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    Waarde lezer,
‘Hit the road’, zo luidt de ondertitel van de EL CID dit jaar. Een verwijzing naar Route 66, 
als we de nieuwspagina van de universiteit mogen geloven, maar ongetwijfeld ook naar 
het cliché dat je studententijd een soort ‘reis’ zou zijn, een transformatieve periode waarin 
je jezelf en de wereld om je heen leert kennen. 

Laten we de new-ageachtige neiging om alles met een reis te vergelijken eens 
toepassen op deze Pyros. De omslag door Eden en de illustratie door Hester zijn daarmee 
als de voorpret die je voorafgaand aan het daadwerkelijke reizen beleeft. Je beeldt je in hoe 
achter deze prachtige tekeningen wel de reis van je leven verscholen moet liggen. Bij het 
lezen van de introductiestukjes van het ft-bestuur word je echter zonder waarschuwing 
in het diepe gegooid: in je reisgids stond nergens beschreven dat je een kijkje zou 
nemen in de psyche van dit intrigerende vijftal! Ook op het onthullende interview met 
oud-eindredacteuren Francine G. en Yorim had geen TripAdvisor-pagina je kunnen 
voorbereiden. Je gevoelens van overrompeling worden nog eens aangewakkerd door het 
artikel van Gijs, die vraagtekens plaatst bij het reilen en zeilen van de toeristische sector, 
en dat van Larissa, die het momenteel bij een dagje Veluwe houdt.  

Toch moet je verder, precies zo als de hoofdpersoon in Bo’s (ongetwijfeld 
autobiografische) woestijnparabel. Plotseling besef je opgelucht dat je al die tijd op 
Prometheusreis was. Hoe kan het anders dat je van Francine M. een minilezing over 
een bibliotheek voorgeschoteld krijgt? De reisverslagen van René, Jolanda, en Sander T. 
bevestigen dan ook wat je eigenlijk al wist: er is weinig zo leuk als reizen in het gezelschap 
van Prometheanen. 

De Laatste Pagina’s representeren ten slotte het voortijdige afscheid van de mensen 
die je op reis hebt ontmoet, en inmiddels tot je beste vrienden hebt gebombardeerd, i.e. de 
Pyrosredactie. Dit voorwoord laat zich nog het best vergelijken met een treinstation als 
De Vink of Hillegom: je slaat het waarschijnlijk over. 

Een goede reis gewenst, zowel aan oude als nieuwe leden,
Ginger Haasbroek

Eden vertelt wat er op de voor- en
achterkant van deze Reis-Pyros te zien is.

De twee belangrijkste elementen van de omslag zijn de Möbiusband en de Pacifische 
zalmen. Hiermee beeld ik de reis af die ik het indrukwekkendst vind: het paaigedrag 
van Pacifische zalmen. Deze zalmen worden in zoet water geboren en reizen kort na 
hun geboorte naar de oceaan. Als ze volwassen zijn reizen ze echter weer terug naar 
het zoete water om zich voort te planten. De volwassenen sterven hierna, terwijl hun 
nakomelingen deze levensreis herhalen. 
Op de omslag heb ik de levensfases van 
de vissen getekend: aan de rand de jeugd 
(blauwe vissen met strepen) en bij de rug 
volwassenheid (rode vissen).

De route die de vissen op de omslag 
volgen is in de vorm van een Möbiusband 
(zie illustratie). Een Möbiusband is een 
driedimensionele vorm met diverse 
spectaculaire eigenschappen. Eén van die 
eigenschappen betreft de rand: daarvan 
heeft een Möbiusband er maar één. Als je een willekeurig beginpunt kiest en de rand 
volgt, dan kom je vanzelf weer terug op dat beginpunt. Je kunt dit proces oneindig vaak 
herhalen. Deze eigenschap reflecteert de oneindigheid en de circulatie van de kringloop 
des levens van de Pacifische zalmen. Daarom heb ik deze twee elementen samengebracht. 
Het Pyros-blad in je hand is dus een hoekige Möbiusband waarin zalmen oneindig en 
circulerend reizen! 

De jaarlijkse Buitenlandreis van Prometheus is even oneindig en circulerend. Elk jaar 
wordt er hard gewerkt door de commissie. Van elke reis hebben alle reizigers genoten. 
Bovendien nemen Prometheanen, net zoals zalmen die hun heilige taak uitvoeren om 
het bestaan van hun soort te bevorderen, deel aan de Buitenlandreis om belangrijke 
redenen: vriendschappen sluiten, ‘zelfontplooien’, en de wereld leren kennen.

Voorwoord

door: Ginger Haasbroek

De omslag uitgelegddoor: Eden Zhang
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In de onderstaande vijf stukjes zal het Prometheaanse ft-bestuur, 
ten tijde van het drukken van deze Pyros nog slechts bekend als 
‘Stracciatella’, zich aan de lezer presenteren, en wel door zijn licht te 
laten schijnen over het thema ‘reis’. Een goede reis gewenst! 

Een fantastische reis
door Emmy Stevens

En toen – toen zag ik het Kersendal (...) Wit van de 
kersenbloesem en groen van het groene, groene gras. 
En tussen al dat groen en wit stroomde de rivier als een 
zilveren lint. Waarom had ik dat alles niet eerder ontdekt? 
(Astrid Lindgren. De gebroeders Leeuwenhart. 
Amsterdam, 2012.) 

Als er één plek was waar ik als kind heel graag een 
keer naartoe had willen gaan, dan was dat wel het 
Kersendal in Nangijala. Het is de plek waar Jonatan 
en Karel Leeuwenhart in Astrid Lindgrens De 
gebroeders Leeuwenhart talloze avonturen beleven. 
Een prachtig dal omringd door hoge bergen waar 
de mensen nog leven in de tijd van kampvuren en sprookjes. De dappere Jonatan vecht 
samen met zijn kleine en ietwat bange broertje tegen het kwaad in het nabijgelegen 
Bramendal waar de wrede Tengil aan de macht is. 

Het is De gebroeders Leeuwenhart, boordevol geheimen, gevechten en draken, dat 
mijn fantasie prikkelde en mij in gedachten leidde naar verre oorden in vergeten tijden, 
waar mensen nog rondreden op paarden en vuur stookten in hun boerderijen. Hoe vaak 
ging ik niet zo op in een verhaal dat ik dacht dat het echt gebeurde, en hoe graag heb ik 

Een reis van een jaar

Introductie van het aanstaande

Prometheusbestuur niet gewild dat ík de hoofdpersoon was die deze avonturen beleefde. Toch bleef het keer 
op keer bij fantasie en moest ik na het lezen van de laatste pagina concluderen dat ik toch 
niet die held was die net de draak had verslagen. Ik herlees De gebroeders Leeuwenhart 
elke paar jaar en stiekem hoop ik nog steeds dat Nangijala echt bestaat en dat ik er ooit 
een keer naartoe kan. Hoogstwaarschijnlijk blijft deze wens slechts fantasie, maar zodra 
ik het boek weer lees vergeet ik gelukkig dat er zoiets als een scheiding tussen fantasie 
en werkelijkheid bestaat.

Verhalen zoals De gebroeders Leeuwenhart hebben mijn fantasie geprikkeld en hebben 
mij meegenomen op fantastische reizen. Ik hoop dat het komende jaar voor Prometheus 
net zo fantastisch zal worden als het avontuur dat de gebroeders Leeuwenhart beleefden. 

Bijzonder, maar gewoon
door Sander Huls

Op vakantie kunnen gaan is voor mij altijd meer 
uitzondering dan regel geweest. ‘Big deal’, hoor ik je 
al denken terwijl je dit leest, ‘er zijn heus wel grotere 
problemen in de wereld dan een jaartje thuis blijven 
in plaats van het warme zuiden opzoeken in de 
kerst- of zomervakantie’. Het is ook niet alsof ik de 
enige ben; vorig jaar is bijvoorbeeld een kwart van 
alle Nederlanders het land niet uit geweest (aldus 
een snelle Google-zoektocht).

Toch blijft het raar als je op de basis- en 
middelbare school jaar in jaar uit de enige van je 
klas lijkt te zijn die weer thuis is gebleven in de 
zomer – zeker als de reden daarvoor je nogal een 
outcast maakt. Mijn ouders waren Jehovah’s Getuigen (mijn vader is dat nog steeds), en 
op die manier ben ik dus ook ruim 17 jaar opgevoed, wat niet altijd even bevorderlijk 
was voor mijn kennis van dingen waar anderen zonder er bij stil te staan mee opgroeien. 
Verjaardagen zijn een bekend voorbeeld, maar er is ook regelmatig in de Wachttoren te 
lezen dat iemand die zich een vakantie kan veroorloven misschien toch maar eens moet 
overwegen om parttime te gaan werken, en wat meer tijd aan andermans voordeur moet 
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besteden. En ook als kind – of misschien juist als kind – ga je je dan langzaam maar zeker 
schuldig voelen over de simpelste dingen waar je misschien niet eens controle over hebt.

Tegenwoordig betekent dat voor mij dat reizen meer is dan alleen de optelsom van 
bezienswaardigheden en ervaringen. Want aangezien ik sinds ik geen Jehovah’s Getuige 
meer ben iets vaker op vakantie ben gegaan – waaronder een aantal keer op werkelijk 
fantastische reizen met Prometheanen – heb ik er ook een ander perspectief op gekregen. 
Op reis gaan is niet alleen een gelegenheid om dingen te zien en te doen, maar ook om 
me normaal te voelen. Ik kan in een land duizenden kilometers hier vandaan zijn en 
ineens tot de realisatie komen dat ik helemaal geen outcast hoef te zijn, en dat ik mezelf 
geen schuldgevoel aan hoef te praten alleen maar omdat ik het naar mijn zin heb. En dat 
is maar goed ook. Reizen is bijzonder – maar ook heel gewoon.

Op weg naar Prometheus
door Bo Salomons

Is er een epischere reis aan te wijzen dan het leven 
dat we leiden? Op een bepaalde manier is het leven 
zelf de ultieme vakantie. We hebben een zeker doel 
waar we klaarblijkelijk naar op weg zijn, maar 
die doelen zijn nooit het einde van de reis. Het 
zijn enkel mijlpalen waar we een stempeltje op 
onze stempelkaart mogen drukken terwijl we als 
alpinisten berg na berg beklimmen. Daar het hele 
leven een reis is, lijkt het me gepast om één etappe uit deze reis te pakken om verder uit 
te lichten. Schrijvend voor het verenigingsblad van Prometheus is die reis snel gevonden: 
de laatste twee jaar staan bovenaan.  

Prometheus is, voor mij, thuiskomen na een lange voettocht. Het voelt als een bank 
bij het haardvuur waar ik, onder het genot van warme chocolade en een kandijkoek, 
mijn benen kan doen rusten. Ik ben namelijk lang onderweg geweest. Misschien komt 
dit gevoel velen van jullie bekend voor, maar ik heb eigenlijk altijd moeite moeten doen 
om ergens thuis te zijn. Ook op de middelbare school was het lastig om mijn aandacht 
even te laten verslappen. Zelfs als je je op je gemak behoorde te voelen, was het niet altijd 
vanzelfsprekend dat je daadwerkelijk tot rust kwam. Het altijd op je hoede blijven voor 

sociale signalen, het passen in een groep waar je niet geheel bij hoort, is zeer vermoeiend.
Het was op deze manier dat ik terecht kwam bij Prometheus. Bij onze vereniging 
kwam ik in zekere zin ‘thuis’. De eerste gildeactiviteit die ik ooit bijwoonde, een 
boekbespreking van het Moeilijkeboekengilde, maakte voor mij duidelijk dat ik op een 
soort plek terecht was gekomen die ik nooit eerder had gezien. Het was een rust die ik 
nooit eerder bij mensen had gevoeld. De lezer is misschien wel bekend met het gevoel 
van constant energie moeten steken in het gaande houden van een gesprek. Dat was niet 
meer nodig, althans niet op die manier waarop het eerder nodig was. Dat opende een 
wereld voor me, een wereld waar ik nog steeds met plezier onderdeel van uit maak. Het 
is dan ook een eer dat ik lid mag zijn van een bestuur dat deze rust en energie aan oude 
en nieuwe generaties Prometheanen gaat schenken. Ik wens iedereen een mooi nieuw 
verenigingsjaar toe, met hetzelfde geschenk dat mij is gegeven. 

Reizen als thuis komen
door Niels Rood

Reizen. Iedereen gaat weleens op reis, of het nu 
ver is of dichtbij. Sommigen stappen vijf dagen per 
week in de auto naar hun werk. Anderen reizen 
een jaar lang over de wereld, van Amsterdam tot 
Auckland en weer terug. Vooral die tweede reis 
spreekt ons aan. Vraag iemand naar zijn leukste 
vakantieherinneringen en je krijgt de prachtigste 
verhalen. Van zeeleeuwen in San Francisco tot de 
mooiste kastelen van Frankrijk. Die eerste reis zien 
we meer als een noodzaak, als de dagelijkse sleur 
die we juist proberen te doorbreken met vakanties 
naar verre oorden. Maar toch hebben deze twee 
reizen iets gemeen: als je ergens naartoe reist, moet 
je ook weer thuiskomen. Niets is na een lange dag werken, studeren of reizen fijner dan 
thuiskomen. Je doet je deur open, loopt naar binnen en voor heel even hoef je niks. Ja, 
soms moet je thuis ook aan je scriptie werken, of huiswerk nakijken, of koken, of duizend 
andere dingen, maar die vijf of tien minuten nadat je de deur hebt opengedaan hoef je 
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niets. Dan valt alles van je af, heb je tijd om heel even ontspannen iets te drinken, iets 
voor jezelf te doen. Ook thuiskomen van vakantie is bijna nog fijner dan weggaan. Als 
kind had ik altijd wel een gevoel van spanning en opwinding als je met een volle auto 
wegreed. Twee of drie weken in een vreemd bed, in een huis dat niet het jouwe is en 
waar je toch niet helemaal thuis voelt. Elke dag weer nieuwe indrukken opdoen: kastelen 
bezoeken, bossen verkennen en je vervelen bij de Franse gids die je toch niet verstaat. 
Als kind wordt je er moe van. Begrijp me niet verkeerd: mijn vakanties als kind waren 
geweldig, maar als je de grens naar Nederland over rijdt of op Schiphol landt, dan begint 
het weer te kriebelen. Dan kan je thuis al bijna ruiken, en als je dan na een uur rijden 
voor je eigen deur staat, voelt de vakantie echt compleet. Alles staat er nog: je eigen 
bed, wat helemaal naar jou ruikt. Op de tafel ligt een enorme stapel post, de kranten 
los gesorteerd, met wel drie Donald Ducks! Al je speelgoed is er nog, je eigen douche is 
extra groot na al die Franse miniatuurdingen, en ze hebben zelfs gewoon hagelslag in 
de winkel. Waar je ook naartoe reist, of het nou ver weg is of dichtbij: niets is fijner dan 
thuiskomen.

Onwetendheid op
weg naar Piacenza
door Kristian Bakker

Niet al te lang geleden verbleef ik in Bologna en 
maakte ik daar regelmatig uitstapjes naar plaatsen 
in de buurt. Voordat ik zo`n uitstapje ondernam, 
raadpleegde ik, met haast religieuze regelmaat, 
mijn reisgids. In de reisgids ontdekte ik op een 
dag een beschrijving van de collectie van het 
moderne kunstmuseum van Piacenza. Blijkbaar 
had men daar zogeheten metafysische kunst. Ik 
was direct geïntrigeerd en besloot direct af te 
reizen naar Piacenza, helemaal aan de andere kant 
van de provincie. Tijdens de twee uur durende 
treinrit kwam de ene vraag na de andere in mij op: wat zou het metafysische zijn aan 
metafysische kunst? In hoeverre heeft dergelijke kunst te maken met metafysica? Is deze 

kunst ook filosofisch? Wat is überhaupt filosofische kunst? Of het nu de onwetendheid 
was of het feit dat de trein de hele dag al stond te bakken in de Italiaanse zon, de reis was 
een kwelling. 

Uitgedroogd stapte ik even later uit de trein en vond mijn weg naar het museum. 
Nietsvermoedend en vol vreugde en jolijt liep ik erheen; het was slechts tien minuten 
lopen. Links, rechts, links, rechts, dan de hoek om en alle vragen die nog steeds door 
mijn hoofd spookten zouden worden beantwoord. Althans, dat hoopte ik. 

Ik liep de hoek om en voelde de spanning in mijn benen, waardoor ze mij nog 
sneller naar het museum brachten, ook al deed ik geen poging snel te lopen. 

Opeens stond ik voor het museum. Een gaanderij met sierlijke, marmeren arcaden 
omgaven een weelderige tuin met exotische bloemen; een beeld van een godin uit 
vervlogen tijden prijkte te midden van een kleine fontein. Echter, tussen mij en dit 
ogenschijnlijke paradijs lagen twee obstakels. Het eerste was een groot, zwart hek, 
dat door mij niet kon worden geopend. Het tweede was een klein bordje met daarop 
een inscriptie. Met behulp van mijn beste Italiaanse taalvaardigheden (anderhalf uur 
Duolingo), ontcijferde ik dat het museum gesloten was. Mijn trouwe reisgids had mij 
verraden! Nog altijd zijn mijn vragen onbeantwoord.

advertentie
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“Ik kan de mensen niet begrijpen die uit nieuwsgierigheid – wat voor nieuwsgierigheid! 
– hun vakantie besteden aan het bezoeken van oude Duitse concentratiekampen 
waar miljoenen gevangen vermoord zijn. Dit is misschien wel het obsceenste dat er 
is overgebleven in onze wereld die bijna niets meer obsceen noemt: tochtje per air-
conditioned toerwagen naar Auschwitz. In een halve week op en neer München uit. Op 
de terugweg wordt Dachau nog even aangedaan. Scherp concurrerende prijzen! Alles, 
ook drankjes onderweg, inbegrepen.”1

In zijn vrij onbekende novelle Naar Magnitogorsk beschrijft Willem Frederik Hermans de 
twijfels die zijn hoofdpersoon heeft bij zijn plan de geïsoleerde Russische industriestad 
Magnitogorsk te bezoeken. De vraag die hij zichzelf stelt is in hoeverre een tour door een 
vervallen en vieze mijnwerkerswereld verschilt van een georkestreerd bezoek aan de 
Stehzellen en de bak vrouwenhaar in Auschwitz I. Het vraagstuk wat hier door Hermans 
wordt aangesneden, is echter niet alleen van toepassing op reizigers naar afgelegen 
Russische fabriekssteden. Eenieder die afreist naar verre (en minder verre) oorden wordt 
geconfronteerd met  vragen die betrekking hebben op het doel en de intenties van de 
reis, en de (mogelijke) gevolgen die de reis heeft op het land van aankomst.
 Zelf kan ik mij wel vinden in de kritiek die Hermans’ hoofdpersoon levert op 
mensen die een all inclusive concentratiekampentour maken in hun vrije tijd. Op  de een 
of andere manier lijkt er iets mis te zijn aan de houding van de persoon die dergelijke 
handelingen uitvoert, of misschien beter gezegd: laat uitvoeren. Het lijkt verkeerd te 
zijn op deze wijze een bijdrage te leveren aan een commodificatie van menselijk leed. 
Het is leerzaam om de twijfels die dergelijke intuïties over met selfiesticks gewapende 
bezoekers van concentratiekampen met zich meebrengen, ook los te laten op bijvoorbeeld 
de tijdelijke docent Engels die op gap year is in Zuid-Afrika, of de olifantjes knuffelende 
 

1 Willem Frederik Hermans, Naar Magnitorosk. Amsterdam: Uitgeverij de Harmonie 
(1990), p. 19.

Op bezoek bij

de ‘ander’

door: Gijs van Maanen
Een essay voor

bezoekers én hun gast

toerist in Thailand. In hoeverre is het oké jezelf als docent Engels uit te geven om zo les te 
mogen geven aan wezen in Zuid-Afrika? En is het bezoeken van een afgelegen dorpje in 
de jungle een teken van uiting van je kosmopolitische inborst, of is het vooral een leuke 
extra post op je Facebook of Instagram-account?

Jaren geleden bezocht ik met mijn ouders een opvang voor zielige olifantjes in 
Thailand. Het was mogelijk de beestjes te aaien, te voeren, en als hoogtepunt een tocht op 
hun ruggen te maken door de jungle. Naast ons bezoek aan het olifantenreservaat bracht 
onze georganiseerde reis ons ook langs een bergdorp vol met vrouwen die het tot een 
schoonheidswedstrijd hadden gemaakt zoveel mogelijk gouden ringen rondom hun nek 
te dragen. Vanwege de fysieke veranderingen die deze praktijk bij de vrouwen met zich 
meebracht staan zij ook wel bekend als ‘long necks’. Destijds stelde ik geen vragen over 
de opzet van het bezoek aan het dorp: een groep blanke westerlingen, gewapend met 
fototoestellen, snel een rondje lopend langs een rij hutten met als doel zoveel mogelijk 
ringvrouwen op de foto te zetten. Wel vroeg ik mij toentertijd af waarom het dorp een 
kerk had. Authentieke Thaise bergvolkeren kunnen toch niet christelijk zijn? Dat kan niet 
kloppen, toch? Op het moment van schrijven, vele jaren later, denk ik dat er minstens 
twee problemen waren met mijn houding ten opzichte van de Thaise ‘long necks’. 
Daarnaast kan ik mij niet meer voorstellen dat ik mij nu nog zo makkelijk een olifant op 
laat helpen. Wat ging er mis in mijn toenmalige evaluatie van mijn (georganiseerde) reis 
door Thailand? Wat had ik beter kunnen doen? En, wat zegt dat over de mogelijkheden 
verantwoord de wereld te ontdekken?

Ik richt mij hier op mijn bezoek aan de long necks en laat de tocht door de jungle op 
de rug van de weesolifantjes even voor wat het is.2 In de eerste plaats is mijn verbazing 
over de aanwezigheid van een christelijke kerk domweg het resultaat van een totaal 
gebrek aan kennis over de mensen die we bezochten in het dorp. Achteraf blijkt dat 
de bewoners van het dorp onderdeel uitmaken van een etnische minderheid (Kyan) 
die vervolgd wordt in Myanmar, veiligheid zocht in onder andere Thailand en daar in 
vluchtelingenkampen en toeristische dorpen terechtkwam. Veel Kyan praktiseren nog 
hun traditionele religie. Een gedeelte van de Kyan zijn onder invloed van negentiende-
eeuwse westerse missionarissen echter overgestapt naar het rooms-katholicisme.  

2 Het bezoek van het olifantenreservaat brengt extra lastigheden met zich mee die niet 
direct iets te maken met het onderwerp van dit essay.
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Niet alleen mijn kennis over de Kyan zelf bleef in gebreken, ook wist ik niks af van 
de verspreiding van het christendom in Thailand. Mijn algehele gebrek aan kennis om 
ons bezoek in een bredere context te plaatsen, had tot gevolg dat ik een uit noodzaak 
gestichte vluchtelingenkolonie, levend van plaatjesschietende Westerlingen, aanzag 
voor een authentiek jungledorp waar we even op bezoek konden komen.

Met mijn bezoek aan het dorp hield ik zonder dat ik me daar bewust van was de 
status van de Kyan als vluchtelingen in stand. Niet alleen steunde ik hierdoor indirect 
het mensenrechten schendende regime van Myanmar, ik haalde tegelijkertijd een 
zekere vorm van genot uit het bekijken van de inwoners. Ik was, anders gesteld, een 
kritiekloze ‘oriëntalistische’ voyeur. Ik denk dat het probleem met name schuilt in de 
wijze waarop het ‘bezoek’ aan het dorp was georganiseerd. Een bezoek impliceert een 
zekere gelijkwaardigheid tussen bezoeker en gastheer. Van gelijkwaardigheid was ten 
tijde van mijn tour echter geen sprake. Als chimpansees in een dierentuin zijn de Kyan 
gedwongen het proces van gefotografeerd en gefilmd worden te ondergaan om zo in 
hun onderhoud te voorzien. Enige vorm van ‘cross-cultural communication’3 tussen toerist 
en Kyan werd door het format van het bezoek onmogelijk gemaakt. Elk Kyan-meisje of 
-vrouw was hierin een levende attractie. Tot slot werd het beeld van het ‘verre oosten’ 
als exotische en vreemde tegenpool van het weldenkende, rationele westen bevestigd en 
versterkt.

Twee hoofdproblemen bij het bezoeken van anderen kunnen uit het bovenstaande 
worden gedestilleerd. In de eerste plaats de mogelijkheid van het (onbewust) steunen 
van ‘verkeerde’ regimes. Niet alleen moet men hieraan denken bij het bezoeken 
van een Kyan-dorp. Ik denk dat ook een tour door Noord-Korea, of een bezoek aan 
dubieuze badplaatsen als het Thaise Pataya indirect bijdraagt aan de instandhouding 
van mensenrechten schendende praktijken. In de tweede plaats is er het gevaar van 
het in stand houden van een bepaald discours over de ‘ander’ dat vaak bijdraagt aan 
de legitimatie van deze regimes. Met een bezoek aan Noord-Korea spek je met andere 
woorden niet alleen maar de kas van het minst democratische land ter wereld, je 
legitimeert indirect ook de autoriteit van de staat. 

Dat kan dan allemaal wel zo zijn, maar wat kan jij daar nou aan doen? Je bent toch enkel 

3 Hudson, Simon. “To Go or Not to Go? Ethical Perspectives on Tourism in an ‘Outpost 
of Tyranny.’” Journal of Business Ethics 76, no. 4 (2007): 385–396.

toerist en geen mensenrechtenspecialist? Het klopt denk ik dat de verantwoordelijkheid 
voor de instandhouding van dergelijke systemen niet enkel bij de individuele toerist 
moet worden gezocht. De toerisme-industrie schiep de voorwaarden die mijn bezoek 
aan het dorp in de eerste plaats mogelijk maakten. Deze industrie is geïnteresseerd 
in het verdienen van geld met de verkoop van geluksgevoelens.4 Het probleem is dat 
reisbureaus dit vooral proberen te bewerkstelligen door middel van het aanbieden van 
een ervaring die aansluit bij de verwachtingen van hun klanten. In Thailand als ‘land 
van de lach’ is daar geen plek voor mensrechten schendend neokolonialisme. Mensen 
offeren hun vrije tijd niet op voor wéér een portie menselijk leed en willen domweg even 
weg zijn, even ontspannen.

Naast de bekendere ecologische argumenten tegen het maken van verre reizen5  
moeten wij ons afvragen of de wijze waarop we de reis naar de betreffende bestemming 
maken, en de wijze waarop wij daarbij omgaan met de bewoners daar, bevorderlijk is 

4 Zie ook: Michel Houllebecq, Platform. Amsterdam: De Arbeiderspers (2002), p. 181. 
5 Denk hier bijvoorbeeld aan de uitstoot van vliegtuigen en de bouw van hotels speciaal 
voor toeristen. Zie bijvoorbeeld: (http://defusie.net/het-spoor-van-je-rugzak/).
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voor de positie van de ontvangende samenleving. Niet alleen omdat jouw uitgaven in 
het betreffende gebied dubieuze machtshebbers (denk haar Noord-Korea) of systemen 
van uitbuiting (denk aan de Thaise seksindustrie) in standhouden. Bovenal vereist het 
maken van een reis – hoe dichtbij of hoe ver dan ook – een attitude waarbij de ‘ander’ niet 
als een leuk exotisch ding, maar als  gelijkwaardig wezen met gevoel wordt beschouwd. 
Alleen dan kunnen onnodige vooroordelen over de ander van kritiek worden voorzien. 
Dat een dergelijke houding niet enkel voordelig kan zijn voor de Thai of Zuid-Afrikaan 
maar ook voor jou als reiziger, wordt (wederom) door Hermans via een van zijn 
personages geïllustreerd: 

“Wij krijgen Europees eten. Helaas geen rijsttafel of zo, want die Indiërs begrijpen 
natuurlijk weer niets van òns en zetten ons voor wat zij denken dat wij lekker vinden.”6 

6 Willem Frederik Hermans, Uit Talloos veel Miljoenen. Amsterdam: De Bezige Bij (1981), 
p.13.

...

Interview met 
Francine & Yorimdoor: Eden Zhang en Ginger Haasbroek

Zij is voormalig Harting Scholar met een voorliefde voor Japan, en tilde 
ons verenigingsblad naar een hoger niveau: we hebben het natuurlijk 
over Francine Geurts. Hij is behept met een bijzonder gevoelig gehoor, 
en houdt van cavia’s, zelfs als ze bereid zijn als hoofdgerecht: dat kan 
alleen Yorim Christiaanse zijn!

Voordat de eindredactie in handen was van één van de interviewsters, 
zwaaiden zij achtereenvolgens de scepter bij de Pyros. Ben jij ook 
benieuwd welke muziek Yorim zou beluisteren op een missie naar 
Mars, of wanneer Francine voor het eerst de emotie haat ervoer? Lees 
dan vooral verder! 

Laten we beginnen met onze gebrui-
kelijke introductie: stel jezelf eens 
voor aan de lezers die jullie (nog) niet 
kennen.

Francine: Wij zijn oud, laten we daar-
mee beginnen.

Yorim: Dat is niet de beste openings-
zin.

F: Ik ben Francine, ik ben lid sinds 
2009, ik zat in bestuur Avalon, en ik heb 
een tijdje heel veel gilden gehad. Ik heb 
Engels gestudeerd, en ik ben 25 jaar.

Y: Ik ben Yorim, ik ben in 2009 Life 
Science & Technology gaan studeren en 
bij Prometheus gegaan. Ik heb vanaf het 
begin bij de Pyros gezeten. Ik heb niet zo 
veel met gilden gedaan, maar wel heel 
veel geborreld.

Aangezien dit de Reis-Pyros is: wat 

is jullie meest memorabele reis ge-
weest?

F: Toen ik een jaar Harting Scholar 
was in Newcastle, heb ik twee reizen 
door Engeland gemaakt: eentje onder en 
eentje boven Londen, allebei zo’n twee 
weken lang. Ik bezocht allerlei steden: 
Cambridge, Bath, the Isle of Wight... Ik 
ging gedeeltelijk samen met een vriendin 
die ik daar had gemaakt, maar de rest al-
leen. Het was de eerste keer dat ik zelf het 
hostel boekte en zelf een creditcard had; 
eigenlijk de eerste keer dat ik in mijn een-
tje op vakantie ging. Ik ben ook vier keer 
naar Amerika geweest; dat mag je ook 
best opschrijven.

Y: Ik ben naar Oman geweest, nog voor 
de tijd van autobommen. Dat was wel 
bijzonder, maar ik was eigenlijk te jong 
om er veel van mee te krijgen. Maar mijn 

advertentie
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meest memorabele reis was denk ik toch 
Hadrian’s Wall Path. Dat is de oude Ro-
meinse grens die keizer Hadrianus heeft 
laten maken om de Schotse barbaren bui-
ten te houden. Het was een reis van iets 
meer dan tien dagen, samen met Anna, 
Lianne, Tom, Sander, Fons, en Felix. 

F: En de schapen. Als je in Engeland 
over de muur kijkt zie je alleen maar scha-
pen aan de andere kant. 

Y: Dat hebben we niet meegemaakt, 
maar we hebben wel gewoon door de 
schapen gewandeld. Op een gegeven mo-
ment moest er nog net geen machete aan 
te pas komen. 

F: Op reis gaan met Prometheanen is 
heel leuk.

Y: Ja, het was erg gezellig. De BRC naar 
Napels vond ik ook echt een leuke vakan-
tie.

F: Dat vond ik echt niet leuk. Nou ja, 
ik vond Nápels niet leuk. Echt een vieze, 
lelijke, volgekladderde, stinkende stad. 
Maar Capri was echt een hoogtepunt. Ik 
had toen net besloten dat ik mijn scrip-
tie niet binnen de afgesproken termijn af 
ging maken, dus ik was de eerste dagen 
heel gestresst. En dan kom je in die vieze 
stinklucht. Maar het water in Capri was 
superblauw, en je kon de kwallen zien. 
Alles was fantastisch, en toen was ik wel 
even intens gelukkig. Daarna gingen we 
weer naar Napels, dat was dan weer jam-
mer... 

Terugkomend op Newcastle: wat is 
het belangrijkste wat je van die reis 
geleerd hebt?

F: Ik moest daar lesgeven, aan Engel-
se mensen die moderne vreemde talen 
studeerden. Ze hadden al een jaar Duits 

gehad, en Nederlands was daarvan een 
bijvak. Ik mocht zelf dingen bedenken: 
een invuloefening van Jip en Janneke, 
kinderliedjes, les over Sinterklaas. Maar 
ik had van tevoren niet voorzien dat ik 
lesgeven zo leuk zou vinden. Ik zou nog 
wel eens volwassenenonderwijs willen 
geven, maar geen onderwijs aan...kinde-
ren. Volwassenen kiezen het vak zelf, kie-
zen ervoor van jou les te krijgen, terwijl 
kinderen wel naar school moeten. Dan 
moet ik ook alles wat ik niet leuk vind aan 
het Engels aan die kinderen overdragen, 
terwijl er zoveel dingen wél leuk zijn aan 
de Engelse taal.  

Wat is jullie favoriete reisgezelschap?
F (onmiddellijk): Prometheanen. Ik 

ga met Charlotte L. op vakantie naar Ja-
pan. Toen we dat aan het plannen waren, 
merkte ik dat we ongeveer dezelfde reis-
stijl hebben. Je hebt van die mensen die ter 
plekke pas bedenken wat ze gaan doen, 
maar wij hebben precies bedacht waar we 

allemaal heen willen en hoeveel dagen we 
daarvoor nodig hebben. We hebben ook 
een begroting gemaakt, want dat is be-
langrijk als je zo ver weg gaat. 

Y: Ik ben eigenlijk helemaal niet zo’n 
reiziger. [Deze Pyros uit! – red.] Ik ben 
waarschijnlijk wel een planner, want ik 
kan in ieder geval niet lanterfanten. Ik 
moet wel iets te doen hebben. Dat merk-
te ik voor het eerst op vakantie naar een 
dorpje in Oostenrijk met mijn ouders. 
Overdag ging je dan naar het zwem-
bad, daar de hele dag rondhangen in de 
chloordampen. Na het zwembad ging je 
naar de supermarkt, dan een uur naar je 
boodschappen staren, dan koken, dan 
naar bed en de volgende dag weer precies 
hetzelfde. Wandelen is nog wel een beetje 
geestesreinigend, maar van de hele dag 
hangen word ik kriegel. Omdat ik van dat 
zwembadritme zo knetterdepressief van 
werd, ben ik maar verhalen gaan schrij-
ven. Ik wil niet de hele dag een beetje een 
boekje lezen en met de stoel samensmel-

ten. Maar steden, dat is ook weer de hele 
tijd kabaal en haast... 

Je hebt dus niet dezelfde ‘reisstijl’ als 
je familie.

Y: Ik ben veel met mijn familie op pad 
geweest, maar op een zeker moment 
dacht ik ‘ik ben nu negentien, hoor ik niet 
al lang in mijn eentje een wandelvakantie 
in Afrika gemaakt te hebben?’. Ik wilde 
me een beetje van ze distantiëren. Toen ik 
bijvoorbeeld met hen in Canada was, viel 
me op dat ik geen enkele Canadese jonge-
re tegenkwam. Nou ja, afgezien van twee 
studenten die stoned en dronken waren. 
Ze kwamen op me afgewandeld en zeiden 
‘hey man, we’re stoned and drunk!’. 

F: Mijn ouders hebben een soort regel 
dat we één dag niksen en er één dag op uit 
trekken. Maar mijn broers en ik zijn niet 
zo ondernemend. Wij gingen dan gewoon 
op de hotelkamer Pokémon spelen, of op 
de iPod anime kijken. Op zo’n heel klein 
scherm heb ik de eerste veertig afleverin-
gen van Bleach gekeken, met nog veel klei-
nere ondertiteling. 

Y: En toen moest je je eerste bril?
F: Maar ja, dan word je naar the middle 

of nowhere gesleept, en dan doe je de ene 
dag niets, en loop je de andere dag achter 
je ouders aan naar een heel oud iets. En 
nu, vier jaar later, denk ik ‘ja, ik wil naar 
een oud iets!’... 

Aangezien jullie zulke planners schij-
nen te zijn: wat zijn jij en Charlotte 
zoal van plan in Japan?

F: Oké, hier volgt het promopraatje: 
we doen mee aan World Campus Japan, 
een programma van drie weken, waarbij 
we elke week in een andere stad zitten, 

Yorim Francine

Francine: “Nog nooit heb ik me zo volwassen 
gevoeld als toen ik een koffer kocht.”
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bij een ander gastgezin. Er doen jonge-
ren van over heel de wereld mee. Het 
programma overdag heeft betrekking op 
economie, business, cultuur, vrijwilligers-
werk, maatschappij; die hoek. Ik weet nog 
niet precies wat we gaan doen, want we 
hebben nog geen programma gekregen. 
Dat vind ik best wel naar, want het is al 
over twee dagen. Maar in voorgaande ja-
ren ging men bijvoorbeeld in gesprek met 
overlevenden van Hiroshima, vliegers 
maken met mensen uit de wijk, en Engels 
praten met Japanse basisschoolleerlingen. 
Ik moet nog ansichtkaarten met windmo-
lens erop meenemen, en ik ga morgen 
stroopwafels kopen, want íédereen houdt 
van stroopwafels. Ik neem ook het recept 
voor pannenkoeken mee, want je moet 
eten meenenemen uit je eigen land. In 
feite gaan die mensen de hele week voor 
me koken, behalve op één dag, want dan 
maak ik dus pannenkoeken. 

Y: Het klinkt een beetje als een goe-
dedoelenreis. Net alsof ze in Japan geen 
goed onderwijs hebben.

F: Nou ja, we gaan ook judoën, en bij 
een zwaardmeester een echte katana ma-
ken. De burgemeester komt ons zelfs wel-
kom heten. We moeten ook vijf verschil-
lende soorten outfits meenemen, en vier 
soorten schoenen. Ik neem bijvoorbeeld 
mijn bestuurspak mee. Ik heb ook een 
grote koffer gekocht. Ik heb me nog nooit 
zo volwassen gevoeld als toen ik een kof-
fer kocht. Die dingen zijn duur, man! Hij 
rolt echt superlekker.

Y (vol walging): Oh god, het is een rol-
koffer?

F: Hij is zó ontzettend chill.
Y: Jij bent zó verschrikkelijk lui. Waar-

om een rólkoffer? Waarom zijn alle men-

sen die ik ken zo fucking lui en tillen ze 
hun koffer niet gewoon óp?

F: Omdat hij zwaar is. 
Y: Ook op BRC, dat kan ik echt niet 

hebben. Iedereen... Nou ja, Caspar had 
dan ook wel een strijkijzer bij zich... Ik 
was de enige die zijn tas gewoon met 
zijn eigen handen boven de grond hield! 
Je moet ook geen 23 kilo spul meenemen 
voor zéven dagen! En als dat komt door-
dat je souvenirs mee terug neemt, is dat 
ook gewoon retribution voor het feit dat je 
als een toerist alles in loopt te slaan. 

F: Normaal neem ik ook zwaar onder 
het limiet mee, maar dit is intercontinen-
taal, en we moeten duizenden dingen 
meenemen. En mee terug nemen, natuur-
lijk.

Y: Japanse stroopwafels?
F: Nee, figurines. Als we teveel kopen, 

gaan we gewoon een doos naar huis stu-
ren. Die komt dan over een maand aan. 
Dat de douane hem uit gaat pakken en 
dan denkt ‘what the fuck is dit nou weer? 
Mensen zijn raar!’.  

Francine, wat trekt je zo aan in de cul-
tuur van Japan?

F: Daar kan ik natuurlijk alleen maar 
een heel nerderig antwoord op geven. 
Word allemaal lid van het animegilde! 
Dat is eigenlijk waarom. Omdat: anime. In 
de eerste had ik een vriendin die Japans 
was, en die gaf een spreekbeurt over man-
ga, over Detective Conan. Na haar spreek-
beurt bladerde ik door een boekje, en ik 
vond het supercool, het zag er heel mooi 
uit. Zij zei ‘dat is echt een kinderboekje 
van een halve cent of zo, hier, je mag het 
hebben’. Het was in het Japans. Ik heb het 
nog steeds, ook de vertalingen in het Ne-

derlands en Frans. Ik wil boekje 1 eigen-
lijk ook nog in het Engels, Duits... Vanaf 
de vierde klas ben ik echt veel anime gaan 
kijken, en zo kwam ik in aanraking met 
de rest van de cultuur. Niet alleen maar 
vrolijk gekleurde poppetjes en bloed, 
maar ook de geschiedenis. Allebei mijn 
broers hebben Japans gestudeerd. Ik was 
eigenlijk nooit zo geïnteresseerd in de ge-
schiedenis, dus ik wilde het zelf niet gaan 
studeren. Aanvankelijk wilde ik ook niet 
naar Japan. Ik dacht: modern Japan, daar 
heb ik niets mee. Ik heb iets met fictief 
Japan. Maar het is ook een hele fijne taal 
om naar te luisteren, de mensen zijn altijd 
beleefd, het is echt een andere manier van 
met elkaar omgaan.

Y: Heel alien.
F: Minder dan in bijvoorbeeld China. 

Japan is westerser. Ik zei gisteren tegen 
mijn ouders: Japan is gewoon Engeland. 
Een stiff upper lip, schooluniformen... Heel 
veel Japanse woorden zijn ook Engelse 
woorden, maar dan Japans uitgesproken, 
zoals ‘miruku’ van ‘milk’, of ‘doa’ van ‘door’. 

Y: Je zou toch denken dat Japanners 
voordat ze in contact kwamen met de 
westerse wereld al een eigen woord voor 
deuren hadden.

F: Er is ook een Japans woord voor, 
maar dat ken ik niet. Het Japanse woord 
voor ‘bed’ is ook vijftien lettergrepen of 
zo, dus dat onthoud ik niet. Waarom heb 
je er zoveel nodig? ‘Wat is hier het prak-
tisch nut van?’, zoals Kabouter Wesley zou 
zeggen. Ik ken de taal passief, omdat ik al 
negen jaar anime kijk. Ik ken wel honderd 
woorden, maar kan geen zinnen maken. 
Ik weet wel hoe mijn uitspraak moet zijn. 
Charlotte en ik gaan na afloop ook nog 
een week naar Tokyo met zijn tweeën, en 

het Tokyoaanse accent is het accent dat ze 
in anime spreken. We beginnen in Osaka, 
en dat accent wordt als boers beschouwd. 
Die mensen daar worden gezien als een 
soort Hell’s Angels of zo, als hele ruige 
mensen. Dat zijn ze niet, maar dat is het 
stereotype. Een soort geordies: je verstaat 
ze niet, het zijn een beetje voetbalhooli-
gans... Oké, niet voetbal, maar honkbal. 

Heb jij nog zomerplannen, Yorim?
Y: Ik ga afstuderen, dat is het idee. 

Nog twee presentaties en mijn stagever-
slag schrijven, mijn colloquium afmaken. 
Ergens eind augustus wil mijn pa me ei-
genlijk mee slepen naar Frankrijk. Ik zie 
er een beetje tegenop, maar aan de andere 
kant wil ik ook wel even weg. Mijn vakan-
tieplannen zijn eigenlijk gewoon de boel 
afkrijgen en dan een baan vinden, en hier 
proberen weg te komen.

F: Maar hier is het toch wel oké?
Y: Nee, ik moet met oordoppen slapen, 

dat is echt schandalig.
F: Maar jij bent ook erg gevoelig daar-

voor.
Y: Absoluut, dat is echt een groot pro-

bleem. Maar dat terzijde: ik moet afstude-
ren, dus dan is er geen vakantie bij. 

F: Ik ga een maand weg en daarná pas 
een baan zoeken. 

Y: Ik wil vooral even mijn zaakjes op 
orde hebben. En me een beetje bezig hou-
den met...

F: Een boek lezen.
Y: Nee, geen boek lezen. Het hele pro-

bleem is: dat is consumeren. Dan doe je 
niets. Je zit een beetje op je luie reet. Ik wil 
juist produceren. Ik heb nog twintigdui-
zend projecten ergens in de koelkast zit-
ten die ik gewoon een keertje moet gaan...

Yorim: “Ik wil niet de hele dag een beetje een 
boekje lezen en met de stoel samensmelten.”
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F (lachend): Sorry, ik zie letterlijk een 
koelkast voor me met twintigduizend pe-
trischaaltjes en zo. Overal tentakels. Over 
Japan gesproken...

Y: Kan jij in Japan trouwens even kijken 
of je het druivendrankje Tentacle Grape 
kunt vinden? 

F: Ik zal het opschrijven.
Y: Wat ik wel wil gaan doen, is heel veel 

naar het strand Katwijk. Met Promethea-
nen.

F: Is dat dan niet passief? 
Y: Niet als je gaat borrelen! 
F: Gaan jullie dan allemaal dronken in 

een kuil van alcohol liggen? 
Y: Als ik het voor elkaar krijg, ga ik 

misschien nog kaartjes kopen voor Psy-Fi, 
een goa-trancefestival in Friesland. Dat is 
hele goede muziek, en het is heel sfeervol. 
Er komen een beetje van die neo-hippies 
op af. 

Naast fysiek reizen behoort ook een 
imaginaire reis tot de mogelijkhe-

den. Welke fictieve plek zouden jullie 
graag bezoeken?

Y: Ik heb wel mijn eigen planeet ont-
worpen.

F: Dat is uh, hip. Wat voor planeet?
Y: Er zijn veel grijze wolken, dat vind ik 

wel fijn. Gewoon, je bekende sci-fiplaneet 
waar alles goed is.

F: Daarbij denk ik ofwel aan Dune, of-
wel aan de planeten uit Star Wars. Dus 
een planeet bestaande uit één stad, of uit 
zand, of uit bos, of uit water. 

Y: Nee, dat is weinig creatief.
F: Maar dat is Star Wars hè? Je noemt 

Star Wars weinig creatief.
Y: Ik wilde een planeet ontwerpen 

waar tweederde landoppervlak is. Deel 
daarvan is met grote, futuristische steden 
bedekt. De bevolking is megalomaan, dus 
een toren van een kilometer lang is nog 
relatief klein. Ze zijn heel constructivis-
tisch, en ontwerpen ruim ogende, luchti-
ge steden. Het leven is grotendeels in de 
steden geconcentreerd, maar er zijn wel 

van die natuurgebieden zoals in de VS. 
Van die bossen waarin je twee maanden 
rond kunt lopen zonder iemand tegen te 
komen. Mijn personages kunnen vliegen, 
dus daar zijn de steden ook naar ontwor-
pen. 

F: Ik moest denken aan toen ik op de 
basisschool een landkaart had gemaakt 
met eilanden die gebaseerd waren op 
Pokémonsteden en mijn naam. Dus Siene-
bar Island, en Sien City...

Y: Dat zal Freud leuk vinden om te ho-
ren. 

F: Maar daar wil ik niet heen.
Y: Nee, dan kom je jezelf tegen...

Yorim, stel dat je een aanstelling 
kreeg als biotechnoloog op missie 
naar Mars. Zou je die aannemen?

Y: Damn! Dat is wel even een vraag. Is 
dit naar aanleiding van dat artikel in de 
Mare? Daar stond in dat er mogelijk bac-
teriën op Mars kunnen worden geplaatst 
om daar de bodem aan te passen. Oh, daar 
refereren jullie niet aan? Het probleem is 
meer: hoe lang duurt het om Mars te be-
reiken?

F: Práktische zaken.
Y: Hoewel ik het prima in mijn eentje 

uit kan houden, is...
F: ...Is het wel specifiek in je eentje in 

dit scenario?
Y: Ik neem natuurlijk wel een aantal hot 

space babes mee. 
F: Neem een hond mee, of een aap.
Y: Honden neem ik sowieso niet mee, 

die gaan bij mij out of the airlock. Wees blij 
dat ze niet verbrand in de motor terecht-
komen! 

F: Wat is het probleem?
Y: Ik heb een hekel aan honden.

F: Wát is het probleem?
Y: Honden blaffen, en dat doen pijn aan 

mijn oren. Ze kunnen ook niet gewoon 
zacht communiceren, maar ze moeten al-
tijd schreeuwen als een stelletje tokkies. 
Maar terug naar de missie naar Mars: als 
iemand zegt ‘Yorim, heb jij zin om naar 
Mars te gaan?’, dan zeg ik sowieso ja. 
Maar drie maanden opgesloten zitten in 
een cabine ter grootte van een dixi, dat 
wil ik niet hebben. Maar stel: we maken 
een colony ship, ter grootte van een dorp of 
zo, dat zou ik wel willen proberen. Maar 
hoe lang zit ik daar dan? Stel je doet daar 
je PhD, dan zit je daar vijf jaar. Dan ben 
ik vijf jaar van jullie verstoken, dat is toch 
naar. Van je collega’s moet je het hebben, 
bovendien, en op mijn stage heb ik ge-
merkt dat dat niet altijd het geval is. 

F: Gewoon een Skype-feestje! Wel met 
drie maanden zendtijd.

Y: Oh ja, een holodeck party. Maar als 
er een kolonie ter grootte van Leiden op 
Mars is, dan zeg ik: doen we. 

Als ambient-liefhebber kun je voor 
deze missie vast de perfecte playlist 
samenstellen.

Y: Als je in zero gravity voor een groot 
ruimteraam zit, dan moet je sowieso luis-
teren naar...

F: ...Major Tom?
Y: Nee, dat gaat zo hopeloos mis. Nee, 

Le Roi Est Mort, Vive Le Roi, van Enigma. 
In het Frans, want dat is fancy. Je hoort 
eerste morsecode die in het voorbijgaan 
wordt uitgezonden door een satelliet. 
Dan zwelt de muziek aan, alsof het warme 
zonlicht in je gezicht straalt. Je voelt dan 
gewoon dat je één bent met de kosmos, en 

Francine: “Ik heb nog nooit iets of iemand 
gehaat, behalve Badwater.”
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dat is heel erg fijn. Maar goed, dat num-
mer duurt dus maar twee minuten. 

F: Gewoon drie maanden lang op loop. 
Telkens die zon die dan weer in je gezicht 
straalt...

Y: Ik neem ook Seconds Before Awa-
kening mee, sowieso muziek van Tom 
Heasley. Gewoon heel veel ambient, want 
als je toch door de ruimte zweeft...in space, 
no-one can hear you drone. En voor Caspar: 
het Map Theme van Mass Effect. Awesome 
computerspel, ga het ook spelen.

F: Nee. Maar ik wil wel kijken hoe je 
het speelt. Ik houd niet van shooters.

Y: Maar het is heel narrative-based. Nee, 
maar... [Yorim werpt vanaf het dakterras 
een voorbij komende scooterrijder een 
boze blik toe]

Y: Ben je eindelijk voorbij, met je kale 
knar. Toen we daalden met het vliegtuig 
naar Napels, had ik toevallig net muziek 
op van een Japanse musicus, Yoshinori 
Sunahara. Het was de Housego remix van 
het nummer Magic Sunset St. Dat lijkt me 
wel leuk, voor wanneer je in de damp-
kring komt, en dat ruimteschip een beetje 
heen en weer begint te stuiteren. 

Jullie zijn allebei eindredacteur van 
de Pyros geweest. Hoe hebben jullie 
die ‘reis’ ervaren?

F: Ik wilde al heel lang in de Pyrosre-
dactie, maar toen ging ik een jaar naar 
het buitenland, en daarna zat ik in het be-
stuur, en ik vond dat dat niet tegelijk kon. 
Bij de april-Pyros van mijn bestuursjaar 
ben ik toch in de redactie gegaan, en het 
nummer daarop werd ik gelijk eindredac-
teur, want Jasper wilde echt niet meer. 
Ik had veel goede ideeën, en heb allerlei 
thema’s bedacht. Daar was ik wel trots op. 

Ik heb ook altijd geprobeerd alles in het 
thema in te passen, al was het maar door 
één zin. Ik heb ook de Laatste Pagina’s in-
gevoerd.

Y: In zekere zin heb jij tweederde van 
de huidige Pyros bedacht. 

F: Ik vond interviews afnemen ook al-
tijd heel leuk. Dan ga je de Prometheanen 
in kwestie een beetje facebookstalken, kij-
ken wat voor foto’s daar staan, en beden-
ken hoe die personen binnen het thema 
passen.

Y: Toen heb ik het even een jaartje over-
genomen. Het is dat toen mijn stage be-
gon, anders had ik het nog wel wat langer 
willen doen. Ik zat sinds het begin van 
mijn lidmaatschap in de redactie.

F: Waarom wachtte je zo lang met eind-
redacteur worden?

Y: Als commissielid kun je het nog wel 
een beetje laid-back doen, maar als praeses 
moet je er gewoon bovenop zitten. Dat 
heb ik gemerkt ook. Bij één Pyros liet ik bij 
wijze van experiment de teugels een beet-
je vieren, en toen had bijna niemand wat 
geschreven, met nog een maand voor de 
deadline. Je moet er echt veel tijd en ener-
gie insteken, en mensen achter de broek 
zitten. Wel leuk vond ik ideeën en thema’s 
bedenken, en zien met wat voor rare sug-
gesties mensen aankwamen. Ik was daar 
niet zo creatief in als jij. Jij hebt de Pyros 
echt een duwtje in de rug gegeven. 

F: Wat heb jij dan gedaan? Ik bedoel: 
wat was jouw ‘baby’ in de Pyros?

Y: Ik heb het Woordenboekspel be-
dacht, en ik hoor nog steeds van mensen 
dat mijn pièce de resistance het verhaal van 
de groentebar was. Ik kreeg ook veel com-
plimenten over mijn stoppenkastverhaal.

F: Heb je een ‘reis’ gemaakt? Heb je 

dingen geleerd?
Y: Ik heb zeker dingen geleerd. Dit is 

projectwerk, in teams werken. Dit is een 
beetje cv-taal, maar people-managen is echt 
een vak apart. Sommige mensen maken 
daar echt een bende van. Ik had vooraf-
gaand aan mijn eindredacteursschap al 
wel de ervaring van twee keer een alma-
nak maken.

F: Twee keer maar?
Y: Luister eens meid, ik doe natuurlijk 

wel een bètastudie hè. Ik moet in het labo-
ratorium staan en de wereld verbeteren.

F: Maar jij bent toch wel zo’n InDe-
sign-persoontje? 

Y: Nou, ik heb natuurlijk wel een crea-
tieve kant, maar ik kan bijvoorbeeld niet 
tekenen. Over de almanak die ik heb ont-
worpen, de Apocalyptische almanak, ben 
ik zelf niet zo tevreden. Het waren ge-
woon een paar grijze vlakken, al zag het 
er wel interessant uit. Onze almanak had 
natuurlijk wel de Prometheaanse playlist. 
De URL stond er alleen verkeerd in, waar-
door niemand hem kon vinden...

Ook je neiging tot dingen maken of re-
pareren is creatief te noemen. Is deze 
vaardigheid wel eens goed van pas ge-
komen op reis?

Y: Bij het introductiekamp van vorig 
jaar heb ik wel het gas aangekregen in 
de keuken. Daar hadden ze van die chef-
kok-kookpitten waar het gas altijd brandt, 
dus je moet wat trucjes uithalen om die 
aan te krijgen. De meeste meuk die ik re-
pareer haal ik van het Gorlaeus, daar zijn 
ze nu ook aan het verbouwen. Ze gooien 
alle apparatuur die ze niet meer nodig 
hebben in de electronica-bak. Daar heb ik 
nog een smartphone  uitgevist. Die had ie-

mand weggegooid omdat de volumeknop 
kapot was. Ik heb hem gerepareerd met 
twee stukjes plastic uit een waterflesje. Ik 
ga een kleine simkaart kopen, en dan heb 
ik gewoon een eigen smartphone. 

F: Heb jij mijn laptop ook niet een keer 
gerepareerd? Hij moest defragmenteren 
en jij ging allemaal dingen proberen om 
hem weer aan de praat te krijgen. Daar be-
greep ik helemaal niks van, maar hij doet 
het nog steeds, dus dankjewel. 

Y: Het trotst ben ik op het broodrooster 
uit mijn oude huis. Best een degelijk roos-
ter, zelfs met een cancel-knop, voor als je 
er per ongeluk brood in doet en dan denkt 
‘oh nee, dat wilde ik helemaal niet!’, waar-
op de rooster je uitlacht met ‘ha, I’m mer-
cilessly toasting your bread’. 
Het had een mechaniekje ingebouwd wat 
na verloop van tijd stuk zou gaan. Planned 
obsolescence heet dat, echt een schandali-
ge streek. Er zit zo’n klein stukje metaal, 
dat maakt contact met een ander stukje 
metaal, dan gaat er stroom doorheen lo-
pen en zo blijft je brood naar beneden. 
Dat wiebelde de hele tijd heen en weer, 
en op een gegeven moment brak het af. 
Toen heb ik de rooster uit elkaar gehaald  
– ik was wel zo slim om er even een krant 
onder te leggen, want jezus, wat kwamen 
daar veel kruimels uit – Uiteindelijk heb 
ik het met twee tie-wraps en een stuk ijzer 
uit een kleerhanger vastgemaakt, en toen 
deed hij het weer. Waarschijnlijk doet hij 
het nu nog steeds.

F: Wat een épisch verhaal: ‘en hij doet 
het nu nog steeds...’.

Y: Happily ever after. 
F: Prentenboek dicht.
Y: Ik heb ook een waterkoker gerepa-

reerd uit het oude huis. Toen dacht ik ‘ik 

Yorim: “Drie maanden opgesloten zitten in een cabine 
ter grootte van een dixi, dat wil ik niet hebben.”
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heb hem gerepareerd, hij is nu van mij’. 
Daar heb ik deze thee mee klaargemaakt.

F: Wauw! Maar het broodrooster was 
toch wel je magnum opus. 

Welke bestemming zouden jullie 
graag nog een keer aandoen?

F: Ik wil heel graag een keer naar Aus-
tralië of Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland 
voor de natuur, Australië voor de koala’s 
en de...surf dudes, weet ik veel. Mijn lijst-
je was: New York, Tokyo, Australië. New 
York heb ik nu gehad, en naar Tokyo ga 
ik deze week. 

Y: Ik wil graag naar Zuid-Amerika, van 
het noorden tot het zuiden. Voornamelijk 
Patagonië, alleen het woord al is mooi. 
Zuid-Amerika ziet er gewoon fantastisch 
uit: de mensen, de kleuren, de stijl, maar 
ook de rust en stilte. 

F: De stilte? Ik denk gelijk aan Brazilië.
Y: Als je op de pampas zit, komt er heus 

niet zo’n samba-praalwagen langs. En je 
kunt er cavia eten, dat is helemaal fantas-
tisch. Ik wil ook wel een keer naar China 
om hond te eten. 

Hebben jullie ook bestemmingen 
waar jullie juist echt nooit meer heen 
willen?

F: Ik was in de VS, aan de westkust. 
We gingen door Death Valley, zo’n heel 
lang stuk rechtdoor. Zo’n route waarop 
de navigatie zegt: ‘na 233 mijl, ga recht-
door’. Daar is een plaats genaamd Badwa-
ter. Het zit heel diep onder zeeniveau, en 
het is daar 120 graden Fahrenheit, bijna 
50 graden. Maar ik blijk allergisch te zijn 
voor hitte, dus mijn ogen zwollen op, en 
dat heeft drie dagen aangehouden. Dat, 
terwijl ik daar maar een kwartiertje was. 

Ik weet nog dat ik toen een gevoel kreeg 
waarvan ik denk dat het haat is. Ik heb 
nog nooit iets of iemand gehaat, behalve 
Badwater. Als je nooit gehaat hebt, weet je 
niet wat ik nu bedoel. Daar wil ik dus niet 
meer heen. Jij?

Y:  Nou, waar ik nog steeds boos over 
ben...

F: Ik was niet boos, ik haatte. Dat is een 
heel ander gevoel. 

Y: Nou ja, twee jaar geleden ben ik 
met mijn zus naar Oostenrijk geweest, en 
toen hadden we gepland om één week in 
Wenen te zitten, en twee weken in Graz. 
We hadden een appartement gehuurd 
in Wenen, en de verdieping boven ons 
bleek te worden gerenoveerd. De volgen-
de dag werden we om half negen gewekt 
door een gozer die met een boorhamer 
aan de slag ging. We hebben die huisba-
zin gebeld, en die begon gelijk terug te 
schreeuwen ‘wat zeur je nou over herrie, 
doe normaal’. Maar er zat verdomme een 
bouwput boven ons hoofd! De dag daar-
na hebben we ons geld terug gevraagd, 
en zijn we naar een hostel gegaan. Toen 
ik het verhaal bij terugkomst vertelde aan 
mijn ma, zei ze ‘dat zijn van die typische 
Weense lui, die zijn enorm onbeschoft!’. 
M’n ma heeft veel in Oostenrijk gewoond 
toen ze klein was, dus ze sprak hier uit 
ervaring. 

F: Samengevat: geluid en mensen.

Heeft de toename in terroristische 
aanslagen invloed op jullie reisge-
drag? 

F: Nee, omdat ik eigenlijk niet écht 
geïnteresseerd ben in Afrika of het Mid-
den-Oosten. 

Y: Israël wordt misschien nog wel las-
tig, en daar zou ik nog heel graag naartoe 
willen. Op sommige plekken ben je als 
toerist wel veilig, maar in andere stuk-
ken kun je toch wel een raket op je neus 
krijgen als het mis gaat met de politieke 
situatie. 

Welk element van jullie leven zouden 
jullie nog meer met een reis vergelij-
ken?

F: Aan het begin van je studie ben je 
nog onzeker, en denk je: ‘oh, ik weet niks’. 
Maar hoe ouder je wordt, hoe minder erg 
dat is. Dan denk je eerder ‘ik weet het nóg 
niet’. 

Y: ‘Ik weet dat ik niets weet’.
F: Als eerstejaars denk je misschien dat 

je geen presentatie kunt geven, omdat jij 
niets weet en je docent alles. Maar als mas-
terstudent begeef je je op gelijk niveau, en 
weet je soms dingen die de docent niet 
weet. Nu stelt mijn vader me ook wel eens 
vragen over het Engels. Ik vind het leuk 
dat ik nu ook kennis over kan dragen, in 
plaats van het alleen maar ontvangen. Als 
je heel jong bent, ben je ook heel ongedul-
dig. Je denkt dat je alles nú moet weten. 

Y: Ook mijn antwoord is ‘de reis der 
kennis’. Maar ik ervaar juist het tegen-
overgestelde: op een gegeven moment 
begin je patronen te zien in de wereld om 
je heen, en zie je dat alles in het univer-
sum dezelfde elegante dans maakt. De 
manier waarop mensen lopen, met elkaar 
interageren, de manier waarop bedrijven 
in elkaar steken, hoe micro-organismen 
groeien, hoe de wereldeconomie functio-
neert, en de ideologieën die momenteel in 
zwang zijn. Dat is heel waardevol, want 

dan voel je je op je plaats in de wereld. Je 
bent niet meer alleen een toeschouwer. 
Als je de spelregels begrijpt, kun je het 
spelletje meespelen. Je hebt meer grip op 
dingen, en je kunt de schoonheid van din-
gen inzien.

F: Als je lid-af wordt bij je studenten-
vereniging, is de wereld opeens weer heel 
groot. Als je daarbuiten een activiteit or-
ganiseert, zijn er zóveel mensen! Maar als 
ik kijk naar Jolanda, die gewoon dingen 
in het park organiseert, of Anna, die pro-
fessioneel vertaler is, dan heb ik daar heel 
veel bewondering voor. Die hebben dat 
heel snel opgebouwd.

Wat zou het voor jullie betekenen als 
jullie niet meer kunnen reizen?

F: Maar dat kan helemaal niet, want 
dan ben ik altijd in Delft. Of mag ik mijn 
huis niet eens uit? Dan kan ik alleen maar 
op Bol.com. Of moet ik alleen binnen Ne-
derland blijven?

Y: Nexit! Niemand mag de grens meer 
over! 

F: Mijn brein kan deze vraag niet aan. 
Zijn alle buitenlanders dan ook weg? Of 
gewoon: alle buitenlanders die nu in Ne-
derland zijn, kunnen nooit meer weg, en 
er kan ook niemand meer bij? Dan kun 
je veel moeilijker in contact komen met 
andere culturen. Als we chatrooms en vir-
tual-realitybrillen hebben, kan ik er mis-
schien nog wel mee leven.

Y: Zolang Zeeland, de Veluwe en het 
Groene Hart niet volgebouwd worden, 
kan ik tenminste nog weg van de mens-
heid. 

Francine: “Als je lid-af wordt bij je studenten-
vereniging, is de wereld opeens weer heel groot.”



2928

Sinds de laatste Pyros zijn er weer een hoop leuke dingen gebeurd bij Prometheus. Zo 
heeft de Buitenlandreiscommissie een prachtige reis georganiseerd, deze keer naar het 
mooie Praag. Met ongeveer 40 deelnemers, en niemand die is kwijtgeraakt, was dat een 
absolute topprestatie. De enige die kortstondig kwijt is geraakt was Ottocar, de mascotte 
van de commissie. Verder heeft men kastelen bezocht, schilderijen bekeken, en hebben 
de mannen met grote stokken gesjouwd (Freud much?).

Na de buitenlandreis was het tijd voor de themamaand Mei! Deze stond dit jaar in het 
teken van ontdekkingen. De Prometheanen konden hun innerlijke ontdekkingsreiziger, 
archeoloog, of kind (NEMO!) ontdekken. Uit het diverse programma dat de commissie 
aanbood durft Tante Pyros wel te concluderen dat de commissie het thema goed gekozen 
had.

Na de mei-lezing over het leger van Cambyses zou er een speciale aankondiging 
van het bestuur zijn. Hierbij hebben zij het kandidaats-f.t.-bestuur voorgesteld. Tijdens 
de ALV in juni werden ook de functies bekend gemaakt met Emmy Stevens als praeses, 
Sander Huls als ab-actis, Bo Salomons als quaestor, Niels Rood als assessor intern en 
Kristian Bakker als assessor extern. Met de schuilnaam ‘Stracciatella ’ vreest Tante Pyros 
dat er een ongezonde hoeveelheid ijs gegeten wordt tijdens de bestuursvergaderingen.

Ook de rest van juni was een enerverende maand. Het bestuur begon met een 
lezing van Prof. dr. A.G.M. Koopman over Bach. De verliefde blik van Bastiaan is niet 
onopgemerkt gebleven bij veel leden. Later deze week was er de mogelijkheid om het de 
Dagjescommissie te gaan wadlopen. Hierbij hebben de Prometheanen van heel ver weg 
een aantal zeehonden kunnen zien en van heel dichtbij heel veel poep van pieren. Het 
weer was fantastisch en alle sokken konden na afloop worden weggegooid. 

Juni was nog niet afgelopen of de volgende leuke activiteit stond al weer op het 
programma: weekendje 2 naar Lille, waar een weekend vijf dagen duurt. Ondanks dat 
het weer niet altijd meewerkte, musea soms een beetje hadden overdreven over hoe 
awesome hun collectie wel niet was, en de Welshmen veel gedronken hadden, was dit een 
zeer geslaagd weekendje. Ook deze commissie raakte niemand kwijt. Hoogtepunt was 
het Museum van de Kannoniers, waar de rondleiding bestond uit een diverse combinatie 

Pyros Light

door: Tante Pyros van “hier, houdt dit musket vast” en “kijk, zo laad je een Napoleontisch kanon”. De 
fonkelende oogjes van Sander, Francine en Bo zijn nog op vele foto’s te aanschouwen. 

Na het weekendje hadden de reizigers maar enkele dagen om bij te komen voor ze 
zich al weer moesten voorbereiden op het eindfeest. Met het thema ‘Who’s afraid of the dark’ 
deden de meeste outfits gewoon pijn aan je ogen (vooral met flits, en onder blacklight), 
maar enkelen hadden ook orginelere outfits bedacht. Zo was Yorim als vampier, Bo als 
Jedi, en Gerard en Freya als vleermuis en uil. Vreemd genoeg was Gerard niet de uil.

Inmiddels is het zomerprogramma begonnen en zijn de gilden druk bezig om 
last-minute nog activiteiten te organiseren. Belangrijk hoogtepunt tot nu toe is onze 
overwinning met het lasergamen op Duivelsei. Na drie jaar ingemaakt te worden door 
de Duivelseitjes was Tante Pyros hier wel aan toe. Gezegd moet worden hoe overtuigend 
de overwinning was die, met tienduizend punten verschil, niet veel aan de fantasie over 
liet. Sinds Cannae heeft de wereld niet zo’n doorslaggevende winst gezien, en het zou 
Prometheanen sieren als ze hier tot in den treure trots over zouden zijn. Ook wordt de 
zomer gebruikt om Prometheus te positioneren in de moderne, geëmancipeerde wereld, 
met succesvolle activiteiten van het Pridegilde en het Feministisch gilde

Privé gebruiken Prometheanen hun zomervakantie goed om te reizen. Zo zijn er 
meerdere Prometheanen gespot in Italië. Ook is (ondanks, of dankzij de Brexit?) het 
Verenigd Koninkrijk een populaire bestemming met bezoekjes aan Wales en Schotland. 
Sommige Prometheanen (vooral archeologen en aanverwante studies) gebruiken de 
zomer voor stages in het buitenland en komen terug met exotische verhalen over Israël 
en Cyprus, waarbij ze woorden als ‘warm’, ‘exotisch’ en ‘lekker weer’ niet geheel onbenut 
laten. Dit tot het ongenoegen van menig niet-reizende Prometheaan, die de waterige 
lente met even waterige ogen tegemoet moest zien. 

Met veel goede moed kunnen we uitkijken naar een volgend Prometheusjaar. Bij de 
instemmings-ALV heeft Stracciatella al laten zien waartoe zij in staat zou kunnen zijn. 
Na inspectie is tante Pyros erachter gekomen dat er in ieder geval al één ding erg spreekt 
voor dit nieuwe bestuur: ze vervullen de vijf ‘Boyband-archetypes’. Elke boyband 
beschikt immers over ´the hot as hellfire-one, the innocent one, the class clown, the silent but 
strong one, and the bad boy’. Wie welke rol zou vervullen laat tante Pyros over aan de 
fantasie van de leden. Met Emmy aan het roer en de vier mannen onder haar lamenteer 
ik het feit dat de Geitjes de naam Andromeda reeds gebruikt hebben. 
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Enkele jaren geleden heeft Prometheus het Museum Meermanno-Westreenianum in Den 
Haag bezocht voor een kalligrafeercursus. Wat mij betreft mag een bezoek aan Museum 
Meermanno, ook wel ‘Huis van het Boek’ genoemd, een jaarlijkse activiteit worden, 
want het is echt awesome. Wat vooral leuk is aan het museum, is dat het alleen maar gaver 
wordt naarmate je je er meer in verdiept. Omdat ik mijn mede-Prometheanen ook een 
betere Meermanno-ervaring gun, zal ik jullie wat meer vertellen over de totstandkoming 
van de museumbibliotheek.

De Meermanno-Westreenianumcollectie is samengesteld door drie heren, te weten 
Gerard Meerman, zijn zoon Johan Meerman, en baron Willem van Westreenen. Meerman 
senior begon de verzameling. Als diplomaat had hij internationale contacten die hem in 
de gelegenheid stelden om boeken aan te kopen van over de hele wereld. Zo leidde 
zijn contact met de Spaanse geleerde G. Mayans Y Siscar tot de kans om de volledige 
bibliotheek van de kanunnik Francisco Pascual Chiva over te kopen.1 Naast deze 
collectie stuurde Mayans Y Siscar Gerard Meerman nog veel meer interessante Spaanse 
boeken. Meerman filterde er de boeken van zijn gading uit en liet de rest verkopen op 
een veiling in 1758.2 Een andere grote kans voor Gerard Meerman had te maken met de 
politieke situatie in Frankrijk. In 1764 werden alle colleges van de jezuïeten in Frankrijk 
gesloten.3 Hierdoor kon Meerman de beroemde bibliotheek van het Collège de Clermont 
in haar geheel opkopen. Tijdens het vervoer naar Nederland werd deze collectie echter 
tegengehouden door de Franse kroon, omdat er handschriften bij zouden zitten die 
van belang waren voor de Franse geschiedenis. Er werd een diplomatieke oplossing 
gevonden: Meerman stuurde vrijwillig enkele handschriften terug en werd in ruil 

1 H. Hijmans, Het Huis aan de Boschkant (Eerste Nederlandsche Verzekering-Maatschappij 
op het Leven en tegen Invaliditeit: Den Haag, 1922).
2 Jos van Heel, Een wereld van verzamelaars en geleerden (Verloren: Hilversum, 2012).
3 A.N.L. Munby, The formation of the Phillipps Library up to the year 1840 (University Press: 
Cambridge, 1954).

Reis van een

bibliotheek

door: Francine Maessen daarvoor geridderd in de orde van St. Michel.
Johan Meerman hanteerde een iets andere tactiek dan zijn vader. Waar Gerard 

zich had gericht op juridische boeken, verzamelde zijn zoon liever boeken over de 
Middeleeuwen. Hiervoor bezocht hij beroemde bibliotheken door heel Europa. Met 
zijn voorliefde voor goed geordende bibliotheken was hij dan ook degene die de 
Meermancollectie rangschikte en zorgde voor een nette catalogus.

Het was de bedoeling van Johan Meerman en zijn vrouw dat hun bibliotheek na hun 
dood aan de gemeente Den Haag geschonken zou worden, zodat deze op kon gaan in 
de collectie van de Koninklijke Bibliotheek.4 Door een reorganisatie in het beheer van de 
Koninklijke Bibliotheek, en twijfels over de beschikbaarheid van financiële middelen, nam 
de gemeente deze erfenis echter niet aan. De erven besloten vervolgens om de boeken te 
veilen. Deze enorme veiling, die plaatsvond in 1824, vergde drie jaar voorbereidingstijd. 
De veilingcatalogus telde vier delen en besloeg in totaal 1208 pagina’s.5

De veiling trok een aantal grote kopers. De opvallendste hiervan waren baron 
van Westreenen en Sir Thomas Phillipps. Beiden stonden bekend als excentrieke 
bibliofielen en hebben hun best gedaan om zo veel mogelijk van de collectie in handen te 

Figuur 1: De rekening van Baron 
van Westreenen na afloop van de 
veiling. Via: het archief van Museum 
Meermanno.6

4 R.E.O. Ekkart, ‘Een boekenveiling uit 1824 in beeld’, in N. Maas (red.), Waardevol oud 
papier (Haarlem : Bubb Kuyper Veilingen Boeken en Grafiek, 1996), pp. 71-76.
5 P.J. Buijnsters, Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie (Van Tilt: Nijmegen, 2010).
6 Museum Meermanno, Archief Van Westreenen, 126/058-066, Stukken van Willem 
Hendrik Jacob van Westreenen met betrekking tot de voorbereiding van de 
Meermanveiling, en de redactie en de verspreiding van de veilingcatalogus, (1824).
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krijgen. Baron van Westreenen besteedde in zijn eentje f 11.419,- en was daarmee de 
grootste Nederlandse koper. Omgerekend naar vandaag vertegenwoordigt dit een 
waarde van ongeveer 125.000 euro.7 Alhoewel veel mensen verbolgen waren over het feit 
dat enkele werken die zo belangrijk waren voor de Nederlandse boekgeschiedenis naar 
het buitenland verdwenen, valt Sir Phillips in elk geval niet te verwijten dat hij geen oog 
had voor het Nederlandse belang. Toen het oorspronkelijke handschrift van Hugo de 
Groots Vergelijking van het Atheensche, het Romeinsche en het Bataafsche gemenebest onder de 
hamer kwam, kocht hij dit voor het aanzienlijke bedrag van f 165,-. Zodra hij het echter in 
handen kreeg, gaf hij het cadeau aan de baron van Westreenen met de mededeling dat hij 
het enkel met dit doel gekocht had: omdat hij van mening was dat dit werk in Nederland 
moest kunnen blijven.8 De uiteindelijke opbrengst van de veiling bedroeg f 131.000,-.

Door de veiling is de collectie van Meerman verspreid geraakt over verschillende 
landen. Gelukkig hebben enkele instanties hun best gedaan om zo veel mogelijk boeken 
te bewaren voor het Nederlands erfgoed. Zo is de collectie van de baron van Westreenen 
– inclusief de boeken die hij kocht op de veiling van de bibliotheek van Meerman – te 
vinden in Museum Meermanno-Westreenianum. Van de bibliotheek van Phillips kwam, 
toen die verkocht werd, een deel in de Koninklijke Bibliotheek van Berlijn terecht, maar 
een ander deel werd teruggekocht door de Nederlandse regering.  Zo kwamen enkele 
naar het buitenland verdwenen boeken toch weer in Nederlandse handen terecht. 
Museum Meermanno koopt nog steeds boeken uit de collectie van Meerman aan als ze 
die tegenkomen: vele exemplaren zijn echter in bibliotheken terecht gekomen die niet 
snel boeken verkopen, zoals het geval is met de bibliotheek in Berlijn.

Op afspraak is het archief van Museum Meermanno te bezoeken en mag je alles 
inkijken: als je interesse hebt in boekgeschiedenis is dat echt heel leuk om een keer te 
doen! Verder kan ik je een groot deel van mijn bronnen aanraden als leuke non-fictie 
boeken. Voor de echte bibliofiel zitten ze vol prachtige anekdotes. Wil je nóg meer weten 
over de veiling van Meerman, of wil je gewoon ranten over van Westreenen en Phillipps, 
spreek me dan even aan. Het is écht heel leuk!

7 Internationaal instituut voor sociale geschiedenis, ‘waarde van de gulden/euro’ <http://
www.iisg.nl/hpw/calculate2-nl.php> (1 juni 2016).
8 ‘Verslag van de verkoping van de boekerij van Meerman’, ’s-Gravenhaagsche Courant 
(7 juli 1824).

22/04 
Over tien minuten mogen we onze kamers in. We zijn vanochtend in twee groepen naar 
Praag gevlogen: groep ‘vroeg’ en groep ‘slaapgebrek’. Ik zat in de 2e groep, die zich om 
3.15 uur heeft verzameld op Leiden Centraal.

Later
Onze eerste avond in het 
hostel: tijd voor spelletjes. De 
gemeenschappelijke ruimte is 
net zoals de slaapkamers bont 
gekleurd, hoofdzakelijk oranje. 
Het is een komen en gaan van 
gasten met allerlei nationaliteiten: 
Russisch, Duits, Frans, Italiaans, 
Nederlands... Het hostel is 
groot en heeft een bijzondere 
combinatie van enerzijds 
jeugdige ontspannenheid en 
vrijheid, en anderzijds strengheid 
en regels. De baliemedewerker die ons vanmorgen te woord stond was in toon bijzonder 
relaxt, zozeer dat ik me een opgefokte, gestreste noordwest-Europeaan voelde. De regels 
die hij uitlegde, waren echter best streng: geen drank, geen geluidsoverlast, enzovoorts. 
Dat komt goed uit: ik hoop dat het voor een goede nachtrust zorgt. Al met al lijkt het 
hostel een goede keuze te zijn geweest.

23/04 
Een helemáál rustige nacht hebben de reizigers niet gehad, maar volgens mij ging het 
wel redelijk. De zogeheten ‘rustige kamer’ heeft lekker geslapen. Met name kamer – ik 
geloof – 8 had wel met geluidsoverlast te kampen omdat ze boven de ingang van het 

Aantekeningen bij 
een reis naar Praagdoor: René Kamerich
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hostel slapen. Ik hoop dat het de rest van de week 
mee zal vallen. Ikzelf heb niet slecht geslapen.

Dan onze eerste volledige dag. Op naar 
het Strahovklooster, dat zich op de westelijke 
oever bevindt, bij een groen stuk met bomen en 
wandelpaden. Vanuit een binnenplaats voor het 
klooster loop je zo de heuvel af, met een mooi 
panorama op de stad, met zicht op rijen (fruit?)-
bomen met witte bloesem. Loop je naar rechts, 
dan kom je bij een miniatuur-eiffeltoren. Daar is 
het een vrolijke toeristische boel. Toen wij er liepen, gaf een Noors mannenkoor (van 
middelbare leeftijd) er een klein optreden van swingende nummers. Ze hadden er veel 
plezier om.

Met name de bibliotheek van het klooster is beroemd. Een statige ruimte van 
hoge rijen boeken en overdadige barokke versieringen. Het goud van de frutsels en 
het donkere (eiken)hout verlenen de ruimte samen een voornaamheid. De bibliotheek 
bestaat eigenlijk uit twee zalen: de filosofische en de theologische. De theologische 
heeft een lager plafond en is minder weelderig versierd, maar heeft wel een werkende 
boekenmolen; één van de weinige in Europa, zo is mij verteld. 

De Tsjechische keuken lijkt vooralsnog met name gericht op vlees, bijvoorbeeld 
goulash en gebakken konijn, aangevuld met ‘dumplings’, een soort klef wit pappig brood. 
Ook Tsjechisch is gebakken kaas, dat ik gisteren en vandaag als lunch heb gegeten. 

Hoewel lekker en op een mooie plek, duurde de lunch zo lang dat we de verzameltijd 
niet haalden. Dus maar op eigen iniatief naar het Sternbergpaleis, onderdeel van de 
Nationale Galerie. Een verborgen museum! Na een aflopend straatje ga je naar binnen. 
De collectie is verdeeld over drie zalen. Het is er zo rustig dat de suppoosten je door de 
zalen achtervolgen. Maar wat voor een zalen! De schilderijen dateren van de 15e tot de 
19e eeuw en komen uit Nederland, Italië en andere landen, onder meer Duitsland. Het 
ene sprak me meer aan dan het andere. Met name de Oostenrijk-Duitse afdeling vond 
ik erg mooi. Kerkelijke kunst uit de middeleeuwen en een charmante jurk door Dürer. 

26/04 
We denderen door het Tsjechische landschap, op weg naar Kutná Hora. Gisteren hebben 
we de Joodse wijk bezocht. De Joden hebben een lange traditie in Praag, nu eens van 

vervolging, dan weer van bloei. De Oudnieuwe Synagoge is in de zeven eeuwen van zijn 
bestaan gespaard gebleven: hij staat er nog steeds, onderhand een goede 2 meter onder 
het huidige grondniveau. Een sober gebouw, niet al te groot.
De Pinkassynagoge, naast de Joodse begraafplaats, is nu een monument ter nagedachtenis 
aan de Tsjechische joden die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Muur na 
muur staat beschreven met hun namen, bijna 80.000 in totaal. Het is indrukwekkend. De 
namen hebben veel zeggingskracht.

Later
Op naar Kutná Hora! Wat betreft vervoer de uitdagendste dag.

28/04 
Nog niet geschreven over Kutná Hora. Het is niet ver van Praag: één overstap met de 
trein (eerst een redelijk grote trein, vervolgens een echt provinciaals treintje) en je bent er. 
Het provinciaalse lijntje bestaat uit drie haltes: Kutná Hora centraal, Kutná Hora Sedlec 
en Kutná Hora Mesto. De tweede is optioneel: als je er wilt stoppen, moet je op een 
knop drukken. Dat hebben wij gedaan om het ossuarium van Sedlec te bezoeken. Een 
curiosum: de kerk is versierd met de botten van 40.000 tot 70.000 mensen. In tegenstelling 
tot de publieke opinie maakt dit de kerk juist een devote (en niet satanistische) plek. 
De grond is er bestrooid met aarde uit Golgotha, vandaar dat men er graag begraven 
wilde worden. Op een bepaald moment is men toen begonnen de kapel te versieren met 
botten; het is voornamelijk het werk van één houthakker. Giel gaf vooraf een lezing over 
begrafenisrituelen en de dood, wat het geheel in een ander daglicht stelde. Het bleef wat 
naargeestig.

De nabijgelegen kathedraal was niet heel bijzonder. Na een korte lunchpauze 
(we hadden een strak schema!) zijn we doorgegaan naar de kathedraal voor de heilige 
barbara in het centrum.

28/04 
Het Mucha-museum: knappe vrouwen met vegetatie (in pastelkleuren). 



3736

door:
Valeria 

Papavoine

“Goedemorgen”, zeg ik. 
“Goedemorgen”, mompelt de ietwat verbaasde buschauffeur terug. 
‘Biep’ klinkt het paaltje waar ik mijn OV-chipkaart voor houdt. 

Het is druk in de bus; er zijn nog maar drie plaatsen vrij. 
Strategisch kies ik mijn plek uit; niet naast de jongen met de grote tas en de 

hoofdtelefoon, niet op de plek die bedoeld is voor ouderen en slechtlopenden, niet op de 
plek naast het kleine meisje dat op schoot zit bij haar moeder. Ik blijf staan. 

Ik zoek een sta-plekje waar ik dichtbij een paal sta, waar ik mijn hand op leg. Mijn 
hand doet niets, maar het voelt toch alsof mijn evenwicht opeens tienvoudig verbeterd 
is. Met een schok komt de bus in beweging en gaat hij op weg naar zijn eindbestemming. 

Ik kijk eens rustig rond en besluit dan om maar niet met andere mensen te mengen. 
Iedereen kijkt strak voor zich uit. Ik kijk naar buiten: de bomen, huizen en auto’s komen 
snel voorbij. Al snel verveel ik me. De bus komt tot stilstand bij de volgende halte. Ik 
besluit mijn mobieltje te pakken, dan heb ik toch iets te doen. Mijn aandacht wordt gelijk 
getrokken door het kleine cijfertje bij WhatsApp. Ik zucht en open dan in gedachten 
verzonken mijn berichten. 

Wat als ik nu vergeet uit te stappen?
Klaarwakker kijk ik op. Ik kijk naar het schermpje waar de volgende haltes op staan 

aangegeven. De mijne staat er nog niet op, dus focus ik weer op het kleine apparaatje in 
mijn hand. 

Maar wat als ik nu vergeet uit te stappen? 
Onrustig kijk ik weer naar het schermpje voorin de bus. Ik schrik als ik merk dat de 

vermelde haltes niet degene zijn waar ik normaal langs zou komen. 
Misschien ben ik wel in de verkeerde bus gestapt? 
Ik open snel de 9292-app op mijn mobiel en controleer of ik de goede bus heb 

genomen. Bus 400 moet ik hebben. Opgelucht kijk ik weer naar het schermpje voorin de 
bus, ik lach eventjes in mezelf als ik zie dat er een verkeerde datum bovenaan staat. Dat 
had ik kunnen verwachten. Ik kijk even rond en zie dat we bijna zijn aangekomen bij de 

Uitstappen

door: Vera Verkooijen halte vóór de halte waar ik moet uitstappen. De bus stopt, er stappen 2 mensen uit. Mijn 
mobieltje trilt, dus ik open mijn berichten weer. 

Straks vergeet ik uit te stappen. 
Zonder mijn berichten gelezen te hebben, stop ik mijn mobieltje abrupt weg. 
Eerst uitstappen. 
Mijn halte komt in zicht, ik pak mijn tas. 
Ik vergeet iets. 
Ik kijk rond. Opeens klinkt er een vriendelijke damesstem door de bus heen. 

“Vergeet niet uit te checken met uw OV-chipkaart. Remember to check out with your public 
transport chipcard.”

Shit, mijn OV-kaart. 
In paniek haal ik mijn tas weer van mijn rug en zoek ik mijn portemonnee. Mijn OV-

kaart zit er niet in. Ik voel in al mijn zakken en vind hem uiteindelijk in mijn linkerzak, 
onder mijn sleutels, net als de bus stopt. Opgelucht houd ik mijn kaart voor het paaltje. 

‘Biep’. Ik glimlach en zwaai naar de buschauffeur. 
De buschauffeur staart vermoeid voor zich uit. 
Ik stap de bus uit en begin mijn tocht naar huis. 
Toch weer zo’n bustocht overleefd. 

Wat als ik nu mijn mobieltje vergeten ben? 
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Het is zo ver: gisteren kreeg ik te horen dat ik de bachelor International Studies heb 
afgerond. Mijn bachelor: waar ongeveer 40% van de studenten uit het buitenland 
komt, en de groep één grote mengelmoes is van allerlei achtergronden. En dan kom 
ik, 100% Nederlands, geboren en getogen in een ‘stadje’ (ja ja, Tholen, je hebt dan wel 
stadsrechten, maar oh, wat ben je op en top dorps) in Zeeland. De vervolgverhalen van 
mijn studiegenoten vliegen me al om de oren: “ik ga een master doen in New York/
Parijs/Oxford/Shanghai, of een jaar lekker backpacken door Zuidoost-Azië! En wat ga jij 
voor spannende dingen doen, Larissa?” Nou, ík ga gewoon lekker verder in Leiden met 
de mastervariant van International Studies. 

Tijdens mijn bachelor heb ik als specialisatie de regio Noord-Amerika gekozen, een 
regio waar ik echter nog nooit ben geweest. Dit voelt voor mij nog steeds een beetje raar, 
want hoe kan ik dan een volledige indruk hebben van dit gebied? Door verhalen van 
anderen, boeken, films en series probeer ik er een zo goed mogelijke voorstelling van 
te vormen, maar wat nou als die niet overeen komt met de werkelijkheid? Ik probeerde 
mijn keuzeruimte dan ook in te vullen door te gaan studeren in Amerika, maar mijn 
cijfers waren daar nét niet hoog genoeg voor. Hier begon bovendien het grote probleem 
van reizen naar voren te komen: het is echt ontzettend duur. 

Vroeger had ook ik de enorme behoefte om zo snel mogelijk zo veel mogelijk van 
de wereld te gaan zien. Dat is me tot nu toe nog niet gelukt, aangezien ik me er altijd 
aan heb geërgerd hoe duur het allemaal is (ik blijf toch een Zeeuw). Zo vond ik laatst 
een vliegticket naar Kopenhagen voor maar €15. Toen ik verder ging plannen kon ik het 
te betalen bedrag echter niet betaalbaar houden; een niet al te luxe Airbnb’tje kostte al 
gauw 50 euro per nacht, en dan moest daar ook nog eens 3 keer per dag een fijne maaltijd 
bij, en uiteraard de nodige snacks, souvenirs en museumkaartjes. Het bleek dat terug 
naar huis vliegen, daar slapen en weer terugvliegen eigenlijk de voordeligste optie was, 
maar door de security-checks op vliegvelden is dat ook niet zo’n pretje. Sindsdien word 
ik dan ook ontzettend blij als ik gewoon met mijn gratis studenten-OV en mijn gratis 
museumkaart (beste kerstcadeau ooit!) een dagje naar de Hoge Veluwe ga.

Ik hoor vaak van mensen van mijn leeftijd dat ze low-budget gaan reizen; zo veel 

Reizen, of

toch niet?

door: Larissa Koedood mogelijk blablacarren en couchsurfen zodat de portemonnee het uithoudt, maar de 
comfortlevels behoorlijk achteruit gaan. Dit zou voor mij ook de enige optie zijn om een 
flinke reis te maken, maar als ik eerlijk ben, word ik niet gelukkig van het vooruitzicht 
van op de achterbank verstopt zitten tussen alle bagage van de anderen, luisterend 
naar keiharde Koerdische muziek terwijl je 200 rijdt op de Duitse Autobahn (dit is een 
waargebeurd verhaal, vraag maar aan Ward!), of op veel te dunne matjes slapen in 
woonkamers van andere mensen. Dat is gewoon niet aan mij besteed.

Natuurlijk droom ik nog steeds weg bij de prachtige deals op Vakantiepiraten naar 
landen als Thailand en de Verenigde Staten. Ook kijk ik elke dag verlangend naar mijn 
kras-wereldkaart met buiten Europa alleen volledig onaangeraakte stukken krasveld, 
maar dan bedenk ik me dat ik die ook prima kan bezoeken als ik er wél echt geld voor 
heb. Als ik nu naar mijn bankrekening kijk, ziet het er toch naar uit dat ik nog een tijdje 
blij moet zijn dat ik gewoon van dat dagje naar de Hoge Veluwe kan genieten.  
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Waar ik loop daar roert zich het zand, dat zich naar mijn voetzool vormt. Elders blijft 
het vlak, zoals het al eeuwen is geweest. Zoals het nu voor altijd onberoerd zal blijven. 

Het zint me niet om mijn eigen voetsporen op deze wijze te kunnen volgen. Over mijn 
schouder kijkend kan ik een aantal zandheuvels zien, zacht voortvloeiend uit het bruin-
beige landschap. Achter de eerste heuvel kan ik er nog een paar onderscheiden, enkel de 
hoogste die ik had beklommen. De lagere vallen buiten het zicht. Hoe verder weg elke 
heuvel is, des de onduidelijker wordt mijn eigen spoor, dat op de dichtstbijzijnde heuvel 
al niet meer is dan een gestippelde streep, waarvan de lijn steeds vaster wordt naarmate 
de zandheuvels hun afstand nemen. Steeds één spoor, van de ontelbare mogelijkheden 
die ik had kunnen nemen. Een telbare oneindigheid weet ik me te herinneren, hoewel 
deze kennis noch de weg korter maakt, noch mijn passen versnelt. Sterker nog, dit zijn 
de vragen die mijn weg vertragen. Het steeds heter wordende zand, dat ongemerkt mijn 
eeltige voetzolen was gaan verzengen, dwingt me door te lopen. De woestijn wacht voor 
niemand, ongeacht diens bedoelingen. Reflectie is onvergeeflijk. 

Ik heb bevelen vaak braaf opgevolgd. De gloeiende zon, het zand tot haar brandende 
gesel makend, is slechts één van vele opdrachtgevers die zich met mijn leven bemoeid 
hebben. Ouders, meesters, juffen, docenten, hoogleraren: allen hebben ze in mijn leven 
op de een of andere wijze hun eigen restricties opgelegd. Soms onwetend, soms met de 
expliciete bedoeling dit te bewerkstelligen. Mijn tanden poets ik met grote regelmaat, 
met zeldzame uitzonderingen. Ik heb nooit gerookt, en zelfs alcohol vindt zichzelf niet 
snel aan de warme kant van mijn lippen. Hoe zelden ben ik berispt voor het te laat 
komen op afspraken? De zon bekommert zich echter niet om deze regels. Wat ik ook 
aanroep, de verplichting van de zon neemt af noch toe. Elke stap die ik in het ruwe zand 
zet, herinnert mij er meer en meer aan dat mij, tot luttele jaren geleden, nooit echt een 
opdracht is opgelegd. Voor het eerst heeft falen een daadwerkelijke, onontkoombare 
betekenis voor me. 

Voor me is de woestijn nog in één stuk. De natuurlijke glooiing van het landschap 
en de kleine nuances in het zand zijn bijna niet op te merken met het blote oog. Ik kan 
een eindeloos aantal keuzes maken, mijn voeten op een ontelbaar aantal manieren 

De woestijn

door: Bo Salomons neerzetten. Als ik mijn voet heb neergezet, echter, is er geen weg meer terug. Ik maak een 
keuze, druk mijn voetzool in het zand, en de woestijn zal altijd anders zijn dan ze ooit is 
geweest. Al zou ik op dit moment op mijn knieën gaan om mijn afdruk te dichten, mijn 
benen zouden het zand alleen maar meer beroeren. En toch, met een eindeloos aantal 
keuzes, met onherroepelijke gevolgen, blijf ik in een rechte lijn lopen. Wat weerhoudt 
mij ervan links te gaan? Wat weerhoudt mij ervan me om te draaien? Enkel een mentale 
barrière staat tussen mij en een ander pad. Maakt het uit? Dat is wellicht de grootste 
barrière. Rechts, links, vooruit... Er zijn geen voorzienbare verschillen. De stap die mij 
dichter bij de volgende oase kan brengen is dezelfde die de afstand kan vergroten. Wat 
maakt het uit? 

Tijd heeft in deze woestenij maar een halve betekenis. De tijd reeds verstreken is van 
geen enkel belang bij een tocht van zulke afmetingen. Het enige belangrijke is de tijd die 
nog moet verstrijken. Alle eerder verlopen minuten, uren, dagen, lijken enkel te bestaan 
als maatstaf voor wat nog komen gaat. Tenminste, wat nog komen moet. Tussen de twee 
bestaat een morbide verschil. Ik kan dus op geen manier zeggen hoe lang het duurde 
voordat ik voor het eerst weer stil stond. Minuten kunnen dagen zijn zoals seconden 
weken kunnen duren. In een narratiefloze omgeving is er geen logische tijdsprogressie. 
Er is een actie, er is een gevolg. De ene voet voor de ander, een telling die ik al lang kwijt 
was. Wel weet ik dat ik niet stopte uit vrije keus.

Voor mij strekte een immense donkere afgrond zich uit. Het had de aanblik van een 
nacht vlak voor zonsopgang; achter mij was de lucht strakblauw, maar voor me werd ze 
zwart als inkt. In tegenstelling tot bij een komende morgen waren hier geen sterren te 
ontdekken. Er waren geen maan, geen wolken en geen lichte reflectie van de atmosfeer. 
Het was leeg, enkel leeg. Ik kon niet eens zien hoe diep het ravijn zou zijn. De duisternis 
benam als een donkere rivier het zicht na de tweede meter. Wellicht hield het ravijn na 
drie meter op. Misschien ging het voor honderden meters naar beneden. Hoewel de 
laatste optie de meest waarschijnlijke was, had ik geen enkel bewijs voor deze aanname. 
Enkel en alleen de kennis dat ravijnen normaliter diep waren leidde mij tot die conclusie. 
Wat als dit geen ravijn was? Wat als het niets was dan een klein muurtje? Zelfs als het tien 
meter diep was, zou ik het af kunnen klimmen. Ik keek naar links, naar rechts, maar zag 
geen duidelijke route. Ik wist welke kant ik op moest. Hoe lang zou het duren voordat 
ik die kant weer op kon, als ik voor links of rechts koos? Hoe veel tijd zou ik kunnen 
besparen door de doorsteek direct te maken? Als er een bodem was, natuurlijk. 

Dit vereiste meer denkwerk van mijn kant. Er waren zo veel onbekende factoren om 
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rekening mee te houden. Er was bijvoorbeeld een kans dat het ravijn, donker en diep, uit 
zou komen in een meer. Dan zou ik erin kunnen springen zonder veel problemen. Zou 
dat beter zijn? Wat als dit kliffen waren van een immense zee, die mij zou verzwelgen 
zodra ik het wateroppervlak brak? Die optie was nog erger dan het idee van een lange 
wandeltocht. Deze zee kon ook een bloemenweide zijn, zacht en met gras belegd, zo 
comfortabel dat ik niets anders zou willen dan plaatsnemen onder een boom om jaren 
aaneen te slapen. 

Bij elke hypothese probeerde ik tevens een manier te vinden om deze te testen. Één 
plan had natuurlijk de voorkeur. Het naar beneden werpen van een zwaar object zou 
uitkomst bieden. Als deze steen met een harde dreun de bodem zou bereiken, zou ik 
kunnen berekenen hoe lang de val was geweest. Het zou me ten minste een idee geven 
van hoe lang de klim zou zijn. Nog beter, een plons zou gelijk bewijzen dat op de bodem 
water aanwezig was. Vastberaden rommelde ik wat door mijn rugzak, waardoor ik 
meteen door angst gegrepen werd. De aard van de reis had zich immers verzet tegen 
onnodige ballast. Ik droeg enkel het hoognodige mee. Arbitrair gewicht was mijn 
grootste zwakte. Hoewel een paar kilo nuttige bagage altijd draagbaar was, werden een 
paar nodeloze grammen al snel te veel. 

Het enige wat ik kon vinden dat aan mijn eisen voldeed waren appels. De rode 

vruchten schenen glitterend aan de zonkant, en leken mat en dof aan de duistere kant. 
Er één in mijn handen houdend vroeg ik me af of ik het kon. Een mooie appel zomaar 
in het duister gooien. Als het wat opleverde, zou het het meer dan waard zijn geweest. 
Maar wat als het dat niet was? Als de klap pas na tientallen seconden klonk? Of als het 
enkel zou leiden tot het vervaarlijk gegrom van wilde dieren? Ik troostte me met de 
gedachte dat het zelfs dan nuttig was geweest, een rationeel idee dat niet doordrong tot 
mijn inherent irrationele belevingswereld.

Ik hield de appel met een hand boven het ravijn. Was de appel nu dichterbij? 
Had ik mezelf gedwongen hem los te laten? Nee, ik kon hem in theorie op elk moment 
terughalen. Moreel gezien voelde ik me meer verplicht dan voorheen, nu ik de halve 
actie al had volbracht. Het idee dat er een morele code kon bestaan in een compleet 
verlaten woestijn was tegenstrijdig. Toch voelde het onnatuurlijk dat een kracht die 
normaal zo sterk was niet op me neerkeek. 

Plotseling liet ik los. De kom van mijn hand sprong open en de appel maakte 
zich los van mijn grip. Terwijl ik hem zag vallen werd ik besprongen door een intens 
schuldgevoel. Onmiddellijk verzon ik een tiental nieuwe factoren dat ik bij mijn 
overweging had moeten betrekken. Had ik wel de slechtste appel uitgezocht om te 
gooien? De juiste appel? Ik had waarschijnlijk eerst moeten kijken hoe snel hij viel, om 
een idee te krijgen van de valtijd. Of had ik hem verder weg moeten gooien, zodat hij niet 
op een uitgestoken randje zou vallen? Ik besloot op de rand van de ravijn te gaan zitten, 
hard overdenkend wat ik allemaal beter had kunnen doen. De zinloosheid van deze 
exercitie werd gespiegeld door mijn omgeving, die zo ongeroerd bleef als voorheen. 
Diep in gedachten verzonken staarde ik de diepte in, wachtend op het bevrijdende 
geluid. Wachtend op uitsluitsel. Wachtend. Wachtend. Wachtend…  
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Een van de dingen die nog op mijn lijstje stond, was om mee op weekendje gaan. Dankzij 
mijn deelname aan diverse buitenlandreizen en een verhuizing was dit vooralsnog niet 
gelukt. Gelukkig is 2016 mijn Jolojaar, en is inmiddels ook deze wens in vervulling gegaan.  

Dankzij de mooie presentatie van weekendjecommissie Charlie’s Angels was ik 
meteen verkocht: de belofte van art-nouveaugebouwen gaf de doorslag. De bestemming 
werd Lille, waar een weekend 5 dagen duurt.

Na het opfrissen van mijn niet-bestaande Franse taalvaardigheden was ik klaar 
voor de reis. Op Leiden Centraal werden we opgewacht door de commissieleden, die 
prachtig herkenbare hoedjes droegen. Deze kwamen goed van pas bij onze aankomst in 
Lille, want toen we het station verlieten, kwamen we uit op een plein vol enthousiaste 
voetbalsupporters. Die vrijdagavond werd de EK-wedstrijd België-Wales gespeeld, en wel 
in Lille... Gelukkig had commissielid Debbie zich goed voorbereid en wist zij ons door 
deze bijzondere menigte naar het hostel te leiden.

‘s Avonds hebben wij ons goed vermaakt met een quiz over Lille, Franstalige liedjes, 
de neus van Charles de Gaulle en het bouwen van onze eigen citadel met spaghetti en 
marshmallows. 

Zaterdag zijn we begonnen met een stadswandeling. Ondanks de mooie gebouwen 
en interessante uitleg werd er al gauw besloten om het programma om te gooien vanwege 

Een weekend

in Lille
door: Jolanda van Kleef de regen. Gelukkig konden we naar het prachtige museum Palais des Beaux Arts, dat een 

diverse collectie te bieden had. Persoonlijk werd ik erg blij van de zaal met impressionisten, 
maar ook de beeldhouwwerken waren erg mooi.

Zondag hebben we onze stadswandeling hervat, waarbij mijn hoogtepunten het art-
nouveauhuis en de kathedraal van Lille waren. Deze laatste was zeer bijzonder vanwege 
de verschrikkelijk lelijke moderne voorgevel, welke een enorm contrast vormde met de 
rest van het gebouw, die in neogothische stijl was. Bijna onbegrijpelijk, maar zodra je naar 
binnen liep viel alles op zijn plaats. Hier stonden oude en nieuwe elementen naast elkaar: 
een kathedraal die met zijn tijd mee durft te gaan, maar met respect voor het verleden.

Met het zonnige weer was het hoog tijd voor het terras, oftewel heerlijk ontspannen 
in de mooie straten van het centrum. Maar je bent Prometheaan of je bent het niet niet, dus 
zijn we ook nog eventjes het Museé de L’Hospice Comtesse ingedoken.

‘s Middags was het tijd voor het geboortehuis van Charles de Gaulle. Tot mijn 
verbazing was er ook een Nederlandstalige rondleiding, waar we dankbaar gebruik 
van maakten. We hebben vele fascinerende dingen geleerd, zoals dat de kinderen in de 
eetkamer van oma urenlang stil moesten zitten. Het hoogtepunt vormde de kamer waarin 
Charles de Gaulle geboren is. Of was dat toch de kamer ernaast?

Het natuurhistorisch museum, dat wij op maandag bezochten, was een stuk beter. 
Het was erg klein, maar stond propvol met opgezette dieren en skeletten. Het ene moment 
bekijk je rustig een aantal schedels, en dan sta je ineens voor een mummie. 

Voor de lunch hebben we ons verzameld in het park rond de citadel van Lille, de 
perfecte plek voor een picknick. Hierna hebben we een wandeling gemaakt onder leiding 
van Francine M. Zij wist ons een hoop te vertellen over de standbeelden die we onderweg 
tegenkwamen. Af en toe volgde een spontane toevoeging van Bo, die ons wist te vertellen 
wie Charles de Gaulle nou eigenlijk was (eindelijk!).

Aan het eind van de dag konden we naar de gratis dierentuin van Lille, met een rode 
panda, neushoorns, zebra’s, een beest dat naar popcorn rook, en nog vele andere dieren.

Dinsdagochtend mochten we kiezen tussen de markt en het museum van de 
kannoniers. Zelf koos ik voor optie drie – chillen in het hostel – waar ik eeuwig spijt van zal 
hebben. Het museum is speciaal voor ons geopend, de gids was superenthousiast en kon 
in het Engels veel vertellen. En natuurlijk, alsof het nog niet speciaal genoeg was, hebben 
de Prometheanen musketten vast mogen houden. Ik ben niet jaloers...

Helaas komen aan alle goede dingen een einde en zijn we dinsdagmiddag weer 
terug naar Leiden gereisd. Ik wil Jos, Emma, Debbie en Francine en natuurlijk al mijn 
medereizigers bedanken voor een leuk weekend. Het was top!
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Het is warm! Zo’n hitte die heel Nederland lam zou leggen, maar hier gaat het leven 
gewoon door. En ik dus ook. Vandaag zijn we van Kolem Jaa naar Campeche gegaan. Dat 
is een rit van acht uur, als er tenminste niks mis gaat. Op zich hoef ik vandaag niet zoveel 
te doen: af en toe tegen de chauffeur zeggen dat we even moeten stoppen, en tientallen 
variaties aanhoren van “hoe lang nog?”. Hoe vlot het ook gaat, het blijft altijd knagen. Er 
kan altijd wat mis gaan. Iemand wordt ziek, of we krijgen te maken met een klapband 
of een blokkade door boze boeren. Het zou niet de eerste keer zijn. Gelukkig blijft ons 
dat dit keer allemaal bespaard. We zijn slechts een kwartier uitgelopen en iedereen is blij 
dat het erop zit. Voor hen tenminste; ik moet iedereen inchecken en de sleutels verdelen, 
informatie geven over de stad, het avondeten regelen en zorgen dat iedereen weet dat 
we morgen weer om acht uur vertrekken. En als laatste pas de wificode geven, anders 
luistert er niemand meer.

Maar als dat allemaal gebeurd is, heb ik even tijd voor mezelf. Tijd om het zwembad 
in te duiken. Snel gooi ik mijn spullen op mijn kamer, kleed ik me om en ga ik naar de tuin 
van het hotel. Daar ligt het zwembad. Het glinsteren van het water is begeerlijker dan 
de schittering van diamanten, de geluiden aanlokkelijker dan het gezang van sirenen. 
Hier verlang ik al een hele dag naar. De bus heeft misschien wel airco, maar dat is niet 
hetzelfde. De kinderen delen mijn verlangen, want zij liggen al in het water. Erg gracieus 
is het niet voor de toeschouwers, maar voor mij is het bommetje uitermate bevredigend. 
Het koude water omarmt me en slaat dicht boven mijn hoofd. Even ben ik helemaal weg 
van de wereld. Ik hoef niks te regelen, niks op te lossen. Ik ben nergens verantwoordelijk 
voor. Het duurt zo lang ik mijn adem in kan houden, en dan ga ik weer naar boven.

Weer terug in de echte wereld wordt er op me gewacht. Of ik even om een paar 
handdoeken kan vragen, want er liggen er maar twee op de kamer. Aan de binnenkant 
schreeuw ik heel hard, aan de buitenkant onderdruk ik een zucht en kom ik het water 
uit. De plicht roept, maar de blije gezichten wanneer ik de extra handdoeken uitdeel 
maken wel wat goed.  

’s Avonds zitten we met de hele groep op de galerij van een oud koloniaal gebouw. 
Terwijl we eten, kijken we uit over het centrale plein. Het eten is lekker, de temperatuur 
is gezakt en iedereen is tevreden. Dit zijn de momenten waar ik het voor doe.

Doe het effe 

lekker zelf !?

door: Sander Teuchies

advertentie
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Sander H: “Ik rijd graag met mijn koffer over kinderkopjes heen.”

Schelte: “Het is fijn om mijn eigen kleren aan te hebben.”

Daniël: “Hij is ook een beetje bruin, dus het is
makkelijk hem de schuld te geven.”

Bo: “En dan eet ik weer het gras, of de kip mij… of zoiets? Boem, circle of life.”

Emily: “Het gaat niet zo snel nu ik Praag aan het downloaden ben.”

Sanne M: “Laten we geen restaurant zoeken in een wijk die Armani verkoopt.”
Laurens: “Hey, het is Armani Junior.”

Cid: “Ik maak jullie dood met een blije mus.”

Gerard (tegen ober): “Can we have the check?”
Sander H: “I am the Czech!”

Daniël: “En dan op het dakterras: jumpstyle.”
Mariska: “Dan mogen ze er wat mij betreft ook van afspringen.”

Daniël: “Het smaakt zo lekker naar tabak, dat vind ik zo fijn aan pijpen.”

Felix: “Het blijft toch raar, je opgeven voor een concentratiekamp.”

Erwin tegen Daniël: “Mijn liefde voor jou is als
gepasteuriseerde melk: het wordt niet geconsumeerd.”

Mathijs: “Je ligt in een burrito, ik kan je écht niet serieus nemen.”

Quotes uit Praag

door: Sander Huls Erwin: “Sander, ga je die quote opschrijven?”
Suze: “Ja anders haalt hij zijn quota niet.”

Kristian: “Het zou een sport moeten worden in Amsterdam, hipsters
vangen en hun haar afscheren om er een trui van te maken.”

Schelte: “Ik denk dat we iets fout doen, want al onze kinderen zijn dement.”

Sanne W: “Een stichting zamelt flessendoppen in
en maakt er blindengeleidehonden van.”

Suze: “Het is een broek als je je penis niet ziet.”

Mathijs: “ ‘Chop chop, motherfuckers’ – het motto van Belgisch Congo.”

Laurens: “Sander, het is tijd voor ‘het gesprek’… over moderne botanie.”

Cid: “Ga nou niet naar de tram rennen! Laten we gewoon
20 minuten in de regen wachten; ik ben toch geen ar?”

Sanne M: “Maar ik bén geen huiself!”
Alba: “Wat ben je dan wél?”

Erwin: “Wat voor dier is Daniëlle, een banaan?”

Laurens: “Je gaat dood als je geen eten krijgt, je gaat
dood als je wél eten krijgt. Wat wil je nou, vrouw?”
Suze: “Dood.”

Bo: “Italiaans is een magische spreuk die eten op tafel laat verschijnen.”

Caspar: “Jouw ego is nu verpletterd onder mijn derrière.”
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Colofon

Erwin:
De reis is belangrijker dan de bestemming.

1. Ginger
Voorafgaand aan elke reis dient er een taalgids 
bestudeerd te worden. De beste zinnen 
zijn doorgaans te vinden in het hoofdstuk 
‘Ontmoetingen’ of ‘Kennismaking’, waarin 
steevast uitroepen zijn opgenomen als ‘ja ja, dat 
zeggen ze allemaal’ of ‘mijn vrouw begrijpt me 
niet’. Blijkbaar universele concepten. 

2. Gijs
Een echt waardevolle reis maak je bij voorkeur 
te voet.

3. Francine
Een van mijn favoriete dingen aan reizen is 
hoe fancy alles na afloop klinkt. “Dit jurkje? 
Komt uit Parijs!” Maar dan wel gewoon van de 
plaatselijke H&M. Alles klinkt meteen tien keer 
chiquer als het uit het buitenland komt. 

4. Eden:
Het weergeven van memorabele reisfragmenten 
op papier maakt een reis mijn reis. Als ik een 
foto maak, dan is de kans zeer klein dat ik deze 
later nog geconcentreerd zal gaan bestuderen. 
Door te tekenen kan ik fragmenten uit een reis 
dieper in mijn geheugen zetten. 

5. Bo:
Wat een reis mijn reis maakt, is de reis. Niet 
de gehele reis, maar het van punt A (Leiden) 
naar punt B (ergens anders dan Leiden) komen. 
Kerken, kathedralen en monumenten zijn 
prachtig, maar voor een wandeltochtje door 
Schiphol of een treinrit van een paar uur kan je 
me echt wakker maken. De foto is niet in thema.

6. Freek:
Een reis voelt voor mij pas écht als mijn reis als 
ik een eigen koffer meeneem. Met het inpakken 
kom ik al helemaal in de reisstemming. Die 
liefde voor koffers heb ik al heel lang (zie foto).
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