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... de fascinerendste cocktails,

de PeinsPyros

... en de vrolijkste quaestor!

De wildste dancemoves, ... de kekste outfits,

Het eindfeest in 4 foto’s
Op 1 juli was Prometheus voor even een Space Disco ter gelegenheid 
van het einddiner en het eindfeest!                                         Foto’s: Irene Kamphuis
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Beste Prometheaan, hierbij overhandigt de redactie je de nieuwe Pyros voor het 
academisch jaar 2015-2016. Allereerst wil ik me even richten tot de nieuwe leden: wees 
hartelijk welkom bij Prometheus! Je zult tijdens de EL CID-week ongetwijfeld zijn 
betoverd door het mooie Leiden en bij uitstek door onze kleine vereniging. Prometheus 
is een vereniging van denkers, verlichte geesten, kritische kijkers en de enkele losbol. 
Dit wilden we graag in deze editie van de Pyros zichtbaar maken, wat ons deed kiezen 
voor het thema ‘peinzen’. Immers, dat is wat een student hoort te doen en waar een 
Prometheaan zich ook vaak met genoegen mee bezig houdt!

Wat hebben we zoal in petto voor jullie deze keer? Te beginnen met de vaste 
rubrieken: Francine Geurts heeft haar cultuurcolumn gewijd aan schrijfboeken; boeken 
die je aan alle kanten helpen bij het schrijven van verhalen, het ontwikkelen van techniek 
en met nog veel meer. Het interview is gehouden met twee Prometheanen die al lang 
lid zijn en zich binnenkort op hun doctoraat gaat storten: Anne Rutten en Marion Pragt. 
Deze twee enthousiaste dames hebben ons vanalles verteld over hun studieplannen, de 
vereniging, studeren en uiteraard het bijbehorende soggen.

Erwin heeft een extra lang verslag van de buitenlandreis voor ons geschreven, en 
van diezelfde buitenlandreis hebben we een mooie rits quotes mogen ontvangen. Gerard 
heeft een puzzel gemaakt die je tot in de diepste kronkels van het menselijk brein leidt, 
terwijl de Pyros Light je tot in de diepste kronkels van onze vereniging leidt. Ook onze 
freelancers hebben weer mooie stukjes aangeleverd, met een bijzondere inzending van 
René: hij heeft het gedachtenproces achter het toneelstuk “Tweestrijd” voor ons op 
papier gezet. Bo heeft een 20e-eeuws wraakverhaal geschreven en Vera brengt ons in 
contact met absolute droefenis.

Francine Maessen heeft een interview gehouden met Pauline Gransier, voorvechtster 
van gelijke behandeling voor mensen met een functiebeperking en de bedenkster van de 
beweging ‘Wij Staan Op!” Als laatste heb ik mijn overpeinzingen aangaande de grote 
medicijnbedrijven op papier gezet, om zo een ander beeld van ‘Big Pharma’ te kunnen 
laten zien.

Nieuw lid of oud lid, deze Pyros is voor iedereen die nieuwsgierig is en maar al te graag 
wil nadenken, om zo tot nieuwe geestelijke vergezichten te komen. Veel leesplezier!

Yorim Christiaanse, eindredacteur

Yorim Christiaanse

Voorwoord
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Wegens een wrakkig vliegtuig op de landingsbaan in Istanbul vlogen de 
Buitenlandreizigers op de avond van zaterdag 25 mei ietwat later dan gepland richting 
Istanbul. De vlucht bevatte reeds veel van de ingrediënten die (spoiler alert!) de reis tot 
een succes zouden maken: er waren goede gesprekken over onderwerpen van wisselend 
niveau, er was tijd voor een goed boek en de meer en (vooral) minder briljante zegswijzen 
van diverse Prometheanen werden genoteerd in Sander Huls’ beruchte quoteboekje. 

Eenmaal aangekomen op Atatürk Airport bleek gelijk dat het gebruikelijke 
aanduiden van de Buitenlandreis met het acroniem van de commissie die haar 
organiseert terecht tot Prometheaanse traditie is verheven. Zelfs op dit late uur, wanneer 
de trams al richting de remise zijn gereden en verdwenen koffers niet één, twee, drie 
op te sporen zijn, kregen Sander, Danielle, Maxine, Steven en Eden ons veilig en wel in 
het hostel. Op die nachtelijke tocht zagen we al veel van de gebouwen en winkeltjes die 
ons de volgende negen dagen zoveel genoeglijke uurtjes zouden bezorgen. Maar ook 
de zwerfhonden, bedelende kinderen en andere armoede die misschien wel het meest 
indringende aspect van Turkijes volkrijkste stad vormden. 

De volgende ochtend pakten wij de draad op waar we de vorige nacht gebleven waren: 
rondslenteren door deze wereldstad onder de inspirerende leiding van Sander, die de 
quotes tijdens deze wandeling had ingeruild voor een reeks feitjes over de stad. Zo leerden 
we spelenderwijs de weg in het oude centrum rond de Hagia Sophia kennen. Als kers op de 
baklava gaf Felix de eerste mini-lezing. Hij sprak over uit de hand gelopen supportersrellen 
tegen een Byzantijns decor, waar de Nederlandse Eredivisie nog een puntje aan kan 
zuigen. En met deze kennis op zak konden we de tentoonstellingen in het Turks en 

Islamitisch Kunstmuseum 
des te meer waarderen. Dit 
museum was overigens 
gevestigd in het voormalig 
paleis van grootvizier 
Ibrahim Pasha wiens macht 
en praalzucht hem later 
fataal zouden worden.

De woelige geschiedenis 
van dit stukje vastgoed bleek 
slechts een voorproefje van 

Vertellingen van negen-en-één-nacht:
de reis naar Istanbul

Erwin Dijkstra

wat ons te wachten stond, want in de daaropvolgende dagen bewonderden we, gewapend 
met een museumkaart, nog veel meer architectonische hoogmoed. Het indrukwekkendst 
was toch wel het Topkapıpaleis, vanwaar de Ottomaans sultans uitkeken op de Bosporus 
(de zeestraat die het Europese en Aziatische deel van Istanbul scheidt). Er was van alles 
en nog meer te zien: van vergulde tapijten tot kookpannen. Bovendien waren diverse 
Prometheanen niet weg te slepen van de tentoonstellingen, de aanpalende terrasjes of 
het aangrenzende archeologisch museum.

Maar naast de seculiere steenhopen was er ook een reeks religieuze gebouwen te 
bewonderen en een deel van de woelige geschiedenis van de diverse geloven die in de loop 
der eeuwen in Istanbul neerstreken, werd tijdens de tweede mini-lezing uit de doeken 
gedaan door Caspar. Dit deed hij aan de hand van de Hagia Sophia, eens de grootste kerk 
van het Christendom. Zij deed vervolgens dienst als moskee en huisvest tegenwoordig 
een museum. Caspar werd 
hierbij geassisteerd door 
één van de plaatselijke 
zwerfhonden, die 
vastbesloten was dat hij 
de eloquente classicus 
diende te beschermen tegen 
voorbijgangers en zijn 
mede-Prometheanen. 

Na de eerste dagen in 
en om musea te hebben 
rondgehangen, gingen we 
vanaf woensdag dieper de 
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stad in. Hier vonden we niet 
alleen meer religieuze pracht in 
de Rüstem Pashamoskee, een 
orthodox kerkje en een kleinere 
versie van de Hagia Sophia 
met een mysterieuze Griekse 
inscriptie, maar ook andere 
wonderen zoals de Byzantijnse 
cisternen en de Galatatoren. Dat 
laatste bouwwerk stelde diverse 
reizigers licht teleur, omdat de 
omgeving niet voldeed aan de 

verwachtingen die het computerspel Assassin’s Creed bij hen gewekt had - het uitzicht 
maakte gelukkig een hoop goed. 

Op vrijdag bleek dat men in Turkije de Dag van de Arbeid iets grootschaliger aanpakt 
dan thuis. De commissie toonde wederom dat zij naast het uitvoeren van haar vele taken 
bijzonder goed was in improviseren: de geplande uitjes werden verplaatst of omgelegd. 
En zo beklommen de Prometheanen die middag de oude stadsmuren in al hun vergane 
glorie of bezochten zij een badhuis, waarbij de tweede activiteit, opmerkelijk genoeg, 
niet minder avontuurlijk was dan de klimpartij.

Nadat zij eerder die week de smaak te pakken hadden gekregen bij het bezoek 
aan de Anadolu Kavağı, een vissersdorpje op droomafstand van de Zwarte zee, pakte 
een klein groepje Buitenlandreizigers onder leiding van Steven op zaterdagmiddag het 
veer naar de Prinseneilanden. Deze lagen voor de kust van de stad en vormden in de 
Ottomaanse periode een luxe onderkomen voor 
edellieden in ballingschap. Heden ten dage boden 
zij vooral een toevluchtsoord aan de commercie 
en een vermoeide vinex-wijk. De heuvels waren 
vooralsnog aan dit beschavingsoffensief ontsnapt 
en zo zochten de Prometheanen te fiets, te paard 
of te voet de natuur achter de neonverlichte 
kustplaatsjes op.

Ook een ander deel van de reizigers 
vermaakte zich die middag tussen het groen 
en bewandelde de rustieke paden van het 
Belgradobos.

Naast alle cultureel verantwoorde activiteiten 
waren er genoeg vrije momenten om de bazaars 

op monetair verantwoorde wijze leeg te roven en moedigden de lawaaiige Australiërs 
in het hostel de Prometheanen aan om in wisselende samentelling de meer excentrieke 
café-eigenaren van omzet te voorzien, of tot diep in de nacht spelletjes te spelen – als 
zij die aanmoediging überhaupt nodig hadden! En dit soort momenten, waarop de 
gefragmenteerde reizigersgroep verhit, vermoeid, maar toch zeker ook voldaan, weer 
zachtjesaan samenklonterde om te eten en uit te rusten, werden dankbaar gebruikt om 
verhalen over de afgelopen dag te vertellen. En zo zat men, dankzij het enthousiasme 
van de anderen, in gedachten al gauw te genieten van al die andere bezienswaardige 
plekken die je zelf noodgedwongen links had laten liggen. 

Maar hoeveel muziek de clubs en cafeetjes ook draaiden tijden dit soort gulden 
momenten, de meest bijzondere klanken kwamen uiteindelijk toch van de zingende 
Janitsaren aan de rand van de Bosporus en van de mini-lezingen. De laatste hiervan gaf 
Francine Maessen op de dag voor ons vertrek. Zij vertelde ons over Turkse literatuur.

En na een lange, stoffige rit naar het vliegveld verlieten we Istanbul vroeg in de 
avond terwijl onder ons de Gouden Hoorn, de zee van Marmara en de duizenden 
lichtjes van deze prachtige stad, die tien dagen lang ons lusthof was, weggleden in 
de zonsondergang; ontzagwekkend en mooi vooraleer de drievingerige hand van 
Griekenland ons richting West-Europa en de sleur van thuis wees.
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De Cultuurcolumn belicht elke keer een ander aspect van cultuur, met in het verleden 
onderwerpen als musea, visual novels, koken voor beginners en goede voornemens. 
Zoals aangekondigd in de Laatste Pagina’s van de vorige Pyros zal ik deze keer een 
aantal boeken met schrijftips recenseren.

Het grote schrijf-doe-boek: 365 oefeningen, 
tips en ideeën voor een heel jaar schrijven 
(Louis Stiller)
Het idee achter dit boek is dat schrijven iets is 
wat je eigenlijk elke dag zou moeten doen. Elk 
van de 52 hoofdstukken bevat dan ook zeven 
oefeningen, één per dag, met op elke laatste 
dag van de week een oefening voor jeugdige 
schrijvers. Elke week staat in het teken van 
een genre of een techniek, zoals onder andere 
haiku’s, sonnetten, columns, recensies, 
monologen, lijstjes, ultrakorte verhalen, 
liedjes, brieven, pamfletten, etcetera. Elke dag 
begint met een stukje theorie om het dagthema 
in te leiden, gevolgd door een oefening.

Stiller was tien jaar lang hoofdredacteur 
van Schrijven Magazine en verzamelt in dit 
boek de inzichten, ideeën en technieken die 
hij in die jaren heeft verzameld. Het is een erg 
uitgebreid boek, waardoor de kans dat je vindt 
wat je zoekt zeer groot is. Ik zou aanraden om 
het boek niet van voren naar achteren te volgen, 
maar te beginnen met de hoofdstukken die het meest aansluiten op jouw schrijfwensen: 
anders moet je als schrijver van kinderboeken zeven maanden wachten voordat jouw 
genre eindelijk eens aan bod komt, en als songtekstschrijver maar liefst 51 weken.

ZIN: Lust in je leven door schrijven (Geertje Couwenbergh)
Geertje Couwenbergh, cultureel antropoloog en actief boeddhist, gebruikt schrijven 
als middel om (weer) zin in het leven te krijgen, “ongeacht of het nu grijs of helder, 
verward, pijnlijk, fucked up of fun-fucking-tastic is” (p. 9). Het doel is niet om mooier te 

Cultuurcolumn

Francine Geurts

leren schrijven, maar om 
meer te genieten van het 
leven door te focussen 
op het hier en nu. De 
lezer wordt onder andere 
aangespoord om minder 
op de innerlijke criticus te 
letten, omdat die de neiging 
heeft om al voordat het 
schrijfproces begonnen is 
te zeuren over spelfouten 
en onjuiste grammatica. 
Elk hoofdstuk begint met 

een (Engelstalig) citaat van een schrijver of filosoof over een relevant onderwerp, zoals 
zingeving, inspiratie, dromen en vrijheid. Verder staan er in elk hoofdstuk schrijftips, 
een schrijfoefening en een leestip. 

Geertjes schrijfstijl is zo hip dat zij de enige schrijver op deze pagina’s is die ik 
bij de voornaam noem. Heb je last van schrijfangst en geen problemen met termen als 
“gaan met die banaan” en “de Goede Shit is in de pocket”, dan kun je het veel slechter 
treffen. Aangeraden voor mensen die vooral autobiografisch schrijven en hun werk 
liever niet met anderen delen, evenals zij die geïnteresseerd zijn in mindfulness en/of 
het boeddhisme.

Schrijven met het Oerverhaal (Eisso Post)
Dit boek bestaat uit drie onderdelen. Het begint met een samenvatting van het corpus 
der Oerverhalen: de Edda’s, wondersprookjes, sagen en streekverhalen, legenden en 
ridderromans. In het tweede deel wijst de schrijver een aantal terugkerende elementen 
in deze verhalen aan 
– waaronder wezens 
(draken en kabouters), 
personages (de koning 
en de duivel), thema’s 
(schatzoeken en toverij) 
en locaties (de zee en 
het woud) – waarbij 
hij vertelt hoe je deze 
elementen kunt laten 
terugkeren in je eigen 
verhaal. In het laatste 
deel wordt literatuur 

Wat voor soort verhalen je ook 
schrijft, Het grote schrijf-doe-boek 
heeft altijd wel iets van je gading. 
Een echte aanrader!

396 pagina’s | € 24,99 bij Bol.com

Met ZIN leer je schrijven 
om het schrijven zelf, 
zonder je zorgen te hoeven 
maken om interne (of 
externe) critici. De hippe 
schrijf-stijl is wellicht een 
acquired taste.

141 pagina’s
€ 9,99 bij Bol.com

Schrijven met het Oerverhaal 
biedt een overzicht van 
de Oerverhalen en vormt 
daarnaast een hulpmiddel 
in het schrijfproces van 
fantastische verhalen. Neem de 
mening van de schrijver echter 
wel met een korreltje zout.

158 pagina’s
€ 6,90 bij Bol.com
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besproken van zowel Nederlandse als anderstalige schrijvers die hun inspiratie hebben 
gehaald uit één of meerdere Oerverhalen.

Over het algemeen vind ik de toon prettig: die is informatief, maar niet onnodig 
moeilijk. Jammer genoeg vindt Post het niet nodig om zijn mening over sommige zaken, 
zoals het christelijk geloof en bepaalde verhaaltechnieken, onder stoelen of banken te 
steken. Hij valt die zaken niet openlijk aan, maar zijn mening sijpelt er wel iets te vaak 
onsubtiel doorheen. Verder wordt er vaak als schrijftip meegegeven om “iets origineels” 
met de motieven te doen: de lezer moet dan zelf maar bedenken wat Post origineel acht. 
Met de informatie zit het echter wel goed, dus als je meer wilt weten over Oerverhalen 
en de manieren waarop ze in de literatuur gebruikt zijn, kun je hier zeker je hart ophalen.

The Imaginary World of… (Keri Smith)
Met dit boek kun je je eigen utopie creëren. In elk hoofdstuk word je gevraagd om je op 
een ander onderdeel van je fantasie te richten. Wil je jouw wereld meer uiterlijke vorm 
geven? Maak een plattegrond. Heb je moeite met de totstandkoming van een personage? 

Beschrijf zijn/haar kledingstijl. Ben je 
geïnteresseerd in politiek? Schrijf een 
manifest. Hou je van cultuur? Ontwerp 
een museum. En ga zo maar door.

Je kunt dit boek op twee manieren 
gebruiken. Ten eerste is het gewoon een 
knutselboek waar je jouw creabea-trekjes 
grondig op kunt laten botvieren door 
het maken van tekeningen, collages, 
knutselwerkjes en schrijfsels. Ten tweede 
is het een fantastisch hulpmiddel om de 
wereld waarin je verhaal zich afspeelt 
meer vorm te geven. Door je even wat 
meer te richten op uiterlijkheden, zowel 
van de omgeving als de personages, 
kun je nieuwe inzichten krijgen voor het 
plot. Dit boek richt zich wel vooral op 
utopieën, waardoor sommige vragen, 
zoals “In wat voor wereld zou jij graag 
willen wonen?”, even omgedacht 
moeten worden voordat je ze kunt 
toepassen op je post-apocalyptische 
meesterwerk.

The Imaginary World of… is een 
geweldig knutselboek waarmee je jouw 
fantasiewereld vorm kunt geven. Ook 
leuk voor niet-schrijvers.

169 pagina’s | € 13,49 bij Bol.com

Exercises de style (Raymond Queneau, Engelse vertaling Barbara Wright, Nederlandse 
vertaling Rudy Kousbroek)
Het verhaal is simpel: de verteller zit in een 
bus en kijkt naar een man met een gek hoedje 
en een lange nek, totdat deze uit de bus 
stapt; twee uur later ziet hij de man opnieuw, 
wanneer deze er door een vriend op gewezen 
wordt dat zijn jas wel een extra knoop kan 
gebruiken. Elk hoofdstuk vertelt precies 
hetzelfde verhaal, maar dan in een andere 
stijl – onder andere metaforisch, wiskundig, 
animistisch, bevooroordeeld, als een officiële 
brief en als een kruisverhoor.

Dit boek past misschien minder goed bij 
de andere boeken in deze column omdat er 
geen expliciete schrijftips in vermeld worden, 
maar dat betekent niet dat je er niks van 
kunt leren. Je kunt bijvoorbeeld Queneaus 
schrijfexperiment op je eigen manier herhalen, 
zoals cartoonist Matt Madden deed: hij schreef 
de graphic novel 99 Ways to Tell a Story: Exercises 
in Style1, waarin hij telkens hetzelfde verhaal 
vertelt aan de hand van verhalende tekeningen 
zoals prenten, cartoons en schetsen. 

Ook leuk aan Exercises de style is dat 
hij in elke vertaling weer heel anders is. De 
oorspronkelijke, Franse versie bevat namelijk 
veel woordgrappen, dialecten en taalspelletjes 
die in andere talen niet één-op-één te vertalen zijn, zoals het moeilijk uit te leggen 
taalspelletje “Javanais”. Daardoor heeft de Engelse versie stijlen als “Cockney” en “Dog 
Latin”2 (een soort potjeslatijn), terwijl de Nederlandse versie ons weer “Afrikaans” en 
“Kedietje vedielen” voorschotelt.

Voetnoten

1   206 pagina’s | €20,99 bij Bol.com
2   Niet te verwarren met Pig Latin. Dat is een taalspelletje waarbij de medeklinker(s) aan 
het begin van een woord aan het eind worden geplaatst, gevolgd door -ay. Voorbeeld: 
“banana” wordt “anana-bay”.

Geen boek dat je expliciet 
probeert te helpen bij het 
schrijfproces, maar wel eentje 
om van te leren. Nog leuker als je 
hem in verschillende talen kunt 
lezen.

121 pagina’s | € 13,99 bij Bol.com
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Interview met Marion en Anne

Francine Geurts en
Yorim Christiaanse

Anne Rutten en Marion Pragt, de assessoren extern en intern van bestuur Avalon uit 
2012-2013, zijn al sinds 2009 lid en hebben al veel binnen Prometheus meegemaakt. Dat 
belooft een mooi interview op te leveren.

Bij binnenkomst roept Anne dat het een droom is die uitkomt om geïnterviewd 
te worden door de Pyros. “Maar waarom willen jullie mij?” vraagt ze aansluitend. 
We houden Anne op dat gebied even in het duister en vragen onze interviewees of ze 
zenuwachtig zijn. Beiden knikken heftig van ja.

Voor de mensen die jullie niet kennen: stel 
jezelf even voor.

A: Ik ben Anne. Op het moment dat 
deze Pyros uitkomt ben ik 24 en, eh… 
zevendejaars? Ik zat in bestuur Avalon 
en ik ben altijd best actief gebleven bij 
Prometheus.

M: Voor mij een soort van hetzelfde, 
maar dan een beetje anders, haha! 
Ik ben Marion, ik ben dus ook 24 en 
zevendejaars. Ik probeer om af en toe 
naar Prometheus te komen en om zoveel 
mogelijk themamaanden te organiseren, 
zodat ik er in elk geval dan kan zijn.

Wat studeren jullie eigenlijk?
A: Oh ja! Als deze Pyros verschijnt, ben 

ik afgestudeerd als mediëviste met als 
hoofdrichting middeleeuwse literatuur in 
Engeland. Maar ik stap over naar Schotse 
geschiedenis.

M: Ik doe de onderzoeksmaster Classics 
and Ancient Civilizations. Ik ben een soort 
nep-classica, omdat ik me stiekem zo veel 
mogelijk bezighoud met allerlei obscure 
joodse en christelijke teksten.

Jullie willen allebei een PhD gaan doen, 
toch?

M: Ja! Ik was in Oxford op twee plekken 
aangenomen, maar het is niet gelukt 
om een beurs te krijgen, dus dat gaat 
helaas niet door. Maar, ik ga binnenkort 
solliciteren voor een plek in Leiden en 
daarna nog voor allerlei andere posities in 
België en Duitsland en Engeland. Dus ik 
hoop dat er op een gegeven moment wel 
iets goed gaat. Je zou zeggen: als je het 
lang genoeg probeert, moet het wel een 
keer lukken.

Heb je een back-up plan?
M: Ik heb laatst de stap genomen om 

hier in Leiden een loopbaantest te doen 
bij de faculteit. Je krijgt dan vragen in drie 

verschillende categorieën: wat vind je 
leuk, waarvan denk je zelf dat je er goed 
in bent en wat voor waarden zou je graag 
op je werk willen tegenkomen. Uit die test 
kwam dat ik ingenieur moest worden.

Heb je toch ergens een verkeerde stap 
gezet…

M: Ja, er is iets misgegaan… Maar ik 
denk dat ik best veel dingen leuk zou 
vinden: onderwijs, of voor een museum 
werken, of een culturele instelling… Iets 
vergelijkbaars met de functie van assessor 
intern: dat je een beetje op de achtergrond 
plannen opstelt en alles weet en anderen 
probeert te beïnvloeden. Dat zie ik wel 
zitten. En jij, Anne?

A: Ik ga terug naar St Andrews in 
Schotland, waar ik eerder dit jaar al een 
semester heb gevolgd. Ik heb een beurs 
gekregen van de AD Links – dat is een 
golfvereniging – en eentje van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds. Jaar één heb ik 

dus rond, en de helft van jaar twee en drie. 
Ik wist lange tijd niet zeker of ik het wel 
moest wagen. Want als het mis gaat, komt 
het op mij neer: ik heb geen back-up plan 
en mijn familie kan me ook niet financieel 
ondersteunen. Ik heb mijn begeleider en al 
mijn vrienden gevraagd wat ik nou moest 
doen. Wat blijkt: niemand komt eigenlijk 
met een volledige beurs. Dus dan neem ik 
wel een bijbaantje; ga ik een beetje bijles 
geven. Want als ik het niet doe, heb ik er 
echt forever spijt van! 

Anne, jij komt uit het overwegend 
katholieke dorpje Gennep. Merk je veel 
verschil met het voornamelijk atheïstische 
/ agnostische Leiden?

A: Jullie hebben serieus een vraag over 
het katholicisme? Wat cool! Het is voor 
mij niet zozeer een religie-ding, denk ik. 
Ik geloof heus niet dat Jezus in drie dagen 
is opgestaan – dat moet wel echt een kater 
van jewelste zijn geweest. Ik geloof ook 

Marion:
“Uit m’n loopbaantest 
kwam dat ik ingenieur 

moest worden. Dus er is 
ergens iets misgegaan!” Foto Anne: Finn KortmanFoto Marion:  Arthur Koppejan
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niet dat dit het lichaam van Christus is – 
nee, het is gewoon een lekkere wafel.

Wat geloof jij, Marion? Waar kom jij 
vandaan? 

M: O, eh, ik geloof niets. Mijn 
familie komt uit Drenthe, maar ik ben 
opgegroeid in Amersfoort. Het was een 
beetje gemengd, maar wel christelijk – 
ik heb op een protestantse basisschool 
en middelbare school gezeten. Ik ga nog 
steeds regelmatig naar de kerk, omdat 
ik dat leuk vind. Welke? Dat wisselt een 
beetje. Ik vind het heel leuk om naar 
verschillende kerken en kloosters te gaan, 
zeker als ze de mis in het Latijn doen 
of als ze allerlei bijzondere gebeden en 
liturgische voorwerpen hebben – daar 
geniet ik echt van. De inhoud vind ik 
vooral interessant als object van studie: ik 
denk dat religie een van de interessantste 
menselijke activiteiten is. Maar dat 
betekent niet dat ik zelf ook geloof.

Je houdt dus meer van de rituelen dan het 
geloven.

M: Ja, inderdaad. Als er een kerk 
zou zijn voor alleen vormen en geen 
inhoud, dan zou ik zo lid worden. Een 
van de dingen die de katholieke kerk zo 
aantrekkelijk maakt, is dat die zo visueel 
is: je kunt je gewoon laten leiden door alle 
vormen, en door een gemeenschap die 
allerlei symbolische handelingen verricht 
op vaststaande tijden. En het idee dat er 
zo’n lange geschiedenis bij hoort en dat je 
dan getuige mag zijn van wat er gevierd 
en gedacht wordt – dat vind ik heel mooi.

A: Dat snap ik wel. Mijn geloof is ook 
meer het gemeenschapsgevoel. Met de 

familie gaan we met kerstavond allemaal 
naar de kerk en daarna drinken we koffie 
met handgeklopte slagroom. En als ik ga 
trouwen, gebeurt dat bij een katholieke 
kerk. Dat is gewoon wat ik gewend ben 
en hoe het hoort. Als ik hier was geboren, 
was ik waarschijnlijk protestants geweest 
en had ik er even sterke gevoelens 
over gehad. Caspar gaat me hierover 
aanspreken, maar het gaat voor mij niet 
om wat je echt gelooft. Het is meer het 
gevoel van herkenning, het ritueel en de 
gemeenschap.

M: Anne, kun je uit je katholieke iden-
titeit (als ik het zo mag noemen) vreugde 
halen als het een keer tegenzit, of juist als 
het heel erg meezit? Dat je bijvoorbeeld 
denkt: “Ik voel me naar, dus ik loop even 
naar de kerk, kijk naar een Mariabeeld en 
dan voel ik me weer beter”?

A: Ja, dat heb ik weleens gedaan. Het 
is niet mijn eerste stap – dat is Netflix – 
maar ik heb het weleens gedaan. Laat 
ik het zo zeggen: toen ik voor het eerst 
tentamen had, wist ik dat er in Limburg 
veertien kaarsjes brandden. En als ik op 
vakantie ga en een kerk bezoek, steek ik 
een kaars op voor m’n familie. Het is het 
denken aan elkaar en het elkaar vinden in 
die gemeenschap.

Even terug naar jullie studie: hoe veel uur 
besteden jullie hier per dag aan?

A: Ik ben echt zo iemand die eerst uren 
gaat zitten soggen en zelfhaten, om vijf 
uur ga ik dan eens schrijven en om elf uur 
denk ik: “o, ik moet echt gaan slapen…” 
Maar het verschilt heel erg. Soms heb ik 
heel productieve dagen van negen tot vijf, 
en soms denk ik om vijf uur: “uhhh, ik 
heb nog niks gedaan!” en dan doe ik weer 
een uur of twee niks anders.

M: Ik weet het niet zo goed, alles komt 
wel voor. Ik denk tussen de vijf minuten 
en de twaalf uur, of zo? Wat ik wel goed 
vind werken is studeren in twee delen – 
dus tussen tien en zes en daarna tussen 
acht en twaalf. Dan kun je tussendoor 
slapen. Maar er zijn ook genoeg dagen 
waarop ik niks voor elkaar krijg.

A: Je moet de flow laten gaan. En soms 
brengt de flow je naar Tumblr.

Hebben jullie nog studietips? 
M: Wat je vooral moet doen, is naar de 

UB komen. Op een normale dag kom je 
er minstens vijftien Prometheanen tegen. 
Dat is echt heel gezellig! Laatst hebben 
we weer met een groepje Prometheanen 
ontbeten in de UB, om 9 uur. Iedereen 

had hele lekkere dingen mee, eitjes en 
brood en thee… Dan ga je de UB in om 
een paar uurtjes te werken en daarna ga 
je weer uitgebreid lunchen met elkaar en 
gezellig bijpraten. Je kunt je hart luchten 
als het even tegenzit; je kunt samen een 
tentamen voorbereiden; je kunt dingen 
vertellen over je paper. Kom naar de UB 
en je zult voor altijd gelukkig zijn!

A: Ik kon niet naar de UB, ik had 
zeventig boeken thuis! Mijn studietip is: 
plan tijd in. En maak het concreet. Zeg 
niet: “schrijf een essay”, maar: “maak 
structuur”, “deel woorden in”, “lees 
zoveel artikelen”. En maak lijstjes: die 
kun je afstrepen en dat geeft zo’n voldaan 
gevoel! Ik zet “opstaan”, “ontbijten” en 
“kleren aan” er ook op, want dan kun 
je meteen wat afstrepen. Verder: plan 
pauzes in. En zorg dat je het huis uitkomt, 
want anders word je helemaal gek. Zo 
beginnen horrorfilms.

Hebben jullie favoriete muziek om bij te 
studeren?

M: …Ik ben niet zo goed met allerlei 
apparaten en oordopjes, dus als ik in 
de UB werk, luister ik meestal niet naar 
muziek. Thuis luister ik graag mee 

Anne:
“Als het tegenzit, loop ik 
weleens een kerk binnen. 

Het is niet mijn eerste 
stap – dat is Netflix – 

maar ik heb het weleens 
gedaan. ”

De 3 beste SOG-tips van Anne
1. De televisieserie RuPaul’s Drag Race. Marathon die shit. Na afloop voel je je heel 
goed, want je hebt allemaal positive messages gekregen.
2. Bubble Game 3 of een andere bubble shooter. Ik ben er heel slecht in, maar toch.
3. Ouwehoeren met Rory [een van haar vrienden uit St. Andrews]. We zeggen 
ook niet meer “hoi” of “doei” of “ik ga slapen”; soms stopt het, en op een gegeven 
moment beginnen we weer.
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met Renés favorieten, zoals het tweede 
pianoconcert van Rachmaninov en 
allerhande Italiaanse opera’s. 

A: Ik heb een paar soundtracks die 
ik voor bepaalde projecten helemaal 
grijs heb gedraaid. De soundtrack van 
The Hours van Philip Glass, want Philip 
Glass is amazing. Max Richter’s Infra, die 
is precies lang genoeg om je echt even 
te focussen en als hij is afgelopen kun je 
even pauze houden. Voor mijn scriptie 
heb ik geluisterd naar de soundtrack van 
The Theory of Everything.

M: Wat voor mij ook werkt is een liedje 
van Tom Lehrer. Kennen jullie hem? Hij 
heeft The Element Song geschreven, een 
liedje waarin alle elementen supersnel 
achter elkaar worden gezongen. Hij heeft 
allerlei van dat soort liedjes, eentje gewijd 
aan een wiskundige genaamd Nikolai 
Ivanovich Lobachevsky. Het gaat over 
plagiaat… Altijd als ik klaar ben met aan 
m’n scriptie werken ofzo, dan luister ik 
dat even en dan ben ik weer blij. 

Wat heb je tijdens je eerste jaar geleerd, 
wat je voor altijd is bijgebleven?

A: Ik had een heel bevlogen literatuur-
docent – grote inspiratie – die ooit heeft 

geroepen: “Come on, guys: it’s literature! 
It’s all about sex!” Dat is ook wel zo. Seks, 
God, macht… of een combinatie.

M: Wacht, ik wil nog een tip geven: doe 
zo veel mogelijk extra vakken! Je eerste 
jaar is zo’n leuke gelegenheid om lekker 
bij allerlei colleges te gaan zitten en te 
kijken wat je leuk vindt: dan leer je veel 
over jezelf. Die kans moet je je niet laten 
ontglippen, want later kan het niet meer! 
Nu kan ik nooit meer college volgen, 
bijvoorbeeld, en dat stemt me heel treurig. 

A: Mag ik mijn tip ook veranderen? 
Neem risico’s. Ga op je muil! Nu kan het.

M: Zeker in je eerste jaar. Neem 
intellectuele risico’s. Luister niet te veel 
naar je docent – probeer zelf om leuke 
ideeën te ontwikkelen, want dan heb je 
veel meer plezier in je studie. Later kun je 
altijd weer meer conformeren.

A: Twijfel aan alles wat je wordt verteld. 
Stel vragen, ook als je het niet weet; dan 
juist vooral. Ik zeg de hele tijd domme 
dingen in mijn leven, want er zijn dingen 
die ik niet begrijp en dan wil ik weten 
waarom. Je zit toch op de universiteit 
om dingen te leren en nieuwe ervaringen 
te ondergaan? Be curious! Maar als je 
deze Pyros in handen hebt, is dit advies 

misschien onnodig, want Prometheanen 
zijn best wel nieuwsgierig.

Jullie zijn allebei al sinds 2009 lid bij 
Prometheus. Zien jullie veel verschil 
tussen toen en nu?

A: Echt gigantisch. Toen ik lid werd, 
was ik zo geïntimideerd door alle 
mensen. Ik heb het idee dat eerstejaars nu 
makkelijker aansluiting kunnen vinden. 
Ik denk dat Prometheus toegankelijker is 
geworden. Ik moet er wel de kanttekening 
bij plaatsen dat ik vind dat Prometheus 
tegenwoordig te veel als geeky wordt 
gepresenteerd; dat mag van mij wel in 
de gaten worden gehouden. Maar met 
het komende bestuur heb ik daar alle 
vertrouwen in.

M: Ik weet het niet zo goed. De 
mensen die ik het vaakst zie, buiten 
vaste activiteiten om, zijn net ietsje 
ouder, tussen de één en vijf jaar langer 
lid dan ikzelf, maar ik vind het moeilijk 
om te zeggen of hun Prometheus echt 
zo totaal anders is dan het onze. Ik ben 
al die jaren gewoon stug doorgegaan 
met kopjes thee drinken. Misschien was 
ik daarbij in het begin wat meer in de 
meerderheid en wordt er nu wat meer 
bier gedronken en er ook gemakkelijker 
tot ’s avonds laat geborreld. Toch denk ik 
dat Prometheanen altijd mensen blijven 
die van nieuwe ideeën, lezingen, cultuur, 
experimenten en gezelligheid houden.

Koffie of thee?
in koor: Thee!
M: Koffie is een medicijn.
A: Af en toe drink ik weleens koffie, 

maar er gaat niks boven een lekkere bak 
Irish Breakfast om de ochtend te starten. 
Thee is een aai over je bol, en koffie is een 
hamer in je gezicht. Als ik echt door moet, 
dan drink ik het wel, maar dan moet de 
koffie wel echt zo zwart zijn als mijn hart. 
Extreem zwart, duister en intens.

Anne, jij leest echt megasnel. Hoe doe je 
dat?

A: Zo lang als ik me kan herinneren, las 
ik alles stuk wat ik in mijn handen kreeg. 
Hier ben ik, zeg maar, amongst my people, 
maar ik groeide op in een dorp waar ik de 
enige was die Harry Potter las. Ik weet niet 
of ik mezelf heb getraind, maar ik verwerk 
het gewoon heel snel. Geef mij een boek, 
en de dag erna krijg je het van me terug. 
Misschien is het de kinderlijke drang om 
tot de volgende pagina te komen, om te 
weten wat er gaat gebeuren. Het verschilt 
wel per boek natuurlijk: een pageturner 
gaat makkelijker dan een traag linguïstiek 
artikel in het Middelengels. Daarom houd 
ik me misschien ook wel bezig met de 
middeleeuwen – de taal is een presentje: 
je blijft maar uitpakken, en er zijn allemaal 
verschillende kleuren cadeaupapier.

Hoe zit dat bij jou, Marion?
M: Het leuke van antieke teksten vind ik 

dat je er juist zo langzaam doorheen gaat 
– ik althans, omdat ik echt moet vertalen. 
Dan word je heel erg ontvankelijk voor 
de mogelijke betekenissen van ieder 
zinsdeel. Je zou als het ware een heel 

De 3 beste SOG-tips van Marion
1. Wandelen in de buurt van de Klikspaanweg. Daar zijn heel erg grappige schapen 
en geiten, dus ik ga vaak kijken om weer inspiratie op te doen.
2. Met mijn immer geliefde huisgenoten [René en Daniëlle] in de fusie zitten. En 
gewoon praten, of daar zitten met een boek en dan uiteindelijk toch veel te weinig 
doen.
3. De webcomic xkcd lezen, om dingen te leren over exacte wetenschappen en 
meer te weten te komen over waar Thomas enthousiast van wordt.

Anne:
“Ik groeide op in een 
dorp waar ik de enige 
was die Harry Potter las.”
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Voor deze omslag heb ik mensfiguren getekend. Deze figuren zijn aan het peinzen. Er 
was zelfs een figuur die helemaal verzonken is in zijn of haar gedachten, waardoor hij of 
zij met zijn of haar mond breed open stond. Verder zijn er alleen maar peinzende figuren.

Wat deze figuren aan het denken zijn, is niet uitgebeeld. Want wat men werkelijk 
aan het denken is, wordt vaak niet makkelijk gezien of uitgevogeld door anderen. Een 
vriend van mij vraagt vaak “Wat ben je aan het denken?” als ik leeg kijk of zwijg. Ik vind 
het zeer bijzonder dat hij dat vraagt, want op zo’n moment moet ik me ook vaak afvragen 
wat ik aan het denken was. En de gedachten zijn meestal leuk genoeg om te delen.

De peinzende figuren lijken tegen elkaar vastgeplakt te zijn. Mijn originele idee 
was dat het hele beeld op hersenen zou lijken, hersenen vanuit vogelperspectief. Ik merk 
helaas dat dit idee niet helemaal gelukt is. Maar de figuren zijn nog steeds op basis van 
dit idee georganiseerd. 

Voor de kleurenkeuze had ik allereerst een ‘kleurtest’ gedaan. Ik vulde kleuren 
groffig in om te kijken wat voor combinatie er het mooist uit zou zien. De kleuren die ik 
uiterlijk heb gekozen zijn in enige zin eerder exotisch dan Westers. Toen ik de kleuren 
invulde, wilde ik niet per se dat ze exotisch waren. Ik denk dat ik deze kleuren invulde 
doordat ik in mijn achterhoofd de al afgemaakte letters “Peins-Pyros” associeerde met 
kalligrafie.

Eden Zhang

De omslag uitgelegdartikel kunnen schrijven over één woord! 
Dat vind ik een hele leuke manier van met 
teksten bezig zijn. Het aantal regels dat je 
dan aan het einde van de dag hebt gelezen 
valt ontzettend mee, maar in de tussentijd 
heb je wel een heleboel plezier gehad.

Hoofd, handen of hart?
M: Het eerste waar ik aan dacht, was 

hart. Dat is extra leuk omdat in de Bijbel 
en in allerlei oude culturen het hart wordt 
genoemd als de plek waar je gedachten 
plaatsvinden.

A: Ik denk ook hart, maar wel het liefst 
in combinatie met hoofd. De Douglas 
familie, die ik in mijn scriptie behandel, 
heeft als wapenschild een bloedend hart.

M: Nu heb ik toch het gevoel dat ik 
het voor de handen moet opnemen. Het 
is zielig als die niet gekozen worden: 
dat voelt een beetje alsof Prometheanen 
dan niets geven om dingen die je met je 
handen kunt doen, zoals schrijven, breien 
of bakken.

En als je moet kiezen tussen ratio en 
emotie?

A: Emotie. Ik heb altijd meer gehandeld 
vanuit emotie dan ratio. Ik ben heel vaak 
te onstuimig, maar ik heb liever iemand 
die te emotioneel is, want daar kan ik mee 
omgaan, dan iemand die heel kil rationeel 
is. Dat voelt een beetje… onmenselijk. 
Dan praat ik gewoon met een robot. 

M: Ik denk ratio. Ik vind het prettig 
om, als dingen zich voordoen, daar dan 
eerst over na te denken. Ik vind het fijn 
als ik wat kan reflecteren voordat ik een 
beslissing moet nemen. Het is niet altijd 
goed, soms een beetje traag, maar... Nou 

ja, als ik moet kiezen zou ik voor de ratio 
gaan, maar dat betekent niet dat ik een 
hekel heb aan emoties.

Hebben jullie nog een afsluitende vraag 
voor elkaar?

A: …Hoe kom je toch aan al die leuke 
rokken, Marion? Haha, sorry! Ik wilde 
eigenlijk iets heel intelligents vragen…

M: Marktplaats en Engeland. 
In Engeland hebben ze allemaal 
winkeltjes voor oude dames waar ze 
bloemetjesrokken verkopen zoals degene 
die ik nu aan heb. Ik heb heel veel vragen 
aan jou, Anne, maar ik zal me kuisen… 
Hoe komt het dat je altijd zo veel energie 
voor dingen hebt?

A: Als je iets écht leuk vindt, waarom 
zou je je dan inhouden? Of het nou gaat 
over mijn fantastische Schotse gedichten, 
of mijn liefde voor scifi – als ik genuinely 
excited ben, dan kun je me niet stoppen. 
Omgekeerd, als ik echt boos ben, kan 
zoiets weer verkeerd uitpakken, maar het 
is meer een wens om echt eerlijk te zijn 
over wat ik voel en denk. Daarom heb ik 
denk ik voor emotie gekozen. Ik geloof 
niet in het verstoppen van emoties, want 
met opkroppen help je jezelf uiteindelijk 
niet. Als je iets leuk vindt, share it! 

M: Dat is iets waarin we een beetje 
verschillen, maar wat ik wel echt heel erg 
leuk aan jou vind.

A: Ja, jij bent iets diplomatieker. Jij weet 
wanneer je je mond moet houden, daar 
moet ik van leren.

M: Daarom zijn we dan ook assessoriale 
wederhelften!
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Wie Facebook heeft, is het ongetwijfeld opgevallen dat Vera Verkooijen het tot haar 
levensdoel heeft gemaakt om zoveel mogelijk selfies te maken. Dit nobele streven heeft 
haar de titel ‘Selfie Queen’ opgeleverd. Lange tijd heeft niemand haar bij het bereiken 
van dit doel in de weg gestaan, maar tijdens de Buitenlandreis naar Istanbul heeft zij 
eindelijk concurrentie gekregen. Tante Pyros heeft vernomen dat Marianne de Heer 
Kloots daar het plan opvatte om Vera van de troon te stoten door – nota bene met een 
selfiestick! – meer selfies te maken dan wie dan ook.

Vera lijkt haar verlies gelukkig goed te verwerken. Dit heeft mogelijk te maken 
met het feit dat zij komend jaar (samen met Steven Assenberg, Gerard Spaans, Bastiaan 

van Ganzen, en natuurlijk haar ‘bff’ Sanne 
Wortman) in het bestuur van de allerleukste 
vereniging van Leiden gaat, wat natuurlijk 
voldoende troost biedt. De eerste bestuurs-
selfie is zeer geslaagd, en Tante Pyros heeft er  

Tante Pyros

Pyros Light

#V
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vs.

Buitenlandreis 2014 (Napels)

Buitenlandreis 2015 (Istanbul)

daarom veel vertrouwen in dat het f.t.-bestuur een spetterend jaar gaat organiseren voor 
de Prometheaanse bevolking. 

Tot die tijd blijft Andromeda heersen, en dat doet zij nog altijd goed. Bijzonder 
populair was de lezing over creativiteit in de wetenschap. Zo inspireerde Maarten 
Lamers praeses Emily Klerks om verder te kijken dan Klassieke Talen: zij overweegt nu 
een heel andere master! Ook schijnt er een Prometheaan te zijn die na het bijwonen van 
deze lezing geen zalm meer kan eten, omdat dit een te groot verstikkingsgevaar met zich 
mee brengt. 

Tante Pyros moet hierbij wel vermelden hoe zorgwekkend slecht Prometheanen de 
laatste tijd met dieren omgaan. Alsof het niet erg genoeg is dat er tijdens de lezing hard 
werd gelachen om een dode zalm, heeft René tijdens het boerengolfen bijna een koe 
geraakt. Als olie op het vuur heeft een aantal Promethenanen tijdens het weekendje in 
Luik de oorlog verklaard aan de bedwants.  Een aantal bewoners van Van der Werfstraat 
9 heeft hun drang om onschuldige bedwantsen te vermoorden meegenomen naar 
Leiden, waar zij een slager hebben gevraagd hen bij deze missie te ondersteunen.

Emily, de drijvende kracht achter deze onnodige executie, heeft tijdens het einddiner 
echter zo’n mooie toespraak over het afgelopen studiejaar bij Prometheus gegeven dat 
Tante Pyros haar toch vergeeft voor het dierenleed. Deze terugblik op het afgelopen 
studiejaar maakt dat Tante Pyros een traantje weg moet pinken, maar ook dat zij zich 
verheugt op het aankomende studiejaar en alle roddels die dan zullen ontstaan.

#H
AG

IA
SE

LF
IA

“Marianne de Heer 
Kloots vatte in Istanbul 
het plan op om ‘Selfie 
Queen’ Vera Verkooijen 
van de troon te stoten.”
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Op 2 juni en 4 juni was het eindelijk zover: de twee opvoeringen van het toneelstuk 
‘Tweestrijd’ door toneelgroep Efeze, bestaande uit vijf acteurs (Eva, Floris, Meindert, 
Laurens en Schelte) en twee regisseurs/schrijvers (Vera en ikzelf). Het was fantastisch 
om te zien hoeveel Prometheanen en andere belangstellenden er in de zaal zaten tijdens 
de voorstellingen en ik ben iedereen erg dankbaar dat ze de gok hebben gewaagd en zijn 
gekomen. 

‘Tweestrijd’ is een verhaal over prille liefde en stekende jaloezie. Mark, de 
hoofdrolspeler, is smoorverliefd op Eva en ze krijgen een relatie. Zij heeft echter nog 
steeds contact met haar ex, Erik. Uiteengetrokken door de meningen van zijn hoofd 
en hart, die als personificaties op het podium aanwezig zijn, wordt Mark steeds 
achterdochtiger, totdat hij zijn vriendin met zijn jaloerse gedachten confronteert.

Voor deze Pyros ben ik gevraagd te schrijven over hoe het toneelstuk tot stand is 
gekomen. Daarvoor moeten we terug naar het begin van het jaar. Vera had een opzet in 
haar hoofd waar ze graag mee wilde werken, evenals een thematiek. Hierover hebben 
we met zijn allen ideeën uitgewisseld en zo kwamen we bij een verhaal. Dit verhaal is in 
de daaropvolgende maanden verder uitgewerkt door Vera en mij, met de hulp van de 
spelers.

Op deze manier klinkt het schrijven erg doelgericht en gestructureerd. De 
werkelijkheid was anders. Het aantal scènes, de loop van het verhaal, de personages en 
zelfs het einde van het stuk: geen van alle stond vast toen we begonnen te werken. Vera en 

ik zijn scène voor scène gaan schrijven. Tijdens de 
eerst tweewekelijkse en later wekelijkse repetities 
legden we onze teksten voor aan de spelers. 
Tijdens de in totaal ongeveer acht schrijfmiddagen 
overlegden we vervolgens over de reacties en hoe 
we verder moesten. Veel scènes zijn veranderd naar 
aanleiding van de opmerkingen van de spelers en 
veel van de grapjes zijn afkomstig uit improvisatie-
oefeningen. Ook gebaren  bewegingen en stukken 
tekst zijn tijdens de repetities bedacht. Zowel het in 
katzwijm vallen als de bitch slap zijn bijvoorbeeld 
voorgesteld door Schelte, die de rol van Hart 
vertolkte. Een bitch slap in één van de eerdere scènes 
is bijvoorbeeld voorgesteld door Schelte, die de rol 
van Hart vertolkte.

Efeze achter de schermen

René Kamerich

Omdat nog niet het hele toneelstuk geschreven was tijdens het repeteren van de 
scènes, Omdat de repetities al van start gingen voordat de tekst goed en wel af was, zijn 
de personages ook gevormd door de spelers zelf. Het personage Erik is sterk beïnvloed 
door zijn vertolker: Meindert. Ik ben ervan overtuigd dat Erik heel anders was uitgepakt 
als Meindert niet zo prachtig vies had gelachen tijdens één van de eerste repetities.

Van de eerste keer repeteren van een nieuwe scène heb ik bijzonder genoten. Ik heb 
er bijzonder van genoten als we een nieuwe scène voor het eerst gingen repeteren. Want 
een scène schrijven is één ding; of de teksten ook uitpakken zoals je hoopt, een ander. 
Soms werkt iets, soms niet. De “bric-à-brac”, gekocht op een Franse rommelmarkt, is 
uiteindelijk toch vervangen voor ”leuke spulletjes”. Op papier leek het een passende 
regel voor Sophie, het personage van Eva; in de praktijk werkte het niet zo goed.

Het is ontzettend spannend wanneer een scène precies zo wordt gespeeld als je 
had beoogd. De kille manier waarop Hoofd, Floris’ personage, Hart toebijt dat Sophie 
niet knap is wanneer ze eet, was volgens mij precies hoe Vera het voor ogen had. De 
wijze waarop Mark, gespeeld door Laurens, bezeten door jaloezie Sophie begon te 
beschuldigen op vakantie, was nog maniakaler dan ik had durven hopen.

Het was een erg mooie ervaring om dit alles samen met zes zo getalenteerde en 
gezellige mensen te hebben neergezet. Vera wil ik nog extra bedanken: het was een 
voorrecht nauw te mogen samenwerken met iemand die zo professioneel, enthousiast en 
kundig is. Onze gezamenlijke dank gaat uit naar Bo, die meerdere malen heeft gekeken 
naar verschillende scènes en commentaar heeft geleverd, en, wederom, iedereen die is 
komen kijken. Ik spreek namens heel Efeze als ik zeg: hopelijk tot volgend jaar!

Foto’s: Marijke van Kempen
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“Heb je ooit wel eens buiten rondgekeken? ‘s Avonds bedoel ik, heb je ‘s avonds wel eens 
rondgekeken?” vraagt het jongetje aan de vrouw die een bed verderop ligt. Het licht in 
de kamer is gedempt, alsof ze net in de schemering liggen, alsof van ze verwacht wordt 
dat ze gaan slapen.

Het jongetje kan niet slapen. “Alles is anders als je ‘s avonds rondkijkt. Donkerder, 
enger. Vind je niet?” De vrouw antwoordt niet, maar haar ogen zijn open en bewegen 
onrustig; ze is wel wakker.

“Ik vind donker eng”, fluistert het jongetje na een tijdje. Dan valt hij in slaap.

Het jongetje schrikt wakker als er een man de kamer binnen komt. De man mompelt 
wat, maar het jongetje kan hem niet verstaan. Hij kijkt naar de vrouw om steun bij haar 
te zoeken, maar zij kijkt voor zich uit. Hij hoort zijn naam een keer naar voren komen en 
antwoordt, maar de man zegt iets zonder dat het jongetje weet wat. Er zit een raam in 
de kamer, niet naar buiten, maar naar de gang. Terwijl het jongetje zijn aandacht daarop 
vestigt, komt de man naar hem toe en bekijkt hij hem even. Dan loopt hij weg. 

Als hij een paar minuten later terugkomt met een zak water, zegt het jongetje: “Ik 
wil mijn mama.”

De man kijkt hem even aan, legt een hand op zijn hoofd en pakt dan de arm van het 
jongetje vast. Het jongetje krimpt ineen; zijn arm doet pijn. “Ik wil mijn mama!” huilt het 
jongetje nu. De man schudt zijn hoofd, terwijl er een traan over zijn wang loopt: “No, no, 
tu madre esta muerta, lo siento! Lo siento!”

Het jongetje krijst het uit wanneer de man een naald in zijn pols steekt, maar wordt 
dan rustig. 

“Lo siento”, zegt de dokter nog een keer, terwijl hij met zijn vingers het haar uit de 
ogen van het jongetje strijkt.

Als het jongetje wakker wordt, is de kamer fel verlicht. De vrouw ligt onbewogen naast 
hem in een bed. Langzaam kijkt hij om zich heen, niet begrijpend waar hij is. Langzaam 
begint hij in paniek te raken en wild krijst hij om zijn mama. Er komen twee mannen de 
kamer binnen die hem vasthouden totdat hij rustiger is. Dan barst hij in huilen uit.

“Alles doet pijn, waarom komt mama niet? Waar is mama?” 
De mannen zwijgen. Een van hen vertrekt, de ander aait het haar van het jongetje 

totdat hij alleen nog stil snikt. Dan pakt hij een naald uit zijn jas en prikt deze in de lange 
buis. “Calm, please. We help you. Your mother… We are sorry, she no survive crash. Lo 
siento”, fluistert de man, terwijl het jongetje in een diepe slaap valt. 

Donker

Vera Verkooijen

In de morgen wordt het jongetje stil wakker. Hij zegt niets, eet niets, staart voor zich uit. 
Net als de vrouw die naast hem ligt. Een paar keer komt er iemand langs om de zak te 
vervangen, of om iets tegen het jongetje te zeggen. Hij heeft het opgegeven te begrijpen 
wat er aan de hand is, te begrijpen wat ze tegen hem zeggen. Hij denkt alleen nog maar 
aan mama en bedenkt avonturen die ze nog zullen beleven. 

In de avond wordt het jongetje krijsend wakker. Zijn hele lichaam lijkt te branden. Hij 
voelt een hand op zijn voorhoofd. Het is een koude hand en het verlicht de pijn een 
beetje. De vrouw die naast hem lag is uit haar bed verdwenen en staat nu naast hem. 
“Mama?” zegt hij zacht.

De vrouw boven hem knikt, terwijl de mannen binnenkomen en haar proberen weg 
te halen. 

“Sssssh, sssssh”, fluistert ze, terwijl ze het jongetje onder zich voelt verslappen. 
“Het donker is niets om bang voor te zijn.”

Er verschijnt een glimlach op zijn gezicht, dan verstilt hij.
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Interview met Pauline Gransier

Misschien heb je haar wel eens in haar paarse rolstoel in het Lipsius of de Hoogvliet 
gezien: Pauline Gransier. Naast een studie Film- en Literatuurwetenschap crosst ze het 
hele land door om zich sterk te maken voor de rechten van mensen met een beperking. 
“Wij doen dit eigenlijk voor elke Nederlander.”

In 2013 zat je in de halve finale van Bikkel 
van de Bart Foundation, een wedstrijd voor 
jonge ondernemers met een beperking. 
Wat heb je daar het meest van geleerd?

Vroeger baalde ik altijd dat ik dingen 
niet op de normale manier kon doen zoals 
anderen dat deden. Die ervaring daar 
heeft mij wel geleerd dat alles z’n moment 
heeft. Ik heb daar alles gebruikt wat ik tot 
dan toe geleerd had.

Eigenlijk is het helemaal niet erg dat ik 
niet doorging. De reden waarom ik niet 
in de echte finale kwam, was dat ze zich 
niet durfden te mengen met de politiek, 
en dat was nou net m’n hele punt. Ik 
snapte hen wel, maar uiteindelijk is het 
wel goed geweest dat ik niet doorgegaan 
ben, omdat ik nu zelf iets opgezet heb en 
dat is eigenlijk ook wel beter.

Samen met 9 andere jongeren ben je de 
beweging ‘Wij staan op’ gestart, waarin 
jullie delen van het VN-verdrag voor 
mensen met een beperking omzetten 
in concrete eisen. Wat is voor jou de 
belangrijkste eis en waarom?

Dat vertrouwen de basis is van al het 
handelen. Want wat je nu ziet, is dat er 

alleen maar wantrouwen is. Er wordt 
alleen maar gedacht vanuit bezuinigingen 
en niet vanuit wat iemand nodig heeft om 
zijn leven te leiden, of diegene nou een 
beperking heeft of niet.

Weet je wat het is? Mensen vragen zich 
af: waarom is dit nou belangrijk voor 
mij, want ik heb geen beperking? Dan 
wil ik zeggen: iedereen wordt ouder en 
gaat dingen nodig hebben. Wij doen dit 
eigenlijk voor elke Nederlander. Ook als 
je je been breekt kom je in deze molen 
terecht.

Hoe is de reactie van de politiek tot 
nu toe op het manifest en wat zijn je 
verwachtingen?

Dat is best wel bijzonder. We zijn 
uitgenodigd om te komen praten bij 
de landelijke bijeenkomsten van de 
PvdA, daar zijn we geweest. We zijn ook 

uitgenodigd bij het ministerie van VWS. 
Op zich is de reactie van de politiek best 
goed.

Alleen als ik kijk naar de reactie van 
mensen die voor mij gestreden hebben, 
mensen met een beperking, dan zijn die 
toch pessimistisch en bezorgd. Ze zijn 
bang dat wij ons laten inpalmen door 
de politiek doordat de politiek ons blijft 
uitnodigen. Zij zien het als een signaal van 
onze invloed willen beperken, wij zien het 
als uitnodiging tot samenwerking.

We moeten gewoon trouw aan onszelf 
blijven en goed in beeld houden wat 
wij willen en dan gaan praten. Het 
belangrijkste is dat ze ons gaan erkennen 
als gesprekspartner. Dat er niet meer óver 
ons gepraat wordt maar mét ons. Dat 
is een lange adem, maar die heb ik de 
afgelopen vijf jaar ook moeten hebben, 
want zo lang ben ik er al mee bezig. 

Hoe zou jouw ideale zorgwet eruit zien?
Ik zei dat gister al tegen Youri (Lentjes, 

red., bekend van De Beste Singer-
Songwriter van Nederland), want hij gaat 
ons campagnelied schrijven. Hij vroeg dat 
ook. Het vertrouwen moet er zijn en het 
zou gewoon handig zijn als alle partijen 
waar je mee te maken hebt één keer per 
jaar met elkaar om de tafel gaan zitten 
en vragen: wat heb je nodig? Dat zij erop 
vertrouwen dat jij ze op de hoogte brengt 
via één loket, want nu is het allemaal 
versnipperd als er iets verandert.

Kan je een voorbeeld noemen van de 
dingen die misgaan?

Ik ben twee dagen in de week bezig 
om überhaupt mijn dagelijks leven te 

organiseren. Twee dagen in de week ben 
ik kwijt aan bureaucratie. Ik praat daar 
niet superveel over, want daar worden 
mensen gewoon moedeloos van, maar 
dat is wel mijn leven. Als ik anderen 
hoor praten is de enige conclusie: een 
beperking hebben is een full-time job. Dat 
zou het niet moeten zijn. Mensen zouden 
niet alleen moeten focussen op wat je 
nodig hebt omdat je een beperking hebt. 

Je bezoekt veel concerten in het 
buitenland. Wordt er in het buitenland 
anders met gehandicapten omgegaan in 
jouw ervaring?

Ja, zeker. Ik spaar echt elke cent om een 
weekend weg te kunnen gaan, naar Berlijn 
of Londen, en dan bezoek ik meteen 
een concert. Als ik in Berlijn, Londen of 
Amerika ben en vraag: hebben jullie een 
ramp, een oprit, of kan ik mee met de bus, 
dan zeggen ze allemaal: o ja, natuurlijk! 

Hier in Nederland wordt er meteen 
zo’n groot probleem gemaakt van zoiets 
kleins. Ik denk dat het de Nederlandse 
mentaliteit is. Ik wil niet zeggen dat alle 

Francine Maessen

“Het belangrijkste is 
dat er niet meer óver 

ons gepraat wordt 
maar mét ons.”
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Nederlanders zo zijn, maar als ik het even 
op mijn persoonlijke situatie betrek: ik 
reis heel veel, vind ik, voor iemand die 
weinig energie heeft en het altijd druk 
heeft. Mijn broertje vraagt dan: wat doe je 
dan als de accu van je rolstoel leeg is? Dan 
denk ik: gewoon bellen. De gemiddelde 
Nederlander ziet heel snel beren op de 
weg. Ze maken er echt een probleem van. 

Het was voor mij echt een verademing 
om in Amerika te zijn, want in Nederland 
moet ik altijd nadenken: kan ik wel of 
niet drinken? Want er is bijna nergens een 
goed invalidetoilet. En in Amerika kon ik 
gewoon overal naar de wc!

Mijn hoofd staat continu aan omdat ik 
altijd vooruit moet denken. Er zit geen 
spontaniteit in mijn leven. Als ik overal 
naar het toilet zou kunnen en overal 
met het vervoer mee zou kunnen gaan, 
dan zou je me al wat spontaniteit terug 
kunnen geven.

Op 13 januari 2014 heb je de Tweede 
Kamer toegesproken over de nieuwe 
zorgwet. Hoe vond je het om daar te 
spreken, en hoe vond je dat er op werd 
gereageerd?

Dat was over de Participatiewet, over 
de arbeidsmarkt. Ten eerste mocht er niet 

geklapt worden in de Tweede Kamer, 
maar dat deden ze wel! Dat was al een 
aangename verrassing.

Mijn moeder is regelmatig in Den Haag 
te vinden, en nog steeds zeggen mensen 
tegen haar: o, was dat jouw dochter? Het 
heeft dus wel indruk gemaakt. Ze zeggen 
ook tegen mijn moeder dat het echt iets 
teweeg heeft gebracht op die dag, dat op 
dat moment mensen zijn gaan denken: 
wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? 
Dat mensen toen pas zijn gaan begrijpen 
waar de zere plek zit. Dus er is heel erg 
mooi op gereageerd. 

Ik had helemaal niet geslapen de nacht 
ervoor. Iedereen zegt: o, wat leuk dat je 
op tv bent geweest, wat goed dat je dit 
doet, wat knap dat je dit deed. Maar ik 
doe dit niet voor de lol, ik doe dit omdat 
het nodig is. Als het niet had gehoeven, 
had ik het niet gedaan, ik vind het 
verschrikkelijk dat ik daar moet zitten om 
erover te praten. Ik vond het dus dubbel. 
Ik accepteerde de complimenten, maar 
aan de andere kant dacht ik: de reden dat 
ik het moet doen is niet leuk.

Je zei al dat de Participatiewet over de 
arbeidsmarkt gaat. Wat zijn daar de 
problemen en de mogelijkheden?

Voordat ik had gesproken in de 
Tweede Kamer, zou ik mijn Wajong gaan 
verliezen. Na mijn betoog heb ik het voor 
elkaar gekregen dat de oude wajongers 
hem mogen houden. Het probleem is 
dat alles is gefocust op bezuiniging. Het 
wordt gewoon allemaal over één kam 
geschoren. 

Als je meer dan het minimumloon kan 
verdienen op papier, zoals ik omdat ik een 

universitaire opleiding doe, dan moet ik 
gaan concurreren met een gezond iemand. 
Omdat ik meer dan het minimumloon 
kan verdienen, heb ik geen recht meer 
op de voorzieningen die ik voorheen zou 
krijgen. Voor die participatiewet kon je 
makkelijker aan aanpassingen op het werk 
komen, makkelijker aan een job komen. 
Die fiscale voordelen voor de werkgever 
vallen nu ook allemaal weg. Dat is het 
probleem, dat ik moet concurreren met 
een gezond iemand. Want ook al kan 
ik op dit moment mentaal wel met jou 
concurreren, fysiek gezien kan ik geen 
volle dagen maken. 

In 2009 heb je je eigen dichtbundel ‘Daily 
Travels’ uitgebracht. Wat inspireerde je het 
meest tot het schrijven van deze bundel?

Daar vraag je me wat! Het is al 12 jaar 
geleden dat ik dat geschreven heb. Ik 
was toen in een hele andere fase, heel 
jong was ik nog. Ik ben, helaas, twee keer 
depressief geweest. En in de periode dat 
ik de dichtbundel schreef was ik best 
wel depressief, want ik had het contact 
met mijn vader verbroken, omdat hij 
alcoholist is, en ik was nog bezig met 
zoeken: wie ben ik met mijn beperking? 
Eigenlijk kon ik toen helemaal niet goed 

Voor meer informatie over Pauline 
en haar projecten kan je kijken op 

www.paulinegransier.com. Het 
manifest is te vinden op

www.wijstaanop.nl. 

“Na mijn toespraak in 
de Tweede Kamer zei 
iedereen: o, wat leuk dat 
je op tv bent geweest. 
Maar ik doe dit niet 
voor de lol, ik doe dit 
omdat het nodig is.”

mijn gevoelens onder woorden brengen, 
maar via gedichten lukte dat wel, dus dat 
heeft me eigenlijk geïnspireerd.  

Als je dat te persoonlijke informatie vindt 
voor in de publicatie, kan ik het gewoon 
weglaten.

Nee, misschien is het wel goed als je 
dat publiceert over mijn depressie, want 
iedereen denkt dat ik het meeste moeite 
heb met mijn beperking, maar ik heb meer 
moeite met het feit dat ik uit een gebroken 
gezin kom. Iedereen maakt hetzelfde mee, 
ook al zijn we anders.

“Iedereen denkt dat ik 
het meeste moeite heb 
met mijn beperking, 
maar ik heb meer 
moeite met het feit 
dat ik uit een gebroken 
gezin kom.”
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De farmaceutische industrie en schandalen; het lijkt bijna een huwelijk, een vrij slecht 
huwelijk. Sinds de jaren ‘60 zijn er veel misstappen begaan door de grote medicijnmakers, 
en het lijkt niet op te houden.

Een aantal maanden geleden verscheen er in het programma Zembla Internationaal 
een documentaire over het HPV-vaccin en medicijnschandalen van de afgelopen jaren.1 
In de documentaire komt voornamelijk naar voren wat voor agressieve marketing- en 
lobbytakken de medicijnbedrijven hebben en wat er zoal is fout gegaan met de zeer 
aangeprezen medicijnen.

Het vaccin Gardasil van Merck, wat baarmoederhalskanker voorkomt, wordt 
wereldwijd op de politieke agenda geplaatst en door diverse lobbygroepen aangeprezen. 
Hoewel er vragen zijn over de effectiviteit en gevolgen op de lange termijn, probeert 
het bedrijf het medicijn wereldwijd onderdeel te maken van vaccinatieprogramma’s. Dit 
lukt hen, maar er is al snel kritiek en er komen signalen binnen van bij-effecten onder de 
gevaccineerde meisjes.

In de documentaire wordt gezegd dat Merck het medicijn te snel op de markt heeft 
gebracht, zonder te kijken wat de langetermijngevolgen zouden kunnen zijn. De media 
roepen “big pharma is at it again”, waarop de focus wordt gelegd op de geldstromen achter 
al deze acties en het beeld van een graaibedrijf wordt geschetst. Ik vind het interessanter 
om hier op in te gaan, aangezien de beweegredenen van Big Pharma hierdoor zichtbaar 
en begrijpelijk worden. Hiermee wil ik niet het gedrag goedpraten, immers: explanation 
does not imply justification.

Voor degenen die meer willen weten over de zin en onzin van Gardasil: een klein 
compendium van artikelen is te vinden op de website van skepticalraptor.com.2 Snopes.
com heeft een artikel over de onterecht gecorreleerde doden van het vaccin.3

Kost-da?
De eerste vraag die rijst gaat over het onderzoek naar Gardasil: hoeveel zou Merck eraan 
hebben uitgegeven? Een artikeltje uit 2007 vertelt dat Merck rond de 250 miljoen dollar 
heeft uitgegeven aan het onderzoek naar Gardasil.4 Het onderzoek heeft in totaal zo’n 
23 jaar geduurd (1995 – 2008)5, maar verdere bronnen die 250 miljoen als kostenpost 
melden, kan ik niet echt vinden.

Plos One, een online wetenschappelijk journal, publiceerde in 2013 een artikel over 
de kosten en baten van vaccinonderzoek tussen 1998 en 2009.6 Hierin is berekend dat het 
maken van een vaccin in die periode iets minder dan 11 jaar kost en 6% kans heeft om 

op de markt te verschijnen. De kosten zouden variëren van 180 miljoen tot 820 miljoen 
euro, waardoor Gardasil een relatief goedkoop vaccin moet zijn geweest. Het bedrag 
klinkt onwaarschijnlijk en het gelobby om zo de gemaakte kosten terug te verdienen, zou 
hierbij ook niet logisch zijn.

Laten we het wat algemener bekijken: op Forbes staat een flink aantal artikelen over 
de kosten die farmaceutische bedrijven maken bij hun onderzoek naar medicijnen. Kort 
door de bocht kost het ongeveer tweeënhalf miljard euro7-8 om een medicijn te ontwikkelen 
– van “ik heb een idee!” tot flesje op de plank bij de drogist –, waarbij de risico’s van 
het onderzoek zijn meegenomen. Het werkelijke onderzoeken van een medicijn is een 
fractie goedkoper, maar bij de eerste tekenen van bijwerkingen moeten de onderzoekers 
van voren af aan beginnen of het plan laten varen. Slechts 1 op de 10 medicijnen komt 
ook werkelijk in de drogisterijen terecht, wat de totale onderzoekskosten zo enorm 
opschroeft. In het artikel van Matthew Herper wordt vermeld dat een grote clinical trial, 
een test op patiënten, zo’n 100 miljoen kost.7 Aangezien een medicijn minimaal drie 
succesvolle clinical trials achter de rug moet hebben om geaccepteerd te worden – elk met 
een steeds grotere populatie –, begint het kostenplaatje aannemelijk te klinken. Wat ook 
wordt vermeld is dat medicijnonderzoek gemiddeld 12 jaar duurt. 2,5 miljard over 12 
jaar is een enorme investering voor de aandeelhouders, die daar wel een zekere garantie 
voor willen hebben.

Desalniettemin is er een flinke discussie ontstaan door het artikel van Matthew: 
er was kritiek op de uitgevoerde berekeningen en er waren opmerkingen over de 
ondoorzichtigheid van de geldstromen binnen de medicijnbedrijven. Wat ik ook vond 
was iets als “AAAH JE BENT EEN SOKPOP VAN BIG PHARMA *kauwt quinoa*”.

Nog even over het originele onderzoek: de bron van Matthews stukje is een 
onderzoek van Joseph DiMasi, een onderzoeker aan het Tufts University center for the 
study of drug development. Dit centrum is de enige partij die de financiële gegevens van 
de farma-industrie mag inzien. Het wordt daarnaast ook financieel ondersteund door 
de medicijnbedrijven, wat voor veel mensen een teken aan de wand is. Zo verscheen er 
in 2011 een artikel van Donald Light en Rebecca Warburton in het journal BioSocieties8, 
waarin ze meldden dat de onderzoekskosten per medicijn niet meer dan 55 miljoen zijn, 
een schokkende factor 50 kleiner. Het kwam de schrijvers op veel kritiek te staan, zowel 
inhoudelijk als over de toon en schrijfstijl.

Een ander artikel op Forbes weet op een vrij eenvoudige manier de uiteindelijke 
kosten van DiMasi’s onderzoek te staven9: van de 2,5 miljard worden kosten om de 
aandeelhouders te belonen afgetrokken: 1,1 miljard. Bij de overgebleven 1,4 miljard 
wordt 300 miljoen opgeteld voor kosten na het toelaten van het medicijn op de markt, 
waardoor DiMasi’s berekende RnD-kosten op 1,7 miljard uitkomen. Vervolgens neemt 
de schrijver, Merrill Matthews, de gemiddelde jaarlijkse onderzoekskosten van de grote 
medicijnbedrijven en deelt ze door het aantal op de markt verschenen medicijnen. 
Het gemiddelde hiervan, berekend over 10 jaar, levert een vergelijkbaar kostenplaatje 

Yorim Christiaanse

Shhh... It’s afraid.
De farmaceutische industrie uitgelegd
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op: 1,75 miljard. Dit is met openbare cijfers gedaan, geleverd door de FDA (Food and 
Drug Administration), in tegenstelling tot de privédata waar DiMasi mee werkte. Het 
is een indicatie dat het totaal bedrag van 2,5 miljard niet zo overdreven is als sommigen 
vermoeden. 

Me too’s
Toch: er zijn meer factoren die invloed hebben op de kosten. Wat hierbij speelt is het 
risico op de markt en de patentwetgeving. Tijdens een college over drug discovery werd 
mij verteld wat de spelregels zoal zijn en hoe een gemiddeld onderzoeksprocedé in 
elkaar zit. De afbeelding hieronder toont de verschillende stappen:

De eerste 6,5 jaar is voor basaal onderzoek, wat voor sommige medicijnen op de 
universiteit gebeurt en voor anderen in de laboratoria van de farmabedrijven. De 
onderzoekers hebben al een idee over hoe het mechanisme werkt om een ziektebeeld te 
bestrijden, maar ze hebben het juiste molecuul er nog niet voor. Wat vaak wordt gedaan 
is high-throughput screening: geautomatiseerd stofjes testen. Dit gebeurt in laboratoria 
waarin robots honderdduizenden verschillende moleculen testen op de cellen van 
belang, en daarbij elke respons uitmeten. Ongeveer 1% van de geteste stoffen blijkt een 
effect te hebben en wordt dan meegenomen naar de volgende stap. Hier wordt door 
mensen onderzoek gedaan, net zolang tot ze uitkomen bij een stof die het juiste effect 
heeft bij een zo laag mogelijke dosis. Dit zijn de zogeheten “hits”, die uiteindelijk worden 
verbeterd tot “candidates”. Candidates zijn getest op ratten en honden, waarbij werd gelet 
op tal van mogelijke afwijkingen en bijwerkingen. De candidates worden in de zeven jaar 
erna getest in fase 1-, 2- en 3-klinische studies. Als dat helemaal goed gaat, volgt er nog 
een periode van registratie, waarna je het medicijn mag produceren en verkopen.

Maar: er zijn al snel kapers op de kust! Met de huidige patentwetgeving is het 
mogelijk om patent aan te vragen op een molecuul met ongeveer dezelfde structuur, 
waardoor bedrijven makkelijk kunnen meeliften op de onderzoeksresultaten van 
anderen. Deze medicijnen worden “me too’s” genoemd, vanwege de opportunistische 
insteek. Zie bijvoorbeeld de twee moleculen hieronder, Cimetidine (links) en Ranitidine 
(rechts). Ze zijn gespiegeld om de zwavel, maar beide hebben eenzelfde actieve tak 

met stikstoffen eraan. Hun werking is ook hetzelfde, maar Ranitidine is ontwikkeld als 
reactie op de ontwikkeling van Cimetidine, vijf jaar eerder10. Hiermee kon het proces 
van het zoeken naar een beginstructuur worden overgeslagen, wat normaal een flinke 
kostenpost is. Me too’s zijn voor bedrijven een reden om de kat uit de boom te kijken en 
geven geen aanzet tot innovatie, gezien de eerder genoemde financiële risico’s. Ofwel: 
“Waarom zou ik het vuilnis buiten zetten, als m’n huisgenoot het ook kan doen?”

Ironisch genoeg zijn de twee bedrijven die Cimetidine en Ranitidine hebben ontwikkeld 
in 2000 samen gegaan tot de farmareus GlaxoSmithKline...10

Low-hanging fruit theorem
Als laatste wil ik nog een probleem 
aanhalen dat nu vooral van toepassing is 
op het antibiotica-onderzoek: low-hanging 
fruit. Sinds de vondst van penicilline in 
1897 hebben we ongeveer 100 jaar gebruik 
kunnen maken van antibiotica. Het 
ontdekken en ontwikkelen van antibiotica 
is tot de jaren ‘60 als een razende gegaan, 
maar daarna nam het aantal vondsten 
af. Tegenwoordig worden nog maar weinig nieuwe antibiotica gevonden, omdat alle 
bekende stoffen al volledig uitontwikkeld zijn. Alle bekende routes zijn al bewandeld; 
al het laaghangende fruit is al geplukt. Wat overblijft, zijn de appels die veel hoger in de 
boom hangen. Alleen met de grootste moeite of de dikste mazzel weet je die te bereiken. 
Het gevolg is dat de investeringen voor antibiotica-onderzoek omhoog moeten en de 
risico’s ook stijgen. Ter compensatie moeten de marktprijzen omhoog gaan, waardoor 
bedrijven minder geneigd zijn zich initieel te storten op het onderzoek. Er is kritiek op 
dit idee, onder andere door John Lamattina, de head honcho van Pfizer Global Research. In 
een artikeltje op Forbes stelt hij dat in elk tijdperk van het medicijnonderzoek er obstakels 
waren die men alleen met de grootste moeite kon overkomen en dat de succesverhalen 
gering waren.11 Volgens Lamattina worden de vondsten uit die tijd beschouwd als 
laaghangend fruit, omdat men er met de kennis van nu op terug kijkt.
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Conclusie
Wat wil ik hier allemaal mee zeggen? Eigenlijk iets heel simpels: Big Pharma is om een 
reden Big en, hoewel het niet altijd de BFG* is, moeten we ze niet met argusogen bekijken 
en er geen schande van spreken dat er miljarden in omgaan. Honderd kleine bedrijfjes 
zouden waarschijnlijk niet kunnen doen wat één grote doet...

Bronnen
1   http://journalistiek.npo.nl/dossiers/farmaceutische-industrie/370_35287-franse-
    klokkenluider-ontmaskert-de-farma-lobby
2   http://www.skepticalraptor.com/skepticalraptorblog.php/one-stop-shop-science-
    myth-debunking-gardasil/
3   http://www.snopes.com/medical/drugs/gardasil.asp
4   http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/25267/title/How-Much-
    Should-Gardasil-Cost-/
5   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3138722/pdf/nihms270118.pdf
6   http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0057755
7   http://www.forbes.com/sites/matthewherper/2012/02/10/the-truly-staggering-cost-of-
    inventing-new-drugs/
8   http://www.palgrave-journals.com/biosoc/journal/v6/n1/abs/biosoc201040a.html
9   http://www.forbes.com/sites/merrillmatthews/2015/04/11/the-high-cost-of-inventing-
    new-drugs-and-of-not-inventing-them/
10   https://en.wikipedia.org/wiki/Ranitidine
11   http://www.forbes.com/sites/johnlamattina/2012/03/02/there-has-never-really-been-
      low-hanging-fruit-in-pharma-rd/

Afbeelding Tijdpad medicijnontwikkeling:
Prof. Dr. Stan van Boeckel, college Drug Discovery.
Afbeelding curve met gevonden antibiotica:
Prof. Dr.Gilles van Wezel, college Global Regulatory Networks in Bacteria.

*  “Big Friendly Giant”, niet “Big Fucking Gun”...

Nog nooit heeft de pr-commissie zo lang en diep gepeinsd als bij het schrijven van de 
eerste tweet van Prometheus. Nou ja, misschien bij het brainstormen over het logo, de 
precieze kleurstelling van Prometheus-rood (kleurcode #DB291d, knoop het in je oren!) 
en het huisstijlhandboek... Maar die eerste tweet kwam zeker in de buurt.

Op 21 juni 2015, tijdens de 22e pr-vergadering, zag het langverwachte Prometheus-
twitteraccount het licht. Binnen één seconde was de eerste volger binnen, Beatrijs 
Ritsema, en in de minuten daarop volgden nog meer online grootheden, zoals Bo I van 
Nederland. Met andere woorden: de druk om ons eerste ‘snelle, korte boodschapje’ 
(© Beatrix, Kersttoespraak 2009) te verspreiden, was ondraaglijk groot. Maar wat zet je 
als culturele studentenvereniging van Leiden in zo’n openingstweet?

Vele creatieve hoogstandjes passeerden de revue. ‘Volg Prometheus nu ook op 
Twitter’? Nee, toch te gebiedend. ‘Het vuur van Prometheus brandt nu ook op Twitter’? 
Nee, toch te cliché. Simpelweg ‘CULTUUR!’? Nee, toch te incrowd. En: er moest natuurlijk 
een #hashtag in!

‘Prometheus op Twitter! #cultuur’ werd het dus. We dachten nog even aan 
‘#CULTUUR’ maar vermeden toch het schreeuwen in deze soms zo schreeuwige nieuwe 
wereld waarin onze vereniging zich begaf. 22:45 uur was het zover. We slingerden het 
boodschapje het web op. Twitter, daar zijn we dan!

Freek van Vliet

#cultuur
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David keek naar het belknopje naast de brievenbus.  Het was een klein knopje, dat niet 
langer glom in het zachte licht van die dag. Het was dof geworden, stoffig en mat. Deze 
knop was in geen tijden schoongemaakt. In geen tijden gebruikt. Naast de knop stond 
in zwarte letters: 33a J.B. Marcus. David zuchtte, terwijl hij zijn vinger langzaam naar de 
bel bracht. Zou het helpen om nog een keer aan te bellen? Misschien was hij niet thuis. 
Of deed hij simpelweg nooit meer open? Dat weet je nooit met oude mensen. Zeker niet 
met mensen zoals meneer Marcus. Nog even hing zijn vinger boven de bel, tot uit een 
kleine luidspreker naast de bel een krakende stem klonk. Of de stem zelf kraakte of dat 
de luidspreker verantwoordelijk was kon David niet onderscheiden. 

“Ja?” klonk het, gevolgd door een zachte ruis. Het klonk alsof buiten een regenbui 
was begonnen, maar de donkere wolken waren daarvoor nog te ver. David nam een 
flinke hap lucht en antwoordde, bijna op een fluistertoon. “Hallo, meneer Marcus. Mijn 
naam is David.”

Weer een moment van stilte. De ruis werd nu en dan onderbroken door zwaar 
geadem, de klank van een oude mond die spreken niet meer gewend was. “David wie? 
Ik ken geen David.” 

Zou hij het zeggen? Niets zeggen zou niet helpen, want dan zou hij zeker niet 
opendoen. Maar zou hij wel opendoen als hij zijn echte naam gaf? Was het misschien te 
lang geleden voor Jan Marcus? Zoiets behoorde je niet te vergeten, concludeerde David. 
Met een onderdrukte woede in zijn stem noemde hij zijn achternaam.

“Katz. Ik ben David Katz. Ik kom voor Jan Bert Marcus. Ik kom namens de familie 
Katz.”

Shit, dacht David snel. Hij had te hard doorgedrukt. Nu zou hij nooit opendoen. 
Katz. Hoe had hij zo stom kunnen zijn? Zo lang had hij naar dit moment toegewerkt. In 
zijn zak omklemde zijn hand een ijzeren handvat, zijn vinger speelde met het hamertje. 
Het moment suprême, en dan… Tot zijn verbazing klonk er een zoemend geluid, en 
de deur naar de galerij klikte van het slot. Verderop schoof een deur open, waarop in 
zilveren letters het nummer 33a stond. David slikte, en liep op de deur af. 

Nu liep hij daar. Vijf jaar geschiedenis en vele jaren voorgeschiedenis hadden tot 
dit moment geleid. Vele jaren, en zo veel levens. De herinneringen, de laatste wensen, 
de hoop en de dromen van zo veel mensen weggevaagd vanwege de afgunst van één 
man. Eén man, die zonder pardon verantwoordelijk was voor onbespreekbaar verdriet. 
Pas een week van tevoren had Davids vader de moed gehad hem te vertellen wat er 
gebeurd was, op kerstavond 1944. Het kloppen van een geweerkolf op de deur, de 
soldatenlaarzen in het gangetje, die waren hem altijd bijgebleven. ‘Mevrouw en meneer 

Katz, u bent schuldig bevonden aan hoogverraad. Komt u met ons mee.’ 
Later pas had zijn vader kunnen achterhalen wie hen verkocht had aan de bezetter. 

David omklemde het ijzeren handvat nog steviger. Nooit was deze man berecht. Nooit 
had een rechter zich over hem ontfermd. Hij was verdwenen van de radar, als een rat in 
de goot. Het had David moeite gekost hem op te sporen, maar het was het uiteindelijk 
waard geweest. Toch? Nog voor David bij de deur was gearriveerd, kwam de oude man 
al uit de deuropening gelopen. Zijn ogen waren niet bang, maar verslagen. Een kleine 
glimlach, geen grijns, liep over zijn gezicht. Zijn stem was zacht, maar gebroken door de 
tijd. Snel trok David zijn vuurwapen uit zijn zak, en richtte het op de man. 

“Meneer Marcus. U bent schuldig bevonden aan verraad.” Zijn stem trilde. Het had 
niet de kracht van de SS-er. Het had niet diezelfde haat. 

“Net als je grootouders”, sprak de oude man, voordat hij zijn ogen sloot. Zijn 
gezicht was rustig, alsof hij vrede had gesloten. David slikte nog een keer, en sloot toen 
ook zijn ogen. Zijn vinger lag licht op de trekker. Dit was rechtvaardigheid. Toch? 

Bo Salomons

De rancuneuze aanbrenger
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Een eenheid dopamine moet zo snel mogelijk naar de frontale cortex gebracht worden. 
Help jij hem de weg te vinden?

Gerard Spaans

Puzzel: Hersendoolhof
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Sander Huls

Quotes van de buitenlandreis

Erwin:  Caspar, kan jij hem er even uithalen voor Mariska?
Caspar:  PARDON?

Maxine:  Wat is het tegenovergestelde van preuts?
Steven:  Mariska.

Eden:
Bewapend afdingen kan op alles. 

Sanne M:  Ik heb heel vaak ruïnes beklommen! 
Erwin:  Sander, ze noemt je een ruïne!

Sander:  Oh, René is een toerist!
Vivian:  Kunnen we hém dan niet op de brandstapel gooien?

Daniëlle:  Waarom hebben we zo veel vertrouwen in Gerard?
Sanne W:  Gewoon, omdat hij op Dirk Kuijt lijkt..

Francine M:
Minerva kan in de fik, dus je kán er leuke dingen doen.

Arjan:
Ik heb wel een hart, ik wil er alleen niks over horen.

Charlotte:  Als je hier uit vaart, kom je in
allerlei vreemde onbekende landen.
Sander:  Het Oostblok.

Francine M:
Er staat niks in de Koran over Mohammed klonen.

Marijke:
Felix heeft baardskills.

Erwin:  Kun je je voorstellen, René in een zee van vrouwen?
Sander:  Wat is Andromeda dan?

Charlotte:
What happens in the happy hole...

Vivian:  One Turkish tea please, without sugar.
Ober:  Ah, you’re sweet enough?
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Colofon
De Pyros is het verenigingsblad van 
A.S.V. Prometheus.

De redactie bestaat uit Yorim 
Christiaanse (eindredacteur), Francine 
Geurts (hoofdredactrice), Freek 
van Vliet (layouter), Eden Zhang 
(illustrator), Gerard Spaans, Ginger 
Haasbroek en Francine Maessen.

Onze dank gaat uit naar Erwin Dijkstra, 
Bo Salomons, Vera Verkooijen, René 
Kamerich, Sander Huls en Tante Pyros 
voor hun toevoegingen aan deze editie.

Dit is de Pyros van augustus 2015, 
gedrukt onder bestuur Andromeda. 
Het betreft de tweede druk van het 
kalenderjaar 2015 en de derde van het 
academisch jaar 2014-2015.

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

1) Yorim  Ik douche, dus ik denk. Gelukkig 
staan m’n huisgenoten niet te wachten tot ik 
klaar ben...

2) Gerard  Is deze beker nu al leeg? Staat dit 
symbool voor de leegte die na de studietijd 
komt? Voorkom ik deze symbolische leegte 
door de beker bij te vullen? ... In ieder geval 
verhelpt het de fysieke leegte.

3) Francine G.  Ik denk nog vaak aan deze 
#relatable tweet van Felicia Day van afgelopen 
april:
“Average night: 
1. Want to play a video game.
2. Log into Steam. 
3. See 1000 games installed I haven’t played. 
4. Log off and watch TV.”

4) Francine M.  Ik peins over welk boek ik nu 
weer eens zal gaan lezen. Wordt het historisch, 
manga, short stories uit de periode van het 
realisme of toch de nieuwe Maarten ‘t Hart?

5) Ginger  Ik peins (in naam der scriptie) over 
Wittgensteins negatie-operator, en over de 
hoogte van de boete die ik de UB inmiddels 
verschuldigd ben voor het tweede boek.

6) Freek  Waar ik bijna elke dag mijn hoofd over 
breek, is de volgende kwestie van levensbelang: 
hoe kan het dat m’n iPod-oortjes altijd - maar 
dan ook ALTIJD - in de knoop zitten als ik ze 
uit m’n tas of broekzak haal? HOE?

7) Eden  Ik denk vaak na op het moment dat ik 
op bed lig, vlak voordat ik in slaap val. Over 
wat er is gebeurd, of over dingen die nooit 
lijken te gebeuren.
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