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Waarde lezer,

Het thema van deze Pyros werd geïnspireerd door het jaargetijde waarin hij verschijnt. 
Bo en Francine hebben de kou aan den lijve ondervonden voor hun artikel over 
snowboarden, Erwin dook in de algemene geschiedenis van Antarctica en Bo beschreef 
de militaire geschiedenis van Moskou. Cultuur is natuurlijk ook cool: Freek analyseert 
de Nederlandse en Vlaamse vertalingen van Frozen’s veel te populaire lied ‘Let It Go’ 
en Yorim brengt ons op de hoogte van de Rule of Cool. Ikzelf heb het thema in de wind 
geslagen en mijn ervaringen als vrijwilliger bij een drietal evenementen besproken. En 
Ginger en Yorim interviewden Berk en Cid. Wij zijn gewoon te cool om ons aan het 
thema te houden, ofzo.

Naast alle redactionele stukjes staan er in deze Pyros ook weer een hoop freelancers. 
De leden van het Schrijversgilde waren uitgenodigd om iets te verzinnen rondom ‘De 
Sneeuwkoningin’, een sprookje van Hans Christian Andersen uit 1844. Lesley schreef 
een gedicht over het begin, wanneer een toverspiegel in duizend stukjes uiteen spat. 
Al snel krijgt het jongetje Kay een stukje van deze spiegel in zijn hart en oog, waardoor 
alles wat mooi is lelijk wordt en andersom, zoals mooi omschreven is door Suzanne. 
Kay vertrekt met de Sneeuwkoningin, waarna zijn buurmeisje Gerda op reis gaat om 
hem te redden. Thom schetst Gerda’s queeste in drie ollekebollekes. Ook Rik werd 
geïnspireerd door de zoektocht, maar hij beschrijft een beeldentuin die doet denken aan 
die van de Witte Heks in Narnia. Het laatste verhaal is van Cathy, die, toen ze over de 
rode rozenstruiken las die in de tuinen van Kay en Gerda staan, natuurlijk meteen een 
liedje in haar hoofd kreeg.

Naast de leden van het Schrijversgilde zijn er nóg meer mensen die een stukje voor 
ons hebben geschreven. Sander verzamelde tijdens het kennismakingskamp allerlei 
twijfelachtige quotes en Tante Pyros luisterde goed naar alle roddels om de Pyros Light 
te kunnen vullen. Marijkes artikel over de Drakentaal in Skyrim is, naar eigen zeggen, 
het nerderigste wat ze ooit geschreven heeft. En Vera stuurde opnieuw een verhaal in dat 
een stuk donkerder is dan haar persoonlijkheid.

Vanaf deze plek wil ik Yorim bedanken voor de drie prachtige Pyrossen die onder zijn 
eindredacteurschap zijn verschenen en Ginger veel succes wensen met de taak die zij 
vanaf januari op zich zal nemen. In de tussentijd wens ik de lezer veel plezier met deze 
Coole Pyros!

okdoei,
Francine Geurts

door Francine Geurts

Nadat de spiegel was gebroken
Verdween de warmte die het glas bond
Juist de reflectie van het echte
maakte dat het licht de wereld bescheen
Nu verspreiden zich de duizenden splinters
Als vleermuizen in de nacht

Gebroken ijs in scherven
Waar te midden de vogel lag
Zijn veren enkel nog van sneeuw
Een bevroren spanwijdte – nooit meer vliegen
De vogel had wel een lied
Maar geen geluid drong door
Gedempt door het gure, het koude

Toch zong de vogel onafgebroken
Zonder enkele akoestiek
Het geluid weerkaatste eenzaam terug
Op een maandag zocht hij zijn stem
Maar vrijdags gloeide zijn tong 
De kalender verstreek

De sneeuwvlokken smolten
en een palet van kleuren verscheen
Hij opende zijn snavel - schreeuwde
De papegaai steeg op naar ‘t zuiden
Zijn veren dwarrelden op de wereld neer
De lichtval kleurde de scherven in

door Lesley Jol

De Sneeuwkoningin
Een vogel
van sneeuw
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Geografisch onderonsje
Zoals alle goede verhalen begint dat van Antarctica op het supercontinent Gondwana. 
Onze favoriete pool chillde (pun intended) met Afrika, Zuid-Amerika en delen van Azië 
en had het vooral naar haar zin in het Paleozoïcum (ca. 540-250 miljoen jaar geleden) 
toen zij zich vanaf de evenaar 
uitstrekte naar het noordelijk 
halfrond en voorzien was 
van tropische zeeën. Aan het 
eind van deze geologische 
periode was Antarctica 
echter opgedroogd en ten 
tijde van het Mesozoïcum 
(ca. 250 tot 55 miljoen jaar 
geleden, bekend van de 
dinosauriërs) zorgde  een 
opwarmende aarde ervoor 
dat het grootste deel van 
Gondwana een woestijn 
werd . Ook begon ongeveer 
160 miljoen jaar geleden het verstandshuwelijk dat een supercontinent meestal is uit 
elkaar te drijven en voor je met je ogen kon knipperen (zo’n 145 miljoen jaar later) lag 
Antarctica op de zuidpool van de aarde en droeg zij haar vertrouwde witte jas.

Nomen est omen – maar niet helemaal
Veelschrijver, alleskunner en artsenzoontje  Aristoteles was met zijn Meteorologie de 
eerste die over een zuidelijk arctisch gebied schreef – of de eerste van wie die gedachte 
bewaard is gebleven – en eveneens verantwoordelijk voor de term ‘Antarctica’ die los 

door Erwin Dijkstra vertaald ‘tegenpool van het arctisch gebied’ betekent. De mensheid,  de oorlogszuchtige 
flaporen zijnde die de marsmannetjes elke zondagavond uitlachen op MPO1, faalde 
enkele keren voordat zij de uiteindelijke zuidpool vond. Zo heette één van de16de 
eeuwse Franse koloniën in Brazilië ‘Frans Antarctica’. Nadat een stel Russen in 1820 de 
eerste nagelaten glimp van de ijskap down under opvingen, werd ‘Antarctica’ eind 19de 
eeuw voor het eerst als continentale naam gebruikt door cartograaf John Bartholomew. 
De familie van deze Schot had ironisch genoeg weinig verbeeldingskracht waar het 
naamgevingen betrof – hij was de alweer de zoveelste John Bartholomew in een lange 
reeks John Bartholomews.

Menselijke bemoeienis loopt altijd goed af
Antarctica is het enige continent zonder inheemse bewoners – althans, als je een 
antropocentrisch wereldbeeld hebt. In 1959 slootmen het Verdrag inzake Antarctica en 
werd het zuidpoolgebied bestemd als natuurreservaat, dat gewijd diende te worden 
aan vrede en wetenschap.  Niet dat onze voorouders daar onmiddellijk genoegen mee 
namen. Argentinië en Chili maakten lange tijd drukte over de soevereiniteit over het 
ijselijke continent, voor het geval de spreekwoordelijke koek toch verdeeld zou worden, 
en hun capriolen gingen steeds meer op slapstickcomedy lijken. Aanvankelijk betaalden 
beide landen vooral luitjes om in hun naam de zuidpool te bewonen en daar te genieten 
van lokale attracties als lange, donkere winters en de vrolijke gedachten die men krijgt 

Enkele nuttige feiten over pinguïns

• Met hun flappende vleugels en gebrekkige 
communicatieve vaardigheden doen 
pinguïns het slecht in de dienstensector.

• De meeste pinguïns besteden weinig 
aandacht aan opiniepeilingen, ze 
stemmen sowieso conservatief.  

• Als je alle pinguïns van Antarctica achter 
elkaar in een lange rij legt, zullen ze 
verward en boos worden.

• Pinguïns procederen al vier decennia om 
meer royalty’s van de James Bond-films.

• Geen pinguïn at ooit een ijsbeer.

© Het wereldwijde web

In 1838 erkende de mensheid in het algemeen 
(en Charles Wilkes in het bijzonder) Antarctica 
als continent. Sindsdien is het snel gegaan met 
de bekendheid van de ultieme viennetta. Toch is 
de zuidpool nog steeds minder hip dan dat zij 

happent. Daar gaan we de komende drie pagina’s 
verandering in brengen.
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van een compleet geïsoleerd bestaan. Het wordt al iets vreemder als je bedenkt dat 
iedereen die naar de zuidpool gaat niet alleen rigoureuze psychologische testen dient 
te ondergaan, maar dat ook vaak zijn of haar appendix verwijderd wordt. Een kleine 
medische crisis kan in IJsdam namelijk de dood betekenen. Chili ging dit alles niet ver 
genoeg, dus stuurde dit land in de jaren ’70 zeven zwangere vrouwen naar Antarctica, 
zodat de meeste geboorten beneden de 60ste breedtecirkel van Chileense afkomst zouden 
zijn. In totaal zijn er, los van de nationaliteit, elf kinderen op de Zuidpool geboren en 
ruziën beide landen periodiek verder.

Momenteel wordt Antarctica bestuurd door een aantal van de landen die het 
bovengenoemde verdrag sloten. Het verassend mondain aandoende Antarctisch 
Hoofdkwartier bevindt zich in Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië. Op Antarctica 
zijn een aantal min of meer permanente onderzoekbases, een hoop expedities (zowel 
nuttige als vakanties voor mensen met teveel geld) en er zijn twee pinautomaten waar 
dollars uit komen.

Tijd voor de toekomst
De toekomst? Steen, ijs, dat soort zaken. Misschien krijgt Antarctica een eigen  tijdzone. 
Voor allen die verbaasd kijken, de meeste bases en expedities  gebruiken  een eigen  
tijdrekening of die van hun thuisland.

Ik kijk de ruimte in via het raampje in de deur. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Zal 
ik gewoon statig naar binnen lopen? Of toch iets ingetogener? Ik kan ook omdraaien...

De ruimte is groot, ik kan niet alles zien vanaf waar ik sta. Ik zie een aantal 
bloemstukjes staan in de wanhopige poging de ruimte een gezelliger, huiselijker sfeer te 
geven. De houten stoelen en houten banken zijn simpel in een cirkel opgesteld en zijn er 
duidelijk niet voor gemaakt om lang op te zitten. Er zullen waarschijnlijk veel mensen op 
één dag komen. Dan kan er ook niemand lang blijven zitten. 

In het midden van alle stoelen en banken is een open ruimte. Daar staat de kist. 
Daar moet ik naartoe. Ik adem even diep in, leg mijn hoofd tegen het glas neer en sluit 
mijn ogen. Misschien kom ik zo wel op een andere plek terecht, misschien hoef ik nu de 
confrontatie niet aan te gaan.

Ik open mijn ogen en zie een oudere dame naar mij kijken door de deur heen. Ik 
schud snel alle zorgen van mij af en duw de deur open. Ik besluit zelfverzekerd tussen 
alle stoelen en banken door te lopen. Niemand hoeft te weten dat ik me absoluut niet zo 
voel. Niemand hoeft te weten dat ik ook pijn heb. Dat recht heb ik niet meer. 

De oude dame kijkt nog even naar me, ik voel haar blik op mij prikken, maar ik trek 
me er niets van aan. Naast de oude dame is er nog een tiental andere mensen aanwezig, 
het zal allemaal familie zijn. Een van hen is op een bank neergezonken en snikt duidelijk, 
een ander zit op zijn knieën naast haar om haar te troosten. 

Ik loop tussen de banken door, tussen de stoelen, tussen de familie en sta dan 
opeens voor de kist. Het bovenste gedeelte van de kist is opengeslagen.

Daar ligt ze dan. 
Ze ziet er uit alsof ze slaapt, alsof ze elk moment wakker kan worden, alsof ze elk 

moment op kan gaan zitten om mij een zoen te geven. Ik leg mijn handen op de rand van 
de kist en bestudeer haar gezicht. Er is nauwelijks iets te zien van de krassen die ze bij het 
ongeluk heeft opgelopen. Gelukkig maar, die krassen verdiende ze niet. 

Langzaam verschuif ik een van mijn handen naar haar gezicht. Achter mij hoor ik 
nog steeds het gesnik van de ene dame en het zachte geroesemoes van de anderen die 
aanwezig zijn. Misschien praten ze wel over mij. Ik zou waarschijnlijk meedoen, als de 
rollen omgedraaid waren. 

Er rolt opeens een traan over mijn gezicht. Ik zou daar moeten liggen, niet zij. Niet 
zij. Met mijn vinger streel ik zacht haar wang. Ze voelt nog hetzelfde. Bijna hetzelfde.

Haar wang is nog net zo zacht als dat deze eerst was. Haar prachtige lach zou zo 
nog op haar gezicht kunnen verschijnen. Maar toch is er iets anders. 

Ze is koud. 
Zo koud. 

door Vera Verkooijen
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Het zesuurjournaal berichtte dat hoog boven de wereld de toverspiegel van 
Sneeuwwitjes boze stiefmoeder in stukken was gebroken. Talloze kleine 
splinters regenden op de wereld neer. Op dat moment dacht ik een druppel te 
voelen. Ik keek naar boven, en een splinter van de spiegel kwam in mijn oog. 
De effecten sloegen meteen toe: alles wat mooi was werd lelijk, grappig werd 
sarcastisch, en elke kleine misser werd een groot gebrek. 

De wereld? Die is een puinhoop. Ondernemers, dokters, boeren: iedereen 
doet maar wat. Voor studenten is het Wikipedia en go, lever die scriptie maar 
in. Nieuw wetsvoorstel? Niet gelezen. Lening afnemen? Zal wel goed zijn. Is 
dit een wereld waarin ik verder moest leven? Echt niet! Ik ging op zoek naar 
een oplossing. 

De eerste paar weken waren zwaar, ik moest vaak jánken van wanhoop. 
De studentenziekteverzekering dekt een vloekverzachtingsbehandeling van 
een Goede Fee niet: die is zó duur dat alleen prinsen en prinsessen het kunnen 
betalen. Daarna bezocht ik een psycholoog, maar die verwees me door naar 
een optometrist. Dat bezoek was tevergeefs. Ook Specsavers kon me niet aan 
een roze bril helpen. Zij verkopen slechts neutraal doorzichtige brillen, en die 
vergrootten juist het probleem. 

Ik gaf op. Kritisch leven is lastig en uitputtend. Om mijn frustraties te uiten, 
begon ik een blog. KASSA pikte me op. Samen pakten we de kartelafspraken 
van Goede Feeën aan. Nu heb ik een stage te pakken bij het Internationaal 
Strafhof in Den Haag: ik heb toegang tot de documenten van de rechtszaak 
betreffende de massaonthoofdingen in opdracht van de Hartenkoningin. Het is 
een nare case study, maar ik heb vandaag iets fijns ontdekt: 

Als ik één oog dicht doe, is de wereld weer mooi.

door Suzanne Ruhof

De Sneeuwkoningin
De splinter in mijn oog
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zo interessant, maar de sociale kant wel. 
Ik ben met mijn decaan gaan praten, en 
die zei dat SPH iets voor mij was. Bij SPH 
kun je je bijvoorbeeld specialiseren in 
de richting GGZ, ouderenzorg, werken 
met dak- en thuislozen of ingrijpen bij 
kindermishandeling.

In de eerste twee weken van mijn 
studie kwam ik er achter dat het allemaal 
niet zo rooskleurig was als ik had 
gedacht. Ik dacht eerst: sommige mensen 
hebben natuurlijk de rest van hun leven 
hulp nodig, maar ik kan iedereen wel 
terugkrijgen in de maatschappij. Maar 
het blijken af en toe erg heftige gevallen 
te zijn, en ik ben vrij gevoelig, dus ik weet 
niet of ik dat aan zou kunnen. Soms denk 
je iets opgelost te hebben, maar dan komt 
de persoon gewoon nog een paar keer 
terug. Ik vraag me af of ik gemotiveerd 
kan blijven; ik ga in ieder geval mijn 
propedeuse halen, en daarna zie ik wel. 
Volgens mijn studieloopbaanbegeleidster 

gaan al die mensen die nu al beweren te 
weten wat ze in de toekomst gaan doen 
uiteindelijk vaak iets heel anders doen. Ik 
wil wel sowieso iets sociaals blijven doen.

Cid, heb jij al uitgebreide 
toekomstplannen?

C: Nee, maar ik heb wel een soort ideaal: 
ik hoop dat ik over een x-aantal jaren op 
Papoea Nieuw-Guinea of in Siberië tussen 
een stam zit om hun taal te onderzoeken. 
Dat lijkt me heel mooi.

Je hebt al eerder iets met je idealen 
gedaan, en wel bij de lokale politieke 
partij ‘KIJK!!! Meerssen’.

C: Ja, dat was rond de verkiezings-
periode. Ik mocht zelf nog niet stemmen, 
maar dat hinderde niet! Ik was altijd wel 
geïnteresseerd in politiek, dus ben ik 
lid geworden en heb met de campagne 
meegeholpen. Ik sta officieel nog steeds 
op de lijst, al woon ik niet meer in de 

Twee eerstejaars Prometheanen met achternamen 
die op elkaar lijken en voornamen die je niet vaak 
hoort. Maar er is meer! De één construeert zijn 
eigen talen, en de ander beheert een YouTube-
kanaal vol obscure elektronische muziek. Wij 

interviewden Berk en Cid voor de Coole Pyros en 
kwamen nog veel meer mooie verhalen tegen.

door Ginger Haasbroek
en Yorim Christiaanse

Stel jezelf eens voor.
C: Ik ben Cid, ik kom uit Meerssen, bij 

Maastricht. Ik ben zeventien jaar oud en 
studeer Taalwetenschap. Ik ben in Delft 
geboren, maar verhuisd toen ik vijf of zes 
was. Nu woon ik in Leiden. Ik heb een 
zusje en een broertje dat geadopteerd is 
uit Ethiopië.

B: Ik ben Berk, ik kom uit Zoetermeer en 
ik ben achttien jaar oud. Ik ben eerstejaars 
Sociaal-Pedagogische Hulpverlening en 
woon thuis met mijn broertje, mijn vader 
en moeder. Ik heb een hele tijd geen vader 
gehad; hij overleed toen ik tien jaar oud 
was. Zeven jaar later kreeg mijn moeder 
een vriend. Ik was op dat moment voor 
een week naar Rome, en toen ik terug 
kwam, woonde hij bij ons... Maar daar 
was ik juist heel blij mee, hoor! Ik kan het 
heel goed met hem vinden.

Cid, jij twijfelde aanvankelijk tussen 
de studies Taalwetenschap en 
Biotechnologie. Waarom heb je voor de 
eerste gekozen?

C: Ik wilde eerst écht graag 
biotechnologie studeren; ik had me al 

bijna ingeschreven in Wageningen. Talen 
heb ik altijd leuk gevonden, maar ik dacht 
dat ik die wel ergens naast kon doen. Met 
talen kan je niet zo veel, leek me... Toch 
ben ik bij de open dag in Leiden gaan 
kijken, en toen was ik om.

Berk, vertel jij eens wat over je 
studiekeuze.

B: In de derde klas wist ik het nog 
helemaal niet. Daarom wilde ik in dat 
jaar blijven zitten, om zo beter een profiel 
te kunnen kiezen in de vierde. Dat lukte 
alleen niet: zonder studeren haalde ik 
per ongeluk een negen voor biologie 
en ging ik dus over met allemaal zesjes. 
In de vierde heb ik het profiel Natuur 
en Gezondheid gekozen, waarbij ik 
erachter kwam dat ik natuurkunde en 
scheikunde veel minder interessant vond 
nu er geen vrienden bij me in de klas 
zaten. Ik leerde altijd veel meer van hun 
uitleg dan van de docent, die eigenlijk 
niet zo goed bleek te zijn. Dat jaar ben ik 
dus wél blijven zitten... Toen ben ik voor 
het profiel Economie en Maatschappij 
gegaan. De economie-kant vond ik niet 
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er veel meer is dan wat je op de radio 
hoort. Ik werd helemaal gek van die top 
1000-cd die mijn ouders opnieuw en 
opnieuw afspeelden! Op YouTube bleef 
ik uiteindelijk hangen bij de elektronische 
muziek, vooral ‘braindance’, ook wel 
‘intelligent dance music’ genoemd, maar 
ik houd niet zo van die tweede term. 
Sinds deze vakantie ben ik één van de 
twee eigenaren van een YouTube-kanaal 
over dit genre; we heten ‘Fractions from 
Mars’ en hebben nu 1000 abonnees. We 
zetten op het kanaal veel muziek van 
relatief onbekende artiesten die we graag 
willen promoten. Een vriend van mij 
die in Engeland woont maakt ook nog 
compilaties van muziek waarvan we de 
artiesten helemaal niet kennen, en ik plaats 
ze online. Soms nemen radiokanalen 
contact met ons op als ze bepaalde 
dingen willen gebruiken. Zelf maak ik 
mixes, aaneen gekoppelde nummers 
met transities ertussen en toegevoegde 
effecten. Op mijn persoonlijke kanaal 
staat nu welgeteld één mix, en daaraan 
hoor ik inmiddels allemaal dingen die 
ik nu niet goed meer vind. Maar het kan 
alleen maar beter gaan! Het is momenteel 
mijn grootste hobby.

Wat is jouw grootste hobby, Cid?
C: Kennen jullie het concept conlanging? 

‘Constructed language’ dus, wat Tolkien 
bijvoorbeeld deed.

B: Heb je ook al een schrift?
C: Nee, een schrift vind ik niet zo 

interessant. Ik ben er toen ik klein was al 
ingerold. Ongeveer een jaar geleden ben 
ik begonnen met alles wat ik heb gedaan 
uit te werken en op te slaan, zodat ik er 

later altijd nog mee verder kan. Ik vind 
het gewoon interessant om te zien wat 
een taal zoal kan. Ik begin meestal met 
de fonologie en fonetiek, want anders 
kun je eigenlijk niets. Je hebt ook van die 
programmaatjes op internet die random 
woorden genereren als je een fonologie 
invoert. Je moet wel heel nauwkeurig de 
toegestane structuren invoeren, anders 
krijg je Georgische praktijken.

Je bent al heel lang met talen bezig: 
je hebt ook meegedaan aan de 
Taalkundeolympiade.

C: Ja, daar had ik van gehoord op de 
open dag van Taalwetenschap. Ik heb 
gewonnen in Nederland en toen ben ik 
naar Bulgarije gegaan, waar ons team 
derde is geworden. Het was een heel 
mooie ervaring.

De Taalkundeolympiade is een beetje 
zoals de Wiskundeolympiade: je krijgt 
opdrachten, problemen, en die moet je dan 
oplossen. Bij een typische opdracht krijg 
je bijvoorbeeld tien zinnen in een andere 
taal met een vertaling, en dan moet je voor 
tien andere zinnen in die taal een vertaling 
herleiden. De informatie die je nodig hebt 
kun je halen uit wat je is gegeven. Je hebt 
meestal niets aan achtergrondkennis, 
want er zitten ook talen tussen die maar 
100 sprekers hebben. Bij Taalwetenschap 

gemeente. De partij was oorspronkelijk 
een samenwerking tussen GroenLinks, de 
PvdA en D66. Dat is best verspreid, maar 
op het gemeentelijke niveau maakt dat 
niet zoveel uit: daar gaat het meer over 
waar een boom geplant moet worden en 
waar niet. Het campagnewerk was wel 
erg leerzaam. Het ís nog steeds leerzaam, 
officieel.

We hebben even op jullie Facebook-
pagina’s rondgeneusd. Op die van jou, 
Berk, zagen we tanks, heel veel tanks.

B: Ik dacht dat ik dat weg had gehaald... 
Ik hoorde op een gegeven moment 
van iemand ‘ik zie wel heel veel tanks 
van jou op Facebook, kun je daar een 
beetje mee minderen?’. Het gaat over 
het enige spel dat ik de laatste vier jaar 
heb gespeeld: World of Tanks. Een paar 
van mijn vrienden speelden dat, maar 
in de afgelopen jaren werd ik veel beter, 
terwijl zij er juist mee stopten. Het is 
nu dus een beetje uitgebannen in mijn 
vriendengroep. Ik behoor nog steeds 
tot de beste 1% van Europa, maar dat 
mag ook wel na vier jaar. Sinds twee 
maanden speel ik het niet vaak meer, 
maar ik gebruik het nog steeds als uitleg. 

Van mijn studieloopbaanbegeleidster 
moest ik een keer de ‘Talentenwijzer’ 
invullen, een test bestaande uit ongeveer 
150 vragen. Daar kwam uit dat mijn vijf 
talenten zorgzaamheid, vertrouwen, 
onbevooroordeeldheid, handigheid en 
nauwkeurigheid zijn. Alle vijf kun je 
goed uitleggen aan de hand van World 
of Tanks. Ik vond het dus een heel leuk 
spel vanwege de tactiek en strategie, niet 
vanwege het schieten.
 
Cid, op jouw Facebook is veel sport en 
spel te zien, vooral wielersport.

C: Ik sportte wel redelijk veel, maar 
sinds ik in Leiden woon is dat een stuk 
minder. Rond mijn tiende begon ik met 
basketbal en daar ben ik tot op heden 
mee doorgegaan. Wielrennen vind ik 
ook nog steeds leuk. Ik ben wel een 
mooiweerfietser: als ik veel tijd en niks 
te doen heb, fiets ik bijvoorbeeld naar 
Duitsland.

Berk, jij bent veel met muziek bezig. 
Wat doe je precies? En hoe ben je daar 
mee begonnen?

B: Ik begon dingen op YouTube op te 
zoeken en kwam tot de ontdekking dat 

Berk heeft een YouTube-kanaal over braindance:
“Helemaal gek werd ik van die
top 1000-cd die mijn ouders
opnieuw en opnieuw afspeelden” Cid wil talen onderzoeken:

“Ooit hoop ik op Papoea
Nieuw-Guinea of in Siberië
tussen een stam te zitten”
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en prima kon. Dus waarom niet?
B: Er zijn ook veel mensen die hun eerste 

jaar helemaal niet bij een vereniging gaan.
C: Ik wist vóór de EL CID ook helemaal 

niet dat er zo veel studentenverenigingen 
waren. Ik dacht dat je Minerva had, en 
verder niks. In de meeste steden is dat ook 
zo. Leiden ken je natuurlijk van Soldaat 
van Oranje en zo...

B: Daarvan heb ik zo vaak op tv gezien 
dat het opnieuw verlengd werd, dat ik 
dacht: daar zijn inmiddels zoveel mensen 
naartoe geweest, ik had het wel van 
iemand gehoord als die voorstelling écht 
geweldig was.

C: Ik ben nog nooit naar een musical 
geweest. Ik houd wel heel erg van opera’s.

Hoorden jullie op de middelbare school 
bij ‘de coole mensen’?

C: Ik zat op een dorpsschool waar dat 
onderscheid niet echt bestond. Iedereen 
kende elkaar goed, en het was heel 
harmonieus. Je hebt natuurlijk altijd 
een paar rare mensen, maar wat doe je 
daarmee? Of ik er daar één van was? 
Dat is niet aan mij om te zeggen! Ik heb 
nog steeds goede vrienden, waarmee ik 
ook zes jaar in dezelfde klas heb gezeten. 
Dit, omdat er maar één gymnasiumklas 
was. Ik kende ook nog mensen van de 
basisschool, of van de sportclub. 

B: Bij ons had je meer kleine groepjes. 
Bijvoorbeeld vier meisjes die altijd met 
hun telefoon bezig zijn, of vier jongens 
die altijd met hun pet gooien en hem ook 
op hebben staan. Ik bedoel: met hun pet 
naar het leren gooien, en ook nog een pet 
ophebben.

C: Ze hebben dus twee petten?

B: Nee, figuurlijk.
C: Oh, zó met de pet gooien! Ja, ik snap 

het. Die uitdrukking heb ik nog niet zo 
heel vaak gehoord.

Hebben jullie ooit geflirt met een 
ijskoningin?

C: Wel dat ik een paar jaar lang verliefd 
was op een meisje, en dat het daarna 
niks werd en ik later dacht ‘wat een 
oppervlakkig persoon eigenlijk’.

B: Ik ben één keer, denk ik, verliefd 
geweest. Maar zij had een vriendje; ik heb 
nooit met haar gesproken. Ik weet wel dat 
ze heel lief was, omdat ik altijd ga voor 
het innerlijk.

Wat is jullie favoriete ijsje?
B: Ik weet wél wat mijn minst favoriete 

ijsje is. Ik was in Italië – daar hebben ze 
natuurlijk het beste ijs – en toen zag ik 
Nutella-ijs. Het bleek gewoon een blok 
Nutella te zijn! Ik had de helft op en dacht 
toen ‘ik zit gewoon Nutella te eten...’
Als ik het kan vinden, eet ik het liefst 
bloedsinaasappelijs, of pure chocolade-ijs 
met chilipeper.

C: Voor mij moet het sowieso sorbetijs 
zijn; ik houd niet zo van roomijs, want ik 
vind melkproducten niet zo lekker. Mijn 
favoriete ijs haal ik altijd in Maastricht, 
bij ijszaak Venezia: bloedsinaasappel 
inderdaad, en limoncello-ijs.

denk ik erover te kiezen voor de 
richtingen Taalbeschrijving, waarin je 
dus talen beschrijft, en Vergelijkende 
Indo-Europese Taalwetenschap, waarin je 
oudere Indo-Europese talen reconstrueert.

Berk, weet jij al welke richting je zou 
willen kiezen in SPH, mocht je er mee 
doorgaan?

B: Nee, ik heb een paar verschillende 
dingen overwogen. Met ouderen 
werken bijvoorbeeld. Later dacht ik dat 
ik me bezig zou willen houden met de 
bestrijding van kindermishandeling, 
zodat ik steeds kan zien dat het beter gaat. 
Ik heb ook overwogen om de PABO te 
gaan doen, om les te gaan geven in groep 
8. In ieder geval wil ik niet verder in de 
dak- en thuislozenzorg. Er is best een 
groot percentage ‘harde kern’, mensen 
die eigenlijk geen respect hebben voor 
degenen die voor hen zorgen en die 
eigenlijk niet geholpen willen worden. 
Ik weet niet of ik daar goed tegen zou 
kunnen.

Dit interview maakt deel uit van de 
Coole Pyros. Wat vonden jullie zo cool 
aan Prometheus?

C: Ik was in de EL CID heel enthousiast 
over allerlei verenigingen, bijvoorbeeld 

SSR en Catena. Maar, Prometheus sprak 
me meteen al aan, vanaf het eerste praatje. 
Ik heb er geen spijt van.

B: Ik dacht eerst: ik schrijf me helemaal 
niet in tijdens de EL CID, maar besluit 
een maand later waar ik naartoe ga. Toch 
wilde ik wel érgens bij, want alleen contact 
met mijn klasgenoten leek me niet genoeg.
Tijdens de EL CID stond ik bij het USC te 
kijken naar dat voetballen met die plastic 
ballen, en toen werd ik op mijn schouder 
getikt door Suze. Ik klapte helemaal dicht, 
omdat ik heel verlegen was. Ze zei dat ze 
had gehoord dat ik nog zocht naar een 
vereniging en dat Prometheus heel gaaf 
scheen te zijn, vooral omdat het klein was 
en heel sociaal... een soort familie-idee. Ik 
ging langs en heb me diezelfde dag nog 
ingeschreven.

Cid, jij bent in je eerste jaar ook gelijk 
in de Buitenlandreiscommissie gestapt. 
Hoe dat zo?

C: Het leek me gewoon heel leuk. Bij 
de drie commissies waarvoor je je op kon 
geven had ik drie reisjes: BRC, weekendje, 
en dagjescommissie. Ik houd gewoon erg 
van reizen. Ik heb wel getwijfeld omdat 
ik niet zeker wist of ik wel gelijk in mijn 
eerste jaar een commissie moest doen, 
maar men zei dat dat wel vaker gebeurde 

Berk houdt van Italiaans ijs, maar:
“In Italië zag ik een keer
Nutella-ijs. Het bleek gewoon
een blok Nutella te zijn!”

Cid was snel overtuigd in de EL CID:
“Prometheus sprak me 

meteen al aan, vanaf
het eerste praatje”
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door Bo Salomons
en Francine Maessen

Francine: “Hey, Bo, zullen we gaan snowboarden?” 

Het leek zo’n onschuldige vraag. Nadat het thema voor deze Pyros was vastgesteld, 
kwam Francine met dit idee. Beiden hebben we ervaring met de edele skisport, maar 
geen van ons had eerder op een snowboard gestaan. Niet zo vreemd, als je ziet wat 
voor warm hart skiërs in het algemeen toedragen aan snowboarders. Omdat het in het 
algemeen geen goed idee is om vooroordelen te hebben over iets dat je nog nooit hebt 
geprobeerd, stemde Bo in met dit idee. Wat u nu leest is de noeste arbeid van deze twee 
redactieleden, die door weer, wind en lichamelijk ongemak zijn gegaan om snowboarden 
te doorgronden. 

Het ligt in de natuur van de mens om nooit onbeslagen het ijs op te gaan. Zowel Francine 
als Bo hadden van tevoren al een idee over de verschillen tussen skiën en snowboarden, 
waarom de een makkelijker was dan de ander. Het woord ‘dubbeldunk’, voor het eerst 
gebruikt door George Orwell in zijn boek 1984, beschrijft waarschijnlijk het beste in wat 

voor mentaal limbo wij ons bevonden. Dubbeldunk is een combinatie van gedachten die 
inconsistent zijn wanneer vergeleken met elkaar, maar die elk op zich als waarheid moet 
worden aangenomen. Zo ook bij ons. Wij moesten immers onze eigen kunsten hooghouden 
door de moeilijkheidsgraad van skiën schromelijk te overdrijven. Tegelijkertijd moesten 
we een verklaring hebben voor 
ons onvermijdelijk falen op de 
snowboards.

De grootste problemen 
verwachtten wij bij het gebrek aan 
bewegingsvrijheid. God heeft ons 
gezegend met twee benen, maar 
een snowboard verplicht ons tot 
een onnatuurlijke staat waarbij 
het ene been niet kan bewegen 
zonder het ander. Ski’s hebben 
deze onheilige beperking niet, 
en met goede reden. Een ander 
probleem, zo dachten we, zou 
zijn oorsprong vinden in de gebrekkige mobiliteit van een snowboard. Mensen hebben 
voeten om te lopen. Een snowboard verplicht men echter één been mee te slepen alsof 
deze door bloedarmoede af is gestorven. Ski’s staan de gebruiker toe beide benen naar 
behoren te gebruiken. Het waren vooral deze praktische obstakels die wij aan het begin 
van de middag voorzagen. 

Het is aan het begin van de middag dat ons geloof voor het eerst werd getest. Aan ons 
werd elk een paar snowboardschoenen aangereikt, die we moesten passen. Nu zou 
men kunnen zeggen dat snowboardschoenen lekkerder zitten dan skischoenen. Ze zijn 
in elk geval flexibeler dan skischoenen en maken lopen op zich een stuk eenvoudiger. 
Naar onze mening kan dit echter niet gesteld worden als een positief punt voor het 
snowboarden. Dit, omdat skischoenen karakter kweken. Zo leer je de wijze lessen in het 
leven, dat niet alles altijd comfortabel hoeft te zijn. Deze lessen gaan aan snowboarders 
voorbij.

Eenmaal op de piste stuitten wij op het volgende probleem. Na het vastmaken van 
de schoenen aan het board moet men nog gaan staan. Dit schijnbaar eenvoudige taakje 
werd helaas belemmerd door enkele factoren zoals een gebrek aan mobiliteit en Francine 
die de slappe lach kreeg. Na heel veel pogingen hiertoe besluit Bo uiteindelijk dat het 
effectiever is om bij elke keer dat hij op de grond ligt eerst op zijn buik te rollen en zich 
vervolgens op zijn handen omhoog te duwen. 

Ten slotte het belangrijkste: de piste af komen. Als ervaren wintersporters 
verwachtten wij daar geen problemen. Zal wel een kwestie van evenwicht en charmante 
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Om 17:17 werd het nummer Rood van Marco Borsato op Q-music gespeeld. 
Op dat moment zaten er tienduizend mensen naar dit nummer te luisteren. 
Drieduizend van die mensen waren getrouwd, waarvan negen dit nummer 
hadden laten spelen bij hun trouwceremonie. Vier van deze mensen 
beschouwden hun huwelijk op dat moment als onprettig. Bij twee van deze 
mensen waren de huwelijksproblemen zo groot dat zij tijdens het beluisteren 
van het nummer de knoop doorhakten en diezelfde dag hun trouwring voor 
de laatste keer van hun vinger af lieten glijden. De ene man had het lef om zijn 
toekomstige ex-vrouw het slechte nieuws in het echt te vertellen. De tweede 
man sms’te het. Vijf minuten later reed die laatste vrouw in opgefokte toestand 
door de stad. Om 18:06 reed zij een fietser dood. Als reactie op dit noodlot 
verkocht de moeder van de fietser eerst haar fiets  en daarna haar auto. Daarna 
spamde zij berichten naar websites van rijscholen over hoe zij toekomstige 
moordenaars aan het opleiden zijn. Een jaar later bestonden rijscholen nog 
steeds. Een jaar later draaiden ze ook nog steeds hele dagen het nummer 
Afscheid Nemen Bestaat Niet van Marco Borsato.

door Cathy Schrijner

De Sneeuwkoningin
Rood

heupbewegingen zijn. Helaas blijken allebei onze boards door de duivel bezeten 
en hebben die de neiging met volle vaart naar beneden te gaan. Wat nou bochten? 
Uiteindelijk besluiten we toch maar onze boards haaks op de pistes te houden en met 
veel armgezwaai stukje voor stukje naar beneden te schuiven. 

Toen we dit eenmaal onder de knie hadden besloot Francine een gletsjer te beklimmen 
met het snowboard en na het maken van een awesome three-sixty kwam ze net een 
beetje lullig terecht en –

Bo: “Wacht even Francine, dat herinner ik me niet zo.”
Francine: “Dat kan, maar het klinkt beter dan dat ik vanuit praktische stilstand 

achterover ging op de beginnerspiste en daar een gekneusd stuitje, een lichte 
hersenschudding en een nekblessure aan overhield.” 

Ons doel was te bewijzen dat skiën superieur is aan snowboarden. Dat lijkt ons duidelijk, 
maar misschien hebben we per ongeluk ook bewezen dat snowboarden superieur is aan 
Francine. Hoe dan ook, lieve kindertjes, doe ALTIJD EEN HELM OP.
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Ook dit jaar was de EL CID-week een groot succes, wat leidde tot wel zeventig nieuwe 
leden! De commissie, onder leiding van Caspar, had weer een hoop leuke activiteiten 
voor potentiële eerstejaars georganiseerd, waaronder een spelletjesavond, een (minder 
goed bezochte) high tea en (’s werelds best gecaterde) pubquiz. Voor de gildeavond 
trotseerden de EL CID’ers weer en wind om meer te leren over onze fantastische 
vereniging. Tevens maakte Laurens van deze avond gebruik om – in het kader van het 
poëziegilde – een aantal mentoren gedichten over alcohol te leren. 

Vervolgens moesten al deze nieuwe leden en doorgewinterde Prometheanen elkaar  
nog leren kennen. Gelukkig hadden Mariannes Monopolisten een machtig mooi kamp 
georganiseerd. Hier hebben we kunnen genieten van de prachtige natuur van de Hoge 
Veluwe, een extreem enge spooktocht en elkaars gezelschap. De Grote Prometheus 
Cultuur Quiz was wederom heel spannend, met onderwerpen van schilderkunst tot The 
Hitchhiker’s Guide to the Galaxy. Macchiavelli’s Mietjes speelden zelfs een foutloze ronde! 
Desondanks ging de prijs, die naast eeuwige roem bestond uit snoep, naar The knights 
who say icky-icky-icky-icky kapang zoop boing, aka the knights who until recently said 
ni.

Na het kamp ging Andromeda voor de laatste keer aan de slag. Naast enkele 
activiteiten om de eerstejaars meer bij de vereniging te betrekken, zoals de gildeavond 
en de commissieavond (beide zeer goed bezocht), werd er geboetseerd, gewandeld en 
‘awwww’ geroepen naar kinderfoto’s. Toen werd het tijd om het stokje over te dragen 
aan bestuur Nehalennia. Tante Pyros is ervan overtuigd dat Steven, Sanne, Gerard, 
Bastiaan en Vera ons dit jaar mee zullen nemen op een spannende ontdekkingstocht 
door de culturele wereld. En daarnaast zal er vast ook af en toe een juridische lezing 
langskomen. 

Eén van de nieuwe ideeën van bestuur Nehalennia is de dagjescommissie. Deze 
commissie zal ons twee keer per jaar een dagje mee uit nemen. Het eerste uitje, naar het 
Dickens Festijn in Deventer, heeft inmiddels plaatsgevonden. Jullie weten het dus al, 

door Tante Pyros maar Tante Pyros schrijft dit stukje twee weken van tevoren en is heel benieuwd hoe het 
allemaal is gegaan…

Op het moment van schrijven heeft Nehalennia al twee drukke maanden achter 
de rug, en ze lijken het heel goed te doen. Zo was de hutspot netjes om etenstijd klaar 
(in plaats van het gebruikelijke minstens-een-half-uur-te-laat) en zijn de eerste lezingen 
enorm goed bevallen. Ook voldoet het bestuur aan de grote populariteit van eet-
activiteiten door in oktober niet alleen Eten-bij-een-Prometheaan, maar ook Pompoen-
eten-bij-een-Prometheaan te faciliteren.

Achter de schermen zal het bestuur het nu heel druk hebben: het is tenslotte het 
zogeheten cobo-seizoen. ‘Cobo’ is de afkorting van constitutieborrel, een borrel waarop 
besturen andere besturen feliciteren met bestuur zijn. Nehalennia heeft haar eigen 
constitutie-high tea al een tijdje achter de rug, mede mogelijk gemaakt door de baksels 
van de leden. Dit jaar waren er zowaar te weinig baksels, waardoor René halsoverkop 
naar de supermarkt werd gestuurd voor meer cake. Schaam je, Prometheanen! Weten 
jullie dan niet dat meer taart meer beter is?! Daarnaast was het bestuur vergeten om 
het gastenboek aan een fietsketting te leggen, waardoor enige oud-bestuursleden zich 
genoodzaakt voelden een poging te doen dit te stelen. Gelukkig wist bewaker Bo nog 
net op tijd Francine M. te onderscheppen, maar deze actie inspireerde de Amsterdamse 
culturele vereniging Particolarte wel om ook een poging te wagen, met meer succes. 
Ons gastenboek is nu in Amsterdam, waar het niet hoort, maar Tante Pyros hoopt dat 
Nehalennia dit jaar nog kans ziet om het boek terug te verdienen en/of stelen.

Het zal jullie zijn opgevallen dat er nog geen liefdesroddels in deze rubriek besproken 
zijn. Het doet pijn aan het hart om te moeten melden dat er een aantal relaties is verbroken 
en een aantal mensen is afgewezen. Naast al het vervelende nieuws is er echter hoop te 
vinden bij Vera en Niels R. Ginger doopte hen VerNiel (zoals Annemieke en Robert ook 
wel bekend staan als RobeMieke).

Over Annemieke en Robert gesproken: jullie Tante wordt toch zo gelukkig van alle 
stelletjes binnen onze vereniging die het al zo lang volhouden! Daarom wil ik er graag 
nog een paar in het zonnetje zetten. Eva de J. heeft Meindert bij Prometheus gesleept, net 
als Francine M. dat bij Lennart heeft gedaan. Emily en Thomas B. kunnen nog steeds vaak 
hand in hand gespot worden. Daniëlle en Emile hebben elkaar na al die jaren gevonden. 
Jos en Marianne P. wonen al een tijdje samen, net als Marion en Thomas N. En Adri en 
Freek zijn natuurlijk megaschattig. 

Houd moed, lieve neefjes en nichtjes! Deze Prometheanen bewijzen dat het kan!

Er is weer een hoop gebeurd sinds Tante Pyros 
jullie de vorige keer kon bijpraten. Zo was 
er een geweldige EL CID-week, hebben we 

afscheid genomen van Andromeda en Nehalennia 
verwelkomd, en zijn de nieuwe commissies druk 
bezig met het organiseren van allemaal mooie 

activiteiten.
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Allereerst, waarom Rusland? Waarom hebben zo veel rijken in de wereldgeschiedenis 
geprobeerd Rusland binnen te vallen? Van de Zweden in 1704, via de Fransen in 1812, 
tot de Duitsers in 1915 en 1941, Moskou is altijd een grote prijs geweest. De redenering 
hiervoor is altijd net iets anders, maar komt steevast op hetzelfde neer: de Rus is 
een slapende reus. Het duurt altijd even voordat dit enorme rijk zijn middelen heeft 
verzameld, voordat alle manschappen bewapend en gereed zijn, maar dan is er ook geen 
houden meer aan. Een oude wijsheid is dat Rusland met haar enorme bevolking over 
een bijna oneindige voorraad aan warme lichamen (lees: mannen die in staat zijn om 
een geweer te bedienen)  beschikt. Rusland begint nooit sterk in een oorlog, maar bouwt 
gaandeweg momentum op. Het waren dan ook de Russen die in 1814 Parijs bezette en 
Napoleon voor altijd naar Elba verbanden (*gniffel*). 

Van Rusland moet je dus zo snel mogelijk af zien te komen. Als je ze te grazen kan 
nemen voordat ze al hun middelen hebben verzameld, is er nog een goede kans om 
ze te verslaan. Daarop was het Schlieffenplan van het Duitse keizerrijk gebaseerd, een 
plan dat deels bestond uit het snel uitschakelen van de tsaar tijdens de Grote Oorlog. 
Ook Napoleon probeerde in 1812 het nog zwakke Russische leger onder de duim te 
krijgen. Deze manier van denken leidde in 1941 ertoe dat Hitler groen licht gaf voor 
Operatie Barbarossa, de invasie van de USSR. Fun fact: de operatie was vernoemd naar 
Frederik Roodbaard, keizer van het Heilige Roomse Rijk (noch heilig, noch Rooms, noch 
een rijk, aldus Voltaire), die tijdens de derde kruistocht verdronk in een rivier door een 
hartaanval. Spoilers! 

Als zoveel van de grootste generaals in Europa hebben geprobeerd naar Moskou te 

door Bo Salomons marcheren, wat gaat er dan altijd fout? Statistisch gezien moet er toch eentje doorkomen? 
Het antwoord ligt in een simpel feitje, dat de complete Russische geschiedenis van de 
middeleeuwen tot nu verklaart: Rusland opereert in een eigen realiteit. In Sovjet-Rusland 
veegt de modder jou af! Dit betekent niet dat de normale natuurkundige wetten   niet 
gelden in Rusland. Het betekent echter wel dat veel van de aannames over bestuur, oorlog 
en politiek niet altijd opgaan in Rusland. Zeker niet de oude wijsheden die gebaseerd 
zijn op Europa. Een land behoort zich bijvoorbeeld als verloren te beschouwen als veel 
van haar grote steden in worden genomen. Een land dat zo veel manschappen verliest 
behoort zichzelf te verscheuren. Allerbelangrijkst: een gemotoriseerd leger behoort grote 
afstanden af te leggen per dag. Al deze basisbeginselen van militair denken kloppen niet 
meer in Rusland. 

Een van de grootste schuldigen hiervan is de Rasputitsa, de ‘zee van modder’. Twee 
keer per jaar, tijdens de herfst door enorme regenval en tijdens de lente door de snelle 
dooi, veranderen de wegen van Oost-Europa in een bijna letterlijke zee van modder. 
Manschappen komen vast te zitten, tanks lopen vast en moeten losgetrokken worden 
en, wat nog het belangrijkst is, de vrachtwagens kunnen troepen niet bevoorraden. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat tanks stil vallen door brandstoftekort, dat vliegtuigen aan de 
grond moeten blijven, en dat troepen niet genoeg winterkleding kunnen krijgen. Na de 
Rasputitsa volgt de winter, die Fimbulvetr te schande brengt. Manschappen krijgen last 
van bevriezing, watervoorraden worden schaatsbaar, de smeer die wapens glad houdt 
wordt een dikke gel, en benzine bevriest in de tanks (benzine bevriest?). Vissticks blijven 
langer goed, daarentegen. 

Dus, grondtroepen worden waardeloos. Dat is zonde, maar het feest stopt daar niet. 
Zelfs als je het voor elkaar krijgt om vele honderden kilometers landwinst te maken, met 
een paar veroverde steden als kers op de taart, heb je nog niet gewonnen. In Europa telt 
dat. Frankrijk viel na Parijs, Polen na Warschau, en Nederland na Rotterdam. Rusland 
doet niet aan dat soort onzin. Het maakt niet uit hoe veel bevroren velden je verovert, er 
zijn er altijd nog meer. Zeker nadat Stalin (in zijn eeuwige wijsheid  ) de Sovjetindustrie 
naar het oosten had verplaatst. De Duitsers konden veroveren wat ze wilden, er bleef 
altijd plek om heen te vluchten. De reden dat het Russische leger in het begin zo weinig 
tegengas gaf, was dat er altijd plek was om je terug te trekken. De Duitsers naderden 
tot 35 km van Moskou voordat de Russen eindelijk begonnen terug te slaan. Terwijl de 
Russen verder naar het oosten trokken, werden de aanvoerlijnen van de Duitsers langer 
en langer. Rusland viel maar niet en dat baarde de generaals grote zorgen.

Deze situatie duurde tot juli ’42. Stalin, altijd een man van nuance en relativeren, 
gaf in zijn capaciteit als minister van defensie (tevens staatshoofd, tevens partijleider) 
het beroemde Bevel 227. Dit order droeg de titel ‘Ni Shagu Nazad!’, beter bekend 
als ‘Geen stap terug!’. Vanaf dat moment zouden officieren zonder bevel uit Moskou 
geen centimeter grond meer af mogen geven. Zij die dat wel deden werden ter plekke 
gefusilleerd. Dit lag in de lijn met het eerder gegeven Bevel 270, wat inhield dat troepen 

Als we het hebben over koude plekken, kunnen we 
niet anders dan Rusland benoemen. Rusland staat in 
onze collectieve geschiedkundige kennis voor kou, 
nattigheid, modder en de val van menig militaire 
grootmacht. Wat maakt deze Eeuwige Steppen 
tot een  verraderlijk graf voor ambities, reeds 

door veel van de groten betreden?  Aan de hand 
van de Duitse Invasie van 1941-1945 zal ik een 

korte inleiding geven tot de problematiek van een 
militaire operatie in Rusland. Bernard Montgomery 
zei het goed: “Rule 1, on page 1 of the book of war, 

is: “Do not march on Moscow”.”  
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Midden in een uitgestrekt woud ligt een geruïneerde, verlaten stad waar het 
altijd nacht is. De huizen en straten zijn compleet overwoekerd door klimop, 
die uit het omringende bos langzaam naar binnen is gekropen. Als je goed kijkt, 
zijn er tussen de begroeiing ontelbare scherven te vinden, die fonkelen in het 
maanlicht - de straten liggen er bezaaid mee.

Er is één plek in de stad waar de klimop niet groeit en waar ook geen 
scherven liggen. Het is een klein parkje, gedecoreerd door tientallen oude, 
verweerde standbeelden. Sommige van de beelden staan in geanimeerde poses, 
alsof ze midden in een vreugdevolle dans halt hielden. Andere beelden reiken 
smachtend naar de sterrenhemel, of kijken juist neerslachtig naar de aarde.

Een haveloze, uitgemergelde jongeman loopt de beeldentuin binnen. 
Zijn blote voeten bloeden van de scherven waarover hij liep. Hij blijft staan bij 
het ineengedoken standbeeld van een huilend meisje. Het is een troosteloos 
vertoon, maar hij glimlacht om haar weer te zien. Met zijn laatste krachten 
wrikt hij een smalle scherf uit de borst van het standbeeld. Een kille stijfheid in 
zijn gehavende voeten verspreid zich over zijn lichaam. Juist voordat de kou 
zijn geest doet verstenen, ziet hij haar ogen ontdooien.

door Rik van Leeuwen

De Sneeuwkoningin
De beeldentuin

Cool! Wat is cool? Ik dacht aan temperatuur en ‘coole’ dingen 
die je op koude dagen kunt doen. Ik begon eerst met het 
verbeelden van de lage temperatuur. Ik merkte dat ik het 
gevoel van ‘cool’ al kreeg voordat de winter daadwerkelijk 
is gekomen. Op dat moment is het herfst, en is er nog geen 
sneeuw, maar de bladeren zijn al gevallen. Vroeg in de 
ochtend (voor mij het ‘coolste’ moment!) ligt er rijp op de 
gevallen bladeren. Daarom heb ik de gevallen bladeren op 
de omslag met rijp gevuld. Met de nerven van de bevroren 
bladeren heb ik dingen getekend die “cool” zijn om te doen 
op “coole” dagen: ijsjes eten, schaatsen, nieuwe mutsen en 
handschoenen maken of kopen of krijgen, sneeuwmannen 
maken en feestdagen vieren (Kerst! Nieuwjaarsvuurwerk!). 
Alle blaadjes hebben donkere kleuren, behalve één. Dit 
uitzonderlijke blaadje is geel: het Pyros-blad!

door Eden Zhangdie zich overgaven hetzelfde lot waren beschoren, onder elke omstandigheid. Stalin had 
een half continent om nieuwe troepen uit te halen. Voor elke soldaat was er een dozijn 
anderen (letterlijk). 

Je legers zitten vast in de zee van modder. De benzine in je tanks bevriest. Je 
verovert stad na stad, maar de vijand blijft effectief terugvechten. En op dat moment 
krijgt de vijand het bevel om geen centimeter grond meer in te leveren. Rusland houdt 
zich niet aan de regels, de regels die elke Europese generaal gebruikt om zijn tactiek te 
bepalen. Dat verschil in denkwijze maakt Rusland tot een gevaarlijk land om binnen te 
trekken. De realiteit zelf verzet zich tegen een invasie. Wilhelm II, Hitler en Napoleon 
waren te trots om die les te leren. Zo leidde het gebrek aan begrip van de situatie en het 
vasthouden aan ‘vanzelfsprekende wijsheden’ tot de dood van miljoenen.  
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Let it go. Libérée, délivrée. Slå dig fri. Libre soy. Mam tę 
moc. De titelsong van Disney’s kaskraker Frozen kent 
vele internationale versies. Maar wist je ook dat er 
zowel een Nederlandse als een Vlaamse vertaling is? 
Hoewel ze beide Laat het los heten, zijn er opvallend 
grote verschillen. Tijd voor een coole vergelijking. 
Luister de liedjes op https://youtu.be/logaMSPVV-E en 
https://youtu.be/pZPZWYY2Hmk.

door Freek van Vliet

De sneeuw glanst zacht
In het maanlicht vannacht
Van een voetstap geen blijk
Dit lege, verlaten land is
Vanaf nu mijn koninkrijk

Van de storm die in mij woedt
Had tot nu toe niemand weet
Het werd mij te veel
Hoe ‘k m’n best ook deed

The snow glows white
On the mountain tonight
Not a footprint to be seen
A kingdom of isolation
And it looks like I’m the queen

The wind is howling
Like this swirling storm inside
Couldn’t keep it in
Heaven knows I tried

De sneeuw glanst zacht
Op de bergen vannacht
En geen voetafdruk te zien
Een koninkrijk stil en eenzaam
En ik ben de koningin

De wind jaagt huilend
Als de wervelstorm in mij
‘k Hou het niet meer uit
Nu laat ik hem vrij

NEDERLANDS VLAAMSENGELS

Laat niemand toe
Spreek niemand aan
Wees gehoorzaam
En ga hier niet vandaan

Voel niets, doe niets
Dat iets verraadt
Da’s nu te laat

Don’t let them in
Don’t let them see
Be the good girl
You always have to be

Conceal, don’t feel
Don’t let them know
Well, now they know

Laat niemand toe
Kijk niemand aan
Je moet altijd
Het brave meisje zijn

Geen blik, geen snik
Het masker op
Hier houdt het op

NEDERLANDS VLAAMSENGELS

Laat het los, laat het gaan
Het roer moet om – ja, dat moet
Laat het los, laat het gaan
Sluit de deuren nu voorgoed

Wat men daar
Over mij beweert
Raakt me hier niet meer
En kou heeft me sowieso nooit
                                            gedeerd

Let it go, let it go
Can’t hold it back anymore
Let it go, let it go
Turn away and slam the door

I don’t care
What they’re going to say
Let the storm rage on
The cold never bothered me
                                             anyway

Laat het los, laat het los
Ik hou het echt niet meer uit
Laat het los, laat het los
‘k Gooi de deur dicht, keer niet
                                                  t’rug
‘k Geef niet om
Al hun commentaar
En de storm raast door
De vrieskou, daar zat ik toch al
                                           niet mee

NEDERLANDS VLAAMSENGELS

Koningin Elsa is weggevlucht uit haar koninkrijk vanwege haar magische krachten 
waarmee ze alles in ijs kan veranderen. In Let it go zingt ze dat ze nu eindelijk vrij is. 
De Nederlandse Elsa (Willemijn Verkaik) en de Vlaamse Elsa (Elke Buyle) beginnen 
nog nagenoeg gelijk, maar meteen is al te merken dat onze zuiderburen dichter bij de 
originele Engelse tekst blijven: de sneeuw glanst bij ons in het maanlicht en bij de Belgen 
op de bergen. Daarna worden de verschillen groter en moet in de Vlaamse versie zelfs het 
rijmschema wijken om de vertaling zo letterlijk mogelijk te houden. zien - koningin?!

In deze pre-chorus komt een interessant (cultureel?) verschil tussen de Nederlanders 
en de Vlamingen naar voren. Waar ‘onze’ Elsa nooit iemand mocht aanspreken, was 
de Belgische regel dat alleen al aankijken not done was – wat die directe, onbeleefde 
Nederlanders natuurlijk wél gewoon doen. Verder valt hier opnieuw op dat de Vlaamse 
versie niets om rijm geeft, terwijl de Nederlandse versie lekker blijft klankdichten.

Een Disney-refrein zonder rijm?! Het is mogelijk in België. De Vlaamse tekst is bijna een 
dwangmatige vertaling van de Engelse versie, waardoor rijmen blijkbaar geen optie was. 
De Nederlandse vertalers gaan weer een stuk vrijer te werk en durven zelfs de storm 
volledig hun tekst voorbij te laten razen om plaats te maken voor andere woorden. Merk 
trouwens ook op dat de Nederlandse versie niet steeds de titel van het liedje herhaalt, 
maar voor variatie kiest met laat het los en laat het gaan.

M’n kracht neemt toe
En schept een zuilenrij van steen
M’n ziel bouwt een kasteel
Van ijskristallen om me heen

In elk kristal weerklinkt
De echo van mijn geest
Ga nooit, nee nóóit terug
‘t Verleden is geweest

My power flurries
Through the air into the ground
My soul is spiralling
In frozen fractals all around

And one thought crystallizes
Like an icy blast
I’m never going back
The past is in the past

Mijn krachten schieten
Door de lucht recht naar de grond
Mijn ziel versplintert zich
Als ijskristallen in het rond

En één gedachte vormt zich
IJzig koud in mij
Nee, ik ga nooit meer t’rug
Voorbij is nu voorbij

NEDERLANDS VLAAMSENGELS

Laat het los, laat het gaan
Ja, ik rijs uit de kilte op
Laat het los, laat het gaan
Op deze hoge top

Hier begint
Nu m’n leven weer
Vrij en onbevreesd
De kou is voor mij nooit een
                                   punt geweest

Let it go, let it go
And I’ll rise like the break of dawn
Let it go, let it go
That perfect girl is gone

Here I stand
In the light of day
Let the storm rage on
The cold never bothered me
                                             anyway

Laat het los, laat het los
Ik herrijs als de ochtend gloort
Laat het los, laat het los
Die brave meid is ervandoor                                                  

In het licht
Maak ik mijn entree
En de storm raast door
De vrieskou, daar zat ik toch al
                                           niet mee

NEDERLANDS VLAAMSENGELS

We slaan even een couplet en een refrein over en gaan naar de bridge. Het bekende 
patroon: de Vlaamse versie is veel letterlijker vertaald. De Nederlandse Elsa verrijkt de 
lyrics met een kasteel, dat ze op het moment van zingen aan het bouwen is (YOLO). De 
vertalersvrijheid schiet misschien wat uit de bocht als Elsa rept over een zuilenrij van 
steen, terwijl het kasteel toch echt volledig van ijs is, maar dat mag de pret niet drukken. 

En dan alweer het laatste refrein. Ergerlijk: Die brave meid is ervandoor past niet op de 
melodie! Lieve Vlaamse vertalers, waarom blijven jullie toch zo krampachtig bij het 
origineel? Laat het los!
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Het is een tijd geleden dat ik The Elder Scrolls V: Skyrim heb gespeeld. Meer dan 
tweehonderd uur van mijn leven weggespeeld door draken te verslaan, skooma te 
drinken en te trouwen met een fictief personage. Maar het coolste is natuurlijk om de 
Dovahkiin, de Dragonborn, te zijn. Schreeuwen om te sprinten, het weer te veranderen 
en mensen omver te blazen. Ik heb geprobeerd of ik het ook in het echte leven kon. 
Vreemde blikken? Ja. Omver geblazen individuen? Helaas niet. Maar hoe zit het nou 
met de Dovahzul, de Drakentaal? Hoe zit die in elkaar? Ik zal drie dingen behandelen: het 
alfabet, de zinsstructuur en het gebruik van werkwoorden. 

Ten eerste het alfabet. Dit lijkt heel erg op het spijkerschrift van de Sumeriërs, 
uitgevonden in de Uruk-periode (Uruk IV, om precies te zijn). De letters van de Dovahzul 
zouden gecreëerd zijn door de klauwen van een draak. Episch. Er is geen C, maar die 
wordt vaak vervangen door de S of K. Er zijn extra letters om de combinaties aa, ah, ei, 
ey, ii, ir, oo, uu, en ur uit te drukken. Daarnaast zijn er geen hoofdletters nodig in deze 
taal. 

De zinsstructuur is hetzelfde als in het Engels, maar bij vragen worden er vaak 
woorden weggelaten, omdat de taal eigenlijk best kort en krachtig is (letterlijk!). Zo 
zou je in de zin ‘Do you want to eat soldiers?’ het woord ‘do’ weg kunnen laten en het 
onderwerp en de overgebleven persoonsvorm om kunnen draaien. De zin wordt dan: 
Dreh hi laan wah naak rahzun? Oftewel: ‘Want you eat soldiers?’

Werkwoorden in het Dovahzul zijn heel makkelijk te verbuigen. Het onderwerp 
verandert de structuur niet en de tegenwoordige tijd en de verleden tijd zijn ook bijna 
hetzelfde. 

Zijn = kos
Ben/is/bent = los
Was/Waren = lost (uitgesproken als ‘loost’) 

‘Ik ben’, ‘zij is’ en ‘jij bent’ worden dus respectievelijk zu’u los, rek los en hi los. Het 
werkwoord kan ook worden gebruikt om een voltooid deelwoord te maken: ‘zij was 
gevonden’ wordt dan rek lost siiv. Echter, lost betekent ook ‘hebben’, waardoor de 
vertaling ook ‘zij heeft gevonden’ kan worden. Hoe lossen we dit op? 

Het achtervoegsel -aan (uitgesproken als ‘on’) wordt toegevoegd bij de voltooid 
tegenwoordige tijd om dit soort verwarringen te voorkomen. ‘Zij heeft gevonden’ wordt 
bijvoorbeeld dan rek sivaan. Het wordt ook gebruikt bij de voltooid verleden tijd. Dubbele 
letters, zoals uu, ii en aa vallen weg, zodat er maar één letter van het deel overblijft. Het 
achtervoegsel -taas wordt gebruikt als de Engelse ing-vorm. Tot slot wordt het suffix -a 
gebruikt als infinitief, vaak gepaard met wah. ‘Vechten’ wordt bijvoorbeeld wah krif. krifa 

door Marijke van Kempen wordt eerder in spreektaal gebruikt en kan ook als een samentrekking worden gebruikt: 
‘Hij kon het niet zien’ wordt in plaats van rok funt wah koraav, rok funta koraav. 

Als je alles op een rijtje zet, krijg je de volgende tabel:

Tijd Nederlands Dovahzul
t.t. / v.t. ik vlieg / ik vloog zu’u bo
v.t.t. ik heb gevlogen zu'u lost bo

zu’u boaan
v.v.t. ik had gevlogen zu’u lost boaan
cont. t.t. ik ben aan het vliegen zu’u los bo

zu’u botaas
cont. v.t. ik was aan het vliegen zu’u lost bo

zu’u lost botaas

Gefeliciteerd! Nu kan je een heel kort gesprek houden met een draak. Mocht je meer 
Dovahzul willen leren, dan raad ik je aan om de website www.thuum.org te bezoeken. 
Daar staat bijna alles op. Su’um ahrk morah!
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Jullie hebben vast wel Mad Max: Fury road gezien, toch? Tuurlijk wel! Laat me één 
fragmentje aanhalen: halverwege de film is een race tussen twee van de wagens gaande, 
waarbij op elke auto iemand met z’n mond nitro in de luchtinlaat van de motor probeert 
te sproeien, om zo meer vaart te kunnen krijgen. In de film pakt dat goed uit, maar in de 
werkelijkheid zou het geen effect hebben. Dat maakt natuurlijk niet uit: het past bijzonder 
goed in de scène, waarbij de vlammen uit de uitlaat schieten op het moment Max een 
scheut nitro in de motor gooit. Het is een simpel, hoewel wat bèta-nerdy, voorbeeld van 
The Rule of Cool. Iets in een film mag niet helemaal met de werkelijkheid stroken, zolang 
het maar cool overkomt [1].

Misschien een ander voorbeeld: Ferris Bueller’s day off. Halverwege de film stapt 
Ferris met z’n vrienden uit een restaurant en wil de taxi nemen naar de binnenstad. 
Ze zien z’n vader met twee collega’s op de stoep staan praten en duiken prompt weg; 
pa mag niet weten dat ze niet op school zijn. Het trio doet een pet en een zonnebril 
op om niet meteen herkend te worden en timen het afstappen op de taxi bij de stoep. 
Precies als Ferris’ vader de taxideur open doet en zich naar z’n collega’s draait in het 
gesprek, stappen ze haastig naar binnen, waarop de taxi wegrijdt. In de werkelijkheid 
heeft iemand het wel door als er drie pubers achter hem staan, maar omdat Ferris een 
baas is, gebeurt dit niet. Met andere woorden: volgens de Rule of Cool kan het.

The Rule of Cool is een observatieregel; het publiek gelooft of iets cool is of niet. Als je een 
filmmaker of een schrijver was, dan zou je de regel niet met opzet kunnen implementeren. 
Alles wat tot cool wordt gebombardeerd, is per definitie niet cool. Dat The Doctor een 
fez en een vlinderdas draagt en zegt dat ze cool zijn, leidt tot het tegenovergestelde effect 
(behalve onder de meest gebrainwashte fans). Met andere woorden: cool is van tevoren 
bepaald door het publiek en de cultuur, en is moeilijk te 
veranderen. Ook overmatig gebruik van coole dingen 
leidt tot afbraak van de coolheid. Zie bijvoorbeeld de film 
Sharknado: haaien en tornado’s zijn best cool, maar een 
hele film vullen met haaien en tornado’s breekt het effect 
al gauw af.

Vreemd genoeg houdt de Rule of Cool niet alleen op bij 
film en televisie. Op het internet zijn veel discussies 
en artikelen te vinden die de Rule of Cool bespreken in 
de context van rollenspellen. Spellen als Dungeons and 
Dragons (ofwel: DnD), waarbij de spelers een personage 

door Yorim Christiaanse in het verhaal spelen, hebben een spelleider die het verhaal ontwerpt en derhalve op 
de Rule of Cool kan letten. In verschillende blogposts[2-4] wordt het ‘gebruik’ van de regel 
echter bekritiseerd. Als je als DM (spelleider) ervoor kiest om een verhaal te doorspekken 
met coole gebeurtenissen, personages, omgevingen en voorwerpen, dan doe je op de 
langere termijn afbreuk aan de ervaring. Voor korte verhaaltjes is het leuk, omdat die 
meer gespitst zijn op een avondje vermaak, maar de langere campaigns (waarbij je het 
spel meerdere avonden speelt over het bestek van een aantal maanden) zullen eronder 
lijden, omdat je medespelers afknappen op de constante stortvloed aan coole dingen. Als 
je één gevecht hebt gespeeld vanaf een zeppelin die raketten afvuurt tegen een napalm-
spuwende draak ter grootte van een stad, heb je ze allemaal gespeeld.

De logische conclusie hieruit is matiging in het gebruik, maar er zitten nog wat details in 
de discussie die ik graag nog even wil laten zien. Het gaat om twee punten: de smaak van 
het publiek is van belang, maar ook hoe kritisch ze naar je verhaal kijken.

Het eerste is vrij makkelijk uit te leggen: als je een elektrische bakfiets introduceert in 
je verhaal, zal niemand dat als iets cools zien, behalve grachtengordel-Amsterdammers. 
Andersom: als je DnD speelt met hardcore Dr. Who-fans, dan kan een magische Fez 
prima worden geaccepteerd als belangrijk onderdeel van je verhaal. Het valt immers in 
de smaak van je publiek.

De Rule of Cool is ook onderhevig aan de kritische blik van de medespelers. De DM 
stelt in zeker zin de grenzen op van wat realistisch is. Als hij in het verhaal personages 
over de daken laat rennen en tegen muren op laat klimmen à la Assasins Creed, maar deze 
sprongen niet toelaat tijdens – bijvoorbeeld – vechtpartijen, dan kan dit voor sommige 
spelers een breuk met de gestelde realiteit zijn. Waar spelers zich aan storen is de 
consistentie van de wereld die de DM heeft gemaakt, niet persé de consistentie van het 
verhaal. Als een dief in de nacht over daken heen springen is best cool, maar iemand die 
daar kritisch naar kijkt kan er moeilijk over gaan doen als dit niet mogelijk is in andere 
situaties. Immers: de wereld waarin het gebeurt is toch hetzelfde gebleven?

De speler prikt in zo’n geval door de Rule of Cool heen. Niet omdat hij een haarklover 
is, maar omdat hij die consistentie gewend is. Dit heeft te maken met hoe DnD werkt: het 
spel is gebaseerd op een grote set regels die dicteert hoe goed je personage in het verhaal 
bepaalde acties kan uitvoeren. Dit gaat van het overtuigen van andere personages tot 
het beklimmen van een rotswand, het openbreken van een deurslot en het vechten met 
een bewaker. Hoe meer je je bezig houdt met deze regels, hoe groter de kans is dat 
je die regels gaat zien binnen het verhaal en de façade van de Rule of Cool vervaagt. 
Een vergelijking kan worden gevonden in de audio-wereld: als je eenmaal hoort wat 
het verschil is tussen goede geluidskwaliteit en slechte geluidskwaliteit, dan zal je dat 
blijven opvallen als je naar muziek luistert.

Op dit probleem zijn weinig oplossingen te vinden. Het beste is als de speler zich 
over deze breuk met het spel heen zet, waar mogelijk. De DM kan ook helpen, door 
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dingen te vertellen die het realistische in het coole ondersteunen. In het geval van het 
springen over de daken kan de DM vertellen dat de personages een mechanisch apparaat 
hebben dat ze helpt met het maken van de grote sprongen, maar wat gewoonweg niet 
praktisch is tijdens een confrontatie. Het geeft een zekere logische uitleg waarom de 
grote sprongen mogelijk zijn, waardoor de speler zich minder zal storen aan de breuk 
met de gestelde realiteit.

Het laatstgestelde probleem is grappig genoeg de hoeksteen van veel populaire scifi-
werelden. De naam Science Fiction spreekt het eigenlijk al uit: er wordt een beetje gespeeld 
met de wetenschappelijke kennis, waarop nieuwe, onrealistische, werelden mogelijk 
zijn. Het verschil zit ‘m erin dat je maar een paar aanpassingen aan de werkelijkheid 
moet aannemen om tot de nieuwe realiteit met al z’n coolheid te komen. Het beste 
voorbeeld dat ik ken is de spellenreeks Mass Effect. Het volledige fundament van het 
verhaal is de toevoeging van een scheikundig element: element zero. Deze zeldzame stof 
heeft de bijzondere eigenschap dat het donkere energie uitstraalt als je het onder stroom 
zet. Het gevolg is dat de donkere energie de massa van de omringende materialen 
verandert, waardoor je objecten lichter of zwaarder kan maken, of zelfs gewichtsloos. En 
op deze simpele toevoeging aan de realiteit wordt praktisch álles, van ruimteschepen tot 
zwevende steden, gebaseerd. Cool – nee, Epic! – en dat met slechts een kleine aanpassing 
aan de realiteit. Geen wonder dat de serie zoveel lof krijgt van nerds over de hele wereld.

Dus: afhankelijk van je publiek en de situatie kan je als schrijver meer of minder flexibel 
met de geloofwaardigheid van je verhaal omgaan, zoals de Rule of Cool beschrijft. Je 
kan het heel grondig aanpakken, zoals in menig science-fiction verhaal, of het gewoon 
luchtig houden. Lezers vinden het natuurlijk leuk als je een uitstapje buiten de gebaande 
paden van je verhaal maakt, maar als je hoofdpersoon spontaan – à la Chuck Norris – de 
slechterik door een stenen muur heen kan schoppen, dan heb je wel het een en ander uit 
te leggen!

Artikelen online:
[1] http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/RuleOfCool
[2] http://geek-related.com/2009/01/06/why-the-rule-of-cool-is-not-cool/
[3] http://www.critical-hits.com/blog/2009/01/01/the-rule-of-cool-takes-flak/
[4] http://6d6fireball.com/rpg/of-coolness-and-idiocy/

Ook geestig:
https://www.artworkabode.com/blog/for-creative-design-forget-the-rule-of-cool/

Tjeempie zo’n eenzaamheid
Waar is mijn vriendje heen...
Weggevoerd *schrik* door de 
Sneeuwkoningin? 
Niemand belaagt mijn lief 
Godverdriedubbeltjes 
Op naar haar slot tegen 
Goed verstand in

Wat een mooi ijspaleis 
Onder het noorderlicht 
Met zalen schitterend 
Reusachtig zo groot
Waar tussen al deze
Architectonische
Wonderen vind ik mijn 
Vriendje in nood?

Daar ben je eindelijk 
Nu terug van weggeweest 
Maar je voelt zó koud aan 
Wat moet ik doen? 
Ik weet een antwoord, het 
allereenvoudigste; 
Jou te doen smelten met 
Zielswarme zoen

door Thom van Hugte

De Sneeuwkoningin

Ollekebollekes
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Plaats: Leiden

Data: donderdag 20 aug (training day), 
maandag 24 t/m vrijdag 28 aug 2015

door Francine Geurts

De Cultuurcolumn belicht elke keer een 
ander aspect van cultuur, met in het verleden 

onderwerpen als musea, games, koken en 
schrijfboeken. Deze keer bespreek ik mijn 
ervaringen als vrijwilliger bij een drietal 

evenementen.

Orientation Week Leiden (OWL)
Dit jaar ging ik voor de eerste keer sinds 
2009 niet mee op Prometheuskamp. 
In plaats daarvan werd ik mentor 
bij de OWL, een soort EL CID voor 
internationale studenten. Tijdens de 
OWL leren deelnemers de binnenstad van Leiden, de universiteit en elkaar beter kennen, 
onder begeleiding van twee zogeheten guides. Door mijn eigen year abroad in Newcastle 
weet ik hoe nuttig en leuk een introductieweek voor buitenlandse studenten kan zijn: 
met de vrienden die ik tijdens die week had gemaakt, zou ik de rest van het jaar leuke 
dingen blijven doen. Zou dat hier in Nederland ook kunnen?

Op de trainingdag ontmoette ik voor het eerst mijn medegids, ook een Nederlander 
(dat is niet altijd zo), en de andere guides. We speelden een aantal kennismakingsspelletjes, 
kregen informatie over het programma en leerden welke drugs wel en niet legaal zijn 
in Nederland – pertinente informatie als je een week lang met buitenlanders omgaat. 
Vier dagen later verzamelden we op de Beestenmarkt om onze groep op te wachten. 
We hadden masterstudenten uit bijna alle werelddelen: onder andere Ierland, 
Frankrijk, Oostenrijk, Egypte, India, China, Japan, Costa Rica en Nieuw-Zeeland waren 
vertegenwoordigd. Één ding had Group 46 met elkaar gemeen: ze studeerden allemaal 
rechten. Behalve de guides.

Over hun studie konden onze kindjes dus beter met elkaar praten, maar als het om 
Nederland(s) of Leiden ging, waren wij de experts. Tijdens deze week lieten we hen de 
hele stad zien, van het Gorlaeus tot het USC, van Museum Volkenkunde tot Molen De 
Valk en van de schaatsbaan tot het Huigpark. We kregen informatie over ISN , konden 
verschillende sporten uitproberen bij het USC en ondernamen in de stromende regen 
(“Welcome to the Netherlands!”) een onoverdekte boottocht door de singels. Op vrijdag 
was er een bike sale, gevolgd door een spoedcursus Nederlands. Onze Nieuw-Zeelander 
werd daar zo enthousiast van dat we hem nu nog steeds woordjes leren. Zijn grammatica 

is best oké, maar omdat 
hij vooral geïnteresseerd is 
in scheldwoorden, is zijn 
vocabulaire wat aan de grove 
kant (denk “kleine piemel” en 
“poephoofd”). Zijn uitspraak 
is daarnaast abominabel, 
maar dat krijg je ervan als je je 
hele leven maar één taal hebt 
gesproken.

Tussen de programma-
onderdelen door was er 
veel tijd om met elkaar te 
praten, bijvoorbeeld over 
alle cultuurverschillen binnen ons groepje. Hoe vreemd is het wel niet voor mensen 
uit niet-christelijke landen om in een kerk (de Hooglandse, FYI) te luisteren naar 
een welkomstpraatje en een stand-up comedian? Ik heb geleerd dat het in India veel 
gebruikelijker is om naar een onbekende toe te stappen om een praatje te maken, terwijl 
Nederlanders wat terughoudender zijn; in Egypte gaat het er allemaal wat langzamer 
aan toe dan in de Randstad en nemen ze het niet zo nauw met de tijd; en in China is het 
niet gebruikelijk om hulp te vragen als je iets lastig vindt, terwijl je dat in Nederland 
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juist wél moet doen – tijdens zowel het algemene welkomstpraatje in de kerk als bij 
de informatiebijeenkomst van de rechtenfaculteit werd er de nadruk op gelegd dat 
studenten zelf om hulp moeten vragen, omdat je het anders niet krijgt. Tijdens zo’n 
internationale week word je met je neus op tal van dat soort cultuurverschillen gedrukt. 
(Also: blijkbaar zijn er geen muggen in Ierland.)

Ik heb een hele leuke week gehad en ik zou het zeker aanraden om een keertje mee 
te doen. Wil jij ook helpen bij de OWL, dan kun je kiezen tussen guide en crew: als guide 
ben je de hele week bezig en leer je de mensen uit je groepje heel goed kennen, terwijl je 
als crew zelf kunt kiezen bij welke programmaonderdelen je wilt meehelpen en je niet 
vastzit aan één groepje. Ikzelf heb een co-guide toegewezen gekregen, maar je kunt je 
ook als duo opgeven. Vanaf december (nu dus!) kun je je opgeven voor de Winter OWL, 
die van 25 t/m 29 januari zal plaatsvinden. Je kunt ook wachten tot de Summer OWL in 
augustus.

Nacht van Kunst en Kennis
De Nacht van Kunst en Kennis is een 
kunst- en wetenschapsfestival in de 
Leidse binnenstad. Op verschillende 
locaties (grotendeels dezelfde als 
bij de Museumnacht, die in mei plaatsvindt) kun je genieten van lezingen, muziek, 
toneel, cabaret, proefjes, poëzie en meer van dat soort dingen. Ik was ingeroosterd bij 
de Leidse Schouwburg. Daar werd speciale aandacht geschonken aan Goeie Mie, een 
wereldberoemde seriemoordenares, ook wel bekend als de Leidse Gifmengster: er was 
een toneelstuk, een story slam, een anatomische les, een CSI-spel en twee lezingen over 
criminologie en toxicologie. Ook werden er in de Leidse Schouwburg twee keynote-
lezingen gegeven door Anton Corbijn en André Kuipers en waren er bierlezingen en 
-proeverijen.

Tijdens de Nacht stond ik van 18.00 tot 23.00 uur samen met een ander meisje achter 
de kassa om kaarten te verkopen en tickets te scannen. Van de drie evenementen die ik 
op deze pagina’s bespreek, was dit de minst leuke om voor te vrijwilligen. Ten eerste 
heb ik niks meegekregen van het programma, omdat dat rond de tijd dat ik weg mocht 
zo goed als voorbij was. Ten tweede stonden we bij de ingang direct in de vuurlinie: 
wij waren vaak de eerste gezichten die de bezoekers die avond zagen, waardoor, als 
er iets misging, wij daarvan verweten werden. Veel mensen werden bijvoorbeeld boos 
omdat we hen niet het gebouw in konden laten (iedereen wilde naar Anton Corbijn, 
maar na 539 mensen is de Grote Zaal nou eenmaal vol) en richtten hun woede daarom op 
ons arme vrijwilligers. Ten derde was er weinig gevoel van camaraderie met de andere 
vrijwilligers, wat bij de andere twee evenementen welzeker aanwezig was. En ten vierde 
was het de hele avond onduidelijk wat de vrijwilligersvergoeding eigenlijk zou worden. 

(Twee weken later bleek het een waardebon van €20 bij Bol.com te zijn, wat best fijn is. 
Meer boeken is meer beter.)

Ik zou aanraden om de Nacht van Kunst en Kennis te ervaren als bezoeker, omdat je 
zo veel meer meekrijgt van het programma. Als je toch vrijwilliger wilt zijn, probeer dan 
om naast een bandje te belanden, zodat je tenminste nog van de muziek kunt genieten. 
Het kan ook helpen om bij een kleinere locatie te staan, waar de mensen wat relaxter zijn.

Camera Japan Festival
Het laatste evenement waarbij 
ik de afgelopen maanden heb 
meegeholpen, was Camera 
Japan. Dit is bovenal een 
Japans filmfestival, maar er zijn ook andere dingen die met Japan te maken hebben, 
met dit jaar onder andere lezingen, een dansvoorstelling, een expositie van Japanse 
prenten en de “Rabu Rabu Dating Show”, een parodie op Japanse dating shows (op 
de vrijdag voor LGBT’s en zaterdag voor hetero’s). Het thema van dit jaar was Female 
Focus, waardoor een groot deel van het festivalprogramma bestond uit door vrouwen 
geregisseerde films.

Als je binnenloopt bij bioscoop LantarenVenster, zie je links een kleine markt waar 
voornamelijk snoep wordt verkocht: ik hou zelf heel erg van taiyaki (gevulde wafel in de 
vorm van een vis) en mochi (zoete balletjes van rijstpasta). Het voorste kraampje verkoopt 
t-shirts, tasjes en dvd’s: bij dat kraampje stond ik op donderdagavond en vrijdagmiddag 
merchandise te verkopen. Ook heb ik op donderdag enquêtes aan mensen uitgedeeld, 
waarop zij hun mening over het festival kwijt konden. Het merchandisekraampje 
verkoopt misschien niet zo veel, maar zo heb je alle tijd om te ouwehoeren met bezoekers of 
medevrijwilligers. De hele dag praten over Japan/anime/vrijwilligerswerk/films/festivals/

bioscoopbezoekjes? Sign me 
up! (Het zou je trouwens 
nog verbazen hoe weinig 
mensen van anime houden 
op een Japans filmfestival; 
gelukkig heb ik ook nog 
andere hobby’s.)

Bij Camera Japan doe je 
als vrijwilliger twee diensten 
van ongeveer 4½ uur en mag 
je daarna, op vertoon van je 
vrijwilligersbadge, gratis 
naar alle films. En daar heb 

Plaats: Leiden (Leidse Schouwburg)
Datum: zaterdag 19 september 2015

Plaats: Rotterdam (bioscoop LantarenVenster)
Data: donderdag 24 t/m zondag 27 sept 2015
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Laurens:
Guus wil mijn paraplu ontmaagden!

Suze: 
Mannen spelen graag met hun... Oreo-koekjes.

Sander H:
René, hangt nou het voltallige bestuur aan je lijf?

Guus:  Ik heb al gedoucht vandaag. 
Suze:  Oh ja, daar was ik bij.

Eveline:
Ik heb gewoon een hekel aan andermans voeten.

Bastiaan: 
Natte sokken zijn het verschrikkelijkste wat er is – na Diederik Samson.

Lotte K:
Je hebt twee soorten Duits: Hitler-Duits en porno-Duits.

Sanne W: 
Ik ga op zoek naar nog meer naakte vrouwen.

Suze:
Ik vind speeksel gewoon heel interessant.

Emma V: 
Nadenken is écht moeilijk, oké?

Lotte K:
Ik heb vijf kaarten in mijn kont.

Vera V:  Ik heb geen zin om me aan te kleden. 
Guus:  Zal ik je helpen?

Loes:
Er is weinig dat de sexyheid van mijn baard kan overtreffen.

>

>

>

>

>

>

>

<

<

<

<

<

<

door Sander Hulsik van gebruikgemaakt ook: ik heb het hele 
weekend in de bioscoop gezeten en in totaal wel 
12 films gezien! De compleet gestoorde manga-
adaptatie Assassination Classroom was by far 
mijn favoriet, maar ik heb ook heel erg genoten 
van de interculturele short Kerama Blue en de 
mijnwerkers-danskomedie Hula Girls. Naast de 
gratis films mag je trouwens ook gebruik maken 
van de vrijwilligersruimte, waar gratis eten op 
je wacht, en mag je (als je het lief vraagt) een 
filmposter mee naar huis nemen.

Sinds het verschijnen van deze Pyros ben ik vrijwilliger geweest voor nog eens drie 
evenementen, namelijk het Leiden International Film Festival, Geen Daden Maar 
Woorden en Nishicon. Misschien lees je daar in de volgende Pyros meer over, en anders 
kun je me er in de tussentijd altijd naar vragen!
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De Pyros is het verenigingsblad 
van A.S.V. Prometheus.

De redactie bestaat uit Francine 
Geurts (eindredactie), Ginger 
Haasbroek (hoofdredactie), 
Freek van Vliet (vormgeving), 
Eden Zhang (illustraties), Yorim 
Christiaanse, Erwin Dijkstra, 
Francine Maessen en Bo Salomons.

Onze dank gaat uit naar Thom 
van Hugte, Sander Huls, Lesley 
Jol, Marijke van Kempen, Rik van 
Leeuwen, Suzanne Ruhof, Cathy 
Schrijner, Cid Swanenvleugel, Vera 
Verkooijen, Berk van der Zwaan 
en Tante Pyros voor hun bijdragen 
aan deze editie.

Dit is de Pyros van december 2015, 
gedrukt onder bestuur Nehalennia. 
Het betreft de derde druk van het 
kalenderjaar 2015 en de eerste van 
het academisch jaar 2015-2016.

Kopij voor de volgende Pyros 
kan naar pyros@asvprometheus.
nl worden gestuurd, tot uiterlijk 
1 maart 2016. Gelieve (ruim) van 
tevoren contact op te nemen met 
de redactie o.v.v. ‘Freelancers’.

1) Eden  Ik smelt van bijzonder mooie scènes in 
tekenfilms, zoals in Totoro. Op een nacht had een 
meisje samen met het sprookjesbeest Totoro op een 
magische manier bomen geplant. De ochtend daarop 
wist ze echter niet meer zeker of het echt was geweest 
of een droom. Maar toen ze naar buiten keek, zag ze 
de bomen! Ja! Dat was echt!

2) Francine M.  Ik smelt van babydingen in het 
algemeen en sokjes in het bijzonder. Ja, ik weet dat er 
eerst gestudeerd moet worden en een baan gevonden 
moet worden en genoten moet worden van het vrije 
leven... but sock! With little fishies on it! Sock! Instant 
klepperende eierstokken.

3) Francine G.  Vlak voordat Sora zijn keyblade 
gebruikt om een deur te sluiten, komt er een pufje 
wind van beneden waardoor hij wat steviger in zijn 
schoenen moet staan. Het duurt telkens minder dan 
een seconde, maar stiekem vind ik dat het leukste aan 
heel Kingdom Hearts II. [/nerd]

4) Yorim  Ik heb nog altijd een zwak voor cavia’s. 
Zeker cavia’s die de twee uiteinden van hetzelfde 
grassprietje naar elkaar toe eten en dan elkaar zoenen.

5) Bo  John Hammond, die doctor Grant welkom 
heet in Jurassic Park, met een Brachiosaurus. Het 
acteerwerk van Richard Attenborough en de muziek 
van John Williams doen je de opvolgende moordpartij 
elke keer weer vergeten. Tevens zeehondjes.

6) Freek  Ik smelt van (baby)foto’s van de prinsesjes. 
Amalia, Alexia en vooral Ariane. Wat je verder ook 
vindt van het koningshuis - deze meisjes kun je toch 
alleen maar ULTIEM SCHATTIG noemen?

7) Erwin  Deze vos is één van de voornaamste 
oorzaken van het smelten van de poolkappen.

8) Ginger  Mijn hond als ze haar kop kantelt. Dat 
schijnen honden te doen om een geluidsbron te 
lokaliseren. Of, in een later stadium, omdat ze weten 
dat ze daarmee veel succes boeken.
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Waar smelt de
Pyros-redactie van?
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