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voorwoord
Beste lezer, beste Prometheaan. Na een jaar van ideeën opbrengen, interviews houden, 
schrijven, de commissie nauwlettend in de gaten houden en redactieleden aan de haren 
erbij slepen, heeft Francine gekozen om het praesidiaat aan mij te overhandigen. Er was 
niet echt een plechtige ceremonie: we deden de Dragon Ball Z fusion-dance, en daarmee 
was de zaak rond. Het zal voor mij een behoorlijke klus worden om het kwaliteitsniveau 
van Francine te evenaren. Ze was erg aanwezig binnen de commissie en hield alles 
nauwlettend in de gaten. Innovatieve ideeën als de laatste pagina’s, Ghost Writers en 
het nieuw leven in blazen van de Cultuurcolumn kwamen allemaal van haar kant. Tja, 
met alleen een woordenboekspel kan ik daar niet echt tegen op...
Ghost Writers past uiteraard goed bij het huidige thema: Monsters. Naast het 
spookverhaal heeft Vera een klein verhaal ingestuurd over een monster uit de klassieken: 
Medusa. Francine Geurts zal aan de hand van een aantal vragen je kunnen vertellen 
wat voor Yokai je bent en Marijke houdt zich met compleet andere monsters bezig: 
gevaarlijke chemicaliën in cosmetica. Ik doe ook een duit in het monsterzakje door m’n 
hipstermening te uiten over Pokémon.
Francine Maessen heeft een bijzonder interview gehouden met Amine el Morabit, een 
jongen die zich veel bezig houdt met het samenspel van de multiculturele samenleving, 
de huidige politiek en de situatie in het Midden-Oosten. Voor het reguliere interview 
hebben we twee eerstejaars gevraagd: Schelte van Deventer en Daniël Hoekstra. 
Uiteraard wordt er gesproken over de monsters uit hun jeugd en allerlei andere enge 
dingen.
Gerard en Marianne zijn weer op een gek idee gekomen, een treinreis van het station 
“Hongerige Wolf” naar “Schapenbout”, en Jasper de Koster heeft een freelance-artikeltje 
geschreven over een confrontatie met een zuursteen.
Onze regulars zijn uiteraard ook aanwezig: de Pyros Light (met een nieuwe auteur: 
Tante Pyros), het woordenboekspel, de laatste pagina’s en de puzzel. Nieuw in deze 
editie zijn de Quotes van Berend: niet alleen roddels, maar ook dubieuze uitspraken van 
Prometheanen zullen vanaf nu ons blaadje sieren!

Veel leesplezier gewenst!

Yorim, eindredacteur

Ghost Writers
door Sien en Mieke

Deze spookverhalencolumn is een terugkerend element in de Pyros. Deze keer 
worden jij, ik en onze metgezel eens niet door een verschijning opgeschrikt, maar kun je 
zelf kiezen hoe het verhaal verder gaat. Er zijn vijf eindes en ze lopen allemaal anders. 
Niet spieken, hoor!

Dit is onze laatste column. We hopen dat jullie ervan genoten hebben!

Het vierde en laatste spook – Het Kerkhof
(Choose Your Own Adventure)

Bij de ingang zijn de grafstenen nog redelijk goed onderhouden, maar hoe verder je 
het kerkhof oploopt, hoe minder bloemen erop liggen en hoe meer de tekst op de stenen 
is vervaagd.

In de verte doemt een gedaante op.
Het is een lange dikke man, met een lange dikke jas. Ondanks het droge, warme 

weer draagt hij een paraplu – hoewel de regen nog een aantal weken op zich zal laten 
wachten – en om zijn nek bungelt aan een koord een gloednieuw fototoestel.

Voor hem splitst de weg in tweeën en in de bosjes staat een bordje:

De man kijkt om zich heen, eerst naar de graven, dan weer peinzend naar het bordje. De 
brandende zon schijnt op zijn hoed en de man weet even niet wat hij moet doen.

Gaat de man naar links? Blader dan naar bladzijde 33.
Gaat de man naar rechts? Blader dan naar bladzijde 9.
Gaat de man rechtdoor? Blader dan naar bladzijde 31.

1950 - 1874 - 1950
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trekt mensen; kinderen en ouderen kwamen er op af. Vlaggen, als nationale symbolen, 
waren verboden. Dat was een addertje onder het gras wat niet veel mensen doorhadden. 
Toen werden er pro-IS vlaggen in handen gedrukt van kinderen en mannen en de media 
die zoomde daar volledig op in. En de volgende dag kopten alle kranten “Schilderswijk 
is in handen van IS,” “Schilderswijk is een bolwerk van de sharia”. Ik heb toen heel erg 
mijn best gedaan, veel journalisten over de vloer gehad en meegenomen in de wijk om 
ze te laten zien dat het er heel normaal aan toe gaat. Op die manier heb ik geprobeerd 
mijn bijdrage te leveren. Zo heb ik dus een drukke zomervakantie gehad met niet altijd 
even fijne ontwikkelingen in de wijk.

In Ankara heb je een minor international relations gevolgd met de nadruk op het 
Turkse buitenlandbeleid. Hoe sta jij na die ervaring tegenover een mogelijke 
toetreding van Turkije tot de EU?
Voor ik naar Ankara ging was ik er altijd een voorstander van dat Turkije zou toetreden 
tot de EU. Ik ben vervolgens in Turkije geweest, ik heb er gestudeerd, ik heb het land 
gezien. Toen ben ik tot de conclusie gekomen dat het land eigenlijk nog niet klaar is 
voor een toetreding tot de EU. Dat heeft te maken met het feit dat ik denk dat je niet 
kan toetreden tot de EU als de normen en waarden van de EU niet tot de haarvaten 
van de samenleving zijn doorgedrongen.  Toen ik daar was en heb kennisgemaakt met 
Turkije en de gemiddelde turk, kwam ik erachter dat er twee ontzettend verschillende 
groepen in Turkije zijn. Enerzijds de elite die economisch stabiel is, redelijk rijke mensen, 
en anderzijds de grote meerderheid, een conservatieve groep die relatief arm is. Dat is 
ook waarom Erdogan de verkiezingen vaak wint. Deze arme, conservatieve Turken zijn 
gewoon niet voldoende ontwikkeld om toe te treden tot de EU. Je ziet dat we die fout al 
eens gemaakt hebben met het laten toetreden tot de EU van al die Oost-Europese landen. 
Dat heeft ook deels tot positieve ontwikkelingen geleid, namelijk Polen dat  een groei 
van 11 procent per jaar heeft. Ik denk dat Turkije nog een paar jaar moet wachten tot ze 
kunnen toetreden tot de EU.

Je geeft regelmatig motivational speeches voor scholieren in achterstandswijken: wat 
voor boodschap probeer je hen mee te geven?
Dezelfde boodschap die mijn vader mij altijd heeft meegegeven. Mijn vader was ook echt 
van het motivational speechen, het is een aangeboren talent. Ik heb het hier op de Haagse 
Hogeschool eens gedaan met allemaal mavo-klassen hier uit Den Haag, dan stond ik 
voor een publiek van 400 scholieren. En wat geef ik ze mee? Dat ze nooit en te nimmer 
moeten opgeven, altijd doorzetten. Tuurlijk heb je altijd te maken met stigmatisering 
in de media en dat druppelt natuurlijk door tot in de mening van gemiddelde burgers, 

Interview: 
Amine el Morabit

door Francine Maessen

Amine is een Nederlandse Marokkaan van pas 21, 
maar met nu al een indrukwekkend cv. Hij was 
onder andere betrokken bij de Facebookactie “Ik 
doe aangifte tegen Wilders” en praat met ons over 
de Haagse Schilderswijk, Wilders en IS.

Je hebt veel internationale dingen gedaan, je 
studeert Europese betrekkingen, hebt meegedaan 
aan internationale debatwedstrijden. Waar komt 
die interesse voor het internationale vandaan?
Ik denk dat het allemaal begint met het feit dat ik ben opgegroeid in twee werelden. 
Thuis leef ik in Marokko, maar zodra ik het huis uit stap ben ik meteen in Nederland. 
Ik word wakker met Al Jazeera en als ik naar buiten ga is het TV West of CNN. Europa 
is ook iets wat onze aandacht verdient. Toen wij vroeger naar Marokko gingen met de 
auto moesten we bij elke grens van valuta veranderen. Met de komst van de Europese 
Unie en het verdrag van Maastricht in 1992 is alles langzaam maar zeker veranderd. 
Nu hebben we één munteenheid gekregen, open grenzen en kunnen wij nu in één keer 
doorrijden naar Marokko.

Je komt zelf uit de Haagse Schilderswijk, die de laatste tijd veel in het nieuws is 
geweest. Wat vind je van de manier waarop die in het nieuws komt?
Niet goed natuurlijk. De Schilderswijk is afgelopen zomer relatief vaak negatief in het 
nieuws gekomen. Dat heeft te maken met de opkomst van IS in het Midden-Oosten. Wij 
zeggen altijd: “als de wereld huilt, pinken wij een traantje weg in de Schilderswijk,” door 
die hele multiculturele samenleving die we daar hebben. Het was niet fijn, er heerste 
ook een bepaalde druk als je op straat was en in gesprek ging met mensen. Die druk 
is gaan exploderen, er kwamen demonstraties. Het is deels te wijten aan de media dat 
er zo’n negatieve beeldvorming over de Schilderswijk was. De pro-IS sympathisanten 
hebben het heel slim aangepakt door een demonstratie te organiseren onder het mom 
van Gaza midden op de Hoefkade. Dat is een straat waar eigenlijk iedereen komt. Dat 

“Als de wereld 
huilt, pinken wij 

een traantje weg in 
de Schilderswijk”



98

samenleving, als zo iemand zo’n uitspraak doet er een rode lijn moet worden getrokken: 
tot hier en niet verder. Wat verwacht ik nu van de mogelijke vervolging? Het Openbaar 
Ministerie zegt dat Geert Wilders hoogst waarschijnlijk vervolgd gaat worden, dat is een 
uitspraak die niet vaak gedaan wordt door het OM. Het gaat mij er niet om dat hij een 
jaar de cel in moet of een taakstraf krijgt, het gaat mij erom dat hij veroordeeld wordt 
en dat er een jurisprudentie komt waarin een belangrijk signaal wordt afgegeven: de 
vrijheid van meningsuiting gaat ver in Nederland, maar een groep wegzetten alsof ze 
niet gewenst zouden zijn in Nederland, gaat te ver.

We horen steeds meer verhalen over jihadisten die naar het Midden-oosten 
vertrekken om daar te strijden. Hoe voorkomen we dat en hoe moeten we omgaan 
met terugkerende jihadisten?
Ik vind het leuk dat je die vraag stelt want mijn scriptie gaat hierover.  Ik heb het met 
één van mijn bronnen gehad over waarom mensen op jihad gaan. Ik weet niet of dit 
voor iedereen geldt, maar hij zei wel dat hij vaak mensen tegenkwam die in hetzelfde 
schuitje zaten. Het heeft bij hen er vaak mee te maken dat zij het gevoel hebben dat zij 
beperkt worden in hun religie. Ze hebben het gevoel dat zodra ze een spirituelere of 
conservatievere vorm van hun geloof willen belijden, ze meteen worden bestempeld als 
mogelijke jihadist, als potentieel gevaar voor de samenleving. Op het moment dat zij 
zoiets meemaken gaan ze vaak op zoek naar mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Dat 
komen we toch weer uit bij stigmatisering, dat ze het gevoel hebben dat Nederlanders ze 
toch niet moeten. Vrijheid van religie is in Nederland het zesde artikel in de grondwet, 
dus het staat heel hoog in het vaandel, maar zodra je een iets conservatievere vorm wil 
belijden wordt je wel meteen als een gevaar gezien. Niet alleen door de Nederlandse 
maatschappij, maar ook de eigen maatschappij. Dus ze worden van twee kanten, ook 
door de eigen families, gezien als een gevaar. Dat zorgt er vaak voor dat ze nieuwe 
vrienden maken en die nieuwe hebben vaak dezelfde ideeën. Dat is heel gevaarlijk, want 
dat versterkt de ideologie alleen maar. Daarnaast is de grootste kraamkamer van de jihad 
tegenwoordig het internet. Jongeren gaan zich hierin verdiepen en komen in contact 
met mensen die op Jihad zijn geweest in Syrië, waardoor dit idee wordt uitgewisseld. 
En vaak zijn dat charismatische jongens, overwegend intelligent. Ze worden best 
wel onderschat. Ik ben vaak met ze in gesprek geweest omdat de Schilderswijk toch 
wel bekend staat als een wijk waar relatief veel IS-sympathisanten zitten. Dan zie je 
dat die jongens de hoop opgeven en geen toekomst meer zien in Nederland. En dan 
verlangen ze er eigenlijk alleen nog maar naar te sterven op het pad van Allah. Die 
jongens die vertrekken, die komen terug, en die worden dan op de voet gevolgd door 
de AIVD. Of ze een potentieel gevaar vormen voor de samenleving weet ik niet. Ik 

maar geef niet op en laat zien wat je waard bent. Je hebt wel eens momenten dat je denkt: 
voel ik me eigenlijk wel thuis hier? Dan wil je opgeven, maar ik probeer ze toch mee 
te geven om gewoon door te zetten en te laten zien wat je eigenlijk waard bent. Dat je 
evenveel waard bent als de gemiddelde Nederlander. Je bent eigenlijk ook Nederlander. 
Je bent Nederlandse Marokkaan of Nederlandse Turk of Nederlandse Surinamer, net 
waar je vandaan komt, maar je bent hier geboren, hier opgevoed. Maar je krijgt ook 
twee verschillende soorten normen een waarden mee. De normen en waarden uit de 
Nederlandse cultuur zijn voornamelijk individualistisch. En thuis kom je dan in een 
hele collectieve wereld, waar je ouders van je eisen dat je verantwoordelijkheid opeist 
in het zorgen voor de kinderen. Dat is iets wat je in de Nederlandse normen en waarden 
eigenlijk niet terugziet. Maar je ziet ook heel vaak dat die stigmatisering in de media leidt 
tot demotivatie. Leerlingen lopen met het idee: ze moeten ons toch niet. Dan probeer ik 
toch een knop om te draaien. Iedereen maakt wel eens fouten in zijn schoolcarrière en 
iedereen komt wel eens dingen tegen als stigmatisering en discriminatie en racisme. 
Maar dat wil niet zeggen dat je op moet geven.

Je was betrokken bij de Facebookcampagne tegen Geert Wilders na zijn uitspraak 
“minder Marokkanen.” Hij gaat nu ook hoogst waarschijnlijk vervolgd worden aan 
de hand van die aanklachten die zijn ingediend. Wat deed die uitspraak persoonlijk 
met je en wat verwacht je als resultaat van jouw acties?
Ik zat toen in Turkije. Ik was de uitslagen van de verkiezingen live aan het volgen: ik 
had helaas niet kunnen stemmen dus des te meer wilde ik de uitslagen weten. Ik volgde 
het dus echt op de voet. Eén van de journalisten kondigde aan dat ze live over zouden 
schakelen naar een speech van Wilders en toen kwam het. Die uitspraak van “minder, 
minder, minder,” hij werd gedaan. Er werd gescandeerd. En ik dacht, wat gebeurt hier? 
Het was even stil, ik zat alleen in mijn kamer. Ik greep meteen naar mijn telefoon en 
appte naar mijn zusje: is het echt gebeurd? Heeft hij dat echt gezegd? Die was er nog 
niet eens van op de hoogte, dus die zette meteen de televisie aan. Facebook en Twitter 
explodeerden, het ging helemaal los. Toen postte een vriendin van mij die in Qatar zat 
dat ze van plan was een Facebookpagina op te richten, namelijk “Ik Doe Aangifte Tegen 
Wilders.” Ik heb me daar de volgende dag meteen bij aangesloten en het werd een enorm 
succes. Dus vanuit Turkije en Qatar hebben wij toen de aangiftes lopen organiseren hier 
in Nederland. Natuurlijk werd het meteen een wat grotere groep en daar sloot ik me ook 
bij aan. We wilden eigenlijk allemaal dat er eindelijk een tegengeluid kwam tegen zo’n 
soort uitspraak. Soms wordt er gevraagd of Wilders niet eigenlijk een onderdeel is van 
een veel groter probleem zoals structureel of institutioneel racisme. Dat kan misschien zo 
zijn, maar ik vind wel dat iemand met zulk aanzien, met zo’n positie in de Nederlandse 
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is iets waar de wereld van walgt, waar ook de gemiddelde moslim van walgt. En toch zie 
je heel veel mensen vallen voor die ideologie, voor die gedachtegang. Dat is het gevaar 
dat IS op dit moment vormt in Nederland. In hoeverre kunnen wij voorkomen dat die 
potentiële jihadisten vertrekken naar Syrië en Irak? Keren ze terug met de ideologie 
die ze daar geleerd hebben of keren ze terug een gevoel van walging over wat daar is 
gebeurd? Dat is de vraag die beantwoord moet worden.

denk dat we er eerst achter moeten komen waarom ze überhaupt terug zijn gekomen, 
want persoonlijk denk ik dat het te maken kan hebben met de verwachtingen die ze 
hadden toen ze daar naartoe gingen. Dat het niet aan de verwachtingen voldeed en dat 
er hoogst waarschijnlijk genocide plaatsvind. Ik begrijp anderzijds ook wel de angst 
van de Nederlandse burgers dat die jongens zijn blijven hangen in die omgeving, waar 
wapens en strijd zo duidelijk gepropagandeerd worden en waar ze ook op voorbereid 
worden. Ze komen wel terug met een bepaalde expertise naar Nederland. God knows 
what they’re planning. Ik begrijp beide verhalen. Hoe kunnen we daar het beste mee 
omgaan? ‘Door toch erachter proberen te komen waarom de jongens zijn teruggekomen, 
welke overtuiging daaraan ten grondslag ligt. Als we die begrijpen, dan kunnen we 
preventieve maatregelen treffen.

Wat voor risico vormt IS voor Europa en Nederland?
Dan kom ik toch weer terug op die uitspraak die ik al eerder deed: als de wereld huilt, 
pinken wij een traantje weg in de Schilderswijk. IS vormt inderdaad een hele grote 
bedreiging op dit moment in het Midden-Oosten. Mensen die niet die Islam belijden die 
zij verkondigen, zijn daar niet welkom. Er wordt gezegd dat zij een bepaalde belasting 
betalen in dorpen waar IS de baas is, maar die belasting is zo hoog dat ze uiteindelijk 
gewoon vertrekken. Ze worden dus geband uit de hele samenleving. Daarnaast heeft IS 
toegang tot wapendepots en financiële bronnen. Ik had afgelopen week een gastcollege 
van een professor van de Universiteit Leiden die vertelde dat IS heel veel private bronnen 
heeft, vooral veel financiële bronnen vanuit Saudi-Arabië en vanuit de golfstaten. Dat 
zijn toch wel meestal privéondernemers die verschrikkelijk veel geld hebben en die de IS-
ideologie steunen. Ze zijn bang voor niemand, ze trekken ten strijden tegen iedereen die 
het niet eens is met hun ideologie. Nu zitten ze aan de poort van Europa, Turkije. Ik durf 
niet te zeggen of ze de militaire capaciteit hebben om Turkije te verslaan, en zeker niet 
als Turkije gesteund gaat worden door het westen. We moeten echter ook onthouden dat 
de manier van oorlog voeren in zulke gebieden anders is dan het in het westen was in de 
eerste en tweede wereldoorlog. Dat waren grote velden waar je iedereen kon zien. Nu 
zijn het toch wel vaak oorlogen met een guerrillatactiek. Maar waar ik meer bang voor 
ben is dat de ideologievorming die daar plaatsvindt, dat die ook hier zal plaatsvinden in 
landen zoals Nederland en Frankrijk. We zien nu al dat het effect is dat we enorm veel 
jihadstrijders hebben die zijn vertrokken naar Syrië en Irak om daar te gaan vechten. Ik 
vind het bijvoorbeeld wel apart dat ze niet gaan strijden voor het vrije Syrische leger, 
want ze hebben hetzelfde doel, namelijk Assad van zijn troon af stoten, maar toch kiezen 
ze voor extremistischere takken. IS zegt dat zij als doel hebben een Islamitische staat te 
stichten, en dat is iets waar heel veel moslims over dromen. Maar de manier waarop, dat 

Het pad
(Ghost Writers)

De man kijkt naar rechts en ziet een mooi geplaveide weg langs allerlei graven. Het 
lijkt het rijkere gedeelte van het kerkhof te zijn, met mausoleums waar hele families in 
begraven zijn, en enorme grafstenen.

Zwetend loopt de man over deze fraaie weg, tot hij bij een crypte aankomt die me-
teen zijn aandacht trekt: van grijs steen, begroeid met mos en door de regen verweerd. 
Voor de ingang staat een hek van tralies, om indringers buiten te houden. De man komt 
dichterbij. Er is iets wat hem naar deze plaats trekt, iets intrigerends. Als hij zijn hand op 
de tralies legt, valt hij bijna naar binnen. Het slot blijkt stuk te zijn.

De man herwint zijn evenwicht en kijkt dan om zich heen om te zien of er niemand 
in de buurt is. Terwijl er een zweetdruppel over zijn wenkbrauw loopt, probeert een 
koele bries hem de crypte in te trekken.

Gaat de man naar binnen? Blader dan naar bladzijde 29.
Gaat de man niet naar binnen? Blader dan naar bladzijde 33.
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de steen
door Jasper de Koster

Helandru. Het land in ballingschap waar via portalen het uitschot van andere 
werelden terecht komt.

Wij, een huurlingengroep genaamd de Death Company, zijn hier nu zo’n acht jaar 
geleden verschenen na een mislukt magisch experiment in onze eigen wereld. In deze 
tijd zijn we al veel verschillende groeperingen, wezens en gedrochten tegengekomen. 
Tijdens onze tijd in Helandru hebben wij ons niet alleen bezig gehouden met het besch-
ermen van onze thuishaven Hawkspire, maar zijn we ook vaak betrokken geweest bij 
problemen in de omgeving. Soms wordt ons om hulp gevraagd door andere volkeren 
– maar wat we laatst hebben meegemaakt, was nieuws uit een heel andere categorie.

Op een dag waren wij met een groep van twintig mensen, dwergen en andere 
wezens in de mijnen in een berg niet ver van Hawkspire, om een conflict tussen een 
groep dwergen en drow-elfen op te lossen. Glamdolin en Balthar, de leiders en sterkste 
vechters van de DC, voerden voornamelijk het woord. Halverwege de onderhandelin-
gen stortte ineens een deel van het plafond in en kwam er vanuit het dak een grote 
groene zuursteen tevoorschijn, die langzaam om ons afkwam.

Na geprobeerd te hebben om het met pijlen, zwaarden, knotsen en magie te verni-
etigen, hebben we het op een lopen gezet. In het begin ging het goed, maar de tunnels 
werden steeds smaller. Vijf meter breed, drie meter, één meter! Uiteindelijk konden we 
alleen nog zijwaarts door de gang heen. De groene zuursteen kroop langzaam maar 
zeker dichterbij.

Uiteindelijk kwamen we in een brede hal terecht met vijf steunpilaren in het mid-
den. Iedereen bleef doorlopen naar het andere eind van de hal, want daar was – via nog 
een smallere gang, waar je zelfs kruipend doorheen moest – de buitenwereld te zien. De 
steen bleef ons volgen en zelfs buiten de mijnen zou hij nog steeds een probleem zijn. 
Glamdolin zag maar één oplossing.

“Balthar! Pak Henc en kom hier!” commandeerde hij. Henc was de naam van de 
oude strijdhamer van Glamdolin, waar schedels in gegraveerd stonden. “Die steen zal 
ons blijven volgen, maakt niet uit wat we doen. Ga aan de andere kant van die pilaar 
staan. We zullen hem onder een berg puin begraven!”

Zo gezegd, zo gedaan. Balthar links, Glamdolin rechts. Ze telden af en sloegen zo 
hard ze konden op de kolom. Niets.

Ze sloegen nog eens. Er begon beweging te komen in de pilaar.

Na de derde slag begaf de pilaar het en stortte in. Even later begaf het dak boven de 
pilaar het ook. Glamdolin en Balthar zetten het op een lopen en schreeuwden uit volle 
macht: “RENNEN!!!”. Een aantal mensen keek om en zag de ravage hun kant op komen. 
Ook de tweede pilaar begaf het, en nog meer puin kwam naar beneden.

Balthar was sneller en dook als eerste de tunnel in. Hij was veilig. Glamdolin rende 
zo hard dat het geluid van zijn rammelende pantser boven het geluid van de stortende 
stenen uit kwam.

Ze doken de tunnel in en kropen zo snel mogelijk naar buiten. Bijna buiten werden 
ze bij hun armen gepakt en uit de tunnel gesleurd. Vlak achter hen stortte de tunnel in. 
Iedereen had het gehaald. Behalve de groene zuursteen, daar was geen spoor meer van 
te bekennen.

Maar als de steen zich door kleine gangen kan wurmen, is het waarschijnlijk maar 
een kwestie van tijd voor het weer tevoorschijn komt.

Het donker
(Ghost Writers)

De lange dikke man haalt zijn zaklamp tevoorschijn, zet hem aan en kijkt om zich 
heen. Het lichtje is inmiddels verdwenen, maar hij ziet wel gangen en de muurschilder-
ingen zijn prachtig, dus hij begint gewoon maar te lopen. Er zijn soms splitsingen en 
soms loopt het dood, maar de muren zijn zo mooi versierd dat de man gewoon door-
gaat, verder, steeds verder en dieper de tunnels in.

Totdat de batterijen het begeven… en hij door de duisternis verslonden wordt.

FIN
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het elfde 
woordenboekspel

door Yorim Christiaanse

Ditmaal heb ik wat meer tot de verbeelding sprekende woorden in het lijstje geplaatst, 
en ik moet zeggen dat ik erg tevereden ben met jullie inzendingen! Bij het uitdelen van 
de formulieren heb ik te maken gekregen met iemand die een woord zei te kennen, 
maar toch een andere definitie opgaf. Grappig, hoe die definities uiteen kunnen lopen! 
In ieder geval, de antwoorden:

Haberdoedas (een klap om de oren)
• Uit het Oer-Germaans; *haberdudaz. Persoon die geen das draagt terwijl de dress 

code tenue de ville is.
• De huisdas van Robbedoes.
• Exotisch muziekinstrument om de regendans mee te begeleiden.
• Een zachtaardige Duitse hond.
• Ouder mens dat op een afgelegen plek (in de natuur) woont, een moestuin en een 

huis/hut vol rommel heeft en niet in god gelooft.
• Een verbastering van de Duitse zinsnede “maar jij dan”, wat zoveel betekent als “ja 

je moeder”.
• Bewoners van een woonwagenkamp.
• De gebeurtenis dat de ene corpsbal de andere per ongeluk laat stikken door te hard 

aan zijn das te trekken.
• Een eeuwenoude Australische zangvorm.
• Haberdoebidoedibadee joep joep hapidadee ‘be da doe.

Faribool (een zot praatje)
• Afstamming van de Iraanse mannennaam Farborz, wat betekent “Grote man”.
• Het jaarlijkse American Footbal-evenement van de Farizeeërs en andere Rabbijnen 

/ Joodse groepen, vergelijkbaar met de Superbowl. Dit jaar zijn de Sadduceeën de 
gedoodverfde winnaars.

• Wiskundig model dat de hoeveelheid Iraniërs (Farsi-sprekers) onder de Nederlandse 
bevolking weergeeft.

• Een farao-diva. Een dergelijke farbibool pronkt graag en houdt er van te overdrijven.

• Een vergezochte hyperbool.
• Meetapparaat voor dingen. Je weet wel... Ik ga het niet zeggen, maar je weet wat ik 

bedoel.
• Dat soort taal dulden wij hier niet!
• Een parachute-achtig object.
• Gloeilampje dat niet op elektriciteit, maar op het licht dat een elfje afgeeft, brandt.

Starets (oudere monnik die jongeren in de religie inwijdt)
• Sigaretten.
• Russische jager.
• Mixdrankje met 50% vodka, 10% appelsap, 20% fristi en 20% zweet.
• De leegtes tussen de traptreden van een ladder.
• Hoofddeksels van elitaire stoïcijnse kunstenaars in Parijs.
• Funky lenzen.
• Antiek Russisch zwaard / mes.
• Iemand die cavia’s niet lief vindt (vandaar dat je deze term waarschijnlijk nog nooit 

gehoord hebt).
• 1) Geestelijke uit de Russisch-Orthodoxe Kerk; 2) Ouwe lul.
• Synoniem voor hooghartig of arrogant.
• Een “ets” die op het netvlies van de beeldend kunstenaar gebrand is nadat hij te 

lang naar een schilderij gestaard heeft.
• Woord voor vrouwen die langdurig in ‘n groep naar één man staren.
• De hebbedingetjes die tijdens het EK 2016 (als opvolgers van de wuppies, welpies 

etc.) verkrijgbaar zullen zijn bij Albert Heijn.

Okketaaien (door een trucje te weinig geld teruggeven bij het afrekenen)
• Synoniem voor “uit je nek lullen”.
• Zeer luidruchtig zijn op plekken waar men stil hoort te zijn, zoals bij een begrafenis, 

hoorcollege of stiltecoupé in de trein.
• Een lange monoloog houden zonder dat iemand er tussen kan komen.
• Een ooievaar die zijn veren opzet om de aandacht te trekken van zijn soortgenoten.
• Twijfelen.
• Het gebruiken van octopussen als snelbinders.
• Onbeleefd “oké” zeggen.
• Het leveren van onterechte kritiek op de Pyros.
• Trombone.
• Orka-leerlooien (Okke = dialect voor Orka, taaie = de staat van de huid).
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• Daar de Okket sinds 1982 een beschermde diersoort is, is het jagen, vangen en aaien 
van de Okketten verboden. Toch blijft Okketaaien in Japan een geliefde sport.

• Ergens weggaan (aftaaien) na “ok” te hebben gezegd (of eventueel “okdoei”).
• Iets heel snel eten.
• Het geluid van een vogel imiteren met een ukelele.
• Afspeten (van het spit afnemen)
• Afsp-eten: de schors van een bepaalde boom, de Afsp, opeten.
• Het eten van een “afsp”, wat een soort kauwtabak is.
• Afspreken opzettelijk te laat te komen (verbastering van het Duitse “spät”).
• Een soort afkloppen, maar dan met spugen i.p.v. kloppen.
• Het afknijpen van de penis waar nog een beetje smegma uit komt.
• Dit is de handeling die men verricht na (of tijdens) het bakken, als je met de bolle 

kant van de lepel het beslag van de pannenlikker afschraapt.
• Het uitschelden van een lekker wijf (daar krijg je later spijt van).
• v.t. 2e/3e pers. mv van ‘afspijten’: ergens extreem veel spijt van hebben.
• Heel snel eten en daar dan achteraf spijt van hebben.
• Van je afvegen.
• Iemand zo snel van bijdehante repliek voorzien dat hij helemaal perplex staat.

Jodhpurs (rijbroek)
• Zwarte leren enkellaarsjes die als kleine versie van paardrijlaarzen worden gebruikt.
• Een vrolijk versierde sap-perser.
• Sanskriet Jodhpurs < Proto-Indo-Europees *jodh-prs > Proto-Germaans *jad-furz > 

Nederlands ‘juffer’ (libelle).
• De uitvinder van het purschuim, Gerard Jodhpurs. Hij heeft zijn naam verleend 

aan het bouwmateriaal dat tot aan de jaren ‘20 van de vorige eeuw bekend stond 
als Jodhpurschuim.

• Het geluid dat vrijkomt bij een wurgpartij. In het Limburgs dialect tevens een 
woord voor vlaai-eters.

• Uit het Jiddisch; man purse, of: handtasje voor cosmetische en verzorgings-
utensiliën voor de moderne metroman.

• Mensen die hun huizen blauw schilderen.
• Een jodenneuker.
• Het opgewonden gespin van een kat => jodh is jottum, purs uit het engels.
• Wittje pitjes op een aardbei.

de monsters van de 
cosmeticawereld

door Marijke van der Waard

Trek een gemiddeld badkamerkastje open en je vindt een stuk of tien potjes, flesjes en 
flacons met producten die we dagelijks gebruiken. Shampoo, conditioner, douchegel, scrub, 
dagcrème, bodylotion, mascara, make-up-remover, eyeliner, foundation, deodorant... 
Hoewel we ons dagelijks insmeren, inspuiten en schoonmaken met allerlei producten, 
zijn we ons er helemaal niet van bewust dat in veel van deze producten stoffen zitten die 
schadelijk kunnen zijn voor onze gezondheid. Ook de cosmeticawereld zit namelijk vol 
monsters. Om er maar een paar te noemen:

•	 Ethylacetaat is een ingrediënt in parfum, shampoo, nagellak(remover), 
wasverzachter en afwasmiddel. Het zorgt voor geïrriteerde luchtwegen, hoofdpijn 
en een uitgedroogde, gekloofde huid. Naast deze onhandige bijwerkingen 
kan het zelfs zorgen voor bloedarmoede en schade aan lever en nieren. 

•	 Musk-xyleen is een 
geurstofverbinding die in wasmiddelen, 
aftershave, deodorant en andere 
geparfumeerde producten wordt 
gebruikt. De stof wordt opgenomen 
in ons lichaam en opgeslagen in 

vetweefsel. In hoge concentraties 
kan dit vermoedelijk tot kanker 

leiden. Dit is al bewezen bij 
muizen; bij mensen breekt 

de stof nog slechter af en is 
datzelfde risico dus zeker 

aanwezig.
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•	 Triclosan is een bacteriedodende en schimmelafwerende stof die veel wordt gebruikt 
in (antibacteriële) handzeep. Het verstoort de hormoonhuishouding.

•	 Alpha-Terpineol zit in vrijwel alle vloeibare en spuitbare producten voor de persoonlijke 
verzorging. Het kan bij inademing leiden tot ontstekingen in de longen of zelfs tot 
fatale vochtophopingen. Andere gevolgen kunnen verlies van spiercoördinatie, 
oververhitting, onderdrukking van de ademhaling en onderdrukking van het centraal 
zenuwstelsel zijn.  

Bij de meeste van deze stoffen geldt natuurlijk dat het alleen schadelijk is bij regelmatige of 
langdurige blootstelling, of bij grote hoeveelheden. Deze producten gebruiken we echter 
dagelijks, waardoor we er relatief veel van binnenkrijgen en de gezondheidsrisico’s groter 
zijn.

Maar er is hoop! Veel producten kun je heel eenvoudig (en goedkoop!) zelf maken. 
Dat is leuk om te doen en het geeft een heel voldaan gevoel. Bovendien weet je dan zeker 
dat de producten die je gebruikt vrij zijn van schadelijke stoffen en goed zijn voor het 
milieu. Ter inspiratie volgt hier een aantal recepten!

Deodorant
Je hebt nodig: 2 el maizena, 2 el baking soda, 4 el kokosolie (te koop bij biologische winkels 
zoals ‘Zaailing’ op de Hooigracht) en eventueel enkele druppels etherische olie voor de 
geur.

Laat de kokosolie langzaam smelten (in een klein pannetje op een heel laag vuurtje) 
en roer dan de maizena en het bakpoeder erdoor tot het een gladde massa is. Laat het 
afkoelen (waardoor het indikt) en smeer met je vingers ‘s ochtends een beetje deodorant 
op je oksels.

Citroen-scrub
Je hebt nodig: 40 ml kokosolie, 200 gram witte suiker, (max.) 60 ml plantaardige olie (zoals 
olijfolie) en 18 druppels citroen etherische olie voor de geur.

Laat de kokosolie smelten en vermeng het goed met de citroenolie. Voeg de suiker toe 
en roer het zeer goed door. Voeg al roerend langzaam de plantaardige olie toe tot de scrub 
een mooie crèmige (maar niet te vloeibare!) consistentie heeft.

Wasmiddel
Je hebt nodig: 40 gram Marseille- of olijfzeep, 20 gram soda (voor de witte was), 2,5 liter 
kokend water en eventueel 30 druppels etherische olie voor de geur.

Rasp de zeep en laat het al roerend oplossen in een halve liter kokend water. Voeg 
nog twee liter kokend water toe. (Voeg voor witte wasmiddel al roerend de soda toe, voor 
bonte wasmiddel is dit niet nodig.) Laat het mengsel een nacht staan, roer het dan nog 
eens goed door (met de staafmixer even goed mixen is ook heel fijn!) en voeg de etherische 
olie toe voor de geur.

Ben je nieuwsgierig geworden? 
Meer recepten voor huishoudmiddelen kun je vinden op: 
•  http://www.aromatherapie-info.com/natuurlijk-huishouden.html. 
Meer recepten voor lichamelijke verzorgingsmiddelen kun je vinden op 
•  http://www.aromatherapie-info.com/huidverzorging-recepten.html.
Meer informatie over giftige stoffen in cosmetica en schoonmaakmiddelen:
•  http://www.bewustgoed-winkel.nl/c-1157420/foute-stoffen-lijst/
•  http://www.epa.gov/ncea/efh/pdfs/efh-complete.pdf (Dit is het Exposure 

Factors Handbook van de Environmental Protection Agency. Hoofdstuk 17 gaat 
volledig over  de invloed van stoffen in cosmetische producten).
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interview:
 schelte en daniël

door Yorim Christiaanse en Francine Geurts

Daniel en Schelte; al vanaf het eerstejaarskamp erg actief bij Prometheus en onderdeel 
van een groep drukke eerstejaars. We wilden graag meer van ze te weten komen, dus 
nodigden we ze uit voor het interview. Op de dag zelf bleek Daniel de afspraak vergeten 
te zijn en geen microfoon te hebben op zijn laptop. We hebben het interview daarom met 
Schelte live gehouden en met Daniel via Skype, waar hij ons wel kon zien en horen, maar 
alleen kon antwoorden via chatberichtjes. Het geheel leverde een komische en gezellige 
middag op.

Om te beginnen: kunnen jullie jezelf 
even voorstellen voor de mensen die 
jullie niet kennen?
Daniel: Hoi, ik ben Daniel; ik studeer 
geschiedenis en ik ben 19 jaar oud.
Schelte: Het grootste verschil tussen ons is 
eigenlijk dat ik op kamers woon en wel bij 
dit interview aanwezig ben.
D: Ik ben warrig en woon bij mijn ouders in 
Utrecht.

Hoe lang kennen jullie elkaar al?
S: Sinds het introductiekamp, dus 
halverwege augustus. We hebben ook 
bijna al onze vakken samen, alleen de 
werkgroepen niet.

“De spooktocht op het 
kennismakingskamp was leuk. Lachen 
om hoe anderen bang werden, lachen 
omdat ik zelf opeens knap schrok, 

lekker zingen…”
- Daniel

Wat vonden jullie het leukst aan het 
kennismakingskamp?
S: Hetgene wat ik me het langst zal 
herinneren, was dat we in de laatste nacht 
tot een uur of vier in de keuken hebben 
gezeten om Romeinse poffertjes te eten.
D: De spooktocht was leuk. Lachen om hoe 
anderen bang werden, lachen omdat ik zelf 
opeens knap schrok, lekker zingen... René 
die gillend uit een greppel kwam...
S: Michel was nog wel het engst. Gewoon 
omdat hij eigenlijk helemaal niks deed en 
heel duidelijk in het zicht stond. Hij had 
zo’n clownmasker op en er kwam een 
circusmuziekje uit zijn mobiel. Je zag hem 
al best wel van ver aankomen, maar er hing 
toch een beetje die sfeer, en als je dan bij hem 
geweest was, had ‘ie eigenlijk alleen een 
envelop gegeven en dan liep je weer weg; 
tien meter verder kijk je eens een beetje om 
en dan staat ‘ie opeens vlak achter je…
D: Dat was zo stoer!

Jullie stijldansen allebei. Wanneer zijn 
jullie daarmee begonnen?
S: We zijn tegelijkertijd begonnen met de 
beginnerscursus, hier bij het sportcentrum. 
Het is voor mij de eerste keer dat ik aan 
stijldansen doe. Het is gewoon iets wat ik 
wil kunnen.

Hoe ben je er eigenlijk op gekomen om 
te gaan stijldansen?
D: Ik denk dat ik het idee om te gaan 
dansen van Schelte heb gekregen.
S: Bij mijn ouders is het zo dat stijldansen 
een deel van je opvoeding is. Maar in 
Roermond was nooit een fatsoenlijke 
dansschool, dus is het er nooit van 
gekomen.

Dus jullie kijken wel uit naar het gala?
S: Ja, zeker. Kan ik mijn rokkostuum weer 
eens aan.

Je kunt hem altijd aan, Schelte. Gewoon 
in rok naar Prometheus.
S: Om eerlijk te zijn wil ik er nog weleens 
mee naar college…

Bij welke gilden zijn jullie lid?
S: Het Gilde voor Historische Films en 
Uitjes, dat is natuurlijk met mijn studie min 
of meer verplicht. The Hitchhikers’ Guild 
to the Galaxy, dat heb ik net opgericht met 
Suzanne – het is een soort SciFiGilde, maar 

“om eerlijk te zijn wil ik nog wel 
eens in rokkostuum naar college”

- Schelte

dan meer gericht op het science-gedeelte 
van science fiction. En ik zit ook bij het 
Toneelgilde, want ik hou veel van toneel. 
Ik was eerst niet van plan om zelf mee te 
spelen, maar Vera is redelijk overtuigend, 
dus...
D: Ik was op de middelbare school al 
lid van de toneelclub, dus ik zit bij het 
Toneelgilde, maar ik heb er jammer 
genoeg te weinig tijd voor. Ik zit ook 
bij het Dansgilde, zodat ik wat ik bij de 
cursus leer in de praktijk kan gebruiken, 
en bij het Museumgilde, zodat ik wat 
vaker naar musea kan en ga. En bij het 
Taalgilde, in de hoop wat meer te kunnen 
leren en eventueel zelfbedachte talen te 
laten bekritiseren.

Heb je die talen al bedacht?
D: Ik schrijf een verhaal, af en toe. Ik ben 
er vorig jaar mee begonnen, voor mijn 
profielwerkstuk, maar het was nog niet af. 
In het weekend voor de tentamenweekend 
ben ik begonnen met het bedenken van een 
taal die in een kolonie gesproken wordt.

Volgens Daniels Facebook-pagina is 
hij dictator van de wereld. Heb je daar 
grootse plannen mee, Daniel?
D: Het is een soort duodictatorschap; de 
andere dictator is een Londense die ik een 
paar jaar geleden online heb leren kennen. 
Het idee is dat we een robotleger creëren, 
daarna komt er (met genoeg geld) een 
kloonleger, en ta-da, wereld veroverd.
All hail our robot overlords! Schelte, 
wat vind jij van het idee van een 
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alleenheerser?
S: Hangt van de alleenheerser af. Ik ben 
er normaal gesproken wel fan van, als het 
een beetje een goeie is.

Heb je een soort alleenheerser-idool?
S: Frederik de Grote van Pruisen, dat soort 
verlichte absolute heersers of despoten. 
Dan krijg je toch wat meer gedaan: je hoeft 
niet twee jaar lang met een parlement 
te lopen rotzooien voordat je eens iets 
voor elkaar krijgt. Frederik stimuleerde 
onderwijs en wetenschap, was constant 
aan het vernieuwen. Ik wil niet zeggen 
dat hij populair was, maar hij was geen 
standaard uitbuitende alleenheerser die 
geen idee heeft wat hij aan het doen is.

Wat vind je dan van de huidige rol van 
ons koningshuis, eigenlijk?
S: Veel te weinig macht, eigenlijk, op het 
moment. Het wordt nu een beetje een 
soort poppenkast. Het is onzin om ze aan 
te houden als je er weinig mee doet. Ik 
denk dat ze veel meer nut zouden kunnen 
hebben als we ze meer dingen lieten doen.
D: Ik sluit mij aan bij Schelte. De crisis van 
de laatste tijd heeft me in zekere opzichten 
de ogen geopend. Er moest bezuinigd 
worden, maar niemand wilde dat er in 
zijn gebied werd bezuinigd. Als er iemand 
zou zijn die gewoon kon zeggen: “Er 
gaat bezuinigd worden, klaar” – dan is 
het klaar. Geen discussies van maanden 
zonder dat er iets gebeurt.

We zagen op Facebook dat Daniels 
tweede naam Mozart is. Klopt dat?
D: Dat is een bijnaam, gekregen in de 
vierde klas omdat ik lang haar had.

Je lijkt dus alleen qua uiterlijk op 
Mozart? En niet qua muzikale talenten?
D: Niet echt.

Het is goed om te weten dat we niet naar 
jouw Facebook moeten kijken als we 
meer over je willen weten.
D: Niet alles is een weergave van de 
werkelijkheid.

Spelen jullie überhaupt een instrument?
S: Dat wilden mijn ouders wel. Ze hebben 
me meegenomen naar een open dag 
van het Centrum voor de Kunsten, in 
Roermond; maar de deur voor de open les 
van toneel stond ook open en dat vond ik 
toch een stuk leuker. Dus dag muziek en 
op naar toneel!
D: Piano doe ik amper, ik heb vooral wat 
met (bas)gitaar. Daar ben ik een jaar of 
twee geleden mee begonnen, pas nadat 
ik de bijnaam had gekregen. Ik ben ook 
begonnen met mondharmonica, want dat 
is lekker goedkoop en simpel.

We hebben vernomen dat jij een 
Nerdfighter bent, Daniel. Kun je 
uitleggen wat dat inhoudt?
D: Nerdfighters zijn meestal fans van de 
Vlogbrothers, John en Hank Green. Het 
is een soort van online community, maar 
het manifesteert zich ook in de “echte 

wereld”: eens in de zoveel tijd zijn er 
gatherings, waarbij een groep Nerdfighters 
samenkomt. We gaan in een park zitten of 
doen iets voor een goed doel, en we gaan 
naar de film, hebben etentjes bij mensen 
thuis, organiseren gameweekenden…

Zou je Prometheanen aanraden om 
Nerdfighter te worden (of andersom)?
D: Er zitten al meerdere Nerdfighers bij 
Prometheus. Het past er goed bij, maar 
sommige Nerdfighters zouden niet geheel 
bij Prometheus passen, en andersom. En 
niet alle Nerdfighters doen HBO of WO.

Wat voor boeken staan er in jullie 
boekenkast?
S: Nu is mijn kast heel erg klein, want mijn 
kamer is niet zo groot, maar mijn kamer 
bij mijn ouders is een soort bibliotheek 
met een bed. Er staat wat fantasy, heel 
veel historische fictie, ook een hoop 
geschiedenisboeken die ik voor de lol ben 
gaan lezen.
D: Ik heb eindelijk een geschikte 
boekenkast/-planken; daarvoor lagen 
er her en der stapels tot een meter 
hoog in mijn kamer. Het is ook bij mij 
voornamelijk historisch, zowel fictie als de 
meer informatieve boeken.

“mijn kamer is een soort bibliotheek 
met een bed”

- Schelte

Wat is je favoriete horrorboek?
S: Ik heb eigenlijk maar één horrorboek 
gelezen en dat is Dracula. Tenminste, 
gedeeltelijk, want ik krijg hem nooit uit. 
Telkens gebeurt er weer iets waardoor ik 
hem een tijdje moet wegleggen en dan 
ben ik het kwijt en kan ik weer opnieuw 
beginnen. Ik vind het iedere keer weer 
zonde, dus ik ga het nog een keer proberen 
en hopen dat ik hem deze keer wèl uitkrijg.
D: The Terror van Dan Simmons, die vind ik 
erg goed. Ik heb hem twee keer gelezen – 
een keer voor mijn profielwerkstuk. In The 
Terror is er een soort monster dat op de 
Noordpool jacht maakt op de bemanning 
van twee schepen, tijdens de Franklin-
expeditie in de 1840’s. Alleen is het niet 
duidelijk hoe of wat dat monster zou 
zijn. Ik hou van vage horror, waarbij het 
alle kanten op kan gaan. Geen duidelijk 
monster. Psychologische horror. Ook de 
boeken van John Saul zijn erg goed. Die 
zijn wel wat simpel, qua schrijfstijl.

Wat vond je als kind eng?
S: Ik was niet echt een heel angstig kind, 
volgens mij…
D: Ik vond het donker niet prettig. Ik 
zag soms wat in de schaduwen: een 
nachtkastje met wekker was bijvoorbeeld 
een klein monster. Ook al wist ik dat het 
een nachtkastje was.
S: Ja, dat had ik ook wel. Maar je had 
natuurlijk altijd wel knuffels om je te 
beschermen. Mijn vader had een teddybeer 
gekocht in een “guards”-uniform – als er 
één knuffel was die je ging beschermen, 

“Ik hou van vage horror, waarbij 
het alle kanten op kan gaan. Geen 
duidelijk monster. Psychologische 

horror.”
- Daniel
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dan was hij het wel.
D: Een speelgoedpistool onder mijn 
kussen, dat werkte bij mij meestal wel.

Hoe gaan jullie de zombie-Apocalyps 
overleven?
S: Ik denk dat ik het niet heel lang zou 
uithouden als ik in mijn eentje of met een 
klein groepje weg zou trekken. De enige 
manieren van vechten die ik een beetje 
fatsoenlijk kan zijn close combat, dat is 
niet zo handig met zombies. Dus ik zou 
zo snel mogelijk een goede bunker moeten 
vinden.
D: De Domtoren is op zich wel een handige 
basis, tenzij de zombies kunnen klimmen.
S: Ja maar, hoe zorg je voor voedsel in de 
Domtoren?
D: Soms naar beneden gaan, als het veilig 
is. Tenzij er een zombieleger is.
S: Hoe heet dat ene kloostereiland bij 
Bretagne ook alweer? Mont Saint-Michel? 
Dat zou wel een goede basis zijn. Het is 
een vesting, hè, er staan ook kannonen 
op. Dus als ze gaan zwemmen kun je ze 
makkelijk neerschieten.
D: Rond Utrecht liggen veel bunkers en 
forten. Als het water diep genoeg is en de 
zombies niet kunnen zwemmen, zit dat 
redelijk veilig. Er is ook genoeg ruimte 
voor landbouw.

Maar jullie hebben dus nog geen 
voorbereidingen getroffen?
S: Ik heb niet eens voedsel voor morgen in 
huis!

Dracula of Frankenstein?
S: Dat is toch geen vraag? Altijd Dracula! 
Hij is intelligent, classy, een edelman. Hij 
heeft meer uitstraling dan de dokter en, 
laten we eerlijk zijn, het experiment van de 
dokter was niet bijzonder geslaagd.
D: Ik heb ooit Renfield gespeeld in een 
toneelstuk voor Engels. Maar Dracula, die 
heeft meer charisma.
S: Misschien kunnen we die toneelversie 
wel gaan doen met het Toneelgilde!

Hebben jullie zelf nog iets te melden aan 
onze lezers?
S: Word lid van mijn gilde, natuurlijk! 
En kijk vooral de op dit moment heel erg 
ondergewaardeerde serie Dracula uit 2013 
en teken de petitie om ‘m weer door te 
laten gaan.
D: En lees The Terror, als je tijd hebt.
S: Ik wil hem wel een keer van je lenen!

Met deze laatste tips besluiten we het 
interview en bedanken we Schelte en 
Daniel voor hun leuke antwoorden. De 
supermarkt is nog open, dus we raden 
beide heren aan om vooral wat blikjes 
voedsel te kopen, zodat ze voortaan wat 
beter voorbereid zijn op een zombie-
Apocalyps.

“Ik heb ooit RenfIeld gespeeld in 
een toneelstuk voor Engels. Maar 
Dracula, die heeft meer charisma.”

- Daniel
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pyros light
door Tante Pyros

Prometheus heeft weer een zwoele zomer achter de rug. Sommige Prometheanen zijn 
afgereisd naar het zonnige Valkenburg en hebben daar romantische nachtwandelingen 
gemaakt door donkere bossen. Er was daar een pingpongtafel en er waren uiterst 
comfortabele bedden en heerlijke vlaai1. Men werd wel een beetje lui van deze luxe, 
want zowel de toenmalige h.t.-praeses en ab-actis als de huidige praeses kwamen ruim 
een half uur te laat voor het bezoek aan de catacomben.
Het is dus maar goed dat we deze luxe moesten ontberen op het eerstejaarskamp, waar 
we sliepen op de koude grond,  op een afgrijselijke spooktocht gingen en ‘s nachts 
geschreeuw hoorden uit het bos. Maar in Assen was het HEMA-ontbijt wel veel lekkerder 
dan in Leiden en binnenkort zal het Breakfast-at-the-Hemagilde dan ook terug gaan om 
nog eens van dit heerlijke ontbijt te genieten. Bovendien was er op de kamplocatie een 
fantastisch kampvuur met marshmellows en gepofte aardappels.

 Ondanks de gruweltocht en nachtmerries over clowns komen er nog veel eerstejaars 
naar de activiteiten. En wat voor eerstejaars! Sommigen dragen nu al een pak en drinken 
whisky, anderen zijn aan het breien bij activiteiten en weer anderen zijn zo enthousiast 
dat ze al eerder dan het bestuur bij de Keyzer zijn.
 Hoe komt het dat we dit jaar gezegend zijn met zo veel vonkjes? Er zijn verschillende 
theorieën. Een aantal jaar geleden was er de zogenaamde ‘Vortex’, een model, Sander 
Kok genaamd, dat als een soort tortelwind allerlei (vrouwelijke) eerstejaars naar 
Prometheus bracht. Was er dit jaar weer een vortex? En zo ja, wie dan? Wellicht iemand 
die nu nog steeds veel aandacht van de (mannelijke) eerstejaars geniet.

 Het zou ook kunnen komen door de Prometheustruien die nu overal in Leiden te zien 
zijn. Met zo’n prachtige Prometheustrui ben je direct herkenbaar als lid, zie je er stralend 
uit én zorg je voor naamsbekendheid van de vereniging.

Een andere theorie is dat Prometheus steeds hipper wordt en dus meer leden trekt. Dat 
blijkt onder andere uit nieuwe hippe leden die ook lid zijn bij Quintus. Gelukkig hebben 
we ook veel nieuwe dubbelleden bij Het Duivelsei. Zo blijft het Prometheusimago 
gewaarborgd.

1 If you know what I mean.

Hoe het ook komt dat we zo veel eerstejaars hebben, ze integreren in ieder geval al goed: 
Sander H. is bijvoorbeeld al stevig vastgebonden aan de vereniging door middel van de 
nieuwe Prometheus-minecraftserver, net als veel andere leden die hierop spelen. Men is 
dag en nacht online en aan het bouwen aan kastelen, tempels en boerderijen. Het is de 
vraag of men nog tijd kan vinden om naar de lezingen te komen (of te studeren) door 
deze drukke bezigheid. Daarentegen lijken sommige ouderejaars van de aardbodem 
(ook in Minecraft) verdwenen. Je zou bijna denken dat ze iets anders te doen hebben 
dan Minecraft of Prometheus!

Ook bij de ouderejaars is er veel mobiliteit in het ledenbestand: Roeland Verkade is 
namelijk lid af geworden, waardoor Sander T. volgende zomer eindelijk écht het langst 
lid zal zijn van alle Prometheanen ooit! Dan zal hij natuurlijk een groot feest geven!
 De mobiliteit uit zich ook in praktische zin: iedereen is aan het verhuizen de laatste tijd. 
Daardoor is er een echt Promethuis ontstaan op Van der Werfstraat 9 met als nieuwste 
aanwinst Vivian! Helaas komt de niet-Prometheaan, die zijn kamer nu in onderhuur 
heeft, over een tijdje weer terug, maar daartegen worden allerlei maatregelen genomen.

 Heb je nog roddels? Mail ze dan naar pyroslight@asvprometheus.nl

Het gangenstelsel
(Ghost Writers)

De man raapt zijn paraplu weer op, haalt daarmee de spinnenwebben rond het luik 
weg en daalt de trap af. Beneden is het stikdonker. Minutenlang daalt de man verder af 
in het gangenstelsel. Hij krijgt bijna spijt van zijn keuze – tot hij in de verte een licht ziet 
branden.

Op hetzelfde moment beseft hij zich dat hij een zaklamp in zijn zak heeft zitten.

Gaat de man naar het licht? Blader dan naar bladzijde 45.
Gaat de man niet naar het licht? Blader dan naar bladzijde 11.
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the obligatory 
pocket monsters 
bashing article

door Yorim Christiaanse

De Pyros heeft als thema monsters (daar werd bijzonder snel voor gekozen tijdens de 
vergadering), dus moet er een artikeltje in over Pokémon. We zijn allemaal met de kaarten, 
spellen, de serie en het snoepgoed opgegroeid. Bij de Prometheanen zit het er blijkbaar 
dermate goed in gebeiteld dat we tijdens een borrel er collectief voor kozen om de lijst 
150 originele Pokémon in volgorde op te dreunen. (Er was gelukkig een boekje om te 
raadplegen, aangezien we soms vast liepen). Het onderwerp wordt niet vaak aangebroken, 
maar als het wel gebeurt, dan hebben de Prometheanen een schat aan verhalen te vertellen, 
voornamelijk over de spellen. Ik kreeg van m’n ouders geen gameboys of consoles (“veel 
te duur”), maar ik heb me wel vermaakt met de kaarten en de TV-serie.

Goed, so far Pokémon. Want twee jaar later verscheen een kopie-achtige serie op TV: 
Digimon. Ik vermoed dat iedereen de serie (deels) gezien heeft; er wordt praktisch niet 
over gepraat, dus ik kan hooguit gissen. Hoewel, tijdens de Pyrosvergadering noemde ik 
de naam van de serie, met enthousiaste reacties van m’n redactieleden tot gevolg. Wat ik 
van het internet kan opsnorren, was dat Digimon begon als een variant op de Tamagochi’s 
en later een reeks videospellen en een TV-serie kreeg..
Voor dit artikel zal ik me houden op de TV reeksen. Immers, de verhalen waren hetgeen 
dat je als kind waarschijnlijk het beste bij bleef.
En hier begint mijn polemiek over de twee series, en eigenlijk ook de series die erna 
kwamen. Doordat Digimon twee jaar later dan Pokémon verscheen, was de eerste 
reactie “dikke na-aap, jonge!”. Echter, ik merkte al snel dat de tekenfilms een compleet 
andere inslag hadden. Het eerste wat opviel was dat er een continue verhaallijn liepdoor 
de  afleveringen. Er waren mysteries die langzaam werden onthuld en er was een groot 
kwaad dat de kiddo’s met hun digitale vriendjes moesten bestrijden. Aangezien ik toen 
al twee jaar Pokémon had gezien, trok het me als een goed alternatief op het verhaal van 
Ash en zijn gele muis, dat niet echt een groter doel leek te hebben of een verloop over de 
afleveringen liet zien. Uiteraard waren er uitzonderingen, maar over het algemeen draaide 

Pokémon hetzelfde riedeltje af: Ash komt aan in een nieuwe omgeving, Team Rocket 
probeert Pikachu te stelen, er wordt gevochten waarbij meestal wordt teruggegrepen naar 
een verhaalelement aan het begin van de aflevering, “Team Rocket is blasting off again!“ 
en einde aflevering. Dat gezegd hebbende, Digimon had ook last van een terugkerend 
patroon: het constant evolueren van de monsters. Zeker in de latere afleveringen kon 
er wel een paar minuten opgaan aan “Gabumon digivolves to...” *fancy CGI-animatie* 
“Garurumon!”.

In beide series zijn ook grote verschillen tussen de personages te bemerken: Ash, Misty en 
Brock lijken nogal flat	characters in vergelijking met de kinderen uit Digimon. Tuurlijk, ze 
hebben hun eigenschappen, maar een complex en karakterdefiniërend achtergrondverhaal 
lijkt er niet te zijn. In de eerste paar afleveringen van de eerste Pokémon-serie worden 
Ash, Misty en Brock een beetje uitgekaderd, maar hun relatie of hun achtergrond wordt 
daarna nauwelijks meer uitgediept. Ash heeft als doel om de beste pokémontrainer ter 
wereld te worden. Brock wil een fokker worden, maar schakelt later over op het volgen 
van een pokémondoktersopleiding. Misty wilde de beste waterpokémontrainster zijn en 
daarnaast een nieuwe fiets krijgen van Ash. In de drie series die volgen, is er niet veel 
veranderd in die setups. Ook de persoonlijkheden van de drie helden zijn niet wezenlijk 
veranderd of benadrukt.
In Digimon, om stevig te contrasteren, hebben alle kinderen een andere achtergrond en 
bijbehorende karaktertrekken. Matt voelt zich verplicht om voor zijn kleine broertje – 
T.K. – te zorgen, maar komt later in het verhaal tot de conclusie dat T.K. is opgegroeid en 
meer zelf wil doen. Sora blijkt een lastige relatie met haar moeder te hebben, omdat die te 
beschermend met haar om gaat. Als ze zelf zich net zo gedraagt tegenover haar digimon, 
Biyomon, komt ze tot inkeer. Later in de reeks neemt Joe, die altijd overkwam als een 
slappeling en een opgever, de keus om zich van de groep af te splitsen en z’n eigen pad 
te vinden. Gesteund door zijn metgezel Gomamon, weet hij uiteindelijk steviger in z’n 
schoenen te staan en daarmee een van de andere kinderen te redden uit de klauwen van 
het kwaad.
Digimon heeft naast de kinderen ook hun monstervriendjes als personages. Hoewel de 
Digimon geen diepgaand karakter hebben, vullen ze de kinderen aan en helpen ze hen met 
raad en daad. Het feit dat ze gewoon kunnen spreken geeft al aan wat voor een verschil er is 
tussen deze digitale monsters en de broekzakmonsters. De Pokémon zijn wel de spil van de 
gelijknamige serie, maar hun invulling komt voornamelijk door hun aantallen en de enkele 
eigenschappen waar elke Pokémon mee is uitgerust. Tuurlijk, Meowth en Mewtwo zijn 
uitzonderingen, maar in beide gevallen is hun inbreng marginaal. Meowth heeft één aflevering 
gekregen over zichzelf en Mewtwo is onderdeel van maar een klein aantal afleveringen.
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Waar de twee tekenfilmseries zich ook in verschillen, is de toon van het verhaal. Dramatiek 
komt veel meer voor in Digimon dan in Pokémon. Wat ik nog weet te herinneren is dat 
Gatomon, een van de bad guys, ervoor kiest om over te lopen naar de groep kinderen. 
In het gehele proces raakt haar goede vriend Wizardmon (ja, de namen zijn niet altijd 
even creatief) dodelijk gewond en sterft voor haar ogen. Later wordt dit fragment een 
aantal keer opgeroepen om Gatomons beweegredenen tegen Myotismon, de über-badguy, 
te versterken. Binnen de groep kinderen ontstaat er meer dan eens ruzie tussen de twee 
oudste jongens, Tai en Matt, over het leiderschap van de groep. Later in de serie splitst 
Matt zich af van de groep en komt het zelfs tussen een gevecht tussen hem en Tai, en 
hun beider Digimon. Daarnaast bevat het eerste seizoen meerdere confrontaties tussen 
de kinderen en hun tekortkomingen en angsten. Hoewel deze situaties zich redelijk snel 
weten op te lossen, zorgt het geheel ervoor dat de serie meer ups en downs vertoont.
Wat voor drama hebben we in Pokémon gezien? Er zijn momenten waarin de band tussen 
Ash en Pikachu wordt versterkt door een ontbering en de afleveringen waarin Charizard 
bevroren raakt staat mij ook nog bij als relatief dramatisch. Daarnaast zijn er een aantal 
momenten waarin Ash moedig met z’n armen wijd uitgestrekt voor een Pokémon te gaan 
staan, om het te beschermen; een soort variant van opkomen tegen dierenmishandeling. In 
totaal zijn dit echter kleine elementjes die niet veel toevoegen aan het geheel.

Waar wil ik uiteindelijk naar toe met deze vergelijking, behalve het tonen van de 
superioriteit van de Digimon TV-serie? Wel, er is een duidelijke symboliek die je kunt 
halen uit beide series: Digimon lijkt voornamelijk verandering te symboliseren, terwijl 
Pokémon juist staat voor stabiliteit. Ash is nooit ouder geworden in Pokémon, waardoor je 
de serie kunt zien als de eeuwige jeugd. Elke aflevering heeft een vast begin- en eindpunt, 
waarin het trio op reis is. Meestal komen ze in de aflevering nieuwe Pokémon tegen, 
krijgen te maken met Team Rocket, whoop their asses, waarna alles weer het oude is. Het 
lijkt voornamelijk te gaan om het carpe-diem concept: het zien en beleven van de wereld.
Digimon symboliseert opgroeien, de verandering en de wervelingen van het leven van 
een mens. De kinderen uit het eerste Digimon-seizoen maken een groots avontuur mee en 
groeien op qua karakter. Hun verschijning in het tweede seizoen laat zien dat ze werkelijk 
ouder zijn geworden en verder zijn gegaan met hun leven.

Hiermee wil ik echter niet m’n verhaaltje eindigen. Digimon werd gezien als een ripoff 
van Pokémon, maar het is niet de enige serie over mensen die elkaar te lijf gaan via een 
soort competitie. Na Digimon verschenen meer series op TV:
Yu gi oh – een serie over een aantal pubers die tegen elkaar strijden met kaartspelletjes.

Ik ken vooral “The abridged series”, bekend van de quote “Oh my god another 
giant rock!”.

Medabots – een serie waarin kinderen met elkaar strijden door robots, met een eigen 
persoonlijkheid, tegen elkaar te laten vechten.

B daman – Een serie over jongeren die met elkaar strijden door knikkers weg te schieten 
in verschillende wedstrijden.

Beyblade – een serie over jongeren die met elkaar strijden door zweeptollen te gebruiken.

Aangezien al deze TV-series –op medabots na– zijn ontstaan rondom bestaand speelgoed, 
rijst bij mij wel de vraag of het niet gewoon zeer goede reclame-acties zijn geweest. Het 
geeft het vermaak dat ik er aan heb gehad in al die jaren wel een wat zwarte ondertoon...

BTW, mijn favoriete Digimon is uiteraard Renamon. ;)

De crypte
(Ghost Writers)

De lange dikke man duwt de tralies verder open en stapt de crypte binnen. Hij moet 
bukken om zijn hoofd niet tegen het plafond te stoten. In het midden van de kamer staat 
een stenen kist, maar het is te donker om de decoraties goed te kunnen onderscheiden.

Als de man wat spinnenrag van het plafond tegen zijn wang voelt strijken, probeert 
hij nog dieper te bukken. Daardoor valt zijn blik op de stalen ring die op de grond ligt. 
Zou het een vloerluik zijn? De man legt zijn paraplu op de grond en trekt met al zijn 
kracht aan de ijzeren ring, waardoor het luik met een piepend geluid openspringt en de 
toegang tot een stenen trap onthult.

Gaat de man naar binnen? Blader dan naar bladzijde 25.
Gaat de man niet naar binnen? Blader dan naar bladzijde 42.
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stilte, maar helemaal alleen zijn wil niemand. Zelfs ik niet.
“Laat jezelf zien, Medusa! Dan kunnen we ook daadwerkelijk praten!”
Ik twijfel nog even en besluit dan dat ik mezelf moet laten zien, hoe anders kan je een 
gesprek voeren? Dit is nu al het langste gesprek dat ik in lange tijd met iemand gehad 
heb.
Voorzichtig verplaats ik me, nog steeds verstopt achter de beelden, een paar stappen 
naar voren.
“Medusa! Laat jezelf zien! Ik heb iets om jou te laten zien!”, roept Perseus, niet wetend 
hoe dichtbij ik ben.
Ik aarzel nog even maar slik mijn angst weg. “Wat wil je me laten zien?”, vraag ik terwijl 
ik vanachter het laatste beeld wegstap.
“Jezelf”, zegt Perseus. Ik kan hem niet zien; hij is verborgen achter een groot glanzend 
schild. Mijn blik glijdt van onder steeds verder naar boven. Dan kijk ik mezelf met een 
blik vol afschuw aan.

De bosjes
(Ghost Writers)

De man schudt zijn hoofd. Nee! Hij zal niet naar het bordje luisteren! Zijn hele leven 
heeft hij zich al aan de gebaande paden gehouden, maar vanaf vandaag zal hij zijn leven 
veranderen. Hij pakt zijn paraplu wat steviger vast, drukt zijn bolhoed dichter op zijn 
hoofd en stapt pardoes de bosjes in.

Zijn voet zakt ietwat weg in de zompige grond, maar dat weerhoudt hem er niet 
van om nog een stap te zetten, en nog een, en nog een. Steeds verder en verder raakt 
hij van het pad, maar het kan hem niets schelen. Hij voelt al zijn frustraties van zich af 
glijden. Nooit zal hij meer luisteren naar wat anderen tegen hem zeggen, zelfs niet naar 
bordjes!

Maar hoe verder hij komt, hoe moeilijker het wordt om zijn voeten uit de drassige 
grond te trekken. Het lopen wordt zwaarder en zwaarder en de man gaat langzamer en 
langzamer, totdat hij geheel tot stilstand wordt gedwongen. Zijn euforie verandert lang-
zaam in paniek en zijn hart zakt in zijn schoenen, terwijl die door onzichtbare krachten 
de aarde ingetrokken worden.

Van de lange dikke man rest al snel niets meer dan zijn bolhoed.

FIN

kijk me aan
door Vera Verkooijen

Ik weet niet hoe lang ik al zo ben, ik weet alleen dat het heel lang moet zijn. Mijn grot 
is mijn thuis geworden, de stenen voelen niet meer koud aan, de eenzaamheid is niet 
meer zo erg. Mijn haren bewegen voortdurend, maar ik ben eraan gewend geraakt en de 
eeuwige stilte merk ik niet eens meer op.

Ik loop langzaam langs de beelden naar het einde van de grot. Het kost me 123 stappen 
en een beetje. Het uitzicht van mijn grot bestaat uit meer stenen en kou.
Een beetje mistroostig, maar het doet me niet veel meer. Ik draai me om en zie mijn 
beelden staan. Het zijn er veel. Allemaal hebben ze een bepaalde afschuw op hun 
gezicht, alsof ze mij afgrijselijk vinden. Zo erg is het toch niet? Zo erg ben ik toch niet? Ik 
heb mezelf al lang niet meer gezien, maar toch.. Zo erg kan het toch niet zijn?
Opeens hoor ik iets, ver achter me. Ik draai me verschrikt weer terug naar het landschap 
buiten de grot. Beneden loopt iemand.

Even twijfel ik, maar dan word ik bang. Waarschijnlijk is dat weer een krijger, iemand 
die mij wil vermoorden. Ik ren naar de achterwand van de grot en kruip weg in mijn 
favoriete hoekje, hopend dat het me zoals eerder bescherming zal bieden.
Langzaam hoor ik de voetstappen dichterbij komen, gemixt met een diep hijgen.
Dan stopt het, ik weet dat hij bij de ingang staat.
Ik adem een keer diep in en roep met een verbazingwekkend vaste stem: “Wie ben je?”
Ik hoor dat de man geschrokken zijn adem inhoudt. Hij is waarschijnlijk net zo bang als 
ik.

In een paar tellen beslis ik dat ik de angst maar moet verbreken en sta ik op, nog steeds 
blijf ik verborgen maar ik loop wel dichterbij. Klaar om kennis te maken, elkaar te 
ontmoeten, misschien een keer een echt gesprek te voeren.
“Wie ben je?”, vraag ik nog een keer.
De man moet zijn angst overwonnen hebben, want dit keer antwoordt hij:
“Perseus ben ik, ik kom van ver en zoek Medusa.”
“Mensen noemen mij Medusa. Waarom zoek je mij?”, vraag ik.
Ik ben blij dat hij normaal antwoordt en vraag me af waarom hij mij nodig heeft.
Ik vind het niet erg dat hij mij nodig heeft. Je kan wennen aan de eenzaamheid en de 
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Quiz: wat voor yokai 
ben jij?

door Francine Geurts

Wat zijn yokai?
De Japanse term yokai omvat allerlei bovennatuurlijke wezens, waaronder yurei 

(geesten), oni (demonen/ogers), bakemono (vormveranderaars) en kami (goden). In dit 
testje richten we ons op de meest bekende op dieren lijkende yokai. Heb je weleens een 
tengu rond zien vliegen? Leeft er zonder dat wij het weten misschien een kitsune of tanuki 
onder ons? Of ben je bang dat je misschien zelf een yokai zou kunnen worden? Doe de test 
en kom erachter…

Welke kleur is je haar?
a. Rood
b. Blond
c. Bruin
d. Groen
e. Dat verandert nogal eens

Waar ben je het liefst?
a. In de bergen
b. Op het platteland
c. In het bos
d. In een beek of rivier
e. In de stad

Waar droom je vaak over?
a. Dat ik kan vliegen
b. Dat er heel veel eten is
c. Dat er een groot feest is
d. Dat iedereen voor mij buigt
e. Dat ik ga trouwen

Wat is je lievelingseten?
a. Rundvlees
b. Rijst
c. Alcohol
d. Komkommers
e. Mensenvlees

Wat is je lievelingsdier?
a. Vogel
b. Vos
c. Wasbeerhond
d. Vis
e. Kat

Hoeveel staarten heb je?
a. Eentje maar
b. Maximaal negen
c. Een, tenzij ik vermomd ben
d. Geen
e. Twee

Kijk voor je uitslag op pagina 38!

Het bos
(Ghost Writers)

De lange dikke man ziet bomen in de verte. Misschien zal hij wel verkoeling kun-
nen vinden in de schaduw van het bos.

Tijdens de wandeling let de man op al het natuurschoon om hem heen: het fluiten 
van een roodborstje, het tikken van een specht, het piepen van een nestje pasgeboren 
vogeltjes. In dit dikbegroeide bos, waar de warmte van de zomer nog niet is doorge-
drongen, voelt de man zich op zijn gemak. Zijn jas kleeft niet meer aan zijn lichaam en 
de zweetdruppels lopen niet meer onder zijn bolhoed vandaan.

Dan komt de man bij een open plek. In het midden staat een hert, beschenen door 
zonnestralen. Het is zo’n prachtig beeld, dat statige beest in deze groene omgeving, 
dat de man voorzichtig zijn fototoestel probeert te pakken; hoewel hij zijn paraplu zo 
geluidloos mogelijk op de grond probeert te leggen, tikt er toch iets tegen de stenen, 
waardoor het hert schrikt en vlucht.

Volgt de man het hert? Blader dan naar bladzijde 48.
Volgt de man het hert niet? Blader dan naar bladzijde 42.
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van hongerige wolf 
naar schapenbout

door Marianne de Heer Kloots en Gerard Spaans

Het was de nacht van 2 op 3 oktober, 4:30 in de ochtend. We waren de enige nuchtere 
mensen op straat. Het was druk bij Katelios. De pita’s waren al op, maar Appie kon nog 
wel Turkse pizza’s in de oven schuiven. Na een licht ontbijt waadden wij door de lege 
plastic bekertjes die verstrooid over de Haarlemmerstraat lagen, onderweg naar Leiden 
Centraal. “We moeten trouwens wel in de loop van vandaag nog een keer een context 
verzinnen voor dit verhaal, een reden waarom we dit doen”, zei Gerard. “Dat komt vanzelf 
wel”, antwoordde Marianne slaperig, in een poging geruststellend te zijn.

We kwamen 20 minuten te vroeg op Leiden Centraal aan. Marianne checkte in. 
Gerard kon zijn OV-chipkaart niet vinden, dus moesten we de sprinter naar Almere van 
5:20 laten schieten, zodat Gerard thuis nog even zijn OV-chipkaart kon zoeken. Daar 
bleek echter dat hij hem de hele tijd al in zijn jaszak had gehad. We waren ruim op tijd 
om om 6:02 de Intercity richting Leeuwarden te pakken, met 5 minuten vertraging. We 
probeerden artikelen te lezen die we de maandag erop af moesten hebben, maar werden 
steeds weer overvallen door slaap. Gelukkig was de vertraging opgelost toen we Zwolle 
binnenreden, zodat we de overstap op de trein naar Groningen konden halen. Het was erg 
koud en mistig buiten.

Uiteindelijk kwamen we een half uur later in Groningen aan dan volgens ons 
aanvankelijke reisplan. We hadden een half uur overstaptijd, dus het was tijd voor ontbijt. 
Alweer. Maar nu echt. We staarden ons eerst een paar minuten dood op de broodafdeling 
van de AH to go, maar toen onze ogen op de ‘spelttwister kaas’ gevallen waren, was de 
keuze natuurlijk snel gemaakt. Het was inmiddels iets na 9 uur ‘s ochtends. We hadden 
nog een paar minuten voordat we op het koude perron op onze Arrivatrein richting Leer 
(Ostfriesland) zouden moeten gaan wachten, dus gingen we buiten op een bankje zitten. 
We verklaarden dat alle mensen op het station duidelijk geen idee hadden van hoe vroeg 
het wel niet was. Ze beeldden zich slechts in dat het 9:10 was.

Vijf minuten voor het vertrek van de trein liepen we het perron op. De trein stond 
er al, maar was nog dicht. Vijf minuten later deed een conducteur van binnenuit de deur 
open, maar werd meteen door een collega afgeblaft dat hij de deur weer dicht moest doen. 
Toen we uiteindelijk wel de trein in mochten, kozen we natuurlijk de beste plekken uit 

(zie foto). We hadden de hele stiltecoupé voor 
onszelf. Een voordeel van Arriva-stiltecoupés 
boven die van de NS, is dat er gratis 
boekenleggers aan de wanden hingen. Hierop 
stonden inspirerende citaten, zoals “Stilte: dat 
is precies wat je denkt dat het is”. We namen 
er vanzelfsprekend een paar mee als souvenir.

Toen we uitstapten in Scheemda, 
zagen we dat het bord op het perron onder de spinnenwebben zat. Onze bus kwam net 
aangereden. We haastten ons erheen en stapten snel in, waarna de chauffeur uitstapte en 
een peukje opstak. Twee minuten na het vertrektijdstip doofde hij zijn sigaret en reed met 
ons als enige passagiers de mist in.

Onderweg vermaakten wij ons met het lezen van de namen van bushaltes. Vooral 
wat wij aanvankelijk lazen als ‘Koedie-plaantje’ (pas tien minuten later snapten we de 
uitspraak: ‘koe-diep-laantje’) vonden we merkwaardig. Na een rustige reis verlieten we 
de bus in Finsterwolde. Bij het verlaten van de bus stapte je meteen het gras in, en als je 
drie stappen vooruit liep lag je in een vijver. In de vijver zwommen eendjes, en een stukje 
verderop stond het huis van Kleuradviseur Marianne Kremer van Kleur je Dag.

Al snel kwam er een taxi aangereden. Dit was onze belbus. De chauffeur, een 
rasgroninger, liet ons binnen en we vroegen of hij ons naar Station Bad Nieuweschans 
wilde brengen, en of hij bij Hongerige Wolf een kleine tussenstop wilde doen. Dat was 
geen probleem. Onderweg vroeg hij wat we 
eigenlijk in Hongerige Wolf kwamen doen. 
We antwoordden maar eerlijk, dat het ons 
plan was om die dag van Hongerige Wolf 
naar Schapenbout te reizen.”O, van Man 
Bijt Hond?” vroeg de belbuschauffeur. We 
antwoordden bevestigend. Op de een of 
andere manier kregen we het weer voor 
elkaar dat hij dacht dat het een project voor 
onze schoolklas was, en dat wij de enigen waren die dit deden. Op een gegeven moment 
dook het blauwe bordje met “Hongerige Wolf” op uit de mist, en de chauffeur stopte langs 
de kant van de weg. We maakten foto’s, stapten weer in en reden weer verder.

We kwamen mooi op tijd aan bij Station Bad Nieuweschans, dat minder dan een 
kilometer van de Duitse grens ligt. Bij terugkomst in Groningen hadden we genoeg tijd om 
een broodje haring op de vismarkt te halen - het was immers wel 3 oktober. Toen waren 
we in Goes (voor meer over teleportatieharingbroodjes, zie wellicht de volgende Pyros). 
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In Goes stond bij geen enkele bushalte ook maar één iemand te wachten, behalve voor 
bus 20. Daar stond heel Goes. Wij moesten bus 20 hebben. Als haringen in een ton werden 
we naar de andere kant van de Westerscheldetunnel gebracht. Daar stapten we in een 
8-persoonsbus waarvan we dachten dat hij richting Axel ging. De buschauffeur zei: “O, 
daar ga ik helemaal niet heen, maar ik wil daar voor jullie wel even stoppen. Waar moeten 
jullie precies naartoe?” - “Eglantiersdijk.” “O maar dat is helemaal niet in Axel, dat is in 
Magrette!” - “O.” “Maar daar wil ik ook wel even voor jullie stoppen hoor.” - “Ok.”
Vervolgens vergaten we in te checken en zei de buschauffeur er niks van. Ook niet toen we 
in Magrette niet uitcheckten. Het was nog 25 minuten lopen naar Schapenbout, inclusief 
een korte pauze om naar de schapen op het dijkje te kijken. Ze keken terug. Toen liepen 
we maar verder.

Eenmaal aangekomen bij het bordje van ‘Schapenbout’ maakten we foto’s en liepen 
we verder de straat in. Marianne bedacht zich dat het een goed idee was om bij willekeurige 
Schapenbouters aan te bellen en te vragen of we van hun toilet mochten gebruikmaken. Dit 
viel tegen. Uiteindelijk deed toch een bejaarde man open die ons wel vertrouwde, en begon 
hij over de oorlog te vertellen. In het bijzonder over Gerard de Pagter, een Middelburgse 

verzetsheld die hij had ondergebracht, 
maar die uiteindelijk is gefusilleerd. Ook 
een oorlogsboek dat hij al jaren lang wilde 
hebben en dat hij sinds vorige week had, 
werd uitvoerig besproken. Na twintig 
minuten hebben we ons toch losgescheurd 
en liepen we terug naar Magrette. In de 
bus vertelde de buschauffeur (dezelfde als 
op de heenweg) over hoe hij vroeger met 

zijn vrienden in zes cafés in Breda ging stappen en uiteindelijk steeds weer in café De Drie 
Gezusters belandde. Ook hebben we geleerd dat hij en zijn vrienden vroeger smileys op 
hun hoofden hebben laten tatoeëren en er vervolgens haar overheen hebben laten groeien, 
zodat ze, wanneer ze later kaal zouden worden, voor een leuke verrassing zouden komen 
te staan.

Tijdens de treinrit van Goes naar Leiden hebben we voornamelijk geslapen. Helaas hadden 
we onderweg bij Rotterdam Centraal een optreden van het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest gemist, dat in de stationshal plaatsvond. In Leiden bleek het nog steeds 3 oktober 
te zijn. We waren moe, dus we gingen maar naar huis. Heeft ieder verhaal een reden of 
context nodig? Blijkbaar niet. Einde.
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Quiz: wat voor yokai 
ben jij? (uitslag)

door Francine Geurts

Vooral antwoord A: Tengu
Volgens de overlevering bestaan er twee soorten tengu 

(letterlijk: hemelse hond). De ko-tengu (lagere tengu), ook 
wel karasu-tengu (raaf-tengu), lijkt op een grote roofvogel 
met een paar menselijke eigenschappen, zoals het dragen van 
monnikenkledij. Hij heeft weinig respect voor mensen – zijn 
kledij draagt hij om nonnen en monniken te verleiden tot slechte 
daden – en als hij boos is, reageert hij dat af op alles en iedereen 
om hem heen: ko-tengu vinden het bijvoorbeeld leuk om 
mensen van grote hoogte neer te laten vallen in het bos, of om 
kinderen in het hoogste topje van een boom te plaatsen, zodat je 
ze wel kunt horen schreeuwen maar ze niet kunt helpen. Jeetje.

Ook de dai-tengu (hogere tengu) draagt monnikskleren en 
heeft vleugels, maar hij heeft bovendien de gestalte van een mens (meestal een man) met 
een rood gezicht en een lange, fallische neus – hoe langer de neus, hoe krachtiger de tengu. 
Dai-tengu beschikken over meer trots, wijsheid en kracht dan ko-tengu, maar ze kunnen 
net zo monsterlijk en onvoorspelbaar zijn: natuurrampen, bijvoorbeeld, worden vaak aan 
hen toegeschreven. Aan de andere kant hebben dai-tengu meer zelfbeheersing en willen 
ze soms zelfs wat van hun wijsheid delen met monniken of krijgsheren.

Hoewel elke tengu weer anders is, staat tenminste vast dat ze zeer bekwaam zijn in 
het gebruik van wapens en zowel vereerd als gevreesd worden om hun grote kennis van 
onder andere het mystieke. Ook leven beide soorten op beboste bergen.

Vooral antwoord B: Kitsune
Kitsune is het Japanse woord voor ‘vos’, dus je kunt je wel voorstellen hoe deze yokai 

eruit ziet. Het belangrijkste verschil met doorsnee vossen is dat kitsune magische krachten 
bezitten en van vorm kunnen veranderen. Een vos die zijn 100e verjaardag viert, krijgt 
een tweede staart, en nog eentje voor elke eeuw die volgt. De krachtigste kitsune hebben 
negen staarten en een prachtige goudwitte vacht.

Ook van de kitsune zijn er twee varianten: de goede en de wilde. Goede vossen zijn 

dienaars van de kami (Shinto-god) Inari, de personificatie 
en/of beschermheer van onder andere landbouw, oogst 
en rijstvelden. Naast de goede vossen is er de wilde 
variant, die veel vaker voorkomt. Deze houdt ervan om 
kattenkwaad uit te halen van verschillende gradaties, 
van onschuldig tot fataal. De wilde kitsune steelt 
bijvoorbeeld van verdorven priesters en hebzuchtige 
handelaren, of laat ze verdwalen in het bos door een 
dwaallicht of -geluid te produceren. Of hij verandert 
zichzelf in een prachtige jonge vrouw, waarna het 
doelwit vaak pas na de huwelijksnacht doorheeft dat 
hij met een vos is getrouwd… Is het je gelukt om de 
kitsune tot vriend te maken, dan bof je; want ondanks 
zijn wat gemene karakter vergeet de kitsune nooit een vriendschap, houdt hij zijn beloftes 
en betaalt hij gunsten altijd terug.

Sommige kitsune brengen hun hele leven in hun menselijke vermomming door, 
met een menselijke naam, een baan en zelfs een gezin; maar als ze schrikken, dronken 
zijn of gewoon even niet opletten, kan hun vermomming gedeeltelijk wegvallen. Let bij 
spooktochten en borrels dus goed op of je niet plotseling een staart, een stukje bont of 
scherpe tandjes ziet!

Vooral antwoord C: Tanuki
De tanuki is een van de vrolijkste yokai. Hij is vernoemd naar de Japanse wasbeerhond 

en is te vinden op alle eilanden van Japan. Tanuki houden wel van een feestje, liefst met 
alcohol, en ook van kattenkwaad. Net als de kitsune kunnen ze van gedaante veranderen 
en er zijn dan ook vele verhalen waarin tanuki zich als mensen vermommen en meedoen 
aan feesten of op een andere manier met mensen omgaan.

De belangrijkste lichaamsdelen van de tanuki zijn z’n magische testikels, die hij in 
elke vorm kan veranderen die hij wil. Hij gebruikt ze bijvoorbeeld vaak als drums, als 
wapens, als dekentje, of als paraplu; er is zelfs een verhaal waarin een tanuki zichzelf 
vermomt als winkelier en met zijn ballen zijn winkeltje vormt!

Tanuki die heel intelligent zijn en goed kunnen toveren, zijn in staat hun hele leven 
onder de mensen door te brengen zonder ooit ontdekt te worden. Ben jij zo’n tanuki, pas 
dan op: je mag nog zo joviaal zijn, in je menselijke vorm kun je net zo corrupt raken als 
een mens – je kunt zomaar veranderen in een dief of dronkenlap! Om dit tegen te gaan, 
zul je je af en toe moeten terugtrekken, bijvoorbeeld in een bos, zodat je weer even lekker 
de beest kunt uithangen.
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Vooral antwoord D: Kappa
De kappa (letterlijk: rivierkind) is een mensachtig reptiel, ongeveer zo groot als een 

mensenkind, met een geschubde huid die kan variëren van aardekleurig tot donkergroen 
en van felrood tot lichtblauw. Op het land komt de kappa een beetje klungelig over, maar 
in het water, meestal rivieren of stroompjes, komt hij met zijn gewebde vingers helemaal 
tot zijn recht. Hij heeft een schildpadachtige snavel en schild, en bovenop zijn schedel zit 
een schoteltje met water, de bron van zijn krachten. Kappa zijn heel intelligent en weten 
vooral veel over medicijnen en het zetten van botten bij botbreuken. Bovendien heeft de 
kappa drie anussen, waardoor hij drie keer zoveel scheten kan laten als een mens.

Ook kappa zijn er in twee smaken: aan de ene kant 
houden ze van een lekker stukje rauw vlees of mensenanus; 
aan de andere kant redden ze weleens een verdrinkend kind 
of leiden ze een dorstig mens naar een waterbron. Wil je een 
kappa te vriend houden? Geef hem dan een komkommer: 
misschien wil hij dan wel een potje shogi met je spelen, of met 
je sumoworstelen. Word je aangevallen door een kappa en wil 
je hem zijn krachten afnemen, buig dan voor hem: hij zal uit 
beleefdheid terugbuigen, waardoor het water uit het schoteltje op zijn hoofd giet. Probeer 
er wel voor te zorgen dat er wat water in het schoteltje overblijft, want anders kan hij zich 
niet meer bewegen en zelfs sterven.

Vooral antwoord E: Bakeneko
 Bakeneko is een samenvoeging van de woorden ‘bakemono’ (vormveranderaar, 

geest, monster) en ‘neko’ (kat). De bakeneko loopt op zijn achterpoten en kan net zo 
groot worden als een volwassen mens. Net als bij de kitsune hebben we hier weer te 
maken met een yokai die onder de juiste omstandigheden uit een doodnormaal dier kan 
ontstaan: als een kat een bepaalde leeftijd (meestal dertien jaar) of een bepaald gewicht 
(zo’n 3,75 kilogram) bereikt, kan hij veranderen in een bakeneko. Als yokai krijgt de 
kat bovennatuurlijke krachten en kan hij, net als de tanuki en kitsune, van gedaante te 
veranderen.

Het wordt niet aangeraden om je kat te laten uitgroeien tot een bakeneko. Er zijn 
bijvoorbeeld best veel verhalen bekend van katten die hun baasje opslokken om daarna 
dier leven over te nemen. Zelfs als je niet wordt opgegeten ben je niet veilig, want bakeneko 
hebben de neiging om per ongeluk huizen in de fik te steken – ze kunnen vuurballen 
creëren en hun staarten werken daarnaast als een soort fakkels. Los daarvan kunnen ze 
óók nog eens pasgestorvenen reanimeren en beheersen, en is mensenvlees hun favoriete 
tussendoortje.

Als voorzorgsmaatregel kun je de staart van je kat laten afknippen1, want een lange 
staart zou aantonen dat een kat op het punt staat in een bakeneko te veranderen. Dit 
bijgeloof heeft geleid tot het ontstaan van het ras de Japanse Stompstaart.

1 Doe maar niet.

Meer weten over yokai? Dit waren mijn bronnen:
• Het Nederlandse magazine Aniway. In elk blad wordt een nieuwe yokai uit-

gelicht, soms met verwijzingen naar bekende anime. En dat gewoon in onze 
moerstaal!

• The Night Parade of One Hundred Demons: A Field Guide to Japanese Yokai, 
door Matthew Meyer. Prachtig geïllustreerd en uiterst informatief. Het boek is 
uitgebracht dankzij Kickstarter. Aanrader!

• Yokai Attack!: The Japanese Monster Survival Guide, door Hiroko Yoda en Matt 
Alt. Luchtig vermaak met praktische tips, soms wat warrig vormgegeven. Er zijn 
nog meer boeken in deze serie, waaronder Yurei Attack! (over spoken) en Ninja 
Attack!.
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de voorkant 
uitgelegd

door Eden Zhang

De belangrijkste motieven die ik heb gekozen voor deze voorkant zijn ogen; ogen van 
mensen, dieren (kat, vlieg, paard, vis) en aliens (en ook nog die van een webcam). Ik 
vind de termen “oog” en “monster” bij elkaar passen, want ik geloof dat de definitie van 
“monster” scheelt per perspectief. Ik bedoel: iedereen heeft zijn of haar eigen idee van wat 
een monster is. Ik kan me voorstellen dat sommigen zeer bang zijn voor monsterachtige 
dieren, terwijl voor bepaalde dieren de mens juist engste monster kan zijn.

De ogen in de afbeelding zijn zeer kleurrijk, terwijl de letters Pyros wit zijn. Ik heb 
deze keuze gemaakt naar aanleiding van wat ik heb gehoord over de kleur in het licht: 
wit licht bestaat uit een combinatie van alle zichtbare kleuren. Ik vind dat dit verhaal 
over kleur een geschikte metafoor zou kunnen zijn voor de Monster-Pyros, aangezien de 
huidige Pyros een diversiteit aan kleurrijke opvattingen bevat met betrekking tot de term 
“monster”. Deze Pyros kan daardoor worden gezien als het product van de combinatie 
van licht met allerlei kleuren: het witte licht.

Toen ik bezig was het ontwerp, zag ik toevallig een zeer fijn geweven spinnenweb in 
de tuin van mijn ouders. Op dat moment kreeg ik het idee om de ogen in een spinnenweb-
achtige structuur te plaatsen.

Het graf
(Ghost Writers)

De man haalt zijn schouders op, pakt zijn paraplu van de grond en loopt weer 
verder.

Na een korte wandeling bereikt hij het graf van Beethoven. Hiervoor is hij immers 
naar het Zentralfriedhof in Wenen gekomen! Hij pakt zijn fototoestel, maakt een foto en 
gaat met een voldaan gevoel naar huis.

FIN

quotes
Uit het boek van de Quote-meester (Berend Boer)

Gerard: Ik ben wel een soort Spongebob

Arjan: Caspar is vervangbaar, die banaan niet!

Caspar: Dat was erotischer dan ik verwacht had.
- Sander: Ik ben ook een en al erotiek.

Robert: Ik ben een soort dokter. Wil je medicijnen?

Anne: Ik ga gewoon mijn innerlijke pannenkoek channelen.

Annemiek: Ik heb geen ziel.
- Kim: Maar je hebt toch een bachelor?

Erwin: Een piloot van een auto, hoe heet dat ook al weer?

Emily: Zie je dat je niks hebt aan cultuur?

Caspar: Je bent echt een keizer als je Carice van Houten in bed krijgt.
- Felix: Carice is echt een keizer als ze mij in bed krijgt.

Yorim: Hij speelt het niet, hij bedrijft de zoete liefde met die tuba.

Sander: Toen hebben we een fles rode wodka gekocht. Blauwe.

Tom: Je moet geen klassieken gaan studeren als je niet tegen een beetje incest kan.

Fons: Er is niemand die zo kan voordragen als een paar konijn.
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woordzoeker
door Gerard Spaans

Dit zijn de aanwijzingen voor de woorden die je moet vinden. Wanneer je alles gevonden 
hebt, vormen de overgebleven letters een advies dat je maar beter op kan volgen!

• Half-hond-half-mens-kannibalen uit Inuit mythologie (5)
• Zwieperdezwiep! Plenserdedplens! Bruin beest met natte neus (4)
• Welk huisdier ziet er nog steeds schattig uit, ook al weegt het 4000 kilogram? (5)
• Gevaarlijk grappige kindereter met een rode dopneus en ballonnen (5)
• Huisdier van de Flintstones (4)
• Bekendste reptielachtige wezen uit de wereldmythologie (5)
• Roemeense Graaf (7)
• Vogel die de levers van Prometheanen eet (5)
• Draak die door Siegfried gedood wordt (6)
• ..... nooit het geloven in monsters, ze bestaan! (5)
• Gigantisch, uit films bekend Japans monster (8)
• Filistijnse reus (7)
• Wezentje uit ‘Lord of the Rings’ (6)
• Monster uit Beowulf (7)
• Reus die dromen in potjes verzamelt (3)
• Diepzeejager voor wie vissen voer zijn, geen vrienden (4)
• Getentakelde nachtmerrie voor piraten (6)
• Op welke Pokémon lijkt Nessie, het Loch Ness Monster? (6)
• Half mens, half beer, half varken (10)
• Grote Boze Wolf (5)
• Bewaker van het Labyrinth (10)
• Plaats in Zuid-Holland (7)
• Lelijke groene humanoïde met veel kracht en weinig intelligentie (4)
• Andere naam voor Bigfoot (9)
• Groot blauw wezen in Monsters Inc. (6)
• Vloeibaar eenogig monster uit Scooby Doo (11)
• Night Fury in ‘How to Train your Dragon’ (9)
• Mysterieuze menseneter die soms in Wakkerdam gesignaleerd wordt (8)
• Langwerpig onder de grond levend beest (4)
• Verschrikkelijke Sneeuwman (4)
• Bovennatuurlijke wezens uit Japanse mythologie (5)
• Mensenetende ondode die niet tegen erwten kan (6)

Het licht
(Ghost Writers)

In het duister valt het lichtje in de verte beter op, dus zonder gebruik te maken van zijn 
zaklamp baant de lange dikke man zich een weg naar zijn doel. Hoe dichterbij hij komt, 
hoe groter en feller het lichtje wordt; het is bijna oogverblindend, zo fel dat hij door zijn 
wimpers moet kijken. Maar hij blijft lopen – totdat iets hem opeens naar achteren trekt 
en het licht doet verdwijnen.
“Ben je gek of zo?!” roept een mannenstem, terwijl de lange dikke man in de put staart 
die voor zijn voeten ligt. “Je gaat toch niet in je eentje een donkere crypte in om een of 
ander dwaallicht te volgen? Hup, mijn kerkhof uit!”
De opzichter wijst chagrijnig naar de stenen trap en de lange dikke man loopt met 
hangende schouders en gebogen hoofd terug, terwijl zijn redder hem hoofdschuddend 
en zuchtend volgt. “Stomme toeristen.”

FIN
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de laatste pagina’s
Francine Maessen.
Ik zie er uit als een monster als ik de dag ervoor niet braaf mijn make-up heb afgehaald. 
Ik ga er dan een beetje uitzien als mijn lievelingsdier de panda: grote zwarte vegen rond 
mijn ogen. Maar ja, ik heb om drie uur ‘s nachts ook écht geen zin om met watjes en make-
upremover te gaan zitten klooien.

Marijke van der Waard.
Ik ben een knuffelmonster. Zo werd ik vroeger altijd genoemd: ik kan haast maar nooit 
genoeg knuffels krijgen. Daar word ik intens blij van. Soms zit ik in de collegezaal, waar ik 
dan niemand ken, en voel ik de bijna onbeheersbare behoefte om een willekeurig iemand 
te knuffelen. Gelukkig kan ik me meestal inhouden...

Francine Geurts.
Als iemand spreekt over ‘de gilde’ in plaats van ‘het gilde’; als iemand een kastje op een 
kiertje laat staan; als iemand de rug van een boek breekt door het open op tafel neer te 
leggen in plaats van een boekenlegger te gebruiken; als iemand smakt, slurpt of fluit...

Eden Zhang.
Ik word een monster als ik elementen van schoonheid zie. Deze elementen kunnen mooie 
dingen zijn, maar vooral ook leuke, aardige mensen. Ik word gek van enthousiasme van 
deze personen en dingen! Ik zal snel een camera, een schetsboek willen pakken of graag 
met deze mensen willen gaan praten. Er brandt dan een vuur van enthousiasme in me, 
maar ik zal er juist nerveuzer uitzien ^^.

Robert van de Peppel
Docenten hebben wel eens de neiging te zeggen dat domme vragen niet bestaan, maar 
volgens mij hebben ze het mis. Mijn DommeVragenMonster gaat door het lint als iemand 
een collegezaal van 300 man laat wachten op het antwoord van de vraag “komt dit op 
het tentamen?”. Nog erger zijn de Intelligente Vragen, die alleen bedoeld zijn om de 
docent te laten merken dat jij meer weet dan de rest. “Kan dit ook komen door deze 
extreem zeldzame hormoonproducerende maagtumor, waar ik toevallig van af weet?” 
WRAAAAGHGAHGWHAGHGHGAHGA.

Gerard Spaans.
Mocht ik de gedaante van een monster mogen aannemen, dan zou ik graag een uil zijn: 
overdag hoog in een boom in een donker bos dutten, ‘s nachts in parkjes en bij donkere 
perrons en bushaltes mensen hartaanvallen bezorgen door plotseling te oehoeën, en 
natuurlijk op voedseljacht gaan (i.e. kapsalon halen). O, en heel veel vliegen, dat is ook 
awesome.

Marianne de Heer Kloots.
Ik ben een redigator (spreek uit op z’n Engels). Dit monster ontdekte ik tijdens een 
zoektocht naar het Nederlandse woord voor iemand die stukjes redigeert. Eigenlijk ben 
ik helemaal geen redigator voor de Pyros, maar ik wilde jullie deze bevinding toch niet 
onthouden. Brb, even wat flats kapotstampen ofzo.

Yorim Christiaanse
Mijn monster komt bovendrijven als ik ergens een lijstje van kan maken. Niet alleen heb ik 
er altijd eentje op zak - de klassieke todo-list - maar ik heb ook lijstjes van games die ik wil 
spelen, kadoos die ik wil kopen, artikelen die ik wil lezen, gerechten die ik wil klaarmaken 
en goeie nummers die ik op de radio heb gehoord. Soms vraag ik me af of m’n geheugen 
hierdoor niet achteruit gaat.
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De achtervolging
(Ghost Writers)

Snel raapt de man zijn paraplu van de grond en zet de achtervolging in. Het hert 
springt over een omgevallen boom en als de man probeert te volgen, valt hij; dit weer-
houdt hem er echter niet van om verder te gaan. Hij baant zich een weg tussen de bomen. 
Af en toe slaat er een tak in zijn gezicht, maar hij is zo druk bezig met de jacht dat hij dit 
nauwelijks opmerkt.

Na lang rennen heeft de man het hert al zo lang niet meer gezien, dat hij besluit de 
achtervolging te staken. Het zou zo’n mooie foto zijn geweest, denkt de man beteuterd. 
Maar als hij om zich heen kijkt, verdwijnt dat gevoel. Hij is verder het bos in gelopen dan 
hij had gedacht. Misschien moet hij maar terug.

Op goed gevoel begint de man terug te lopen. Hij loopt uren en uren – tenminste, 
zo lijkt het – maar voelt geen vermoeidheid, of honger, of dorst. Het is alsof er iets mist; 
iets wat hij altijd had, wat nu verdwenen is. Maar hij kan er zijn vinger niet op leggen 
wat dat dan zou moeten zijn.

Totdat hij bij een omgevallen boom komt die hij eerder heeft gezien. Het is de boom 
waarover hij gestruikeld was. Een gevoel bekruipt hem, een gevoel van angst. Dood-
sangst.

Op de grond ligt een gedaante. In zijn linkerhand heeft hij een paraplu.

FIN
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