort spijkerschrift, geschreven met een bijl.
– Brief waarmee in republikeins Rome lictoren aangesteld werden, zo genoemd
vanwege de fusces (bijltjes) die de lictoren droegen.
– De middeleeuwse versie van de brievenopener.
– Een brief uit de steentijd die zo moeilijk te openen is dat er een bijl voor nodig is
(een briefbijl).
– Brief die de beul zijn salaris gaf na een executie.
– Boodschap betreffende gereedschap.
– Brief waarmee wordt medegedeeld dat je (de ontvanger) ontslagen bent.
– Een brief ter herinnering dat de bijl verkeerd geparkeerd staat.
– Een handgeschreven haatbrief, volgens origamitechnieken gevouwen in de vorm
van een bijl.
– Een brief, geschreven op zodanig stug papier dat de waarschijnlijkheid van het
oplopen van een papercut bij het lezen zeer hoog is.
– Middeleeuwse bombrief.
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– Een brief die men dient te schrijven voor men wordt onthoofd, met daarin een
terugblik op diens leven.

Eikpoes (eekhoorntje)
– Dat is privé.
– Kat van de grootste kunstenaar ooit, Jan van Eyck. Het woord kan slaan op zijn 
huisdier of op een kat in zijn schilderijen.
– Een poes die met zijn staart aan de takken van eiken groeit. Wanneer de eikoes 
volgroeid is, breekt de staart met de tak, met een neerwaardse beweging tot gevolg. 
Een eikpoes landt echter op vier poten.
– Je hebt een knijpkat, en de kleinere versie hiervan, mét batterij, is een eikpoes.
– Het eerste meisje waarmee je “het” gedaan hebt en daarmee eik je de rest van de 
meisjes die je krijgt.
– Een kattenras waarbij het kleurpatroon van de vacht overeenkomt met de kleuren 
van de eikenboom.
– Een bepaald soort eik die verdacht veel het uiterlijk van een poes heeft.
– Een poes waarop andere poezen worden gekalibreerd.
– The act of a cat cawing and scratching for attention.
– Rups met zeer hoge voortplantingsdrift, die zich voornamelijk voedt met de 
bladeren der eikenboom.
– Een nieuw wilde-katten-ras dat uitwerpselen heeft die qua vorm lijken op eikels 
(die van de eikenboom)

Vermontevioleparken (Sjacheren; op bedriegelijke / criminele wijze handel drijven)
– Viool spelen op een berg die ver weg is.
– Iets verpesten/verknallen/verneuken. “Ik het het tentamen totaal 
vermonteviooleparkt!”
– Het bewust vandaliseren van viooltjes; met name een in Vermont veel gebruikt 
woord. Suggestie 2: de liefde bedrijven in de gracht.
– De daad van het aan elkaar plakken van drie nederlandse woorden die afzonderlijk 
normale betekenissen hebben.
– Een hippie in het park zijn.
– nu = scheldwoord: “VERMONTEVIOLEPARKEN!!”
– Een synoniem voor het purren van de eikpoes.
– Het tegenovergestelde van dichtbijmontevioleparken.
– Onzedelijke handelingen verrichten in het openbaar.
– Erg duur en deftig doen terwijl je dit eigenlijk niet bent.
– Lopen, maar dan anders.
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E lement
‘Ik zou dat niet doen als ik jou was,’ hoorde ik een meisje achter me zeggen.
‘Mmm... wat?’
‘Ik zou dat niet doen als ik jou was,’ herhaalde ze.
Ik draaide me om en keek haar aan. ‘Waarom niet?’

De klas pakte hun spullen in. Het gebruikelijke geroezemoes was niet te horen. Bij 
sommigen liepen geruisloos tranen over hun wangen. Kim huilde hysterisch. Ik 
begreep het, het was haar beste vriendin. In gedachten verzonken draaide ik me weg 
van de klas en veegde het bord schoon; geen les voor vandaag. Ik pakte mijn tas en 
mijn kop koffie en keek hoe de stille leerlingen het lokaal verlieten. Helemaal achteraan 
werd Kim meegenomen door een paar van haar vriendinnen.
Langzaam bracht ik de kop koffie naar mijn mond.
‘Ik zou dat niet doen als ik jou was,’ hoorde ik een meisje achter me zeggen.
‘Mmm… wat?’
‘Ik zou dat niet doen als ik jou was,’ herhaalde ze.
Ik draaide me om en keek haar aan. ‘Waarom niet?’
Ze staarde me aan alsof ik dom was. Haar zwarte haar zat in een hoge staart en een 
paar roze plukken waren te zien. Ze had een zwart rokje aan, een zwart T-shirt en 
zwarte pumps.
Ze wees naar mijn kopje alsof het voor de hand lag.
‘Iemand heeft ze verwisseld.’

De klas pakte hun spullen uit. Albert Haage, de directeur, stond klaar om wat te 
vertellen. Aan zijn gezicht te zien was het slecht nieuws.
‘Jongens, even stil,’ maande ik ze tot stilte.
Langzaam werden ze rustig.
‘Goed, ik kom met slecht nieuws,’ begon de directeur. Hij twijfelde even over hoe hij 
het volgende moest zeggen.
‘Juist, oké, zoals jullie misschien wel gemerkt hebben is Aida Merels al een paar dagen 
afwezig.’
Een meisje knikte instemmend. Kim. Ze was helemaal gekleed in roze, wat de mix 
van haar en Aida bijzonder maakte, aangezien Aida altijd geheel in zwart gekleed 
ging. De beste vriendinnen had ik al meerdere keren uit elkaar moeten zetten wegens 
geluidoverlast in de lessen. 
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Ze waren volledig op elkaar afgestemd, Kim had altijd een zwarte accessoire om en 
Aida had een paar plukken van haar haar roze geverfd.
‘De reden van haar afwezigheid... Ik weet niet hoe ik jullie dit moet vertellen...’ ging 
Albert Haage verder. ‘Aida is overleden. De politie vermoedt dat ze per ongeluk of 
expres een bepaald soort chemicaliën heeft binnengekregen. Waarschijnlijk gedronken, 
maar dat moet nog verder onderzocht worden. Het is...’
De directeur stopte met praten, niet wetend wat hij verder moest zeggen.
De klas was doodstil, totdat Kim opeens een hoge snik liet horen en daarmee in huilen 
uitbarstte. De vriendinnen die naast haar zaten sloegen een arm om haar heen en 
probeerden haar te troosten.
Albert Haage liep rustig naar me toe. ‘Ik stel voor dat je de les van vandaag niet door 
laat gaan.’
Ik knikte.
De klas pakte hun spullen in. Het gebruikelijke geroezemoes was niet te horen. Bij 
sommigen liepen geruisloos tranen over hun wangen. Kim huilde hysterisch. Ik 
begreep het, het was haar beste vriendin. In gedachten verzonken draaide ik me weg 
van de klas en veegde het bord schoon; geen les voor vandaag. Ik pakte mijn tas en 
mijn kop koffie en keek hoe de stille leerlingen het lokaal verlieten. Helemaal achteraan 
werd Kim meegenomen door een paar van haar vriendinnen.
Langzaam bracht ik de kop koffie naar mijn mond.
‘Ik zou dat niet doen als ik jou was,’ hoorde ik een meisje achter me zeggen.
‘Mmm.. wat?’
‘Ik zou dat niet doen als ik jou was,’ herhaalde ze.
Ik draaide me om en keek haar aan. ‘Waarom niet?’
Ze staarde me aan alsof ik dom was. Haar zwarte haar zat in een hoge staart en een 
paar roze plukken waren te zien. Ze had een zwart rokje aan, een zwart T-shirt en 
zwarte pumps.
Ze wees naar mijn kopje alsof het voor de hand lag.
‘Iemand heeft ze verwisseld.’
Verbaasd keek ik naar het kopje in mijn hand. In plaats van een kopje zag ik een flesje 
met de letters ‘As’.
‘Hè? Hoe kan dat?’ vroeg ik terwijl ik naar haar terugkeek. Ze stond er niet meer.
‘Iemand heeft ze verwisseld,’ hoorde ik achter me. Direct draaide ik me weer om.
Niet begrijpend keek ik haar aan. ‘Wie?’
Aida’s blik verduisterde. ‘Jij.’



42

kalium
19

39,098

K ruiswoordpuzzel
door Berend Boer

Horizontaal
1 Een veelheid classici; 4 jaar; 8 He, een element!; 10 Groet; 12 Argon of arbeider; 
13 Verheven; 16 Ondernemingsraad; 17 Ons element; 19 Goniometrische functie (voor 
echte alfa’s: een van de knopjes op je rekenmachine waarvan je niet weet wat ze doen); 
20 Lofdicht; 21 waarlijk; 23 Dieren die de zon begroeten; 25 Voortgezet Onderwijs; 
26 Gebochelde; 28 Voorlopig; 30 Groente; 32 Baskische organisatie; 33 Arabische titel; 
35 Deze doctor wordt regelmatig gewezen op het thema van deze Pyros; 38 Zangstuk; 
39 Vorm van graan; 40 Van God (latijn); 42 tijdsperiode; 43 Dat water bevat uitsluitend 
klinkers; 44 Ik lijn uit, ik...

Verticaal
2 Het lekkerste stukje van de vereniging; 3 Volgens deze filosoof kwam alles van water; 
4 Geheel; 5 Inkeping; 6 Niet eerder of later; 7 Omhelzen; 9 ...was eens; 11 Maar; 
14 Gevoel; 15 Supermarkt; 16 Pa en ma; 17 Vooruitblik; 18 Elektrisch geladen atoom; 
22 Aanraking; 23 Groet; 24 Behoeftig persoon; 27 Niet klein; 29 Deze Mongolen zijn niet 
ver verwijderd van een stukje vlees; 31 Scheikundig element; 34 familielid; 36 Gezicht; 
37 Krappe; 39 zonder overbodige toevoegingen; 41 En anderen
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Francine Geurts

Volgens mijn horoscoop is mijn element water. 

Ik moet meteen denken aan de deck die ik op de 

basisschool voor Pokémon kocht – Misty’s team is 

fantastisch. Ik heb al mijn Pokémonkaarten nog… Heb 

jij ze nog en wil je ervan af, dan weet je dus waar je ze 

kunt laten!

Marianne de Heer Kloots

Ik voel een hele grote druk om intellectueel 

te doen, dus ik denk dat ik daarom maar voor 

‘Strontium’ ga. Daar zit namelijk het woord ‘stront’ 

in, en dat vind ik best grappig. ‘Strontium’, haha. Een 

ander leuk feitje over Strontium is dat het blijkbaar 

veel in tandpasta voorkomt (volgens Wikipedia). Ik 

hoop dat ik jullie leven hiermee heb verrijkt.

Eden Zhang

Ik wil ‘mogelijkheid’ nemen als mijn element, 

want ik zoek en ben van plan om voor altijd te 

zoeken naar mogelijkheden. In de actieve zin 

ben ik graag creatief. In de passieve zin wil ik me 

goed voorbereiden om zo veel mogelijk risico’s te 

vermijden.

Wouter Cames van Batenburg

Elk element dat in de lege verzameling 

zit kan op mijn sympathie rekenen, maar als ik 

twee verschillende deelverzamelingen van de 

lege verzameling gevonden heb dan word ik 

vaak bijzonder blij van een element dat in beide 

deelverzamelingen ligt. Elementen die niet in de lege 

verzameling zitten vind ik minder interessant.
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Berend Boer

Mijn favoriete element is een hoekelement. Als 

in, een meubelstuk dat je in een hoek zet. Al sinds ik 

het zelf verkeerd uitsprak als klein Berendje heb ik 

het idee dat “hoekelement” evenveel humoristisch 

potentieel bevat als “bommelding”. Helaas heb ik nog 

steeds de juiste tijd en plaats niet gevonden waarop 

het woord zijn volledig potentieel kan bereiken.

Francine Maessen

Als ik een element mocht kiezen zou het vuur 

zijn. Ik ben dol op het fatsoenlijk warm hebben, 

dekentjes zijn fantastisch. En niks maakt je zo lekker 

warm als een open haard. En het kleurt nog mooi bij 

mijn haar ook.

Robert van de Peppel

Mijn favoriete element is met stip het vuur. 

Het bijzondere aan het element is dat je het door 

kan geven en op doen laaien als je er je eigen energie 

in steekt. De Pyros symboliseert niet voor niets het 

Prometheaanse vuur!

Yorim Christiaanse

Mijn favoriete element is mij tijdens zo’n 

“opeens-moment” te binnen geschoten. Het is koper, 

het roze-rode-oranje metaal. Waarom? Omdat het 

een vorm van schoonheid met zich meedraagt. Door 

de kleur en glans is koper altijd warm, en het is deze 

ogenschijnlijk eeuwige warmte die mij zo enorm 

aantrekt.






