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Naast (natuurlijk) het Prometheuslogo vormde het werk van M.C. Escher een inspiratiebron voor mijn 
inzending. Mijn poging tot het imiteren van zijn stijl was een uitdaging, die mijn waardering voor de 
regelmaat van zijn pen en creativiteit van zijn ontwerpen alleen maar heeft vergroot. De beestjes die ik heb 
getekend zijn willekeurig. Ik hoop dat jullie van vissen, vogels en eekhoorntjes houden. De tekening is gemaakt 
met Oostindische inkt en ecoline.

In december was er de mogelijkheid om mee te doen met de eindejaarswedstrijd van de pr-
commissie. Het doel was om op een creatieve manier het Prometheus-logo te verwerken in een 
visuele voorstelling. Met veel trots presenteren wij het winnende werk en de kunstenaar achter het 
werk: Fons van der Linden. PYROS. Glossy



54

Beste lezer, beste Prometheaan. Voor je ligt de Glossy-Pyros, een ogenschijnlijk on-
Prometheaans blaadje. Je vraagt je misschien af hoe het in ons is opgekomen om zo’n 
thema te kiezen... Ik vrees dat het antwoord uit moet blijven; zelf weet ik het namelijk 
niet meer. Wel weet ik dat het thema al heel erg lang op de plank van onze redactie ligt. 
In mijn tweede jaar (kan ook derde jaar zijn, overigens) is er tijdens een Pyrosvergadering 
het idee opgevat om een glossy te maken. De glossy zou de ‘Duco’ gaan heten, naar de 
lange, goedgemutste Prometheaan die al meerdere jaren bij de redactie zat. Het thema 
is er helaas niet doorgekomen, maar het grapje is wel in m’n achterhoofd blijven steken. 
Deze editie van de Pyros is uiteraard niet gekoppeld aan het oude idee; de meeste 
huidige Prometheanen kennen Duco immers niet meer...

De Glossy-Pyros houdt de huidige glossy’s een spiegel voor. Naast artikelen die vrijwel 
direct in een glossy zouden kunnen worden geplaatst, zijn er ook stukjes die juist kritiek 
geven op de huidige glossy’s. Laten we eens kijken:

In glossy’s staan stukjes over BN’ers, door ons hier gepresenteerd in de vorm van 
Freeks stageavonturen. Uiteraard zijn er ook lifestyle-artikelen, zoals Francine Geurts’ 
cultuurcolumn, ditmaal over haar goede voornemens en het wagen van nieuwe stappen. 
Een rapportage over een Europese hoofdstad? Staat er in: Francine Maessen vertelt 
over alle leuke hoekjes van Parijs. Kleding en mode wordt besproken door Caspar: hij 
buigt zich over het dragen van een smoking. Zelf heb ik me bezig gehouden met een 
verhaal, voor degenen die graag willen wegdromen. Monica heeft voor ons een fijn 
verslag geschreven over het gala, en zoals vanouds is het interview ook van de partij: 
met Sanne en Vera is gesproken over verschillende onderwerpen die je ook in een glossy 
zou tegenkomen.

Zoals gezegd zijn er ook wat kritiekstukjes: Francine Maessen trekt van leer over 
het maatschappelijke probleem rondom gewicht, lichaamsbouw en het ideale lichaam. 
Verder legt ze de bekendste glossy’s naast elkaar en voert ze een komisch vergelijkend 
warenonderzoek uit. Gijs is gevraagd om een stukje te schrijven en komt met een strakke 
column over de oppervlakkigheid van de glossy. Kortom, genoeg om zowel lekker 
luchtig de uurtjes mee weg te lezen als om je geest mee te slijpen.

Veel leesplezier gewenst!

Yorim, eindredacteur

VOORWOORD. PAREISGIDS.

Soms heb je ineens een dag over. Wat te doen? Audrey Hepburn, Wim Sonneveld en 
Emma Watson weten het allemaal: Parijs is altijd een goed idee. 

Rond 7 uur ’s ochtends stap je in de Thalys, gewapend met een croissantje als 
ontbijt, om alvast in de Franse stemming te komen. Na ongeveer drie uur reizen kom 
je aan op Gare du Nord. Neem lijn E richting Saint Rémy en stap op halte Saint-Michel 
over op lijn C richting Versailles om vervolgens uit te stappen bij Musée D’Orsay (als je 
niet standaard een metrokaartje in je portemonnee hebt, snap je nu waarom dat wel zou 
moeten: succes met in de rij staan voor een kaartje op Gare du Nord.). Bij Musée d’Orsay 
kun je, mits je jonger dan 25 bent, makkelijk doorlopen: voor jou is de toegang gratis. Dit 
museum heeft enorm veel bekende werken, maar voor een kort bezoek kun je het beste 
een specifieke stroming uitkiezen om je op te focussen, zoals de schilderkunst uit de 
periode van het realisme of art déco interieur. 

Nadat je de kunst hebt bezichtigd is het tijd om meer van Parijs te zien. Loop langs 
de Seine richting het oosten en koop ergens een crêpe als lunch. Onderweg kom je op 
de kade allemaal kraampjes tegen waar antieke prenten, boeken en souvenirs worden 
verkocht. Vanaf de Petit Pont heb je prachtig uitzicht op de Notre Dame. Ga hier 
rechtsaf de Rue du Petit Pont in en meteen weer linksaf de Rue de la Bûcherie in. Hier 
vind je de boekhandel Shakespeare & Co. Dit schattige kleine boekwinkeltje verkoopt 
voornamelijk Engelstalige literatuur. Backpackers mogen hier gratis logeren als ze de 
winkel helpen met een paar klusjes, waardoor er een leuke internationale sfeer  hangt en 
er veel studenten te vinden zijn. Koop een mooi boek en neem vervolgens de metro naar 
de wijk de Marais (metrostation St-Paul). 

De Marais is de Joodse wijk van Parijs, en staat bekend om haar vele galerieën en 
originele winkeltjes. Ga eerst lekker winkelen in de Rue des Francs Bourgeois. Loop terug 
naar Place des Vosges en bekijk daar de verschillende galerieën met moderne kunst. 
Aan dit plein vinden we ook het Maison de Victor Hugo: dit voormalige woonhuis van 
de bekende schrijver is nu omgebouwd tot een museum waar je niet alleen kan zien 
hoe mensen in die periode woonden (kleine bedden!), maar ook hoe de politieke en 
intellectuele wereld op elkaar reageerden in de 19e eeuw. 

Verlaat het Place des Vosges aan de noordzijde en ga eten bij Petit Marché. Dit 
fantastische restaurantje is belachelijk betaalbaar. Verwen jezelf en neem als voorgerecht 
de foie gras. Als hoofdgerecht raad ik de eend aan: deze wordt geserveerd met 
gekarameliseerde banaan. Wees niet bang dat je door de kleine prijzen kleine porties 
krijgt: de maaltijden zijn niet klein! 

Na deze lange dag pak je weer de metro naar Gare du Nord (vergeet niet te zorgen 
dat je één metrokaartje overhoudt voor je volgende bezoek!) en zit je weer op tijd in de 
trein terug naar Nederland. 

door Francine Maessen
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INTERVIEW MET
VERA EN SANNE. door Yorim Christiaanse

& Francine Geurts

Al sinds het eerste Prometheuskamp zijn Sanne en Vera een opvallend duo. Beiden zijn 
ze naast hun studie actief, zowel in het verenigingsleven als met hun eigen projecten. Ze 
laten zich graag zien en zijn goed op de hoogte van alles wat speelt rondom hun drukke 
leventjes. Wij hebben ze geïnterviewd over mode, feestjes en hunks op het strand.

Om te beginnen: kunnen jullie jezelf 
even voorstellen voor de mensen die 
jullie niet kennen?
Sanne: Zal ik jou voorstellen? Oké. Dit is 
Vera. Ze is 19, studeert Archeologie en is 
voorzitter bij Terra, haar studievereniging. 
Ze is tweedejaars Prometheaan… O ja, 
en ze heeft een twee-eiige tweelingzus, 
Monica.
Vera: En dit is Sanne. Sanne is heel lief, 20 
jaar oud en tweedejaars bij Prometheus en 
bij haar studie Geschiedenis. Ze doet aan 
salsa en scouting en is heel sportief enzo.

Hoe lang kennen jullie elkaar al?
V: …Anderhalf jaar?
S: Sinds het introductiekamp van 
Prometheus, waarbij we in hetzelfde 
groepje zaten. DINO!

We hebben jullie Facebook-accounts 
een beetje gestalkt. Sanne, voel 
jij je geroepen tot het glamorous 
modellenleven?
S: Hoe zeg ik dit leuk..? Ik heb eigenlijk 
geen keus. Mijn moeder maakt kleding en 
dan zegt ze: “Sanne, doe dit aan en kijk 
leuk!” Dus daar komen de foto’s vandaan.

Maar je vind het zelf ook wel leuk om 
te doen? Of is de kleding niet echt jouw 
stijl?
S: Nou, op commando leuk doen is een 
beetje moeilijk. Maar de kleding vind 
ik wel mooi! En soms geeft ze me ook 
kleding. Ik heb er ook weleens modeshows 
mee gelopen. Er zijn wedstrijden waar 
je als kleermaakster aan mee kunt doen; 
dat heeft mijn moeder een tijdje gedaan, 
twee of drie keer. Dan maakte ze iets voor 
mij, op maat, zodat ik het kon showen. 
Ze is pas begonnen toen ik vijftien was 
ofzo, dus nee, ik was geen “Little Miss 
Sunshine”.

Vera speelt zich ook graag in the 
picture, maar dan via YouTube.
V: Ja, samen met een vriendin van de 
middelbare school, Tineke. We heten The 
Tiny Feathers en we coveren nummers: 
zij speelt gitaar, doet de achtergrondzang 
en ik zing. Op dit moment hebben we 
volgens mij 28 nummers gecoverd, maar 
ze staan niet allemaal online.

Zijn er liedjes die je nog heel graag wilt 
zingen?
V: Duizenden! Er zijn een paar nummers 
met pianobegeleiding die ik heel graag 
wil coveren, maar ik kan nog geen piano 
spelen – ik ben het nu aan het leren, dus 
misschien komt dat ooit nog wel.

Hebben jullie al groupies?
(Sanne steekt haar vinger op.)
V: Haha, ja, soort van! Er is een vriendin 
uit Engeland, Sam, dat een paar keer 
een nummer heeft aangevraagd. En 
gewoon wat goede vrienden die zoiets  

hebben van: “ja, je hebt weer iets online 
gezet, yaaaay!” Op YouTube kun je naar 
de statistieken kijken en het blijkt dat er 
een paar mensen uit Bangladesh naar ons 
hebben gekeken. Echt bizar.

Zingen jullie ook live?
V: We hebben één keer een optreden 
gehad, maar dat was eigenlijk een beetje 
valsspelen, want het was op een feest van 
Tinekes ouders, dus dan krijg je sowieso 
wel een plaatsje… Maar dat was heel leuk 
om te doen!

Zing je ook weleens met Prometheanen?
V: Als het goed is, ga ik komend open 
podium met Daniel en Erwin iets doen. 
Vorige keer heb ik ook meegedaan, met 
Erwin en Danielle. Ik zong toen een 
nummer dat door Erwin zelf geschreven 
is, en “Stranger” van Katie Costello. Dat is 
op zich niet zo’n bijzonder nummer, maar 
ik word er heel rustig van… en dat is voor 
mij best wel bijzonder.

Behalve zingen doe je ook aan toneel, 
met het Toneelgilde. Hoe gaat het 
daarmee?
V: Het gaat héél goed! Ik acteer niet, maar 
ik regisseer en schrijf het script, samen 
met René. Als je een scène schrijft, dan 
denk je van tevoren: “Op dit punt kan 
er iets misgaan, of dit kan niet helemaal 
lekker lopen, of…” En dan wordt het 
gespeeld, en dan klopt het helemaal. Daar 
word ik zo blij van! 

Kun je al iets verklappen?
V: Eigenlijk is het gewoon een 
liefdesverhaal. Een meisje en een jongen 

Vera: “Ook je imperfecties 
maken je wie je bent. Als

je dat verandert, ben je
niet meer jezelf.”
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worden verliefd, maar op een gegeven 
moment komt het meisje haar ex weer 
tegen, waardoor haar vriendje jaloers 
wordt. Dit is op zich niet zo bijzonder, 
maar wij hebben geprobeerd er een 
originele draai aan te geven door het Hart 
en het Hoofd van de jongen ook op het 
podium aanwezig te laten zijn. Zij leveren 
de hele tijd commentaar en gaan continu 
tegen elkaar en tegen de jongen in. Het 
wordt echt superleuk, iedereen moet 
komen kijken!

Sanne, jij hebt dit jaar het Tekengilde 
overgenomen. Teken je zelf veel?
S: Vroeger tekende ik altijd veel in de 
les, want dan heb je toch pen en papier 
bij je. Ik ging bij het Tekengilde om het 
tekenen een beetje levendig te houden, 
en toen bleek dat er geen praeses meer 
was. Toen dacht ik: “Dit mag niet stoppen 
te bestaan!”, dus toen heb ik het gilde 
overgenomen.

Wat teken je zoal?
S: Nou, ik had vroeger bijvoorbeeld 
een periode waarin ik thuis een plaatje 
uitprintte, van een dier of zoiets, en dat 
tijdens de les in detail ging natekenen. 
Nu teken ik vooral veel fantasy-dingen. Ik 
heb ook een tijdje gehad dat ik veel draken 
tekende, daar heb ik een heel schriftje vol 
van. Als je een dier tekent, moet het op 
het origineel lijken; maar als je een draak 
tekent, lijkt het altijd, want het is niet 
echt – dat is het fijne eraan. Ik heb ook 
een tijdje manga getekend, en bloemen... 
Het wisselt een beetje, ook qua materiaal: 
vroeger gebruikte ik altijd potlood, of 
van dat uitveegkrijt: pastelkrijt. Of de 

fineliner van mijn zusje. De laatste tijd 
heb ik Indische inkt ontdekt, met zo’n 
kroontjespen – dat is echt zo fijn. Met 
pastelkrijt wordt je tekening weer heel 
anders dan met Indische inkt.

Welke commissies hebben jullie tot nu 
toe gedaan?
V: Bij Terra zit ik in de boekenmarkt-
commissie: we hebben vijftig dozen met 
boeken staan en die proberen we dan te 
verkopen, dit jaar drie keer. Verder zit 
ik bij Terra in de fotocommissie (nee, 
niet de selfiecommissie...) en de Levend-
Strategocommissie. Met die laatste spelen 
we twee weken Levend Stratego door heel 
Leiden. Dit jaar hebben we ook scenario’s, 
zoals een Scotland Yard-avond en een 
avondspel waarbij er een “bom” gemaakt 
moet worden met allerlei voorwerpen die 
in de stad verstopt liggen.

En bij Prometheus?
V: Bij Prometheus zit ik in de 
fotocommissie en heb ik het eerste 
weekendje georganiseerd, naar 
Amsterdam. Die commissie was heel 
leuk: Marijke, Laurens en ik zijn nu echt 
zo’n groepje geworden!
S: Bij mij kunnen we kort zijn: ik heb de 
februarithemamaandcommissie gedaan. 
Het Moorddiner vond ik het leukst, want 
die had ik zelf grotendeels georganiseerd. 

En iedereen had eten meegenomen en het 
was echt heel lekker.
V: Er was hele lekkere rijst…
S: En die toetjes..!

Vind je het leuk om dingen te 
organiseren, Sanne?
S: Ja! Ik zit op scouting en daar geef ik 
leiding. Elke zaterdag hebben we opkomst 
en dan komen er kinderen naar scouting 
die een paar leuke uren willen hebben, 
dus ik was het al een beetje gewend, dat 
regelen. De kinderen komen om twee uur, 
maar wij zijn er meestal al om elf uur, dan 
gaan we alvast dingen klaarzetten. En als 
we iets groots willen opzetten, dan appen 
we doordeweeks van: “Hé, ik heb echt 
een supervet idee! Het kost tijd, maar als 
we het zo en zo doen, dan kunnen we dat 
regelen.”

Even terug naar Terra: Vera, we hebben 
gehoord dat jij Prometheanen probeert 
over te halen om naar de beruchte 
Terrafeesten te komen…
S: Ja, oh my God, ja.
V: Ik ben van mening dat Prometheus-
feesten meer op borrels uitdraaien dan 
op een echt feest. En er zijn heel veel 

Prometheanen die een feest eigenlijk wel 
leuk vinden. Dus toen dacht ik: die kan ik 
best koppelen! Zo ging dat ongeveer. 
S: Ik ben één keer op zo’n feest geweest. 
My God.

Waarom zijn die Terrafeesten eigenlijk 
zo berucht?
V: Nou, er waren drie feesten achter elkaar 
waarop er iets gebroken is (afgezien van 
glazen, die breken altijd). De eerste keer 
was het een lamp, de tweede keer was 
het een wasbak en de derde keer was 
het een heup. Een bestuursgenootje was 
in de ochtend, waarschijnlijk nog heel 
erg bezopen, naar het toilet gegaan en 
toen is ‘ie gevallen en heeft ‘ie zijn heup 
gebroken. Er is een reden dat Terrafeesten 
zo berucht zijn!
S: Maar Prometheanen breken ook 
dingen, soms. De theaterworkshop met 
Cuculum een paar weken terug was zo 
intens dat er een spiegel gesneuveld is.
Dus Terra is berucht, maar Prometheus 
kan er ook wat van.
V: Wat ik ook leuk vind aan de 
Terrrafeesten is dat er altijd heel veel 
mensen zijn die zich verkleden. Dat vind 
ik er zelf het leukste aan: het is gewoon 
superleuk om al die kostuums te zien.

Heb je nog tips voor de eindfeest-
commissie?
V: Doe het bij Catena! De locatie is 
goedkoop, de drankjes zijn goedkoop en 
je mag er echt feesten. Dan wordt het geen 
borrel.

Sanne, hoe houd jij je lichaam in shape?
S: Zoals Vera in het begin al zei, doe 

Sanne: “Ik ben één 
keer op een Terra-feest 
geweest. My God.”
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ik aan salsa. O ja, en ik doe ook een 
cursus buikdansen. Vroeger deed ik aan 
taekwondo, drie jaar ongeveer, maar dat 
hebben ze niet bij het USC.

Welke van de twee vind je het leukst: 
taekwondo of dansen?
S: Het is allebei heel leuk, maar ook heel 
anders... Ik vind het wel leuk om een 
uitdaging te hebben, qua sporten, en 
taekwondo biedt wel een uitdaging. En 
het is wel een fijn idee dat als je ’s nachts 
in je eentje over straat loopt dat je dan 
soort van safe bent, iets safer dan normaal 
tenminste. En het voelt gewoon heel stoer. 
Dansen is echt heel anders; dansen is 
gewoon lol maken. Zeker salsa. Maar dat 
is ook leuk.

En jij, Vera?
V: Aan het begin van het jaar had ik nog 
iets van tijd over, dus toen deed ik nog aan 
jiujitsu. Maar langzaamaan nam Terra de 
dinsdag en donderdag over, en jiujitsu is 
op dinsdag en donderdag, dus… Verder 
heb ik soort van regelmatig fitness.
S: We deden het altijd samen op 
vrijdagochtend…
V: …maar dat is vrijdagochtend. Dus dat 
werkte uiteindelijk niet. En nu sport ik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

af en toe mee met Schelte en Laurens; zij  
gaan meestal op dinsdagochtend vanaf 
half acht. Maar ik kom meestal vanaf acht 
uur, want om half acht denk ik: “Nee.” 
O, en sinds kort doe ik op woensdag 
aan middeleeuws zwaardvechten! Op 
mijn faculteit zitten een paar mensen die 
aan re-enactment doen en die wilden dat 
graag met anderen delen. We oefenen elke 
woensdag van vier tot zes in een van de 
magazijnen, met houten zwaarden.

Wat is volgens jullie het perfecte 
mannenfiguur?
V: Gespierd is altijd wel leuk – maar niet 
te gespierd, want bodybuilders zijn echt 
heel lelijk.
S: Je wilt ook niet zo’n supergespierde 
fitnessdude die alleen maar aan zichzelf 
denkt.
V: Je wilt eigenlijk iemand die niet aan 
sport denkt, maar wel aan sport doet. 
Billen zijn trouwens ook wel leuk.

En in het gezicht?
S: Ja, hij moet wel een gezicht hebben.
V: Hij moet niet de hele tijd chagrijnig 
kijken.
S: Een beetje zwoel mag wel. Brad Pitt 
mag wel een beetje chagrijnig kijken.
V: Ja, oké. Het ligt echt aan de persoon. 

Baard of geen baard?
V: Ik hou over het algemeen niet van 
baarden, ook niet van stoppelbaarden. 
Maar af en toe kan het er heel mooi uitzien.
S: Ik zag laatst zo’n man die van zijn 
baard een kunstwerk had gemaakt. 
V: Dat is echt supercool! Sommige mensen 
kunnen baarden echt wel hebben.

S: En sommigen ook niet.
V: Tom heeft wel een mooie baard, het 
past ook bij hem.
S: Maar Vera moet bijvoorbeeld echt geen 
baard nemen.

En hoe ziet de perfecte vrouw eruit?
V: Nou, Sanne heeft best een mooi gezicht.
S: Aw, dank je! Jij ook hoor, moppie!

Heb je ooit plastische chirurgie 
overwogen?
S: Nee. Waarom? Het kost geld. Misschien 
als ik ooit rimpels krijg. 
V: Ook je imperfecties maken je wie je 
bent. Als je dat verandert, ben je niet meer 
jezelf.
S: Als je nou iets hebt waar je veel last van 
hebt, dan snap ik het wel. Maar het is niets 
voor mij.

Ben je weleens naar een beauty-
specialist geweest?
V: Nee, maar wel naar een spa. Mijn 
zus en ik kregen voor onze achttiende 
verjaardag een spabon en toen mochten 
we allemaal dingen uitproberen. Ik kreeg 
een massage en ik verveelde me dood! 
We hebben ook een facial gekregen. Dat 
was wèl fijn, want daarna is je gezicht heel 

zacht. De sauna was trouwens echt niet 
chill, want je kunt er bijna niet ademen en 
het rook heel erg naar mint.

Over warm en nat gesproken: als je 
naar het strand gaat, ga je dan om te 
zwemmen, om te zonnen of om hunks 
te spotten?
V: Om eerlijk te zijn hou ik niet zo van het 
strand, maar àls ik ernaartoe ga, doe ik het 
alledrie.
S: Nederlandse stranden zijn meestal niet 
zodanig warm dat ik echt ga zonnebaden. 
In Frankrijk doe ik het wel en dan ga ik 
ook zwemmen, om af te koelen. Maar 
ik ga niet als ik met mijn ouders op het 
strand lig, zeggen: “O, dat is een leuke 
jongen!”
V: Nee, niet met je ouders. Maar ik was 
een keer in Barcelona en toen gingen er 
een paar jongens op het speelpleintje 
naast het strand allemaal workouts doen. 
Ze waren net iets te gespierd voor mij, 
maar het was wel leuk om te zien.

Heb je ooit eens iets geks met je haar 
gedaan?
V: In de vijfde gingen een vriendin en ik 
samen onze haren kleuren. We hadden 
een kleur gekocht en het leek een hele 
mooie kastanjebruin… alleen bleek het 
paars te zijn. Er stond dat het acht tot 
tien wasbeurten zou blijven zitten, maar 
uiteindelijk heb ik er drie maanden mee 
rondgelopen. Ik vond het zelf wel heel erg 
leuk. Wij hadden ons haar vlak voor de 
zomervakantie geverfd, en na de vakantie 
liepen er opeens heel veel mensen rond 
met paars haar. Toen voelden we ons wel 
even goede trendsetters!

Vera:  “Gespierd is altijd 
wel leuk - maar niet te 

gespierd.”

Sanne: “Je wilt ook niet 
zo’n fitnessdude die alleen 
maar aan zichzelf denkt.”
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Wat zijn jullie guilty pleasures?
S: MTV! Mijn huisgenoten ergeren zich 
eraan. Ik zet de tv in de fusie vaak op 
MTV en dan is iedereen van: “Wat kijken 
we nu weer? Nee!” en dan ben ik van: “Ja 
maar, het is leuk!”
Je hebt altijd van die superdomme 
programma’s op MTV, zoals Are You 
The One?, met allemaal hele domme 
mensen die allemaal dingen willen doen 
die nergens op slaan, en dat vind ik 
heel erg leuk. Het is psychologisch heel 
interessant om naar te kijken. Waarom 
doen die mensen dat? Ik kan me er echt 
niks bij voorstellen, dat zou ik nooit doen. 
Gewoon: wow. 
V: Ik heb niet zo veel guilty pleasures, want 
over alles wat ik doe en kijk en lees ben 
ik best wel open. Ik kijk ook MTV, maar 
dat vind ik niet echt een guilty pleasure. En 
TeenNick – dat is heel fijn, want je hoeft er 
echt niet bij na te denken; het is echt het 
allerchillste ever! En verder kijk ik heel 
veel animatiefilms, maar daar schaam ik 
me ook niet voor.

En qua eten? Wat werk je met bakken 
weg?
V: Dropfruitduo’s!
S: Pindakaas. Maar ik doe er meestal wel 
een broodje omheen.

Noem eens een echte turn on.
V: Turn on? Wacht effe hoor…
S: Humor.
V: Ja, humor. Intelligentie.
S: Haha! Hoe zie je dat voor je? Als iemand 
een hele verhandeling gaat houden over 
kwantumfysica—
V: Nee, maar als je een gesprek met 

iemand voert, moet diegene wel meer 
kunnen terugzeggen dan alleen maar: 
“Oké.” En het is ook altijd wel leuk als 
iemand langer is… en armen! Dat is iets 
heel geks bij mij. Ik vind mooie armen 
altijd wel interessant, ofzo.
S: Ik weet heel veel turn offs, maar turn ons 
zijn moeilijk.

Noem eens wat turn offs dan?
V: Onverzorgd haar. Daar kan ik echt niet 
tegen.
S: Lang haar kan heel mooi zijn bij 
jongens; maar heel vaak hebben ze het 
niet zo goed verzorgd, omdat ze gewoon 
niet gewend zijn lang haar te hebben.
V: Verzorgdheid is dan wel weer een turn 
on, toch..? O! Pick-up lines zijn ook echt 
een turn on! Ja, als ze serieus bedoeld 
worden, zijn slechte openingszinnen echt 
niet cool. Maar pick-up lines zijn echt 
geweldig!

Bedankt voor jullie leuke antwoorden! 
We hebben nog één laatste vraag:: 
please use one word to describe the 
texture of their magical fur.
(in koor) SMILES!
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GALAVERSLAG 2015. door Monica Preller

20.000 mijlen onder een warme zee
Op de eerste lentedag van het jaar vertrok er een schip met onbekende bestemming 
vanaf de Boommarkt te Leiden. Dit schip zou bemand worden door zevenenzeventig 
jonge intellectuelen, waarvan een deel vooraf dineerde in visrestaurant ‘t Crabbetje. 
Deze uitspanning was een gala waardig: ieder gerecht was een kunstwerk van kleur, 
geur en smaak, en hoewel enkele aanwezigen zich soms geen raad wisten met het bestek, 
deed dat niets af aan het geluk dat het consumeren van een dergelijke voortreffelijke 
maaltijd opleverde. 

Na het diner togen de passagiers naar de beloofde Boommarkt, om met de rest 
van de reizigers aan boord te gaan van het schip. Eenieder had zijn of haar mooiste 
kledij uit de kast getrokken om er een groots feest van te maken. De heren waren stijlvol 
in pak, de dames droegen prachtige jurken in de meest uiteenlopende kleuren. Zo’n 
diversiteit vindt men alleen in een koraalrif, waar de wonderlijkste schepsels huizen 
die deze wereld heeft voortgebracht. De scheepsbemanning, herkenbaar aan hun kekke 
kapiteinspetten, had ook hun best gedaan. Ze zagen er allen prachtig uit, en zeker de 
schitterende geelgetinte jurk van Nautulist Lianne Heslinga was de moeite van het 
bewonderen waard.

Nadat het gala was geopend door Francine Maessen en schatbewaarder Lennart 
Blok, bewoog ook de rest van het reisgezelschap zich naar de dansvloer. De wals, 
quickstep en cha-cha-cha werden met zichtbaar plezier uitgevoerd en waren een 
genot om te aanschouwen. Zo 
moeiteloos leidden de heren, 
zo elegant wentelden de dames 
om hun as, dat het leek alsof ze 
stijldansend ter wereld waren 
gekomen en ze zich nooit anders 
hadden voortbewogen dan op 
deze gracieuze manier.

Aan de bar was, naast 
de gebruikelijke dorstlessers 
zoals bier of frisdrank, ook de 
curieuze, door kapitein Robert 

van de Peppel hoogstpersoonlijk geïnventeerde Nautilus-cocktail verkrijgbaar. Deze 
cocktail gaf, door zijn zoete afdronk en blauwe voorkomen, het gevoel alsof een smurf 
met diabetes de smaakpapillen kietelde.

Ook aan de spijzen was gedacht: geheel in thema kon er gefrituurde witvis 
omhuld door een krokant paneerlaagje genuttigd worden. Bovendien was er uiterst 
praktisch vierpotig zitmeubilair (beter bekend als “stoelen”) aanwezig. Hierop kon 
men plaatsnemen als de knieën rust nodig hadden, of als de bloedstroom in de tenen 
gestimuleerd moest worden nadat deze lichtelijk was afgekneld door het godsgeschenk 
dat hoge hakken heten te zijn (maar ze staan heel fancy, dat dan weer wel).

Naarmate de reis vorderde namen enkele passagiers afscheid. Zij konden helaas 
niet wachten tot het schip zijn bestemming bereikt had en moesten de schuit eerder 
verlaten. Ondanks dat bleven er genoeg feestgangers over om de rest van de avond tot 
een groot succes te maken. Inmiddels kwam ook de modernere muziek aan bod, wat 
(onder andere door ondergetekende en het barpersoneel) met veel enthousiasme werd 
ontvangen. Ja, met de muziek zat het wel goed. De ingehuurde DJ bleef niet tot het eind 
van de rit, maar gelukkig kon bootsjongen Kristian Bakker deze rol overnemen. Weldra 
vulden de klanken van walsen, maar ook hedendaagse popliedjes de danszaal op. 

Maar alle liedjes, hoe uitbundig ook, duren niet eeuwig, en na een laatste wals 
zonk het schip onherroepelijk naar de bodem van de avond. Geen mens weet wat er 
van de reizigers is geworden. Wel gaan er geruchten dat enkelen zijn aangespoeld op 
een bewoond eiland aan de Apothekersdijk, waar de vrolijkheid nog even is voortgezet. 
Wellicht dat de drenkelingen elkaar in de toekomst weer zullen treffen, en zij wederom 
feest zullen vieren als op die eerste lentedag van het jaar 2015.
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CULTUURCOLUMN. door Francine Geurts

Goede voornemens
Vroeger dacht ik altijd: “Bah, goede voornemens – die werken toch nooit! Waarom zou 
ik er dan aan beginnen?” Maar vorig jaar ben ik er toch, een soort van per ongeluk, 
ingerold. Mijn doel voor 2014 week een beetje af van de gebruikelijke voornemens, zoals 
afvallen of zuiniger met geld omgaan: ik had mij namelijk tot doel gesteld om binnen een 
jaar honderd boeken (inclusief strips) te lezen en honderd films te kijken. De films haalde 
ik in juni en de boeken heb ik op Oudejaarsdag op de valreep nog binnengesleept. Ik was 
zo trots op mezelf! 

Desondanks was ik eigenlijk niet van plan om voor 2015 nieuwe voornemens aan 
te gaan. Maar als we op Facebook bevriend zijn, heb je ze misschien wel al voorbij zien 
komen…

De JA-mentaliteit
Rond de jaarwisseling merkte ik dat ik vaak de neiging heb om ideeën, projecten, uitjes 
enzovoorts die me niet direct aanspreken, meteen, zonder erover na te denken, af te 
wijzen. Dat is best jammer, want zo loop ik de kans mis om nieuwe dingen te ontdekken. 
Mijn voornemen voor 2015 is daarom tweeledig: minder vaak meteen ‘nee’ zeggen, en 
meer open staan voor nieuwe dingen. Eigenlijk komt het er gewoon op neer dat ik vaker 
‘JA’ wil zeggen.

‘Nee’ zeggen is an sich geen slechte gewoonte. Sterker nog, veel mensen hebben juist 
de neiging om te vaak ‘ja’ te zeggen, waardoor ze te veel op zich nemen – of dat nou een 
bijbaan, commissies, gildeactiviteiten, bestuur of extra vakken zijn – en daardoor weer 
de kans lopen om door een overdaad aan stress overwerkt raken of zelfs een burn-out 
te krijgen. Niet voor niets is een van de populairdere goede voornemens, vooral onder 
vrouwen, om ‘beter voor mezelf op te komen’! 

Ikzelf ben best goed in staat om mijn grenzen aan te geven, maar misschien ben 
ik er juist een beetje te ver in doorgeslagen. Meestal zeg ik eerst ‘nee’ en volgt daarna 
pas de (al dan niet innerlijke) dialoog over de voor- en nadelen van de beslissing; maar 
doordat ik de beslissing al van tevoren genomen heb, is het extra moeilijk om open-
minded te blijven en misschien zelfs later van gedachten te veranderen. Het idee van 
mijn goede voornemen is dan ook om 1) meer na te denken vóór ik iets afwijs, 2) minder 
koppig te zijn nadat ik ‘nee’ heb gezegd en daardoor, als gevolg, 3) ervoor open te staan 
overgehaald te worden. Want waarom niet?

Schreeuw het van de daken
Nu ik mijn goede voornemens 
had bedacht, was het voor mij 
zaak om ze met de mensheid 
te delen. Op 2 januari zette 
ik een berichtje op Facebook 
met de mededeling dat ik op 
zoek was naar nieuwe dingen 
om te ontdekken, plus een 
voorbeeldlijstje van dingen 
die ik sowieso een keer wil 
uitproberen (liften, naar 
de schoonheidsspecialist, 
naar een moskee; dat soort 
dingen). Daarnaast wilde ik 
deze nieuwe activiteiten het 
liefst samen met iemand ondernemen, want in mijn eentje, dat vond ik toch een beetje te 
ver buiten mijn comfort zone.

Ik kreeg meteen heel veel respons1: mensen boden aan om samen met mij naar een 
burlesque show te gaan, of een paaldanscursus te volgen, of een dienst van de Ekklesia in 
de Hooglandse kerk bij te wonen. Allemaal coole dingen, dus! Verder kreeg ik ook veel 
positieve reacties in de trant van: wat een goed voornemen, dat wil ik ook! Nou, jongens: 
wat let jullie?

“The way to get started is to quit talking and begin doing”
Mij lette helemaal niets, dus ik greep meteen een paar kansen aan. De eerste activiteit 
was, hold on to your seats, het bijwonen van een activiteit van het Boer-zoekt-vrouw-gilde. 

Ja, je leest het goed: dit was voor mij al 
een stap. Ik had namelijk al een negatieve 
mening gevormd voordat ik ook maar één 
aflevering had gezien. En dat terwijl 4,2 
miljoen Nederlanders elke week naar de 
KRO zappen en er zelfs een, heel actief, 
gilde bij Prometheus voor is. Er zal dus 
wel wat in dit programma moeten zitten.

…Toch?  Ik trok de stoute schoenen 
aan en op zondag 4 januari keek ik, 
omringd door zes Prometheaanse fans, 

1 Overigens van bijna uitsluitend Prometheanen. Cultuur!
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voor het eerst naar Boer Zoekt Vrouw. Het was leuk om een keer gedaan te hebben, maar 
ik voelde me wel een beetje eenzaam als ongelovige: elke keer als ik me afvroeg waarom 
iets op een bepaalde manier werd gedaan, werd er tegen mij gezegd: “Omdat dat altijd 
zo gaat”. Ik had het misschien leuker gevonden als er meer mensen bij waren geweest 
die ook nog nooit BZV hadden gezien. Maar goed, je moet ergens mee beginnen.

Eerst relaxen en daarna mensen in elkaar trappen
Na deze eerste wereldvergrotende activiteit heb ik vooral veel nieuwe sporten 
uitgeprobeerd. (Ik had dan misschien niet als goed voornemen om meer te sporten of om 
af te vallen, maar via een omweg is het daar toch van gekomen!) Ik kocht een sportkaart 
voor het Universitair Sportcentrum (USC) en ging met Cathy voor het eerst naar power 
yoga. Dit was een totaal andere sportervaring dan ik gewend was: ik heb tien jaar op 
korfbal gezeten, wat natuurlijk een echte teamsport is, en yoga is vooral iets wat je voor 
jezelf doet. Het fijne aan deze sport is dat je makkelijk merkt of iets te zwaar voor je is en 
dat niemand je dwingt om je in vreemde bochten te wringen als je daar nog niet aan toe 
bent. Aan het einde van de les was mijn lichaam helemaal relaxt, zoals vlak voordat je in 
slaap valt; dat was stiekem best vervelend, want ik moest nog de hele dag..!

Naast power yoga heb ik met de vriendin van mijn broertje een les krav maga 
gevolgd bij het USC van de Universiteit van Amsterdam. Krav maga wordt omschreven 
als zelfverdedigingsport, want de eerste regel is: probeer een gevecht te voorkomen. 
Maar als het gevecht eenmaal is gestart, is het de bedoeling dat je je tegenstander zo 
snel mogelijk uitschakelt. Het is een aanvallende sport, waarbij je zo gericht mogelijk 
probeert te trappen of slaan. Plus, zoals onze trainer herhaaldelijk zei: “If it doesn’t look 
cool, you’re doing it wrong!” Ik vond het zelf erg leuk om mijn vriendin op haar buik te 
mogen schoppen, maar zij vond de sport net iets te agressief.

Zelfvertrouwen door dansen en zingen
Als laatste sport heb ik samen met Sanne W. een buikdanscursus van acht weken 
gevolgd. (We wilden eigenlijk gaan paaldansen, maar dat zat binnen 24 uur al vol – 
volgend blok dan maar!) Onze instructrice was, laten we zeggen, volslank. Dat vond 
ik zelf heel erg prettig, want elke keer als ik naar het USC ga, voel ik me best wel dik 
naast al die sportende meisjes in hun strakke leggings. Onze instructrice liet echter zien 
dat je echt niet dun hoeft te zijn om je sexy te kunnen voelen! Verder heb ik geleerd dat 
hoewel buikdansen een solosport lijkt te zijn, het eigenlijk het idee is dat je als groep, 
als vrouwen, samen een band ontwikkelt. De les eindigde er vaak mee dat we een 
rondje door de zaal moesten dansen en ondertussen onze medecursisten gedag moesten 
zeggen. Dat was in het begin even wennen, dus iedereen bleef een beetje op zijn eigen 

eilandje; maar hoe meer je je op je gemak voelt met jezelf en je 
eigen lichaam – en vooral met wat andere mensen van je denken 
terwijl je danst! – hoe makkelijker het wordt. Buikdansen is dus 
een sociale sport waar je zelfvertrouwen van krijgt.

Waar je ook zelfvertrouwen van krijgt, is zangles. Ik zing 
graag, op mijn kamer, of bij een lege tramhalte; maar zingen 
voor andere mensen, dat vind ik eng. Ik maak me vaak zorgen 
wat mensen van mijn zangtalenten vinden: ben ik wel goed 
genoeg? Zou ik bij Idols door de voorrondes kunnen komen, of klink ik toch meer als 
een blatende geit? Om hier iets aan te doen, ging ik met Marianne DHK op zangles bij 
het LAK, voor een cursus van tien weken. (Grappig genoeg deed Marianne P. ook mee!) 
De zangles begon altijd met een klein beetje techniek en daarna zongen we met de groep 
een twee- of driestemmig nummer. Achteraf was er nog tijd voor één persoon om een 
solonummer voor te dragen, waarbij de docent dan persoonlijk advies kon geven. Op 
het moment van schrijven heb ik hier nog geen gebruik van gemaakt, maar dat ga ik 
zeker doen. Het engste tijdens het zingen vind ik het namelijk om oogcontact te maken, 
en zo’n zangles is het perfecte moment om dit eens te proberen, omdat iedereen hier met 
dezelfde onzekerheden kampt.  
 

“Al mijn goede voornemens zijn alweer veranderd in slechte gewoontes”
Naast de dingen die ik hierboven heb beschreven, heb ik in deze eerste drie maanden 
van het jaar nog veel meer nieuwe dingen ontdekt – bijvoorbeeld dat dronken worden 
best moeilijk is als je geen bier of wijn lust (I tried) en dat sommige religies verrassend 
veel met elkaar gemeen hebben (daarover meer in een volgende Cultuurcolumn). Als 
ik aan mensen vertel wat ik allemaal heb gedaan, krijg ik vaak de vraag hoe ik het toch 
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volhoud. Het is namelijk niet uitzonderlijk 
om je goede voornemen op te geven (zie 
kader). 

Ik moet zeggen dat ik er van tevoren 
niet heel erg over nagedacht heb, maar 
dat komt vooral doordat ik er al een jaar 
op heb zitten waarin ik mijn goede doel 
gewoon gehaald heb. Dat geeft me kracht 
en zelfvertrouwen: ik weet dat ik het kan, 
want vorig jaar heb ik het ook gedaan. Dat 
maakt het doel voor mij realistischer en 
makkelijker haalbaar. 

Wat ook geholpen heeft, is het feit dat 
ik me niet aan de clichés vastgeklampt heb. 
Ik wil helemaal niet afvallen, joh, dat is saai. 
Maar wat wil ik dan wel? Vorig jaar wilde 
ik meer boeken lezen en meer films kijken, 
gewoon, omdat ik dat leuk vind. En dit 
jaar wil ik mijn horizon verbreden. Probeer 
liever iets te vinden wat je echt wil doen, in 
plaats van iets dat je van jezelf moet doen. 
Wil je graag afvallen? Neem liever als doel 

Feiten & cijfers

Bijna twee derde van de 
Nederlanders heeft goede 
voornemens voor het nieuwe jaar, 
maar slechts een derde houdt deze 
vol. 
Van de mensen die de goede 
voornemens niet volhouden, 
haakt 28 procent af omdat ze niet 
snel resultaat zien. Nog eens 28 
procent begint gewoonweg nooit 
aan de goede voornemens en 23 
procent heeft er na verloop van tijd 
geen zin meer in.
De helft van de ondervraagden 
geeft aan dat ze een coach of buddy 
missen die hen kan motiveren en 
steunen bij het volhouden van de 
goede voornemens.

Bron: Nu.nl

om een sport te vinden die bij jou past: het resultaat is hetzelfde, maar je beleeft er veel 
meer plezier aan!

Ook een goede reden dat ik het volhoud: ik hoef niet elke dag na te denken over wat 
ik wel of niet mag doen, zoals je dat bijvoorbeeld bij een dieet wel hebt. Is dit je eerste 
goede voornemen, wees dan vooral niet te streng voor jezelf. Geef jezelf wat speelruimte 
om af en toe te zondigen. Vorig jaar heb ik bijvoorbeeld tijdens collegeweken niet zo 
veel gelezen, maar in de vakanties des te meer, juist omdat ik er toen tijd voor had. En 
dit jaar spreek ik alleen ’s avonds of in het weekend met mensen af als ik iets nieuws wil 
proberen, want overdag is het tijd om aan mijn scriptie te werken. Zo komt er rust in je 
hoofd: dat voornemen hoeft niet áltijd waargemaakt te worden.

En nu?
In de komende maanden wil ik nog veel meer coole nieuwe dingen uitproberen. Een 
aantal dingen staat al op de planning – zoals een religieuze bijeenkomst in een synagoge, 

Adviezen

Psychologe Ine Bos en psychosociaal therapeut Marijke Hofstad geven een aantal 
nuttige adviezen om je voornemens wél vol te kunnen houden, die goed aansluiten 
bij mijn ervaringen:

1. Stel haalbare en realistische doelen. 
2. Wees niet te streng. 
3. Vergelijk jezelf niet steeds met anderen die het “beter” doen.
4. Stel een positief doel. Het onderbewuste kent het woordje ‘niet’ niet.
5. Maak een lijstje van dingen die gelukt zijn, in plaats van zaken die je nog moet doen.
6. Vertel je voornemen ook aan andere mensen. 
7. Neem tijd voor jezelf en investeer in persoonlijke groei.

Bronnen: Gezondheidsnet.nl en Kostanieuws.nl

Lees verder op pagina 22
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DE OMSLAG UITGELEGD. door Eden Zhang

Het thema ‘glossy’ was voor mij een leuke uitdaging. Om het onderwerp van onze april-
Pyros te kiezen, maakten we een lijst met onderwerpen waarop de redactie kon stemmen. 
‘Glossy’ was het enige woord in de lijst dat ik moest opzoeken. Ik heb op dit onderwerp 
gestemd, omdat ik in mijn hoofd geen enkel beeld had gevormd van de combinatie van 
het woord ‘glossy’ met Prometheus. Dat leek me een leuke uitdaging en een uitdaging 
groeit bij mij meestal uit tot een leerzame ervaring.

Zo heb ik inderdaad wat geleerd tijdens het maakproces. Ik heb de omslag voor 
de eerste keer (nou ja, ik heb maar vier kaften gemaakt, haha... maar toch) grotendeels 
handmatig ingekleurd, in plaats van met behulp van Photoshop. Ook heb ik tijdens het 
aanpassingsproces voor de eerste keer het knopje ‘image adjustments’ op een relatief 
effectieve manier gebruikt (ik ben 100% Photoshop-beginner). Bovendien maakte ik 
gebruik van paars, een kleur die ik meestal onbewust vermijd. 

Verder is deze omslag een weergave van mijn eigen stereotypering van glossy 
magazines. Eerlijk gezegd lees ik amper glossy’s, maar dit soort tijdschriften heeft toch 
een indruk op mij achtergelaten: glanzend papier (dat stiekem klaarstaat om je vingers 
open te snijden), een vrouw op de voorkant en gigantische reclames op de achterkant. En 
nu hebben we, op de voorkant van deze Pyros, ons verleidelijke vuur van Prometheus, en 
op de achterkant een EL CID-reclame van ----- Prometheus!! En hopelijk is het glanzende 
effect geslaagd. ^^

stoepa of moskee bijwonen (ik ben nog op zoek naar een maatje!) – maar er zijn natuurlijk 
ook heel veel dingen waar ik zelf niet op zal komen. Heb je tips? Geef ze vooral aan me 
door! Voor de volgende Pyros hoop ik weer genoeg stof te hebben om de Cultuurcolumn 
te kunnen vullen met recensies van allerlei activiteiten. (Maar jij mag als freelancer 
natuurlijk ook zelf een recensie schrijven!)

7 dingen die je nog niet wist over goede voornemens

1. Goede voornemens maken voor het nieuwe jaar is al een eeuwenoud gebruik. De 
Babyloniërs deden 4000 jaar geleden al beloften aan hun goden aan het begin van het 
jaar om geleende objecten terug te brengen en hun schulden af te betalen.

2. Vrouwen hielden in 2014 hun goede voornemers minder vaak vol dan mannen, en 
Noord-Nederlanders minder vaak dan mensen in andere regio’s.

3. Mannen slagen er eerder in hun goede voornemens vol te houden als ze hun 
doelen realistisch en concreet proberen te houden (in plaats van ‘ik ga meer sporten, 
‘ik ga elke week op maandag en donderdag sporten’) of zich concentreren op het 
beoogde einddoel (niet ‘ik wil afvallen’, maar ‘ik wil aantrekkelijker zijn’). Vrouwen 
zijn succesvoller als ze hun vrienden en familie over het voornemen vertellen of 
als ze worden aangemoedigd niet meteen op te geven als ze een keer in hun oude 
gewoontes vervallen. 

4. Januari is de slechtste maand voor goede voornemens. De maand met het hoogste 
succespercentage is augustus, wanneer je terugkomt van vakantie en sowieso weer 
moet wennen aan nieuwe routines.

5. Wie zijn goede voornemen drie maanden heeft weten vol te houden, slaagt er 
meestal in om dat de rest van het jaar ook te doen.

6. In plaats van al je goede voornemens in een keer proberen uit te voeren, kun je ze 
beter over het jaar spreiden. Dat maakt het makkelijker je eraan te houden. Want hoe 
meer voornemens je hebt, hoe meer je je van je brein vraagt. 

7. Als je je goede voornemens echt wilt volhouden, neem je dan ook meteen voor 
om meer te slapen. Want slaaptekort is funest voor je wilskracht. Te weinig slaap 
verstoort de werking van de prefrontale cortex: het hersengebied dat onder meer 
verantwoordelijk is voor beslissingen nemen, doelen stellen en impulscontrole.

Bron: Quest.nl
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PYROS LIGHT. door Tante Pyros

Het waren dit jaar weer prachtige feestdagen bij Prometheus. Er zijn leuke kerst- en 
oudjaarsborrels geweest waarbij iedereen, maar met name bepaalde leden, helemaal 
los gingen en soms begeleiding naar huis nodig hadden. Onder het mom van de 
kerstgedachte besloten langvergeten leden hun gezicht weer eens te laten zien. Martin 
kwam terug uit China, met gezelschap, maar is na een korte stop weer vertrokken naar 
Xian. Sabine is alweer enige tijd terug in Nederland; het is onduidelijk hoe lang ze hier 
nog blijft. Prometheus overweegt een zusterverband aan te gaan met China, aangezien 
we ook al een zusterverband hebben met Viakunst in Utrecht. Naar een activiteit in 
China zullen zeker meer mensen meegaan dan met het uitje naar FOAM, ondanks dat 
dit, volgens René, “een beter museum dan het Louvre!” is.

Ook op het weekendje naar Amsterdam zijn veel prachtige musea – jammergenoeg 
niet het Kattenkabinet – bewonderd. Het was zelfs zo’n spektakel dat de nationale 
televisie erbij betrokken raakte en enkele Prometheanen geïnterviewd werden. Wat 
doen jonge mensen toch bij een concert als The Firebird? Er is verder genoten van 
Amsterdamse specialiteiten en verschillende soorten bier – hoewel dat laatste vooral 
werd genuttigd door leden die eigenlijk niet mee waren op het Weekendje. 

Na het Weekendje hebben we wel te kampen gehad met enige criminele activiteit 
bij Prometheus. Een mysterieuze organisatie, ‘de Zware Jongens’, was betrokken bij de 
moord op Angela in een psychiatrische inrichting in Spanje. Daarnaast begaven ze zich 
naar schimmige kamers met martelwerktuigen in Den Haag. 

Inmiddels is de criminele organisatie onder controle en zijn er betere tijden 
aangebroken. Zo heeft Sander Minor in zijn queeste naar liefde in een verre uithoek van 
het Romeinse Rijk zijn Sanne Minor gevonden. Bij het Bob-Rossen heeft Prometheus veel 
meer artistiek talent getoond dan verwacht, en Vivian mag op Van der Werf 9 blijven 
wonen. Helaas voor haar wel in een lege kamer, want Borja is voorgoed vertrokken met 
al het meubilair. En uiteindelijk is Rolandt Tweehuysen toch nog gekomen om Spokaans 
te praten. 

Onlangs dineerde Prometheus zeer chic in een visrestaurant voor het gala ‘20,000 
mijlen onder zee’. Voor enkele eerstejaarsleden was dit restaurant echter iets te chic, dus 
besloten zij om voorafgaand aan het gala in rokkostuum pizza te eten. Voor wie zich 
zorgen maakt om vlekken: het kan nog veel erger! Kristian heeft in zijn rokkostuum 
een paar honderd bitterhapjes gefrituurd op het gala. Gelukkig schijnt een kleine groep 

elkaar getroffen te hebben bij een geheimzinnig en veel gezonder veganistisch diner, 
maar wat zich daar allemaal heeft afgespeeld weet de Pyros Light niet. 

Naast een culinair hoogtepunt was het gala vooral goed voor de romantiek bij 
Prometheus. Veel mensen hebben een galadate gevonden, al was het voor sommigen pas 
op het allerlaatse moment en met onverwachte wendingen. Hier volgt een bloemlezing:
Laurens en Nadia hebben, zoals al enige tijd bekend was, niet alleen een romantische 
avond beleefd op het gala, maar ook verschillende romantische avonden daarbuiten. 

Yorim en Suzanne hebben elkaar gevonden als galadate. Suzanne bekende onder de 
indruk te zijn van Yorims freestyle-dancemoves. Dit gold ook voor Cathy, die voor het 
eerst haar geliefde Robin zag dansen. 

Ook Bo en Lieke hadden een zeer gezellige avond op het gala; Bo is nog altijd druk 
aan het WhatsAppen. 

Weet jij hoe het verder gaat met deze romantische ontwikkelingen? Heb je nog 
andere roddels of interessante weetjes? Mail het naar pyroslight@asvprometheus.nl! 
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BLACK TIE. door Caspar Sundholm

Hoewel ten tijde van het schrijven van dit stuk het gala nog plaats moet hebben, zal het 
feest ten tijde van het lezen reeds achter de rug zijn. Desondanks is het aardig om nog 
even stil te staan – zeker in het kader van het thema van deze Pyros – bij de kleding die 
heren dienen te dragen bij dergelijke gelegenheden, in het bijzonder bij de smoking.

Op een gala, een bal of een vergelijkbare gelegenheid draagt een heer tegenwoordig 
een rokkostuum (in het Engels ‘white tie’, naar de witte strik die bij het rokkostuum 
hoort) of een smoking (‘black tie’, naar, uiteraard, de zwarte strik). Althans, dit is wat 
een heer zou moeten dragen. Helaas raakt het gewone pak meer en meer in zwang als 
feestelijke avondkledij. Hoewel pakken uiteraard mooi kunnen staan, geeft de Engelse 
naam, ‘business suit’, maar al te goed weer waarvoor zij eigenlijk bedoeld zijn: een pak 
is bovenal zakelijk en bedoeld voor werk, en strikt genomen niet feestelijk. Voordat het 
pak zijn edelere voorgangers verdrong, waren rokkostuum en smoking echter de rigeur 
op feestelijke avondgelegenheden.

De geschiedenis van deze avondkledij begint al in de eerste helft van de 19e 
eeuw, en is nauw verbonden met één figuur, een dandy, misschien wel dé dandy: 
George ‘’Beau’’ Brummel. Brummel 
(1778 – 1840) heeft bijna eigenhandig een 
gigantische ommekeer in herenmodeland 
veroorzaakt. Voor zijn tijd kleedden 
heren zich uiteraard ook bijzonder voor 
speciale gelegenheden, maar deden ze 
dit met felgekleurde jasjes, sierkragen, en 
bonte kniebroeken met witte kousen. Een 
vroeg-negentiende-eeuws feest was dus 
een verzameling bont gekleurde pauwen. 
Brummel bracht hier verandering in door 
zich veel ingetogener te kleden, en de 
nadruk te leggen op understated elegance. 
Deze bereikte hij door de felle kleuren van 
de hand te doen, en zich juist in donkere 
kleuren (zwart; middernachtblauw) te 
kleden, en bijpassende lange broeken 
te dragen, in plaats van kniebroeken, 
en dit alles te combineren met gesteven 
overhemden van de fijnste stoffen.

Gedurende de tweede helft van de 19e eeuw ontwikkelde deze avondkledij 
zoals deze door Brummel begonnen was tot het rokkostuum dat wij nu kennen: een 
zwarte pandjesjas die open wordt gedragen, met een hoge bijpassende broek, een wit 
overhemd met een witte strik en een opstaand boord (een zgn. vadermoordenaar), en 
een wit vestje. In deze tijd ontstond langzaamaan ook de voorloper van de smoking. Als 
gevolg van de grote industrialisatie die in de 19e eeuw plaatsvond, konden rookwaren 
massaal machinaal vervaardigd worden en werd roken zodoende een stuk goedkoper en 
gebruikelijker. Bij formele diners waren de heren dan ook gewoon om zich na de maaltijd 
terug te trekken naar de salon om aldaar te roken. Hierbij deden zij hun rokjasjes uit, en 
trokken een veel korter lounge-jasje aan, zodat ze bij terugkomst aan tafel de dames niet 
zouden ergeren met de rooklucht van hun kleren. Hoewel deze jasjes vaak bontgekleurd 
waren, en van dik fluweel om beter de rooklucht te absorberen, waren ze een duidelijke 
voorloper van de smoking, zoals ook moge blijken uit de Nederlandse naamgeving.

Rond 1900 had de smoking langzamerhand de vorm aangenomen die we ook 
vandaag nog kennen: een redelijk kort zwart jasje met bijpassende broek, en een fijn wit 
overhemd met een zwarte strik. De smoking was in die tijd een informeel alternatief (nog 
steeds wordt de smoking in Engelstalige landen soms aangeduid als ‘semi-formal’) voor 
het minder prettig zittende, stijve rokkostuum, en met name bedoeld voor stag parties, 
gelegenheden waarbij jonge mannen onder elkaar waren zonder vrouwen. Met name in 
het Verenigd Koninkrijk was het lange tijd uit den boze om in smoking te verschijnen in 
een gemengd gezelschap.

Hierin kwam verandering door twee historische gebeurtenissen die op sartoriaal 
gebied desastreus waren: de twee Wereldoorlogen. Over de precieze oorzaken kan 
men ongetwijfeld meerdere studies schrijven, maar door de strenge rantsoenering op 
stof (men had die immers nodig voor uniformen e.d.) verdrong de smoking langzaam 
het rokkostuum als standaard avondkledij; de smoking was immers makkelijker en 
met minder stof te maken. Wat ook meegespeeld kan hebben is het verbroederende 
karakter van de oorlog. Nadat de lower-class bedienden met hun upper-class meesters 
in de loopgraven gediend hadden, is het leven van de Britse adel nooit meer helemaal 
hetzelfde geworden. Ook het bij uitstek aristocratische rokkostuum leed hieronder. Na 
de Tweede Wereldoorlog is om vergelijkbare redenen de smoking van de troon gestoten 
door de business suit. Hoewel de teloorgang van de smoking minder abrupt was dan 
die van het rokkostuum en men vandaag nog steeds smokings draagt, is het al lang niet 
meer de standaard.

Ook wanneer de smoking in onze tijd gedragen wordt, gaat het helaas toch vaak mis, 
met name onder invloed van Hollywood en de excessen van de jaren 60’ en 70’ (‘creative 
black tie...ugh). De rode strik is een van de ergste. Heel het zwart-witte kleurenschema Afbeelding 1: Smoking Jacket
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door Yorim Christiaanse
INGEZONDEN VERHAAL:
HET ZONNEWEZENvan de smoking is op contrast en 

ingetogenheid gericht. Iets frivools 
als een rode strik breekt het strakke 
kleurenschema en oogt pueriel.

Ook betreurenswaardig is het 
verdwijnen van de waist covering. 
In het verleden bedekte men 
eigenlijk altijd de broekband, zowel 
bij rokkostuums en smokings als bij 
gewone pakken. In het geval van 
de smoking kan men dat doen door 
middel van een laag uitgesneden 
zwart vestje, of een cummerbund, 

een zwarte band die men om het middel knoopt. Het bedekken van de broekband is 
belangrijk, omdat daar waar het overhemd de broek in gaat bijna altijd een ontsierende 
plaats is; het overhemd wil namelijk vaak omhoog kruipen of niet helemaal goed zitten.

Wat bij omhoog kruipende overhemden vaak wil helpen, is nog een vergeten 
attribuut horend bij de smoking en een persoonlijke favoriet: de bretels. Zoals Oscar 
Wilde ooit gezegd zou hebben: ‘Clothes should hang from the shoulders, not the waist.’ 
Hoewel de broeken van smokings en rokkostuums vroeger de taille (en niet zoals 
tegenwoordig, de heupen) van de heer omsloten en bretels dus noodzakelijk waren, 
zorgen bretels ook bij lagere broeken dat ze niet onder het vestje afzakken en dat de 
vouw van de broek mooi recht blijft hangen. Ook is het niet of nauwelijks nodig om de 
broek gedurende de avond op te hijsen, een niet heel charmant gebeuren. 

Over de smoking, en zijn oudere broer het rokkostuum valt nog zo veel meer te 
vertellen, maar onderhand moet ik deze korte beschrijving van de geschiedenis van de 
herenavondkledij besluiten. Dit zou ik graag doen met enkele tips. Er zijn veel boeken 
geschreven over herenmode. Alan Flusser’s Style and the Man (1996, 2010) is al jaren 
een standdaardwerk, en ook oude exemplaren van het herentijdschrift Esquire bevatten 
veel informatie. Onovertroffen is de website www.blacktieguide.com. Op deze website, 
waarop ik dit artikel grotendeels gebaseerd heb, kan men alle, en werkelijke alle ins en 
outs van de smoking vinden, van de vroegste geschiedenis tot kritiek en lofzangen op de 
smokings van Hollywoodsterren. Het gala is al geweest, maar er komen nog velen gala’s 
aan. Heren, doe hier uw voordeel mee!

Afbeelding 2: Cummerbund

Het is een verhaal dat ik van de vriend van een vriend heb gehoord. Ergens in de buitenwijken 
van Leiden, tussen de Sleutelstad en Oegstgeest in, woont een meisje. Een meisje van 
eenentwintig, tweëentwintig, dat als enige heeft gesproken met de zon. ‘De koperen ploert’, 
zoals wij ‘m voornamelijk zullen noemen, hoewel zij dat waarschijnlijk als een belediging 
voor de zon zou beschouwen. Zij weet wie de zon werkelijk is, en dat hij liefde heeft voor 
alles wat hij kan zien. Voor haar heeft hij liefde in het bijzonder. Zo is ‘t gegaan:

Het was eind juni, begin juli. De zomer was als eentje die ik in Leidsche Rijn heb 
meegemaakt: warm en droog, maar de hitte was persoonlijk, en niet dreigend of drukkend. 
Hij was aanwezig, als iemand die met je meereist. Leiden glansde in het zonlicht, deels door 
het oppervlaktewater dat de stad doorklieft. Het meisje kwam vaak naar de binnenstad en 
vermaakte zich door op de brug bij de Waag te staan en om zich heen te kijken. Naar de 
voorbijfietsende studenten, de mensen die met hun bootjes voeren, de duiven en kauwen en 
de wandelende ouderen. Echter, de fonkelende witheid van het licht dat van de beschilderde 
muren, chromen velgen en zelfs de glans van de veren van de vogels afkaatste, pijnigde 
haar. Het ontdeed haar van haar genot om de wereld te zien.

Ze koos ervoor om een zonnebril te kopen. Het idee was haar natuurlijk al lang te 
binnen geschoten, maar ze wilde er niet aan: een zonnebril verkleurt en verduistert alles, 
waardoor het haar zicht op de wereld zou blokkeren. Nu ze echter leed onder de stekelige 
felheid van alles om haar heen, besloot ze het rigoureus aan te pakken. In een steegje bij de 
Kaasmarkt vond ze een brillenmaker die nog alles met de hand deed. De man, die maar 
niet met pensioen wilde gaan, blies en sleep de glazen zelf, en smeedde de monturen in zijn 
atelier. Het meisje vroeg hem of hij een bril kon maken die het zonlicht en alle schittering 
kon wegnemen uit haar ogen. De man glunderde: een dergelijke bril is een kunstwerk, geen 
gebruiksvoorwerp. Het deed hem denken aan z’n oude leermeester uit Japan, die hem 
vertelde dat zulke zonnebrillen niet zomaar worden aangevraagd en gemaakt. Er zit altijd 
een bovenwereldse reden achter...

In de week erna bleef het meisje thuis en smeedde de brillenmaker een ragfijn montuur 
van wolfraam, gewonnen uit het hart van het Centraal Massief, en sleep glazen van ruw 
zwart kwarts uit de achterkant van de Kaukasus. De bril, eenmaal afgewerkt, was een 
meesterwerk in elk opzicht. En voor het meisje bleek het meer te zijn dan alleen een uitkomst. 
Het was een epifanie, een revolutionair inzicht. Toen ze het glas opzette, leek het atelier van 
de brillenmaker compleet te veranderen. De kasten leken te veranderen in een zwartgrijs 
lijnenspel. De houten werkbank liet alleen nog maar z’n glans zien, die door de glazen een 
zacht okergeel werd. De groene lak op de machines werd een zilverkleur en de gasvlam van 
de brander onder de smeltkroes was ineens eendimensionaal wit. Waar het meisje vroeger 
door de fonkeling moeite had met zien, leek ze nu een compleet andere wereld in te zijn 
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gegaan. Bij het rondkijken in de werkplaats lachte ze van oor tot oor, en toen ze eenmaal de 
straat in stapte en de huizen, bomen, stoeptegels en mensen zag, druppelde het geluk over 
haar wangen.

De dagen waren anders, onbekend en als een andere planeet. De nachten waren niet-
bestaand en stil als de dood zelf. Het meisje deed haar zonnebril niet meer af, behalve 
wanneer ze ging slapen. Elke dag stond ze bij het gloren van de ochtend op en vertrok ze 
naar de stad, of naar de bollenvelden bij Lisserbroek, of naar de duinen bij Katwijk. Alles 
was weergaloos nieuw en waarachtig mooi voor haar. Zo ook het centrum van Leiden, waar 
ze vanaf de brug bij de Waag ongestoord kon kijken, zonder gehinderd te worden door 
schitteringen of felle flitsen.

Op een wolkenloze dag tuurde ze vanaf de brug recht naar de zon. Geen ander mens 
zou het kunnen zien, maar het meisje zag dat de zon een gezicht had. Twee ogen, een 
neus, een mond, wenkbrauwen, wangen en zelfs een kin. De zon keek haar lijnrecht aan en 
glimlachte. “Hallo, klein wezen.” zei hij. “Jij kan me zien, is het niet?”

De ogen van het meisje werden groot. De zon leefde! Een creatuur, net als zij. Ze riep 
terug naar de zon ”Ja, ik kan je zien!”, waarop de andere mensen op de brug haar vreemd 
aanstaarden.

Het meisje fietste naar een verlaten hoek aan het Galgewater en keek weer omhoog naar 
de zon. Deze keek haar nog steeds aan, alsof hij haar de hele tijd met z’n blik had gevolgd. De 
glimlach van de zon deed echter aan alsof hij zich gelukkig voelde dat er eindelijk iemand 
was met wie hij kon praten. Met meisje vroeg of ze de enige was met wie de zon ooit had 
gesproken. De zon antwoordde van wel. Hij voegde eraan toe dat hij dat nooit erg heeft 
gevonden; “Ik ken alleen maar liefde. Ik verwarm al jullie levens met mijn stralende armen, 
zonder dat jullie daar ooit ook maar enige dank voor hebben getoond. Maar dat geeft niet. Ik 
heb liefde voor de aarde, alle hemellichamen en al het leven dat ik kan aanschouwen. Vanaf 
het begin der tijden tot het eind.”

Het meisje en de zon spraken verder. Over het licht en de duisternis, over liefde en 
leven, over schoonheid en blindheid, net zolang tot de zon onder moest. De volgende dagen 
fietste het meisje de weilanden in om alleen te kunnen zijn met de zon. Haar interesse groeide 
wanneer de zon over zijn gedachten sprak, en haar vragen stelde over haar aardse bestaan. 
Tijdens de nachten, als de zon er niet was, sliep het meisje weinig. Het enige waar ze nog 
maar over kon nadenken was de zon. Ze miste hem met elke nacht meer en raakte met elke 
dag inniger verliefd op hem. Ze verlangde naar zijn puntgave glimlach en de warme toon 
van zijn stem wanneer hij met haar praatte. Waar 
ze nog het meest naar verlangde, was zijn geest. 
Bij de onderwerpen die zij bespraken, wist hij haar 
altijd te inspireren met zijn inzichten en ideeën. Hij 
vergrootte haar wereld op manieren die ze nog niet 
eerder had kunnen indenken en soms vroeg ze zich 

af of hij geen oneindige kennis bezat. Als hij vertelde over zijn bestaan en leven, raakte ze 
betoverd door de omvang van zijn belevingswereld.

Op een dag lag het meisje in een weiland buiten de stad, met een oude houten 
windmolen aan de weg die erlangs voer; een weg waar zelden een auto of een fietser kwam. 
Naar de kale hemel starend sprak ze met de zon over de bloemen in de wereld en besloot 
ze om hem te vertellen over haar verlangen naar hem. Ze zei, terwijl ze haar armen naar de 
zon uitstrekte, dat ze hem lief had, zo lief. De zon, met een tevreden grimas als altijd, zei: “je 
bent de eerste die dit ooit tegen me gezegd heeft, maar ik wist het al vanaf de eerste dag, bij 
het zien van de fonkeling in jouw ogen, achter die mooie glazen. Ik heb alles lief dat bestaat 
of bestaan heeft, maar nog nooit heeft iemand mij lief gehad. Ik voel me gelukkig door jou.”

Het meisje zwelde op van blijdschap en vroeg of ze dichter bij de zon kon zijn, voor 
eeuwig gesloten in zijn vurige armen. De zon antwoordde dat hij dat kon doen voor haar, 
maar alleen morgen was er een kans. Alleen dan was de stand van de aarde precies goed. Hij 
vertelde het meisje dat ze die dag in de vroege namiddag naar de zolder van haar huis moest 
gaan. Daar, voor het zonneraam, zou hij haar mee kunnen nemen naar zijn hemelpaleis.

De volgende middag, terwijl het weer opnieuw warm en persoonlijk was, nam het 
meisje de trap naar de zolderkamer. Daar, tussen de spullen en kartonnen dozen, lag een 
wit, hoogpolig tapijt, badend in het licht dat via een rond zonnenraam naar binnen scheen. 
Het meisje stapte op het raam af en zag de zon, die precies tussen de witte kozijnen naar 
binnen scheen. Ze vroeg of hij haar kwam ophalen. “Ja”, zei de zon. “Kleed jezelf uit en ga 
in mijn licht op het tapijt liggen.”

Het meisje aarzelde niet; ze trok al haar kleding uit, op haar zonnebril na, en ging op 
het warme tapijt liggen. De vezels kriebelden tegen haar huid, terwijl ze wachtte op wat 
komen ging. Ze hoorde na een momentje de zon zeggen “Ook je bril zal je moeten afdoen. Al 
je aardse bezittingen moet je afstaan om de reis naar mij te kunnen volbrengen.”

Het meisje aarzelde niet, en deed de kostbare bril af. Haar ogen kneep ze samen; de 
felheid van de wereld om haar heen was ze niet meer gewend. “Wacht op mij; ik kom je 
meenemen.” zei de zon.

Naakt onder het raam liggend, wachtte het meisje in het warme licht totdat ze voelde 
dat het tapijt minder op haar lijf drukte. Er ging een korte siddering door haar heen toen ze 
voelde dat ze boven het tapijt uit steeg. Ze hoorde een piepend geluid van de scharnieren 
van het zonnenraam, dat open ging. Ze steeg verder op en zweefde naar voren. Ze kon 
haar ogen niet meer dicht houden en keek voor zich uit. Langzaam bewoog ze richting het 
geopende raam, waarachter alleen wit licht leek te zijn. Tegelijk hoorde ze het gefluit van een 
merel en het geruis van wind door de bomen in de achtertuin. Ze bewoog verder naar voren 
en haar voeten zweefden als eerste door het geopende raam. Ze verdwenen in het witte licht 
en het meisje voelde ze niet meer. Langzaam bewoog haar lichaam door het zonneraam, van 
haar benen, haar buik, haar borsten, tot haar hals en uiteindelijk verdween ook haar hoofd 
in het warme zonlicht.
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door Francine Maessen
BALANS IN
LICHAAMSVORMEN.

Naar mijn idee is het bij de meeste modebladen ongeveer 50/50 verdeeld: de kans om 
ofwel een artikel tegen te komen met de kop “Tien manieren om nú af te vallen!” ofwel 
één met de kop “Tien tips om je zelfverzekerd te voelen in je eigen lijf!” Dik, dun, plus-
size-modellen, BMI: je wordt er helemaal gek van. Tijd om de balans op te maken. 

De afgelopen jaren wordt steeds meer kritiek geuit op de graatmagere norm die 
de modewereld stelt. Na een periode waarin de modewereld werd overspoeld met 
verwijten dat ze zou aanzetten tot anorexia of andere ongezonde leefwijzen, probeert zij 
haar reputatie nu te verbeteren met een gezondere focus. Tijdschriften zoals de Vogue 
en de Cosmopolitan komen met minder advies over diëten waarbij je snel af zou vallen, 
en leggen meer de nadruk op sport en gezonde recepten. Waar voorheen verhalen over 
modellen die tissues zouden eten het nieuws domineerden (die zouden het hongergevoel 
wegnemen, maar geen calorieën bevatten), delen de modellen nu hun voorliefde voor 
avocado en Ballet Beautiful (een op ballet gebaseerde sport die zich richt op het in de 
lengte ontwikkelen van de spieren, zodat je fit én slank oogt). Echter, soms slaat men de 
plank alsnog volledig mis. Afgelopen jaar zijn er meerdere modellen gepresenteerd als 
plus-size-modellen, waarvan heel veel mensen niet snappen wat er plus-size aan hen is. 
Een voorbeeld hiervan is Robyn Lawley: deze vrouw heeft niet alleen een heel erg slanke 
taille, maar ook een platte buik waar ik zelf jaloers op ben. 

Sommige mensen slaan echter door in hun wil om het ideaalbeeld van het 
graatmagere meisje te doen verdwijnen. Onder motto’s als “Real women have curves” en 
“when did this [insert skinny girl] become sexier than this [insert curvy Marilyn Monroe]?” 
wordt meisjes die van nature mager zijn een slecht zelfbeeld aangepraat. Deze kritiek 
is ook geuit op “All About That Bass” van Megan Trainor: dit nummer zou meisjes die 
van nature weinig rondingen hebben een slecht zelfbeeld bezorgen. Er is een flinke 
groep vrouwen die tot een jaar of 25 enorme moeite moet doen om geen ondergewicht 
te hebben en die door dit soort opmerkingen het slachtoffer worden van skinny-bashing. 

Skinny-bashing komt natuurlijk (helaas) niet uit het niets: het is een reactie op de 
jarenlange minachting van mensen met overgewicht. In een periode waarin slank de 
norm is worden mensen met overgewicht, of zelfs met een gezond gewicht, weggezet 
als ‘dik’, ‘lui’ en ‘lelijk’. Hierbij wordt totaal geen rekening gehouden met mogelijke 
medische of genetische redenen, of dat een beetje overgewicht misschien niet ongezonder 
is dan ondergewicht. Ondanks dat mensen met overgewicht vatbaarder zijn voor hart- 
en vaatziekten, zijn mensen met ondergewicht weer veel vatbaarder voor infecties, 
virussen, osteoporose, reproductieve problemen en bloedarmoede. Het vinden van 
een balans blijft echter lastig: naast de superslanke modellen die als ‘plus-size’ worden 

gepromoot, tekende Tess Holliday 
(maat 52) afgelopen jaar een contract bij 
Milk Models, waarmee ze het grootste 
plus-size model bij een mainstream 
modellenbureau werd. Tess heeft 
jaloersmakend mooi haar en is zeer 
fotogeniek, maar heeft ook een gewicht 
waar ze zeker gezondheidsrisico’s 
mee loopt. Enerzijds is het goed dat 
ze laat zien dat je met overgewicht 
ook enorm fashionable kan zijn en zo 
meisjes met overgewicht helpt met hun 
zelfvertrouwen. Anderszijds denk ik 
dat de artsen van die meisjes misschien 
liever zien dat ze enkele kilo’s verliezen.

Concluderend
Op 26 februari postte Anke Wauters, studente journalistiek, op haar blog een prachtig 
verhaal over haar worsteling met overgewicht en zelfbeeld. Ze begint met de problemen 
die ze er zelf aan ondervond, zoals de angst voor gezondheidsrisico’s en dat ze wordt 
uitgescholden als ze naar het zwembad gaat. Haar verhaal eindigt echter met een hele 
andere anecdote. Onzeker past ze een strak rokje in een winkel als ze ineens  gesnik 
hoort vanuit de kleedkamer naast haar. Ze vraagt het meisje of ze haar kan helpen. “Eens 
binnen zie ik een beeldschoon jong meisje in een frivool rokje. Hetzelfde frivole rokje 
waarin ik net mijn maatje 48 heb geworsteld. Het stukje stof watervalt moeiteloos over 
haar benige heupen, elegant, zoals het hoort. Ik heb meteen spijt dat ik voor haar sta in 
dezelfde couture. “Hoe komt het dat jij er wel mee staat?” vraagt ze. Pardon? Ik weet niet 
goed wat ik hoor. “Wat zeg je nu?” klink ik verbouwereerd, “Je ziet er godverdomme 
duizend keer beter uit dan ik! Ik wou dat ik jouw lichaam had.” Ze snuift schamper. 
“Dit? Er is amper iets om de kledij mee op te vullen. Nee, bedankt,” legt ze uit.” Het 
gras is altijd groener aan de overkant. Wat zou nou de juiste balans moeten zijn? Volgens 
mij is die tweeledig. Ten eerste zou de focus op gezondheid en niet op uiterlijk moeten 
liggen. De berekening voor het BMI zou inmiddels achterhaald zijn, maar het idee is wel 
goed: het ideale gewicht is een gewicht waarbij je de minste kans op ziektes loopt. In 
de praktijk is dat, onafhankelijk van je lengte natuurlijk, ongeveer medium. Ten tweede 
moet de gezondheid niet alleen fysiek maar ook mentaal zijn: welke reden jij ook hebt 
voor je figuur, óf je er überhaupt een reden voor hebt: niemand heeft het recht om jou 
daarom een slecht zelfbeeld aan te praten. Wat je figuur ook is, je slecht voelen over jezelf 
kan schadelijker zijn dan welke fysieke gezondheidsrisico’s ook.
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door
G. van Maanen

EEN NIET DOOR ENIGE KENNIS GEHINDERD 
SCHRIJFSEL BETREFFENDE DE ‘GLOSSY’

De immer vrolijk glimlachende vrouwen op de 
covers van zogenaamde ‘glossy’s’ bezorgen mij 
rillingen. Oogcontact met de papieren dames in 
de schappen van de supermarkt probeer ik zo 
goed als mogelijk te vermijden. Met een lichte, 
niet te verhullen minachting vraag ik me telkens 
af wat erin je om moet gaan om zoiets uit de 
schappen te nemen, aan de cassière te geven en 
te betalen. Dat de blaadjes vervolgens ook nog 
worden gelezen (en soms zelfs verzameld, heb 
ik mij laten vertellen) verbaast mij echter niet. 
De magazines passen namelijk perfect in een 
moderne samenleving waarin producenten op 
een zo efficiënt mogelijke wijze zoveel mogelijk 
producten proberen te slijten.

De glossy presenteert een totaalpakket: ‘De baan, de man, het sociale leven en 
je goed en sexy voelen; het kan allemaal. Met Cosmopolitan you can have it all!’ Het 
gestandaardiseerde pakket wat de glossy’s aanbieden werpt de schijn op alles te 
herbergen wat je maar kan wensen zonder dat je er nog verder veel moeite voor hoeft te 
doen. Het beeld van de vrouw dat erin wordt gepresenteerd is als dat van een wezen dat 
zonder de nieuwste smeersels, komkommershakes, hardloopapps, jurkjes en gespierde 
mannen per definitie onaf is. En dat alles met als onderliggend motto ‘omdat je het 
waard bent’. Omdat jij het waard bent, bieden die aardige bladen jou alles aan wat je 
nodig hebt. Een beetje hulp op je tocht naar perfectie kan je best gebruiken, toch? Ook 
jóúw huidproblemen zijn op te lossen, mits je de twaalf tips voor het verkrijgen van een 
jongere huid opvolgt. De suggoraatbevrediging die de glossy’s daarmee hun lezeressen 
schenken verspreidt het goede gevoel van geluk. Het leven is leuk en dat zullen we 
weten ook.

Het beeld van de vrouw dat de blaadjes creëren uit de bouwstenen van health, 
beauty, seks en fashion is echter een farce, een fictie. Zij (of het?) wordt gereduceerd tot de 
koekjes van R. Kelly, ’s werelds slijmerigste en succesvolste R&B-zanger:  ‘Mmmmmm, 
like an Oreo / I love to lick the middle like an Oreo’.  De pseudo-individualisering die de 
glossy’s verkondigen is ook terug te vinden in hun presentatie van de onvoorwaardelijke 
liefde. Naast de mogelijkheid tot het combineren van abonnementen met een DANIEL 
WALLINGTON HORLOGE T.W.V. €159 of een COLOURFUL REBEL TRUI T.W.V. €44,95, 

bieden de tijdschriften ook gelijk vele tips & tricks voor de zoektocht der zoektochten: 
de queeste naar dé prins op het witte paard (al is een mooie B&W ook niet verkeerd). 
Het achterliggende idee – ware liefde – wordt geïllustreerd met succesverhalen van al 
vele decennia getrouwde stellen die nog steeds teder elkaars handen vasthouden alsof 
ze twintig zijn. Op ieder potje past een dekseltje en ook dat van jou zal onherroepelijk 
gevonden worden. Grunberg schreef over het zoeken naar de ware liefde de volgende 
passage:

‘Ik klaag de naïeven en de dwazen aan die menen dat liefde goed en zuiver kan zijn, of dat 
behoort te zijn. Ik klaag de geslepenen aan die dat verkondigen, omdat zij er zelf baat bij hebben.’

Liefde is volgens hem het schot hagel in de nooit te helen wond die mens-zijn heet. De 
Ware Liefde die in de glossy’s wordt gepropageerd is vanuit dit perspectief een plezierige 
illusie die ons onze zoektocht naar geluk tijdelijk doet laten staken. Op vergelijkbare 
wijze schreef Schopenhauer dat de mens constant zoekende is naar de bevrediging van 
zijn behoeften. Op het moment dat de prins of dat leuke jurkje is veroverd, zijn we al 
weer onderweg naar het volgende, door anderen bedachte doel: meer quinoa eten, want 
dat is hét superfood van dit moment. Ondertussen verbloemt het continue najagen van 
nieuw opgeworpen behoeften de inherente leegheid van de al behaalde doelen. Zijn, 
aldus de raspessimist, is een constant streven, een onophoudelijk gericht zijn op hetgeen 
er nog niet is.

Veertig jaar geleden voorspelde Theodor Adorno al de wijze waarop de glossy-
lezeres zichzelf voor de gek zou gaan houden: 

‘Zonder het te willen bekennen, voelen ze aan dat het leven voor hen volstrekt ondraaglijk zou 
worden zodra ze zich niet langer vastklampen aan bevredigingen die helemaal niet bevredigend 

zijn.’

Het grote probleem van de glossy is echter niet zozeer dat ze voorzien in de collectieve 
behoefte aan prettige illusies. Wat als bezwaarlijk aan de glossy dient te worden opgemerkt 
is het eenzijdige beeld van – in dit geval – de vrouw dat erin wordt gepresenteerd. De 
vrouw die naar voren komt is een product van een geperverteerde populaire cultuur 
waarin mannen en vrouwen eigen, min of meer vaste rollen toebedeeld hebben gekregen. 
De moderne glossy gaat hierin kritiekloos mee door de ‘autonome’ vrouw te voorzien 
van een tot een handzaam pakketje gevormd product. Dit gegeneraliseerde idee van de 
vrouw gaat ver voorbij aan het feit dat zij meer is dan louter R. Kelly’s Lexus:

‘No, I’m not tryin’ to be rude / But hey pretty girl I’m feelin’ you / The way you do the things 
you do / Remind me of my Lexus coup / That’s why I’m all up in yo’ grill / Tryna get you to a 

hotel’
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door Yorim Christiaanse
HET TWAALFDE 
WOORDENBOEKSPEL.

Het woordenboekspel is enigszins gekrompen in de was. Geen zes, maar met vier 
woorden mochten jullie ditmaal spelen. Helaas, de bron ongewoon taalgebruik is niet 
oneindig. Voor de komende edities zal ik op zoek moeten gaan naar nieuwe uitdagingen 
voor jullie creatieve geesten. Maar goed, laten we over gaan tot de antwoorden!

PERKOETOET (een wilde tortelduif op Java)
– De meest bekendste Brabantse farao.
– Ergens snel met veel kabaal heen gaan. Komt van het oud-Rotterdamse “per koetoet”, 
reizen met de koetoet. De koetoet was een (tegenwoordig uitgestorven) gevleugelde 
varkenachtige (kutut kutut) die in de 17e en 18e eeuw als rijdier werd gebruikt.
– Per koe of koets door een stoet toeteren.
– Seks met peperkoek in herhaling.
– Familie van de beter bekende meerkoet. Deze watervogel komt voornamelijk in 
perkjes en plantsoenen voor. Interessante reduplicatie van de laatste lettergreep 
is een achterbakse poging van vogelaars om de vogel uitheems verklaard te krijgen. 
Perkoetoeten en vogelaars kunnen niet met elkaar overweg.
– De naam van een oude farao.
– Een Oud-Fries communicatiesysteem waarin boodschappen door het loeien van koeien 
worden overgedragen. Denk aan een soort Morsecode.
– Het gezicht van iemand die dringend behoefte heeft aan koffie.

SMIKSEM (boter)
– Een smurf die ‘bliksem’ probeert uit te spreken.
– Hoofdstad van één van de eerste Friesche Wereldrijken. Terwijl Babylonië in het 
Midden-Oosten zat, werd West-Europa geregeerd door het Smiksemse Rijk. Deze 
mensen, die alles op suikertabletten schreven, zijn helaas in de vergetelheid geraakt. Ik 
heb ze ontdekt na drie uur naar een suikerklontje staren.
– Wanneer, als het onweert, de donder eerder is dan de bliksemschicht.
– Het gevoelige deel van het mannelijke geslacht.
– Iemand die een poging doet met zijn mond dicht te eten, maar hier afschuwelijk in 
faalt.
– ‘Smiksem’ is kort voor ‘Smikelsem’. Dit is een oud feest waarbij allerlei snoep en 
gebakjes worden genuttigd die men nooit maakt, omdat er geen tijd voor was. Een aantal 
feesten, zoals het Suikerfeest en het carnaval, is van dit feest afgeleid.
– Iemand die een belangrijk moment of een betekenisvolle stilte verstoort met smakken.
– Samentrekking van “als de gesmeerde bliksem”.
– Dit is de mislukte vertaling van het Tibetaanse woord voor ‘schommel’.

MACAMBA (benaming voor Europese Nederlanders door mensen op de Antillen)
– Afrikaanse klassiklont.
– (Mc. Amba) Dit is een McDonalds-gerecht met gefrituurde gamba’s op een sesambroodje 
en een speciale saus.
– Een enorme fluit, een soort didgeridoo, die ook kan dansen.
– Een kledingkast die tevens als woonruimte ingericht kan worden.
– Een festival van een week dat jaarlijks wordt gehouden op een obscuur eilandje voor 
de oostkust van Zuid-Amerika.
– Slang die bekend staat om zijn karakteristieke uitroep “Oooh macarena”.
– Een uitroep aan je moeder (ma) om haar te laten weten dat je een kalme (cam) baard 
(ba) hebt.
– Een duistere dans die noten-etend wordt uitgevoerd.
– Een hobby van veel Afrikaanse kinderen: zij maken een macaroni-schilderij van de 
uiterst giftige zwarte mamba. Dit macaroni-schilderij wordt ‘macamba’ genoemd.
– Giftige spin, vooral gevonden in Zuid-Amerika.
– Soort dans om er voor te zorgen dat de konijnen de wortelen niet meer uit de grond 
zullen halen.
– Procedurecode, als vastgesteld in art. 594 wetb. v. Strafr. Als de verdachte “MACAMBA!” 
schreeuwt, moet de aanwezige rechterlijke macht deze – door de koning verzonnen – 
dans uitvoeren.
– Een sensuele dans waar de dofijnen zich in mengen wanneer zij rondzwemmen in 
exotische gebieden. =). Dus.

VERKNAPBUSSEN (nutteloos uitgeven)
– Met een knapzak op de bus stappen.
– Het enige vervoermiddel ter wereld dat inefficiënter is dan de NS, vanwege de ijdelheid 
van de chauffeur.
– Strip-kaartspel, met haar knippen in plaats van echt strippen.
– Plat Gronings voor een bus die gevangenen vervoert van en naar de gevangenis.
– Speciale questoriale geldkisten voor minder rechtschapen questoren. Hebben een 
dubbele bodem (erg knap verborgen) voor het verdonkeremanen van geld.
– Nieuwe poging van het randstedelijke openbaar vervoer om hun nieuwe bussen te doen 
aanslaan. Gecreëerd door stagairs met een woordnet en weinig kennis van marketing. 
‘Ver-‘ slaat op de afstand die je kunt gaan met de nieuwe bussen, ‘-knap’ is bedoeld om 
studenten te trekken, die graag intelligent en mooi reizen.
– Bussen die over het platteland rijden om plastische chirurgie in dorpjes uit te kunnen 
voeren. Een soort bibliotheekbus, maar dan voor nosejobs, vetafzuigen etc. Ook wel 
botox-bussen genoemd.
– Equivalent voor make-up. Allerlei poedertjes waarmee vrouwen zich opmaken zijn 
verpakt in deze zogenaamde verknapbussen.
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FREEK IN HILLYWOOD. door Freek van Vliet

Een glossy Pyros, daar horen natuurlijk ook sappige verhalen over BN’ers bij en laat ik 
als sterrenkijker daar nou alles van weten. Sinds februari loop ik stage bij Televizier, een 
naam die je misschien wel kent van de Gouden Televizier-Ring, dé belangrijkste tv-prijs 
van Nederland. Maar Televizier is ook een tv-gids en een website met televisienieuwtjes. 
Voor die site schrijf ik nu stukjes.

Dat doe ik op een redactie in Hilversum, in het zogenaamde AKN-gebouw, waar 
vroeger de omroepen AVRO, KRO en NCRV huisden. De AVRO is inmiddels gefuseerd 
met de TROS en vertrokken naar een ander pand, maar de tv-gidsen van de AVRO 
(Televizier en Avrobode) zijn achtergebleven in de AKN-kolos.

In dat gebouw lunch ik elke dag in een kantine waar het wemelt van de bekende 
gezichten: FONS DE POEL (ex-Brandpunt), KLAAS VAN KRUISTUM van jeugdprogramma 
Checkpoint en de echte ARIE BOOMSMA. Iedereen doet daar heel casual over, dus probeer 
ik dat ook maar te doen. Maar als dan plotseling SVEN KOCKELMANN voor me staat in 
de rij bij de kassa, kan ik een glimlach toch niet onderdrukken.
Op deze manier kom ik reuze-interessante dingen te weten over onze sterren. 
Onthullend: wist je dat radiolegende FRITS SPITS op de fiets naar huis gaat na zijn 
werk? Niks taxi, niks luxe lease-auto. En MART SMEETS pakt na zijn wekelijkse praatje 
bij Radio EénVandaag gewoon de trein. Eerste klas, dat wel. Maar ach, wat zijn onze 
BN’ers gewoon gebleven hè?

Als stagiair word ik redelijk in het diepe gegooid. Naast stukjes schrijven over kijkcijfers, 
nieuwe Netflix-series en de zwangerschap van MONIQUE SMIT mag ik ook al meteen op 
pad voor interviews. Met BN’ers, jawel.

In m’n eerste week in Hilversum was het al 
raak: ik mocht VALERIO ZENO ondervragen over 
zijn nieuwe programma Valerio International. Daar 
ging ik dan, op m’n bedrijfsfietsje. Op naar het 
BNN-gebouw, dat – rebels als BNN is – een stukje 
van het Mediapark af ligt. Misschien een iets te 
groot stukje voor mij, want ik miste een afslag en 
raakte de weg kwijt. Als een malle fietste ik terug 
en in paniek vroeg ik de weg. Te laat voor mijn 
eerste interview, dat kon écht niet.

Gelukkig redde ik het alsnog: ik was stipt 
op tijd. VALERIO was echter in geen velden of 
wegen te bekennen. Toen hij even later toch kwam 
opdagen, sprak ik hem uitgebreid over zijn reizen 

rondom de wereld voor die nieuwe tv-show. Ik vond mezelf verrassend ontspannen 
blijven, nonchalant koffie drinkend maar ondertussen wel mijn tong verbrandend. Na 
twintig minuten kwam de persdame binnen: “Kun je afronden? RTL Boulevard staat te 
wachten!” Toen ze weer weg was, zei VALERIO: “Ga rustig verder hoor.” Dat ik dat ooit 
nog mocht meemaken: RTL Boulevard laten wachten. Yeah.

In de weken daarna volgden nog interviews met presentator DENNIS WEENING, 
producent EWOUT GENEMANS (voor de Prometheanen van mijn leeftijd en jonger: 
Bastiaan uit ZOOP!) en cabaretier KLAAS VAN DER EERDEN. Steeds als ik een beetje 
zenuwachtig naar zo’n persdag toe fiets, denk ik: waarom geniet ik hier nou zo van? En 
waarom vind ik het leuk om berichtjes te typen over het zoontje van NAJIB AMHALI, dat 
eerst Novëlle, toen Novéll en daarna toch Novèll heette? Ik geef toe: ik heb een fascinatie 
voor low culture. Ook voor very low culture.

Soms praat ik over programma’s die ik zelf nooit zou kijken, zoals het RTL5-pareltje 
Shopping Queens VIPS, waaraan VIP’s meedoen die vooral bekend zijn van andere RTL5-
realityshows. Ik interviewde sterrenstylist/presentator FRED VAN LEER en deelnemers 
DANIELLA MERRINGER en DORIEN ROSE. Wie? Nou die. Dan hoor ik mezelf opeens 
vragen stellen als ‘hoe herken je een echte shopping queen?’ en ‘winkel je het liefst alleen 
of met anderen erbij?’. Wát, Freek? Wát? Maar ondertussen heb ik wel de grootste lol.

Het hoogtepunt tot nu toe – ook qua BN’er-gehalte – was dat ik bij de finale van Wie is 
de Mol? mocht zijn. Het programma dat ik al tien jaar lang op de voet volg! Ik had er al 
vele stukjes over geschreven voor de website en nu stond ik opeens zelf middenin de 
ontknoping, die live werd uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Was RIK 
VAN DE WESTELAKEN, MARLIJN WEERDENBURG of toch MARGRIET VAN DER LINDEN 
de Mol?
Na afloop mocht ik alle drie de finalisten ook nog interviewen. AAAAAAH! Wist je dat 
RIK in het echt veel kleiner is dan hij op tv lijkt? En dat MARLIJN zelf ook vrij zenuwachtig 
was door al die media-aandacht? En dat MARGRIET haar hoge hakken verruilde voor 
gympen omdat ze het echt niet meer aankon?
En toen gebeurde het. Door een van de toegestroomde WIDM-fans in het Vondelpark 
werd ik aangesproken: “Hé, jij hebt toch dat lijstje geschreven met al die redenen waarom 
Margriet de Mol is?” Wacht even. Wat was hier aan de hand? Werd ik nou herkend? 
Waarom staat er ook alweer een fotootje bij mijn artikelen op de website? WORD IK NU 
OOK EEN BN’ER?
Terwijl het Molfeestje nog in volle gang was, taaide ik af – genoeg quotes verzameld. 
En ik ging gewoon met de trein naar huis. Net als MART SMEETS, ja. (Maar dan tweede 
klas.)
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door Francine Maessen
VERGELIJKEND 
WARENONDERZOEK.

Vrouwenbladen

Soms heb je zo’n dag: gebroken hart, 
ongesteld, vervelende mensen. Je kan 
alleen maar op de bank zitten met kopjes 
thee, chocola en... vrouwenbladen! Maar 
welk is nu het beste? Hier een vergelijkend 
warenonderzoek van vijf vrouwenbladen.

Harper’s Bazaar Nederland. Editie maart 2015. Prijs: 6,99 euro.
In plaats van de alomtegenwoordige Vogue heb ik de Harper’s Bazaar gekozen. Zelf 
ben ik niet zo fan van de Nederlandse Vogue, en de Bazaar heeft me blij verrast. Ten 
eerste zijn de fotoshoots mooi gedaan met 
veel aandacht voor de producten. Verder 
komen er voornamelijk grote merken aan 
bod met prijs op aanvraag, maar daarnaast 
ook best betaalbare kleding: een top van 69 
euro, een rok van 90 euro, en schoenen van 
de H&M van 50 euro. De redactie laat dus 
zien zich niet blind te staren op de grote 
merken, maar houdt de focus op stijl, wat 
ook uitnodigt tot het kopen van goedkope 
look-a-likes van de dure merken. Naast 
mode behandelt het blad ook veel kunst 
en cultuur met artikelen over fotografie, 
tentoonstellingen van Matisse en Picasso 
en inhoudelijke betogen over bijvoorbeeld 
de relatie tussen feminisme en mode. 
Harper’s Bazaar is precies wat ik mis bij de 
Vogue: een intellectuele, inhoudelijke blik 
op mode, kunst en cultuur.

Viva. Editie 4 t/m 10 maart 2015. Prijs: 
2,95 euro.
Tja, de Viva. De Viva is als zo’n vriendin 
die je heel weinig ziet, die dan ineens 
binnen komt stormen met allemaal woeste 
verhalen. Na afloop van het bezoek denk 
je: wat was dat nou? Wat heeft ze nou écht 
verteld? En vooral: dát ene detail hoefde 
ik echt niet te weten! Het is vrijblijvend, 
op het moment zelf leuk, maar vaak is de 
inhoud gewoon een beetje mèh.

Libelle. Editie 6 t/m 12 maart 2015. 
Prijs: 3,60 euro.
De Libelle is nostalgie voor mij. Ik las 
hem altijd bij mijn oma en associeer hem 
dus nog steeds met kersenvlaai en de 
geur van mijn opa’s sigaren. De Libelle 
lijkt heel degelijk en conservatief, maar 
stiekem is het een heerlijk blad dat er geen 
probleem mee heeft moeilijke thema’s aan 
te snijden. Over de modereportage twijfel 
ik. Enerzijds ben ik zeer te spreken over 
het model: een knappe vrouw van een jaar 
of 30 met een slank maar realistisch lijf. 
Anderzijds staat de reportage, die in deze 
editie vooral om Franse mode draait, bol 
van de clichés. Lieve mensen, Fransen zijn 
in staat om óók kleren zonder Bretonse 

streep te maken. Daarnaast heb ik er moeite mee dat geen enkele van de aangeprezen 
schoenen een hak heeft. Ik begrijp de Hollandse degelijkheid, maar ik kan nu ook geen 
loafer meer zien.
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Opzij. Editie 3 maart 2015. Prijs: 5,25 euro.
Ik heb een beetje een haat-liefderelatie met de Opzij. Aan de ene kant  is het goed dat er 
een vrouwenblad is dat zich op andere dingen richt dan mode en appeltaarten bakken, 
aan de andere kant vind ik ze soms iets te extreem. Het zal wel een generatieverschil 
zijn. In de Opzij is álles vanuit een vrouwelijk standpunt bekeken, waar ik zaken liever 
vanuit een menselijk standpunt bekijk. Neem bijvoorbeeld de boeken- en cultuurrubriek. 
Het filmaanbod luidt als volgt: een documentaire over Egyptes grootste feminist, een 
documentaire over een abortusboot, een documentaire over een vrouwenrechtenactivist, 
en een speelfilm over een tienjarig Jemenitisch meisje dat wil scheiden. Allemaal hele 
indrukwekkende verhalen waar ik vanuit feministisch oogpunt ook best meer over wil 
weten, maar waar is die film van een vrouwelijke regisseur die artistiek heel bijzonder 
is? Of gewoon een random goede film die respectvol met vrouwen omgaat? Blijkbaar is 
alleen pathos feministisch.

Cosmopolitan Nederland. Editie maart 2015. Prijs: 4,99 euro.
De Cosmo is natuurlijk een klassieker. Dit zie je vooral terug in de vormgeving. 
Niet dat die ouderwets of achterhaald is, want de Cosmopolitan blijft altijd netjes 
hip, maar het is altijd exact hoe het eruit 
hoort te zien. Cosmo is je standaard. Wat 
betreft de modereportages: de schoenen 
zijn fantastisch! Ook fijn: uitleg waarom 
bepaalde kleding hip is, en hoe je die dus 
het best kan combineren. Dat voorkomt 
grandioze miskopen in de zoektocht naar 
look-a-likes. De rest van de artikelen heeft 
nog best een redelijke inhoud, hoewel soms 
de plank wordt misgeslagen: “Ontcijfer zijn 
favo game. Bijna niets zegt meer over een 
man dan zijn favoriete game. Minecraft: 
hij doet niets liever dan de strijd aangaan 
met virtuele monsters. Dat maakt hem 
stiekem best een nerd.” Hebben jullie het 
spel überhaupt gespeeld? Dat is níet waar 
Minecraft om draait!

Conclusie
Mijn favoriet is de Harper’s Bazaar, maar die is voor een rans-dag misschien een beetje 
zwaar. In dat geval zou ik voor de Libelle of Cosmopolitan gaan. In geval van een 
gebroken hart zou ik de Opzij aanraden, voor een goede dosis girl-power. 
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LETTERSUDOKU. door Gerard Spaans

Jolanda van Kleef, tegen Tom Zwanenburg:
Je bent een soort Amerikaanse boer, maar dan in een porno.

Anne Rutten:
Hou je piemel buiten dit artikel!

Berend Boer:
Felix proberen te corrumperen is net zoiets als Cthulhu proberen te corrumperen. 

Thomas Bakker:
Je kent me, ik ben een oude snoeperd.

Fons van der Linden:
Eet mijn pretzel, kreng!

Martin Wimmers:
Je hebt alcohol waar je blind van wordt, en alcohol waar je blij van wordt.

Caspar Sundholm (boos):
Darth Maul is een Zabrak, waarom weet je dit niet?!

Jolanda van Kleef:
Als je het kan quoten is het een quote.

Giel Visser, over een steegje:
Hij begint nog vrij breed, zodat een optimistische obees ook nog echt vast kan 
komen te zitten.

Kristian Bakker: Dat was bijna een gebroken neus!
Annemiek Bergman: Oh, eindelijk!

Guido Doornberg:
Was ik mijn moeder maar.

Sander Teuchies:
Jij stopt de sexy in vivisectie!

Emily Klerks:
Volgens mij heb ik in een vorig leven een fiets gemarteld.

Cathy Schrijner:
Oh my god, I just got twerked!

Kim Olsthoorn:
Je hebt goeie ideeën, slechte ideeën, en dan heb je mijn ideeën.
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>

>

>

>

>

>

>

<

<

<

<

<

<

<

Zorg ervoor dat in elke rij, elke kolom en elk van de negen 3x3-vakjes de letters 
CEGLORSVY eenmaal voorkomen. Als je alles goed invult, komt onderaan een woord te 
staan. Mail dit woord naar pyrosredactie@asvprometheus.nl, want degene die de eerste 
goede inzending mailt, mag eenmaal meedoen met ‘De Laatste Pagina’s’!
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DE LAATSTE PAGINA’S.

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

De redactie bestaat uit Yorim 
Christiaanse (eindredacteur), Francine 
Geurts (hoofdredactrice), Freek van 
Vliet (lay-out), Eden (Mengying) 
Zhang (illustrator), Marijke van der 
Waard, Francine Maessen, Gerard 
Spaans en Ginger Haasbroek.

Graag willen wij Caspar Sundholm, 
Tante Pyros en Gijs van Maanen 
bedanken voor hun inbreng bij het 
maken van deze editie.

Dit is de Pyros van April 2015, 
gedrukt onder bestuur ‘Andromeda’. 
Het betreft de eerste druk van het 
kalenderjaar 2014 en de tweede van het 
collegejaar 2014-2015.

Kopij voor de volgende Pyros kan 
worden gestuurd naar pyros@
asvprometheus.nl, tot uiterlijk 1 Juni 
2015. Gelieve (ruim) van tevoren 
contact op te nemen met de redactie 
o.v.v. ‘Freelancers’.

1) Yorim  Een stap verder in het leven zijn, voel 
je. Toen ik dit merkte, vond ik dat ik er een 
passende jas bij moest hebben. Zodoende!

2) Eden  Ik heb vorige week een metalen 
kazoo gekocht. Deze werd bespeeld tijdens een 
zangvoorstelling. Ik weet sindsdien eindelijk 
dat dit instrument ‘kazoo’ heet en hoe het 
werkt. De kazoo is het meest vervoerbare 
muziekinstrument met relatief lage technische 
eisen dat ik tot nu toe ken (naast de keel). 
Verkrijgbaar in ‘Just Music’ tegenover het 
busstation van Leiden Centraal!

3) Gerard  Als je thuiskomt van een lange dag 
studeren is het fijn om even tot rust te komen. 
En waarmee kan dat nou het beste? Juist, met 
een schattige hamster!

4) Francine M.  Deze schoenen heb ik speciaal 
gekocht voor de buitenlandreis. Simpel én 
classy!

5) Francine G.  Ik heb deze Boekenweek te veel 
boeken over schrijven gekocht. Wellicht een 
paar recensies in de volgende Pyros..?

6) Marijke  Steeds meer besef ik dat spullen niet 
gelukkig maken en dat ik liever geld besteed 
aan fijne ervaringen, zoals een weekendje weg 
naar Texel, waar ik deze kabouter tegenkwam.

7) Ginger  Met de geleidelijke verdwijning van 
Paris Hilton uit het publieke leven lijkt ook 
de chihuahua in handtas tot een achterhaald 
accessoire verworden. Een beetje it-girl wordt 
tegenwoordig gespot met een Russische 
vierteen. 

8) Freek  Dit strikje droeg ik bij het gala! Het 
was van een vriend van m’n ouders die is 
overleden en ik vond het een mooie gedachte 
om het te kunnen dragen. En het matchte ook 
nog eens met Adri’s jurk :)

1 2 3

4

5

6 7 8
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