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Beste lezer,
Toen nog zelf geprint, en met nietjes die alle marges 
verpestten; ooit begon de Pyros op A4-formaat. Na 
hard lobbyen zijn we nu dus eigenlijk weer terug bij 
af, de Pyros zal voorlopig weer in A4 verschijnen! 
Hopelijk bieden we toch een verbetering, want nu 
heeft de redactie meer ruimte om nóg meer leuks te 
plaatsen in de Pyros! Ook hopen we met dit nieuwe 
formaat tegemoet te komen aan de vraag van de 
leden om meer grote en diepgaande artikelen te 
plaatsen, zoals je in deze Pyros zult kunnen lezen. 

Naast een nieuw formaat heeft deze Pyros 
ook nieuwe praesides! Praesides, want in het kader 
van meer praeses is meer beter, kent de Pyros er vanaf 

deze editie twee: Francine Maessen en 
Vera Verkooijen zullen de komende tijd 
samen als co-praesides door het leven 
gaan. Wij staan te trappelen en bruisen 
van de ideeën, maar zijn ook heel 
benieuwd naar jullie feedback! Spreek 
ons dus vooral aan als je een mening 
hebt over de Pyros!

Als thema heeft deze editie van 
de Pyros ‘Spiegel’. Dit thema heeft 
geïnspireerd tot vele interessante 
artikelen. Loes vertelt ons bijvoorbeeld 

over het bijgeloof dat rond spiegels hangt, Bo vertelt 
over Sauron en Gijs heeft enkele prachtige foto’s 
aangeleverd.

Wij hopen dat deze vernieuwde Pyros jullie 
bevalt, en misschien zelfs af en toe tot wat reflectie 
leidt!

Wij wensen jullie veel leesplezier,

Francine en Vera

P.S. Mocht je het leuk vinden om een oude Pyros 
terug te kijken, dat kan. In het archief van de 
vereniging wordt alles bewaard.

De Pyros
heeft niet 
alleen een 

nieuw 
formaat,
maar ook 
nieuwe 

praesides!

“

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

De redactie bestaat uit Francine 
Maessen en Vera Verkooijen 
(praesides), Freek van Vliet 
(vormgeving), Bo Salomons, Eden 
Zhang, Erwin Dijkstra en Gijs van 
Maanen.

Onze dank gaat uit naar Ginger 
Haasbroek, Hester Be, Loes de 
Bruin, Larissa Koedood, Sander 
Huls en Valeria Papavoine voor 
hun bijdragen aan deze editie.

Dit is de Pyros van december 2016, 
gedrukt onder bestuur Yggdrasil. 
Het betreft de derde druk van het 
kalenderjaar 2016 en de eerste van 
het academisch jaar 2016-2017.

Kopij voor de volgende Pyros 
kan naar pyros@asvprometheus.
nl worden gestuurd, tot uiterlijk 
1 maart 2017. Gelieve (ruim) van 
tevoren contact op te nemen met 
de redactie o.v.v. ‘Freelancers’.

Colofon
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De term ‘multiple exposure’ in de fotografie refereert naar een 
handeling waarbij er twee of meerdere afbeeldingen ‘over 
elkaar heen worden gelegd’. Om deze techniek te begrijpen 
is het goed om enige kennis van fotografie in het algemeen te 
hebben.

Net zoals je ouders dat vroeger deden, fotografeer ik 
‘analoog’, dat wil zeggen: ik fotografeer met filmrolletjes. Bij 
het maken van een analoge foto stel je een klein stukje film 
bloot aan een bepaalde hoeveelheid licht, wat door de lens 
op het stukje film valt. Normaliter wordt het stukje film dat is 
belicht na het maken van een foto doorgedraaid en komt er een 
nieuw stukje film op de plaats te liggen om te worden belicht.

Het idee van een multiple exposure is echter dat in plaats 
van het doordraaien van  een al belicht stuk film, hetzelfde 
stuk film nogmaals wordt belicht. Je kan dus meerdere ‘foto’s’ 
op elkaar plakken. Helaas stelt de ‘plakmetafoor’ de multiple 
exposure-techniek simpeler voor dan zij in werkelijkheid is. Er 

treedt namelijk een probleem op bij het 
opnieuw belichten van een afbeelding. 
Indien een afbeelding nogmaals wordt 
belicht, worden er niet alleen beelden 
aan de afbeelding bijgevoegd, maar 
wordt de belichting van de eerste 
afbeelding ook veranderd. Stel, je 
hebt de eerste afbeelding met een 
bepaalde hoeveelheid licht gemaakt, 
dan wordt daar bij de tweede keer 
belichten weer een hoeveelheid licht 
aan toegevoegd waardoor er een kans 
op overbelichting gaat ontstaan. De 
kunst is daarom om bij het maken van 
de eerste foto, minder licht binnen te 
laten dan gebruikelijk en dit gebrek 
te compenseren bij het maken van de 
tweede belichting.

In het geval van mijn foto heb 
ik eerst een schatting gemaakt van 
de hoeveelheid licht – noem deze 

voor het gemak nu even X. Daarna heb ik bedacht hoeveel 
foto’s ik over elkaar heen wil leggen – in mijn geval drie. 
Vervolgens heb ik de hoeveelheid licht gedeeld door drie, wat 
dus betekende in de praktijk dat ik drie foto’s lichtelijk heb 
onderbelicht om het totaalplaatje min of meer goed belicht eruit 
te laten komen. Het maken van een analoge multiple exposure 
vereist met andere woorden nogal wat voorkennis en een goed 
inschattingsvermogen. Je kunt de foto’s immers tussendoor 
niet even snel controleren. ■

De omslag uitgelegd uitgelegd
door
Gijs van Maanen

door
Gijs van Maanen

Net zoals je 
ouders dat 

vroeger
deden, 

fotografeer
ik ‘analoog’, 

dus met 
filmrolletjes.

“

”
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Het oog wordt gezien als de spiegel van 
de ziel. Door de ogen van anderen kunnen 
we onszelf leren kennen. Soms komt het 
beeld dat de wereld van ons heeft echter 
niet overeen met de werkelijkheid. Dit is 
het geval bij psychische aandoeningen, 
die we soms verbergen uit angst voor 
een stigma. Hoewel deze aandoeningen 
onderdeel zijn van onze levenservaring 
en, afhangend van de persoon, diepe 
sporen hebben achtergelaten, is het vaak 
niet iets waarover makkelijk gesproken 
wordt. 

Met dit artikel willen wij hier 
verandering in brengen. Het stigma dat 

bestaat in de maatschappij mag dan nog 
te groot zijn voor enkelingen om aan te 
pakken, enig stigma dat mogelijk bestaat 
binnen de vereniging kunnen we wél 
tegengaan. Wij vinden het belangrijk, 
zeker voor deze aandoeningen, dat 
het onderwerp bespreekbaar wordt en 
blijft. Om dit doel te bereiken hebben 
we besloten zelf openheid te geven over 
onze ervaringen. Hiermee hopen wij 
meer draagvlak te creëren voor openheid 
over psychische aandoeningen, die zeker 
in deze gevallen zo belangrijk kan zijn. 

Psychische klachten komen veel 
vaker voor dan men in eerste instantie 

Het spectrum van de ziel van de ziel
door
Francine Maessen
& Bo Salomons

door
Francine Maessen
& Bo Salomons

Toen ik net vijftien was geworden, 
ben ik voor het eerst naar een 
psycholoog gegaan. Binnen een 
jaar daarna zat ik bij Jeugdzorg 
met een uitgebreid behandelplan 
voor een klinische depressie met 
suïcidaliteit en automutilatie. Ik heb 
daar cognitieve gedragstherapie 
gekregen, een methode waarbij 
je leert je eigen gedachten onder 
controle te krijgen, en EMDR, een 
traumaverwerkingstherapie. Ook heb ik een aantal jaar 
antidepressiva moeten slikken. Inmiddels gaat het al weer 
jaren helemaal prima met me en ben ik weer kerngezond.

Op de middelbare school heb ik soms nare reacties 
gekregen: mensen zeiden dat ik me aanstelde en aandacht 
wilde. Door de depressie was mijn zelfvertrouwen al 0,0 
%, dus ik geloofde ze. Dat maakte het voor mij lastig om 
hulp te durven zoeken.

Toen ik in Leiden ging studeren wou ik met een 
schone lei beginnen. Zeker toen ik besloot een bestuursjaar 
te willen doen was ik bang dat mijn psychische achtergrond 

af zou doen aan mijn professionele 
uitstraling. Ik wilde niet dat mensen 
het idee hadden dat ik te fragiel zou 
zijn om zoiets aan te kunnen. Dat is 
namelijk gewoon niet waar.

Zelf heb ik inmiddels goed 
leren omgaan met mijn grenzen. 
Ik kan alles, maar omdat de 
aandoening bij mij deels genetisch 
is, zal ik wel op moeten blijven 
letten. Zo ben ik bijvoorbeeld nadat 

ik moest stoppen met mijn studie klassieke talen weer 
naar een psycholoog te gaan om te zorgen dat ik dat goed 
verwerkte. Voor veel dingen is dat echter niet meer nodig: 
ik heb nu de handvaten om er zelf mee om te kunnen gaan.

Ik vertel dit niet omdat ik hier nou zo graag over 
vertel. Ik vertel hierover omdat ik me niet meer wil 
schamen voor iets waar ik niets aan kon doen en ik niet 
meer stilletjes weg wil sluipen als een gesprek toevallig op 
dit onderwerp komt.  

zou denken. Onderzoek van het CBS 
heeft uitgewezen dat één op de tien 
Nederlanders op dit moment psychische 
klachten heeft. Binnen deze klachten 
bestaat een grote variatie. Onderzoek van 
de GGZ wijst verder uit dat 20,1% van 
de bevolking ooit een stemmingsstoornis 
heeft gehad, een noemer waar onder 
depressie en bipolaire stoornis vallen. 
Hetzelfde onderzoek wijst uit dat 19,6% 
van de bevolking ooit een angststoornis 
heeft gehad.

Het is belangrijk aan te stippen dat 
deze aandoeningen vele verschillende 
gradaties kennen. Zo zijn er mensen met 

cine Maessen Francine Maessen Francine Maessen Francine Mae

LET OP: Dit artikel bevat gedetailleerde omschrijvingen van psychische klachten. 
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een bipolaire stoornis die in het dagelijks 
leven weinig last ondervinden van hun 
aandoening, maar ook mensen met een 
specifieke fobie die daardoor hun huis 
niet uit durven. Dat een aandoening 
bekend staat als minder zwaar hoeft 
dus niet te betekenen dat iemand daar 
minder last van heeft of behoort te 
hebben. Bij psychische klachten bestaat 
aanstellen niet; de aandoening is zo 
zwaar als hoe je hem ervaart. 

Dit artikel is geen roep om 
aandacht. Wij zijn niet zielig. We zijn het 
zat om ons niet uit te durven spreken 
over iets dat zo een groot onderdeel 

van ons leven is (geweest). Het zijn 
vaak essentiële ervaringen die ons 
gevormd hebben. Het is iets waar men 
niet snel over praat, hoewel juist de 
bespreekbaarheid de last lichter kan 
maken. Zeker bij aandoeningen waarbij 
het zelfvertrouwen in het geding komt, 
is het belangrijk de schaamte rond het 
onderwerp weg te nemen. 

Het laatste belangrijke om te 
benadrukken is dat je een psychische 
aandoening hébt. Niemand wordt 
gedefinieerd door zijn of haar stoornis. 
Net zoals men niet een gebroken been 
ís, zo is men ook de stoornis niet. Je 

Eigenlijk ging het al heel lang niet goed, maar ik was 
zeventien toen ik besefte: als ik nu geen hulp zoek, dan 
ben ik er over een jaar niet meer. Via een de huisarts ben 
ik bij een psycholoog terechtgekomen, en zij heeft me 
uiteindelijk doorverwezen naar de GGZ. Daar kreeg ik de 
diagnose depressie.

Ik bezocht een psycholoog en kreeg antidepressiva 
voorgeschreven, en pas toen ik dat effect ging merken, 
besefte ik hoe slecht het eigenlijk met me ging. Ik was 
ternauwernood uit een heel erg diep gat geklommen. Er 
viel een enorme last van mijn schouders; ik had al die tijd 
gedacht dat dit normaal was, dat iedereen zich zo voelde 
en dat ik gewoon incompetent was, te zwak, en niet met de 
‘normale’ druk om kon gaan.

Toen ik van de middelbare school af ging, hoopte 
ik op een frisse start aan de UvA. Helaas is het zo niet 
gegaan. Door de stress recidiveerde mijn depressie, 
en daarbovenop kreeg ik last van paniekaanvallen. 
Langzaamaan viel ik terug in dat diepe gat en na een half 
jaar besefte ik: ik moet er nu iets aan doen, anders lukt het 
me niet meer. Ik ben toen gestopt met mijn studie, en heb 
toen opnieuw een behandeling en medicatie gekregen.

Nu, anderhalf jaar later, gaat het stukken beter. Ik 
ben nog niet helemaal waar ik graag wil zijn, maar ik ben 
goed onderweg. Omdat mijn depressie recidiverend van 
aard is, is het waarschijnlijk dat ik er nooit helemaal vanaf 
zal zijn. Ik heb dat geaccepteerd, en leer de signalen van 
een mindere periode, die gelukkig steeds minder vaak 
voorkomen, te herkennen zodat ik voorzorgsmaatregelen 
kan treffen.

Het is niet wie ik ben, maar het is wel een onderdeel 
van me, dat valt niet te ontkennen. Ik ben echter meer dan 
mijn depressie. Ik ben hier altijd heel open over geweest, 
en dat heeft me wisselende reacties opgeleverd. Sommigen 
vinden dat ik me aanstel, dat ik aandacht vraag. Ik probeer 
me daar niets van aan te trekken en richt me vooral op te 
mensen die er voor me zijn. Ik heb met mijn depressie om 
leren gaan, en als zij dat niet kunnen is dat hún probleem. 
Ik weiger me ervoor te schamen. Het overkomt sommige 
mensen nou eenmaal. Het is geen teken van zwakte, het 
is gewoon een verschrikkelijke ziekte die, ja inderdaad, 
tussen mijn oren zit.

es de Bruin Loes de Bruin Loes de Bruin Loes de Bruin Loes de Br 

We zijn het zat om ons niet uit te durven 
spreken over iets dat zo een groot onderdeel 

van ons leven is, of is geweest.

hebt hem, maar bent hem niet. Omdat 
de persoonlijkheid en de stoornis dicht 
bij elkaar staan, is dit onderscheid soms 
moeilijk om te maken, voor alle partijen. 
Net als fysieke klachten zijn psychische 
klachten behandelbaar. 

De openheid van dit artikel 
zetten we graag voort. Mocht je met 
iemand willen praten mag je ons altijd 
aanspreken, of je nu met vragen zit over 
het onderwerp of zelf klachten hebt.

“
”
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Voor mensen die nooit bij een 
psycholoog gelopen hebben, zoals 
ikzelf, is het soms moeilijk om je in 
te beelden hoe het moet zijn om dat 
wel te doen. Sinds ik studeer ben ik 
al veel meer in aanraking gekomen 
met aandoeningen in allerlei 
soorten en maten, wat mij heel erg 
heeft geholpen met het begrijpen 
van de verschillende situaties. Niet 
alleen dat, maar ik ben mijn eigen 
verleden ook meer gaan begrijpen. 
Om een niet-zo-zweverig voorbeeld 
te geven: in mijn kindertijd werd 
ik vaak en flink gepest. Ik stond 
niet sterk in mijn schoenen, ik 
was het toppunt van introversie, 
maar ik wist wel veel dingen. Die 
combinatie van factoren maakte mij het mikpunt voor veel 
hoon en spot, wat tot op de dag van vandaag nog af en toe 
sporen laat zien. 

Een voorbeeld van zo’n spoor is mijn moeite met 
het bespreken van gevoelens. Sommigen van onze lezers 
zullen het misschien al door hebben gehad, maar ik praat 
niet zo veel over emoties. Ik praat veel, dat is duidelijk, 
en ik praat over bijna alles, behalve mijn emotionele kant. 
Toen ik op de basisschool werd gepest, was dat vooral 
omdat ik snel emoties liet blijken. Als ik blij of verdrietig 
was, kon je dat meteen aan me zien. Ik maakte er ook geen 
geheim van. Maar, als je gepest wordt, zeker als je dan 
geen steun kan vinden bij klasgenootjes, heb je eigenlijk 
maar één optie: je moet je eigen gedrag aanpassen. 
Eigenlijk heb ik nooit verdrietig mogen zijn, iets dat ik ook 

heb meegenomen toen ik naar de 
middelbare school ging. Dat is ook 
de reden dat ik grapjes ben gaan 
maken. Als je grapjes maakt, ben je 
immers blij, niet? 

Veel andere sporen zijn over 
de jaren verdwenen, zeker tijdens 
mijn eerste jaren bij Prometheus. 
Mijn onzekerheid is rond maart 
2015 langzaam weggesmolten, 
hoewel de kern nog steeds wel 
bestaat. Ik sta al veel sterker in 
mijn schoenen, zeker vanwege alle 
vriendschap die ik van jullie heb 
ontvangen. Ook al weet je het zelf 
niet, de kans is dat, als je dit leest, 
je een belangrijke bijdrage hebt 
gehad bij het ‘hermaken’ van mij 

als persoon. Mijzelf afsluiten als het om emoties gaat, daar 
zal ik misschien nooit vanaf komen. Ik weet niet of ik ooit 
kan stoppen met grapjes maken, het één is onlosmakelijk 
verbonden met het ander. Het is echter belangrijk om op 
te merken dat iedereen wel zoiets heeft. Iedereen heeft wel 
een emotie, een tick, een eigenschap, die symbool staat 
voor iets dat ooit slechter is gegaan. Dat maakt dat mensen 
die wél bij psychologen lopen lang niet zo anders zijn als 
we denken. We zijn allemaal punten op een spectrum. 
Als we dat doorkrijgen, dan kunnen we niet alleen leren 
wat onze medemens bezighoudt, maar ook over waar wij 
precies staan. Als dit artikel ergens voor bedoeld is, dan 
is het de waardering van anderen, evenals de waardering 
van de zelf.

ns Bo Salomons Bo Salomons Bo Salomons Bo Salomons Bo Sal

Mensen 
die bij een 
psycholoog 
lopen zijn 

lang niet zo 
anders als 
we denken. 

We zijn 
allemaal 
punten 
op een 

spectrum.  

“

”
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In de eerste klas van de middelbare 
school kwam ik erachter dat ik 
last had van faalangst. In een 
aansluitend gesprek met een 
dramatische docente heb ik toen 
maar gedaan alsof de faalangst 
me niet stoorde, en kwam niet in 
aanmerking voor de aangeboden 
cursus over hoe je hier mee om moest 
gaan. Gedurende mijn middelbare 
schooltijd ontwikkelden mijn 
perfectionisme en faalangst zich 
totdat ik ’s ochtends moeite had 
met mijn bed uit te komen en ik de 
avonden voor proefwerken vaak 
grote paniekaanvallen had. Pas in 
de vierde klas zocht ik hulp bij een 
coördinator op school die kinderen 
met dit soort problemen hielp. Ik 
bezocht haar wekelijks. Zelfs in die 
omgeving durfde ik niet volledig 
eerlijk te zijn en uit te spreken 
welke gedachten mij ‘s nachts 
wakker hielden. Na verloop van tijd 
was mijn faalangst voor proefwerken en beoordelingen 
uitgegroeid tot faalangst voor sociale situaties. Ik was 
doodsbang dat mijn vrienden me stiekem haatten en 
was erg paranoïde dat er achter mijn rug om over me 
geroddeld werd. Als ik iets beschamends had gedaan of te 
luid was geweest, was dat het enige waar ik die nacht over 
kon denken. Ik bleef veelal thuis en deed mijn huiswerk, 
waardoor mijn angst voor het falen van toetsen en mijn 
angst voor sociale situaties elkaar voedden. 

Mijn coördinator kon me uiteindelijk niet meer 
helpen en wilde dat ik professionele hulp zocht. Hoewel 
ik achttien was, stuurde ze me naar een kinderpsycholoog. 
Al snel merkte ik dat haar hulp te kinderachtig was, en ik 
ging over op een homeopathische psycholoog. Deze stelde 
de diagnose ’gegeneraliseerde angststoornis.’ Dit houdt 
in dat mijn angst was uitgebreid van schoolgerelateerde 
dingen naar sociale dingen, waardoor het erg lastig werd 
om de dag door te komen. Sommige mensen zijn tegen 
dit soort labels, maar het heeft mij juist erg geholpen te 
weten dat er meer mensen zijn die met dit soort problemen 
zitten. Mijn nieuwe psycholoog was erg geïnteresseerd in 

de oorsprong van mijn problemen. 
Toen zij de probleemjeugd van  
mijn broer, mijn slechte zicht en 
mijn seksualiteit allemaal had 
aangewezen als oorzaken, besloot 
ik dat ik ook van haar soort hulp 
genoeg had gehad. In plaats van 
oorzaken wilde ik oplossingen, maar 
ik wilde geen medicijnen omdat 
ik daar niet afhankelijk van wilde 
worden. Wat me meer hielp was de 
mindfulnesstraining die de school 
aanbood als hulp in voorbereiding 
voor de examens. Hoewel het soms 
erg zweverig was, hielp het om 
anderen met soortgelijke problemen 
te ontmoeten en om kleine trucjes 
te leren waardoor ik iets beter kon 
omgaan met opkomende paniek.

Het klinkt misschien 
erg simpel, maar meer dan dit 
alles heeft het verlaten van de 
middelbare school en het gaan 
naar de universiteit mij geholpen. 

Hoewel het me wel was aangeraden ben ik in Leiden niet 
meer op zoek gegaan naar een nieuwe psycholoog. De 
meer volwassen sfeer van de universiteit, en het feit dat ik 
eindelijk goede resultaten kon behalen in een vakgebied 
waaraan ik graag tijd aan besteed, zorgde dat ik meer 
zelfvertrouwen kreeg. Mijn perfectionisme is ook wel fijn 
wat dat betreft; het zorgt ervoor dat ik erg goede resultaten 
haal. Angst om te falen is een goede drijfveer om alles te 
geven wat je hebt. Nog steeds heb ik soms paniekaanvallen 
en lukt het me niet om bij Prometheusactiviteiten te 
komen vanwege een onzekere bui. In een maand met 
tentamens kom ik soms überhaupt niet en woon ik in de 
UB. Afgelopen jaar ontdekte ik een nieuw stresssymptoom 
dat ik nog niet kende, namelijk een benauwdheid en het 
gevoel dat mijn hartslag ontzettend versneld. Ik ben er dus 
nog niet vanaf, maar het gaat al wel veel beter. Zou ik de 
keuze hebben dan zou ik graag gedag zeggen tegen mijn 
angststoornis, maar mijn perfectionisme maakt me wie ik 
ben, en die zou ik willen behouden.

ttel Nina Littel Nina Littel Nina Littel Nina Littel Nina Littel Nina Li

Sommige mensen zijn tegen labels, maar het 
heeft mij juist erg geholpen te weten dat er 

meer mensen met dezelfde problemen zitten.“
”
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I am constantly in fear. The fear of being attacked, both 
physically as mentally. So in order to repel attackers before 
they make a move I force myself to never appear weak and 
always be ready in case they still try. 

But everyone needs somewhere to feel safe and 
relax. I found history and joined the stories where you 
always know that, no matter how hard it might be, you 
always survive and sometimes even thrive.

In order to combine this hyper vigilance but still 
appear to function like a regular human being I built myself 
a mental Citadel. That when activated will immediately 
kill all emotions, and can even silence my conscience, 
except for anger and rage so I can defend myself. I do not 
appear angry though, because I use my anger against my 
rage and vice versa. It’s like Devil’s Snare (from Harry 
Potter) to each other, the harder you pull the tighter it gets.

The drawback is that I have had to use it so 
much, thanks to 6 years of bullying, that it is now nearly 

permanently activated. But emotions can only be evaded 
for so long. So, now and then they take hold and I feel, 
and not the good ones. So I started to use my anger and 
rage in an extra way, subduing the other emotions. I do 
still feel sometimes and when I feel I feel worthless, alone, 
sad, scared, restless, angry, a burden, useless, etc. 

One of the positive sides however might be that I 
always had the idea that I had to succeed as to not look 
weak. Luckily my brain functions well so education was 
relative easy, until now. Because things have been spiraling 
out of control I have now resorted, in a desperate attempt 
to salvage what I can, to ask people for help and made an 
appointment with a psychologist.

Still if anyone would try to talk to me about this 
where I do not break the subject, and I will almost never 
do that, I would shut down as it is to me just another form 
of attack, trying to find a weak spot. And I can’t be weak. 
Who is weak gets attacked, when attacked you can die.

Een Prometheaan die liever anoniem wil blijven vertelt het volgende:

Hallo, ik ben Marianne en ik 
ben ziek in mijn hoofd (Hallo, 
Marianne). Ik ben nu vier 
jaar patiënt bij de psychische 
gezondheidszorg. Het begon 
echter al eerder: op middelbare 
had ik smetvrees. In mijn 
bachelor ging ik naar Zweden 
voor een uitwisseling en kwam terug met OCD: je weet 
wel, dat soort mensen die alles recht moeten zetten of 
steeds hun handen moeten wassen.

Na een stage in Engeland kwam ik terug met 
een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis: een stoornis 
gekenmerkt door een laag zelfbeeld en – surprise, surprise 
– ontwijkend gedrag.

Nu kun je jezelf afvragen, wat heb je aan al die 
labels, iedereen is toch wel een keer onzeker? Veel mensen 
zijn bang om naar een psycholoog te gaan, omdat ze bang 
zijn dat ze dan alleen worden gezien als gek. Ik vind labels 
juist ontzettend handig. Ze zeggen mij dat ik me niet 
aanstel. Ze zeggen mijn psycholoog hoe hij mij het beste 
kan behandelen.

Ik ben niet mijn stoornissen en ik schaam me er 
ook niet voor: juist niet, ze horen bij mij. Daarom vind ik 
het ook niet erg om erover te praten. Ik vertrouw erop dat 
mensen, die er voor mij toe doen, niet afgeschrikt worden. 
Erover praten is belangrijk. Als het meer bespreekbaar 
was, zouden meer mensen het aandurven om hulp te 
zoeken. Tegen mensen met een probleem zeg ik graag, ‘Je 
bent niet gek, er is een probleem in je hersenen en dat kan 
verholpen worden’. ■

kaers Marianne Pinckaers Mari
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De mensheid lijkt altijd al gefascineerd te zijn geweest door 
weerspiegelende oppervlakken, door materialen die ons 
onszelf laten zien. De eerste ‘spiegel’ was hoogstwaarschijnlijk 
stilstaand water. Gepolijste stukken obsidiaan (vulkanisch 
glas) deden al in 6000 v.Chr. dienst als spiegel in Anatolië. In 
Mesopotamië waren rond 4000 v.Chr. al spiegels verkrijgbaar 
van gepolijst koper, in Egypte zo’n 1000 jaar later. Door  deze 
eeuwenoude fascinatie met reflectie, zijn er ontzettend veel 
mythes en bijgeloven over spiegels.

Iedereen weet bijvoorbeeld dat het zeven jaar ongeluk 
brengt een spiegel te breken. Dit bijgeloof dateert uit de Romeinse 
tijd, waar men geloofde dat een ziel elke zeven jaar vernieuwd 
werd. Een gebroken spiegel betekende dus een gebroken ziel, 
maar na zeven jaar was je weer helemaal heel. 
Gelukkig zijn er ook dingen die je kunt doen om 
de zeven jaar ongeluk af te wenden. Een van de 
manieren is om de scherven zeven uur te wassen 
in naar het zuiden stromend water. Men kan 
ook de scherven fijnmalen tot poeder, zodat het 
helemaal niets meer reflecteert. Ook de scherven 
begraven in een katoenen tas schijnt te werken 
– volgens sommigen in het maanlicht – maar 
dit is niet volgens alle bronnen een vereiste. 
Persoonlijk vind ik dat het wel wat toevoegt; 
in het maanlicht lijkt alles mysterieuzer en 
magischer.

Veel culturen hebben het geloof dat 
spiegels iemands ware ziel reflecteren. Hier 
komt ook het bijgeloof vandaan dat vampiers 
geen spiegelbeeld hebben: ze hebben namelijk 
geen ziel die gereflecteerd kan worden. Het wordt als een 
slecht teken beschouwd om dingen in een spiegel te zien die 
er in het echt niet lijken te zijn, want spiegels liegen nooit over 
de ware aard van dingen. Spiegels worden vaak gebruikt in 
bovennatuurlijke rituelen zoals het voorspellen van de toekomst 
of scrying , het kijken naar iemand of een plek op afstand via één 
of meerdere spiegel(s). Dit kan ook gevaarlijk zijn, want je zou 
een ‘doorgang’ kunnen creëren naar een soort tussenwereld. 
Spiegels worden namelijk veelal gezien als ‘doorgangen’, als 
deuren. Je kunt een deur niet altijd in de gaten houden; er zou 
zomaar onopgemerkt iets door de spiegel kunnen komen als de 
omstandigheden daar goed voor zijn.

Een spiegel in een donkere kamer kan er dus zomaar 
voor zorgen dat je daar niet meer alleen bent. Wat je echter 
niet moet doen om een donkere kamer te verlichten, is kaarsen 

aansteken, als je de mythen mag geloven. Eén specifieke mythe 
beweert dat je in een spiegel verlicht door kaarslicht niet alleen 
je eigen reflectie ziet, maar van alles wat er in je huis woont. 
Geesten, demonen, wat dan ook. En zodra jij hén ziet, zien zij 
jou…

De duivel zou spiegels hebben gemaakt om zielen van 
mensen te vangen.  Een joods  gebruik dicteert dat alle spiegels 
in een huis waar gerouwd wordt, afgedekt moeten worden, 
anders loopt men het risico dat de ziel van de overledene 
per ongeluk gevangen raakt in een spiegel, en dus niet naar 
het hiernamaals kan. Ook in Oost-Europese culturen is dit 
gebruikelijk . In andere culturen is het gebruikelijk spiegels 
te bedekken als de bewoners van het huis slapen, zodat  de 

ronddwalende ziel van een dromer niet vast 
komt te zitten in een spiegel.

Niet alle bijgeloven rondom spiegels 
zijn echter negatief. Een stel dat elkaar voor het 
eerst ziet via een spiegel, zal bijvoorbeeld een 
gelukkig huwelijk krijgen. Als je je verdrietig 
en gestrest voelt, en alleen thuis bent en dus 
met niemand kan praten, moet je in de spiegel 
in je eigen ogen kijken. Dit verlicht de stress 
en je verdriet. Bovendien zijn veel slechte 
entiteiten zijn bang voor hun eigen reflectie, 
spiegels beschermen je dus tegen ze. Ook kun 
je spiegels gebruiken om alvast een glimp 
van je toekomstige partner te zien: je moet 
een appel eten voor een spiegel, en daarna je 
haar borstelen - dan zou je over je schouder 
de partner te zien zijn. Helaas weet ik niet of 

dit waar is, ik ben allergisch voor appels. Mocht iemand dit 
uitproberen en resultaat krijgen, hoor ik het graag.

Enkele don’ts met spiegels zijn uiteraard ook belangrijk 
om te noemen. Een opgehangen spiegel mag het hoofd van de 
langste bewoner niet ‘afsnijden’, want dat zorgt voor hoofdpijn. 
(Dit is voor mij een persoonlijk puntje. Looking at you, small 
people!) Voor de (toekomstige) ouders onder ons: baby’s van 
onder een jaar mogen zichzelf niet in de spiegel zien, dat doet 
de ontwikkeling van hun ziel teniet. Volgens acteurs is het bad 
luck om jezelf in een spiegel te zien terwijl je over de schouder 
van een ander kijkt en een spiegel die uit zichzelf breekt of valt, 
kondigt de dood van iemand in het huis aan. Dit laatste baart 
mij zorgen, want onze badkamerspiegel is deze week van de 
deur gevallen en in duizend-en-één stukjes versplinterd… ■

Mirror, mirror on the wall... the wall...
door
Loes de Bruin

door
Loes de Bruin
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Op het schilderij Verboden af te beelden (La 
reproduction interdite) van René Magritte 
uit 1937 treffen wij het thema van deze 
Pyros aan: de spiegel (zie afbeelding 1). 
Ik zal met deze tekst een poging doen 
één van de mogelijke interpretaties van 
dit schilderij te verduidelijken, te weten 
de ‘mysterieuze’ duiding.

Een persoon staat voor een spiegel 
met zijn rug naar de toeschouwers toe. 
Men verwacht in het spiegelbeeld het 
gezicht van de man te zien, maar dat is 
op Verboden af te beelden niet het geval. 
In plaats daarvan toont het spiegelbeeld 
nogmaals de achterkant van de persoon.

Dit fenomeen gaat tegen alle 
natuurwetten in. Deze spiegel is een 
mysterie. Het idee voor deze mysterieuze 
uiting heeft Magritte mogelijk opgedaan 
in 1937, toen de persoon op het schilderij 
Magritte de opdracht tot schilderen gaf. 
Deze persoon is Edward James, een 
Britse dichter, mecenas en verzamelaar 
van surrealistische kunst. Hij ontmoette 
Magritte in 1936 op een tentoonstelling 
van surrealistische kunst in Londen. De 
twee raakten bevriend.

In januari 1937 nodigde James 
Magritte uit naar zijn huis op 35 Wimpole 
Street in Londen te komen, en gaf hem 
aldaar de opdracht drie schilderijen te 
maken voor het interieur van zijn huis 
(D’Alessandro 2013, p. 195). Dat werden 
Het rode model III (Le modèle rouge III), De 
geïllustreerde jeugd (La jeunesse illustrée) 
en Op de drempel van vrijheid (Au seuil de 
la liberté) (zie afbeelding 2, 3 en 4).

In de installatie van alle drie 
schilderijen spelen spiegels een 
belangrijke rol: de werken werden 
opgehangen achter eenrichtingsspiegels 
en werden alleen zichtbaar voor de 
toeschouwers als het licht achter de 
spiegel aan stond (D’Alesandro 2013, 
p. 205). Hoewel het mechanisme van 

De spiegel van Magritte Magritte
door
Eden Zhang

door
Eden Zhang

Afbeelding 1: René Magritte, Verboden af te beelden (La reproduction interdite), 
olieverf op doek, 65.5 x 81,5 cm, 1937. Museum Boijmans van Beuningen, 
Rotterdam, Nederland. Inventarisnummer: 2939 (MK).

Op pagina 29 van boven naar beneden:
Afbeelding 2: René Magritte, Het rode model III (Le modèle rouge III), olieverf op doek, 136 x 183 cm, 
1937, Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam, Nederland. Inventarisnr: 2992 (MK).
Afbeelding 3: René Magritte, De geïllustreerde jeugd (La jeunesse illustrée), olieverf op doek, 200,7 x 
152,9 cm, 1937. Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam, Nederland. Inventarisnr 2940 (MK).
Afbeelding 4: René Magritte, Op de drempel van vrijheid (Au seuil de la liberté), olieverf op canvas, 
238,8 x 185,4 cm, 1937. Art Institute of Chicago, Chicago, Verenigde Staten.
Afbeelding 5: René Magritte, James voor “Op de drempel van vrijheid”. Gelatine silverprint, 10.8 x 16.7 
cm, 1937. The Metropolitan Museum, New York, Verenigde Staten. Inventarisnr: 1987.1100.157.
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deze truc met behulp van natuurlijke 
wetten te verklaren is, aan het effect van 
schilderijen die soms zichtbaar zijn en 
soms niet wordt wel de term ‘mysterie’ 
toegekend. Dat het gebruik van de 
spiegel geïnspireerd is door Magritte’s 
ervaring op 35 Wimpole Street kan 
ook worden afgeleid uit het feit dat de 
compositie van La reproduction interdite 
gebaseerd is op een foto van James. In 
deze foto staat James voor De drempel van 
vrijheid, één van de drie opdrachten die 
Magritte in 1937 kreeg (Boijmans 2016)
(zie afbeelding 5).

Naast James, op de schoorsteen, 
ligt een boek dat eveneens mysterieus 
te noemen is. Het is Aventures d’Arthur 
Gordon Pym, de Franse vertaling van 
Avonturen van Gordon Pym, geschreven 
door Edgar Allan Poe (1809 – 1849).

Poe was een Amerikaanse 
schrijver en was zeer populair onder 
de surrealisten (Artikel 1977; Artikel 
2016). Hij wordt geroemd om de wijze 
waarop hij mysterie opbouwt en een 
angstaanjagende sfeer weet neer te 
zetten (Poe 2009). Het werk Avonturen 
van Gordon Pym, met zijn dood, geesten, 
angst en verval, is hiervan een treffend 
voorbeeld.

Magritte zou naast zijn waardering 
voor de mysterieuze roman, aldus 
zijn kennissen, waarschijnlijk ook een 
persoonlijke en diepe eerbied voor Poe 
hebben gevoeld, die zich bijvoorbeeld 
uitte in een pelgrimstocht naar Poe’s 
voormalige woonplaats. Deze eerbied 
valt wellicht te herleiden tot ervaringen 
uit Magritte’s jeugd, waarin de dood 
een grote rol vervulde: zijn moeder 
pleegde zelfmoord, en hij was maar 
al te goed bekend met doodskisten en 
begraafplaatsen. Dezelfde elementen 
treffen we aan in het werk van Poe 
(Hammacher 1995, p. 35).

De werken van Magritte worden 
doorgaans tot het surrealisme gerekend, 
een kunststroming die ontstond als 
reactie op het rationalisme dat binnen 
de Europese cultuur en politiek hoogtij 
vierde tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Het surrealisme verenigt het bewuste en 
onbewuste, waarbij de wereld van droom 
en fantasie samen met de rationaliteit het 
dagelijks leven van de mens vormen. 
Door zowel het irrationele als het 
rationele een podium te bieden, wordt 
er een absolute werkelijkheid gevormd. 
Om deze reden heet de stroming 

‘surrealisme’, wat letterlijk ‘over-werkelijkheid’ 
betekent. 

Er zijn verschillende manieren om dit ideaal 
van het surrealisme af te beelden. Ten eerste wordt 
de toeschouwer suggestieve elementen getoond, 
met het doel om een onbewuste associatie op te 
wekken. Ook worden alledaagse objecten uit 
hun gebruikelijke context gehaald en geplaatst 
in een nieuwe context, welke irrationeel lijkt. De 
toeschouwer zal zich van die irrationaliteit bewust 
worden. De werken van René Magritte kunnen 
worden verbonden met de laatstgenoemde 
manier. Hij gebruikte immers ook alledaagse 
voorwerpen, en plaatste die vervolgens in een 
bizarre context (Surrealism 2008). 

Ook Verboden af te beelden is een werk waarin 
mysterie wordt gecreëerd door middel van het 
alledaagse. Via de spiegel voer Magritte James 
en alles wat er achter hem staat af naar een 
surrealistische wereld. Lieve toeschouwers, willen 
jullie mee? ■
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De overlevering maakt het meer dan duidelijk: Sauron is het 
grootste gevaar van Midden-Aarde in de Tweede en Derde 
Era’s. Zijn legers, bestaande uit Orcs uit Gundabad, Morannon, 
de Nevelbergen en Minas Morgul, gesteund door Mensen uit 
Harad (de Haradrim) en Rhûn, trokken moordend en brandend 
een weg door het Westen. Steden als Edoras, Dal en Osgiliath 
werden eenvoudig ingenomen of verwoest. Zelfs Gondor kon 
niet op tegen de overweldigende macht van Sauron en zijn 
duistere handlangers. 

Hoe kon het dan zo zijn dat twee Hobbits, de wandelende 
intellectueel Frodo Ballings en de zoon van zijn tuinman 
Sam, Sauron uiteindelijk hebben 
kunnen verslaan? Zoals velen voor 
mij hebben gezegd: waarom stonden 
er geen wachters voor de poort van de 
Doemberg? Een tweetal Orcs had korte 
metten gemaakt met elke binnendringer 
die zich daar begaf, zeker na de lange 
trek door het dorre Gorgoroth. Toch koos 
Sauron ervoor om elke Orc in zijn bezit 
naar de Zwarte Poort van Morannon te 
trekken. Waarom?

Hiertoe moet een beetje 
achtergrond geboden worden. De Ene 
Ring, zoals gesmeed door Sauron in de 
Doemberg, was de bron van een groot 
deel van zijn macht. Sauron gebruikte 
de Ring in de Tweede Era, ver voordat 
Frodo ooit geboren was, voordat Gandalf 
en Saruman aankwamen in Midden-
Aarde, om de verschillende heersers van 
de verschillende volkeren de beheersen. 
Zo waren er drie Elfenkoningen, zeven 
Dwergenclans, en negen koningen onder 
de mensen. De Elven hadden Sauron 
op tijd door, en verborgen hun ringen 
van zijn Ene Ring. De Dwergen bleken koppig genoeg om 
zelfs de magie van Sauron te weerstaan. De Mensenkoningen 
daarentegen lieten zich makkelijk verleiden door het aanbod 
van meer macht.

Uiteindelijk wisten de Elfen, samen met de laatste vrije 
Mensen en een Dwergenleger (dat altijd wordt vergeten), 
Sauron te verslaan. Ze belegerden zijn Zwarte Poort, en kwamen 
zo uiteindelijk tot de belegering van Barad-Dûr, het forst van 
Sauron zelf. Zeven jaar later kwam het tot een alles-of-niets 

veldslag waarbij Sauron probeerde het beleg te breken. Sauron 
verloor deze verdslag, waardoor de ring in het bezit kwam van 
Isildur. De Ring wist Isildur te verleiden, waardoor deze hem 
niet vernietigde.

Hoe verleidt de Ring? We kennen allemaal de beelden 
van Gollum die spreekt over zijn ‘lieveling’. Velen van 
jullie zullen ook Boromir kennen, die de ring hardhandig af 
probeert te nemen van Frodo. Hoewel de precieze werking 
van de Ring een mysterie is, kunnen we ongeveer afleiden hoe 
deze werkt. Waarschijnlijk werkt de Ring door in te werken 
op de machtsdromen van een subject. Toen Gollum nog 

Sméagol was gebruikte hij de Ring (en 
haar onzichtbaarheid) om mensen te 
bespioneren. Dit zou uiteindelijk leiden 
tot zijn uitdrijving. Boromir verlangde 
niets liever dan het beschermen van 
Minas Tirith, zijn thuisstad, en hij dacht 
dat de Ring hem daarbij hulp zou bieden. 
De Ring biedt iemand zijn diepste 
verlangens aan, verlangens die nooit in 
vervulling zouden kunnen komen. In 
ieder geval niet met behulp van de Ring.

Nu, waarom was Sauron een 
groot gevaar? Hij wist op geniale wijze 
in te spelen op de machtswellust van 
de tovenaar Saruman, om hem zo 
voor zijn eigen doeleinden in te zetten. 
Saruman zou uiteindelijk Sauron 
verraden hebben, dat wist de Duistere 
Heer maar al te goed. Door de drang 
voor macht van Saruman in te zetten 
voor zijn eigen doeleinden wist Sauron 
echter grote klappen toe te brengen aan 
de Vrije Volkeren. Niet alleen dat, maar 
Sauron wist vaak ook de acties van zijn 
tegenstanders te voorspellen. Door 

zichzelf te verplaatsen in zijn tegenstander kon hij bijna feilloos 
voorspellen wat zijn tegenstander zou doen.

Die methode werd uiteindelijk ook zijn einde. Sauron, 
als heerser van Mordor, dacht na in termen van grote legers en 
troepenmachten. Zijn tactiek was gebaseerd op grote legers en 
intelligente commandanten. Hij achtte een individu nergens toe 
in staat. Immers, was kon een individu nu betekenen tegenover 
een legers Orcs? Hij was in de veronderstelling dat zijn 
tegenstanders deze logica ook zou volgen. Zijn tegenstander, 

De spiegel die verblindde rblindde
door
Bo Salomons

door
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zo dacht hij, zou ook de waarde van grote legers 
kunnen bevatten, en zou zijn strategie eraan 
aanpassen.

In het begin was dit ook het plan, ten 
minste van Boromir. De Ring zou naar Gondor 
vertrekken, vanwaar een leger Mordor zou 
binnentrekken om de Ring in de Doemberg te 
vernietigen. Het was pas op het laatste moment, 
bij de Waterval van Rauros, dat dit plan werd 
veranderd. Frodo, die zag wat de Ring deed met 
Boromir, zag in hem dezelfde onwil om de Ring 
te vernietigen als in Isildur. Als een leger de Ring 
naar de Doemberg had begeleid, was hetzelfde 
gebeurd als in de Tweede Era. Frodo zag dit niet 
zitten, en besloot de Ring eigenhandig naar de 
Doemberg te brengen. Hij besloot zichzelf op 
te offeren, en om in zijn eentje naar Mordor te 
trekken.

Het was die actie van zelfopoffering die 
de cynische Sauron nooit had kunnen voorzien. 
Daarom trapte hij zo snel en zo gretig in de val 
die Aragorn voor hem had voorbereid. Waarom 
gooide Sauron alles wat hij had naar Aragorn? 

advertentie

Omdat hij dacht dat Aragorn de ring had. 
Sauron zat nog steeds met het idee dat de 
Ring met een groot leger naar de Doemberg 
gebracht zou worden. Met de vernietiging van 
Aragorn hoopte hij de Ring voor zichzelf terug 
te winnen. Dit gaf de mogelijkheid aan Frodo 
en Sam om de Ring te vernietigen, zonder dat 
Sauron het ooit door had.

Het was uiteindelijk Saurons grootste 
kracht, zijn intelligentie en inlevingsvermogen, 
die hem ten onder bracht. De spiegel die hij 
zichzelf voorhield om zijn vijand te bestuderen 
bleek niet voldoende informatie te verschaffen, 
en daarmee verblindde hij zichzelf. Uiteindelijk 
viel Sauron voor dezelfde val die de Ring voor 
zo veel andere mensen had gesponnen. Hij 
voelde zich machtiger dan hij was, gebruikte 
zijn macht compleet verkeerd, en dat verkeerde 

gebruik werd zijn ondergang. Zie de Ring als 
een groot gat, gegraven door Sauron om zijn 
vijanden in te doen vallen. We weten allemaal 
waar hij terecht komt, die een gat graaft voor een 
ander. ■   
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Een nieuw leven in een nieuwe stad met 

nieuwe vrienden en een nieuwe studie. 

Alina en Eline zijn aan hun eerste 

jaar studeren in Leiden begonnen. 

Ze vertellen de Pyros wat meer over 

zichzelf en leggen uit hoe ze deze eerste 

maanden hebben beleefd.

Eline is een geboren Haarlemse en is 
als zestienjarige de jongste studente die 
tijdens de EL CID-week lid is geworden 
bij Prometheus. Ze begon haar studie 
Criminologie vol goede moed, op de 
middelbare school had ze nog nooit echt 
iets hoeven doen aan studeren en ze 
hoopte eigenlijk dat dat zou veranderen. 
“Ik hoef nog steeds verrassend weinig te 
doen, maar ik hoop een beetje dat er een 
moment komt dat ik rock bottom raak, dan 
leer ik misschien een keertje te leren.”

Alina geeft toe dat ze bij haar studie 
rechten eigenlijk niet veel doet tijdens 
de colleges. “Leraren vinden dat over 
het algemeen niet zo erg hoor! Ik ben 
er gewoon, ik volg het alleen niet zo 
aandachtig. Maar ik vind wel alles heel 
leuk en interessant en ik wil gewoon 
graag veel meer. Ik wil meer leven, 
meer vakken en ook meer vrije tijd.” 
“Maar dat kan niet!”, zegt Eline lachend. 
Beiden zijn het erover eens: zo’n studie is 
eigenlijk best wel druk.

Toch vinden ze allebei de tijd om 

nog wat tijd te investeren in andere 
dingen, alhoewel Alina er een hobby 
op na houdt die sommigen misschien 
niet als ontspannend zullen zien. “Ik 
ga graag mee met mensen naar hun 
colleges. Ik ben al naar twee colleges van 
Natuurkunde geweest en ben bij een paar 
vakken van Informatica zo enthousiast 
geworden, dat ik die nu gewoon erbij 
volg. Verder spreek ik graag af met 
mensen, ik doe aan boogschieten, ik lees, 
ik game en ik sog graag.” Hier lacht Eline 
hard. “Ja! Soggen! Daar ben ik ook goed 
in! Ik lees heel veel, ik heb zelfs een eigen 
boekenblog. Maar als ik dingen doe voor 
school ben ik na 10 pagina’s afgeleid en 
ga ik anderen dingen doen, zoals lezen 
of series kijken.”

“Ik houd ook wel eens dancebattles 
met mezelf”, lacht Eline. “Dan kijk ik in 
de spiegel, zet ik een muziekje aan en 
dan ga ik even dansen.”

“Oh!” zegt Alina verbaad. “Ik kijk 
eigenlijk alleen maar in de spiegel tijdens 
het tandenpoetsen of wanneer ik make-
up op doe!”

“Dat doe ik ook! Maar ja, dus 
ook die dancebattle-momentjes. Dat 
zijn leuke herinneringen.” “Ik heb een 
iets engere herinnering aan spiegels 
eigenlijk”, geeft Alina toe, “Vroeger 
lag mijn kussen precies tegenover mijn 
spiegel, als ik dan ‘s nachts wakker werd 
dan zag ik gelijk iets bewegen en daar 
schrok ik echt enorm van.”

“Dit is onze kudde” kudde”
door
Vera Verkooijen
& Eden Zhang

door
Vera Verkooijen
& Eden Zhang

Een
interview

met
eerstejaars

Prometheanen
Eline

Berkhout
en

Alina
Fedorova
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Wanneer de dames afzonderlijk voor de 
spiegel gaan staan en zichzelf beschrijven, 
blijft Alina een beetje stil. “Mijn vader 
was hobbyfotograaf en ik voelde me 
daardoor ontzettend geobjectiveerd. Nu 
doe ik mijn best daarvan af te komen, 
ik was zo onzeker en hou er nu nog 
steeds niet van om in spiegels te kijken. 
Ik kijk liever naar mijzelf als persoon 
en niet naar mijzelf als uiterlijk, snap 
je? Waar andere mensen hun eigen 
imperfecties graag zien, hoef ik daar 
niet zo naar te kijken. Ik gebruik liever 
mijn eigen gedachte als spiegel dan de 
daadwerkelijke spiegel zelf.”

Eline knikt, ze geeft toe dat ook zij 
een onzekere periode heeft gehad. “Ik 
was zo ontzettend bang dat ik gepest 
zou worden omdat ik zo jong ben. Ik heb 
me er op een gegeven moment overheen 
kunnen zetten, maar er zijn altijd mensen 
die blijven zeggen: ‘Wow! Je bent pas 
zestien! Wat gek! En wat goed!’ En als ik 
dan een keer iets niet weet kijken mensen 
me aan terwijl ze zeggen dat ze dachten 
dat ik slim was en dat ik dit dan wel 
zou moeten weten. Mensen behandelen 
je gewoon anders als ze weten dat je 
“nog maar” zestien bent. Dat doen ze 
bij Prometheus niet, dat is zo ontzettend 
fijn.”

Dure cadeau’s
Alina knikt begrijpend. Zij is opgegroeid 
in een Russisch gezin en heeft daardoor 
een andere opvoeding gekregen dan veel 
Nederlanders. “Er zijn echt ontzettend 
grote verschillen. Het makkelijkste 
verschil is in verjaardagsfeestjes te 
vinden. Wij kwamen aan het begin 
aanzetten met ontzettend dure cadeau’s, 
terwijl dat niet echt normaal is hier. Ook 
zijn mijn ouders heel Russisch en hun 
cultuur is traditioneel. Dit betekent dat 
ze eigenlijk vinden dat vrouwen een rol 
hebben in het huishouden en dat ze er 
alleen maar zijn om voor kleinkinderen 
te zorgen. Dat ik bètawetenschappen 
leuk vond werd ook niet geaccepteerd. 
Ik vond de bètavakken heel leuk, 
maar mijn vader, die heel goed is in 
bètawetenschappen, werd boos als ik 
dingen niet herkende in plaats van mij 
te helpen door het even uit te leggen. Bij 
een jongen zou hij het wel rustig hebben 
uitgelegd. Ik ben het gewoon niet zo eens 
met hun opvattingen en had dus erg veel 
om me tegen af te zetten, mijn puberteit 
was daardoor heel zwaar.”

Eline kijkt verbaasd en geeft toe 
dat ze tot nu toe niet een hele sterke 
puberteit heeft gehad. “Ja, ik heb wel 

hormoonschommelingen gehad, maar 
ik ruziede nooit echt en hoefde me ook 
nooit af te zetten tegen mijn ouders. De 
emoties die ik wel had zijn gewoon een 
deel van het volwassen worden, niet echt 
van het puberen, denk ik.”

Toch zijn er ook een aantal positieve 
dingen aan de verschillen die Eline en 
Alina henzelf maakt. “Ik vind het erg 
leuk om all out te gaan bij verjaardagen! 
En omdat mijn ouders zo’n sterke 
mening hadden, heb ik veel beter een 
eigen mening kunnen vormen over wat 
ik goed vind en slecht vind”, zegt Alina. 
Eline glimlacht. “Ik heb eigenlijk vooral 
geleerd dat ik niet moet oordelen over 
mensen, ik weet hoe naar dat kan zijn. 
Ook zien mensen je vaak als een klein 
zusje ofzo, en dat kan heel fijn zijn.”

Eeuwig studeren
“Ik zou heel graag een plekje voor mezelf 
hebben, met een hele hoop boekenkasten 
en een stuk of vier palmboompjes en 
plantjes en veel katten en honden en 
een leren stoel. Gewoon een plekje 
voor mezelf”, zegt Alina wanneer zij 
bedenkt wat zij zou zien in de spiegel 
van Neregeb. Deze spiegel laat zien wat 
iemands diepste verlangens zijn. 

“Oh! Dat van mij zou juist veel meer 
op mensen gericht zijn! Ik vertrouw een 
aantal mensen, maar dan ook gelijk heel 
diep. Ik zou graag al die mensen bij mij 
zien. Een van die mensen is een van mijn 
beste vriendinnen uit Amerika, haar zou 
ik graag bij me hebben. In een echt ideale 
wereld kijkt niemand naar mijn leeftijd 
en kan ik dingen doen die me uitdagen 
en accepteert iedereen elkaar”, voegt 
Eline toe.

“Ik zou ook eeuwig willen 
studeren.” “Dan wil ik dat graag voor 
jou zien.”

Ondanks hun nieuwe, drukke levens zijn 
Eline en Alina regelmatig bij Prometheus 
te vinden. 

“Prometheus is gewoon liefde”, 
zegt Eline. “Thuis”, zegt Alina zachtjes. 

“Ja! Dat vooral!”, vult Eline 
enthousiast aan. “Er zijn gewoon 
eindelijk mensen waar ik bij hoor. Ik 
ben geen uitzondering meer en dat is zo 
ontzettend prachtig. Er was vroeger zo’n 
boekje met als titel Waar is mijn kudde?...”

“En dit is onze kudde.”
“Ja, dit is onze kudde. Ik ben zo 

gelukkig dat dit bestaat.”
“Ik ook.” ■
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We’re gonna play a little game with
this man here. Do you know him?

Zo snel als ik kan haast ik mij op mijn fiets naar der Aa-kerk. Mijn bestemming is het der Aa-Theater waar ik een 
theatervoorstelling bij ga wonen. Aangekomen bij de kerk heb ik eigenlijk geen idee waar het theater moet zijn. Zonder 
daar verder over na te hebben gedacht had ik aangenomen dat het theater bij de kerk in de buurt zou zijn. Niets is 
minder waar: er is geen spoor van een theater te vinden. Ik besluit mijn zoektocht te vervolgen in een smalle steeg waar 
tot mijn grote vreugde na zo’n vijftig meter fietsen een Bavaria-reclamebord verschijnt met daaronder in het roodbruin 
het logo van het theater verschijnt.

Nadat ik mijn fiets heb geparkeerd snel ik het theater binnen en meld ik mij bij de kassière. Ik word verzocht 
plaats te nemen in een kleine donkere wachtruimte. Ondanks dat ik niet de enige ben in de ruimte is het doodstil. Recht 
tegenover mijn zitplaats hangt een gordijn waar zich zo nu en dan iemand vanuit de wachtruimte tussendoor wurmt 
en waar ook met dezelfde regelmaat iemand anders tevoorschijn komt om zich vervolgens naar de uitgang te begeven. 
Regelmatig wordt de stilte verstoord door het geluid van een hoorn die ergens achter het gordijn wordt bespeeld.

No.

Net als de meeste fenomenologen gaat de Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas uit van het idee dat wij als levende 
wezens zijn geworpen in een al voor ons ontworpen wereld. Met de term ‘geworpenheid’ proberen Levinas en consorten 
te benadrukken dat ons bestaan ons ook maar is overkomen en dat wij vanuit deze toevalligheid moeten proberen 
er het beste van te maken. De fenomenologie is een methode die probeert te achterhalen hoe het is te zijn in deze 
‘geworpenheid in een al ontworpen ontwerp’ vanuit een eerste- persoons perspectief. Levinas’ fenemenologie richt zich 
onder andere op de ethische aspecten van deze geworpenheid. Een belangrijk onderdeel van zijn verhaal hierover is hoe 
wij als geworpenen omgaan met onze ontmoeting met het zogenaamde ‘gelaat van de Ander’.

-We are gonna try and invent a life for him, a whole life, 
based on his appearance. It doesn’t have to be right, but 
looking at the way he’s dressed, and how he’s behaving, how 
does he seem to you? What is your first impression?

Het is tijd: ik sta op, schuif het gordijn opzij en beland in een smalle gang. Rechts van mij staat een jonge vrouw die mij 
begeleidt naar een deur. Ik open de deur en loop een smalle kamer binnen waarvan een van de lange muren volledig 
bestaat uit een spiegel. Tegenover de deur waar ik net binnenkwam bevindt zich een andere deur. Voor de spiegelwand 
staan twee stoelen. Ik besluit plaats te nemen op de stoel die het verst van mij vandaan staat en kijk de ruimte rond. 
Normaal kijk ik nooit uitgebreid in spiegels. Op dit moment kan ik echter niet anders dan kijken naar een reflectie van 
mijzelf in de metershoge en -brede spiegel. Af en toe schrik ik op van het geluid van de hoorn dat ook tot deze ruimte 
doordringt. Ik probeer de lichtelijke ongemakkelijkheid van de situatie te negeren, sla mijn ene been over het andere, en 
overdenk de gehele situatie: waar ben ik beland en wat zou het doel zijn van het bewust plaatsen van bezoekers in een 
kleine spiegelkamer in een theater?

Voordat ik mijn vragen voor mijzelf heb beantwoord gaat de deur waardoor ik zelf net was binnengekomen open. 
Er stapt een man naar binnen die zonder iets te zeggen plaatsneemt op de stoel links van mij. Ik kijk hem aan en zeg 
gedag. De man groet terug. Ik vraag hem wat hij zoal doet in het leven. De man antwoordt kortaf en vraagt verder niks 

Levinas, spiegels en het gelaat van de Ander de Ander
door
Gijs van Maanen

door
Gijs van Maanen
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terug. Het gesprek loopt dood en de man wendt zijn blik in de richting van de spiegel.

He’s relaxed. Thinking a lot. 
-Do you think he’s happy with the way how he looks?

Volgens Levinas is het menselijke bestaan intrinsiek ethisch van aard. Levinas leidt dit af uit het idee van ‘het gelaat 
van de Ander’. Hij refereert hiermee aan de concrete specifieke ontmoetingen met andere personen. Ontmoetingen 
met de Ander zijn speciaal omdat de Ander niet op eenzelfde wijze te vatten, te disciplineren of te manipuleren valt als 
een blikje cola, een pen of een mobiele telefoon. Met andere woorden denkt Levinas dat de wijze waarop wij de Ander 
ervaren van een andere aard is dan de wijze waarop wij omgaan met objecten. De aanblik van het gelaat van de Ander 
doet, zoals hij dat dan omschrijft, een ethisch appèl op de kijker. Het moment waarop de Ander zich openbaart, vraagt 
hij aan jou als persoon hem niet te schaden en te beseffen dat hij als persoon niet op eenzelfde manier behandeld wenst 
te worden als een object. Met andere woorden herinnert het gelaat van de Ander je aan het feit dat jij net zoals hem bent: 
een wezen dat in vrijheid wil leven en niet wil worden geobjectiveerd in de meest letterlijke zin van het woord.

I do not know. 
-Do you like his style? 
No. 
-What don’t you like about it? I do not like the color of his 
shirt in combination with his boots.

De deur rechts van mij wordt geopend en ik word verzocht de kamer te verlaten. Ik vervolg mijn tocht door een gang 
gemaakt van opgehangen doeken en gordijnen. Zonder aankondiging verschijnt voor mijn neus een vrouw die zich 
tussen de doeken had verstopt. Ook haar groet ik. Mijn groet wordt beantwoord met een ‘hallo’ met Engels accent. 
Ik vraag haar naam. Zij reageert in precies dezelfde bewoording en slaat tegelijkertijd haar armen over elkaar. Ik kijk 
naar beneden en zie dat ik, zonder dat ik mij daar bewust van was, ook met mijn armen over elkaar heen geslagen voor 
de vrouw sta. Wederom probeer ik meer te weten te komen over deze rare situatie en nogmaals krijg ik mijn vragen 
op precies dezelfde wijze terug. Tegelijkertijd verandert de vrouw van houding iedere keer wanneer ik, bewust en 
onbewust, ongemakkelijk zelf van houding verander. Opeens stapt de vrouw opzij en gebaart zij dat ik door moet lopen. 
Zo onverwachts als ze was verschenen uit de doekenmassa, verdwijnt zij er ook weer in.

-What does he do in life? 
I think he’s studying. 
-What does he study? 
Something with arts. No physics. Definitely arts. 
-Could he be an actor?
 Maybe, maybe. Or something with graphics. 
-Does he have a partner?

Voordat enige vorm van contact tot stand is gekomen tussen jou en de Ander, heeft de Ander volgens Levinas al een 
beroep gedaan op jouw verantwoordelijkheid hem te behandelen als mens. De Ander geeft je de verantwoordelijkheid 
een keuze te maken over zijn leven. Gebruik je hem of haar? Maak je de Ander dood of laat je hem of haar in leven? 
Hoewel we daar normaliter niet zo mee bezig zijn is deze keuze aanwezig in elke sociale relatie. De combinatie van het 
appèl dat het gelaat van de Ander op jou doet, en de daaraan verbonden lijst van keuzemogelijkheden, maakt het voor 
Levinas mogelijk elke sociale relatie als inherent ethisch te bestempelen. Maar hoe moet je daarmee omgaan, en wat zegt 
die lijst opties over jou?

Yes. 
-Do you think he wants to marry this girl? Yes. If you go for 
a relation, you must marry.
-And you think he wants to marry her? 
Yes. 
-Let’s give him a name. What’s his name?

De gang loopt uit op een open ruimte met in het midden daarvan een grote tafel waaraan een man aan het werk is met 
computers, opnameapparatuur, en cd’s. De man speelt constant geluidsbestanden af en beschrijft cd’s met een stift. Af 
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en toe pakt hij een zwarte geluidshoorn van tafel en genereert hij twee korte toetergeluiden. De man besteedt verder 
geen enkele aandacht aan mij en werkt onverstoorbaar door. Ik kijk hoe hij aan het werk is. Na enkele minuten kijkt hij 
mij aan, en vraagt hij mij verder te lopen naar een andere gang. Voordat ik wegloop, overhandigt de man mij een cd-
hoes met inhoud. Op de cd staat in rode dikke letters geschreven: ‘about you’.

Euhm. John. 
-What are the characteristics John has? He’s talking to 
another guy. He’s open. 
-Because he’s talking to another guy? Because he’s not 
looking up, like me. 
–... You’re more interested in the things around you? 
Yes, but I’m also thinking and looking around. And he’s very 
direct, and that’s the difference.

Levinas maakt duidelijk dat de ontmoeting met de Ander niet alleen iets vertelt over deze specifieke Ander, maar vooral 
ook over jezelf. Het appèl dat de Ander op jou doet, trekt je eigen positie als wezen met de capaciteit om anderen tot 
object te maken in twijfel. In hoeverre ben je gerechtvaardigd op nietsontziende, Hobbesiaanse, wijze alles om je heen 
tot je te nemen? Is er geen mogelijkheid de goederen in de wereld te delen met de Ander? Maar bovenal wijst het appèl 
je op je eigen sterfelijkheid. Net als de Ander jou oproept hem of haar in leven te laten, stelt de verschijning van jouw 
gezicht precies dezelfde vraag aan hem of haar. Niet alleen jij bent geworpen in een ontworpen ontwerp, ook de Ander 
bevindt zich in precies dezelfde situatie van existentiële onzekerheid, waar je, volgens Levinas, verantwoordelijk mee 
moet omgaan.

-If you would to meet John, how do you think it would go 
between you?

Na een korte wandeling door een labyrint van gordijn-gangen kom ik lichtelijk gedesoriënteerd aan bij een dichte deur. 
De deur zwaait open en een vrouw vraagt binnen te stappen in een donkere ruimte. De linkerwand van de ruimte lijkt 
gemaakt te zijn van een ietwat onscherp type glas. Rechts staan twee kleine krukken. Ik neem plaats op een kruk en kijk 
naar de andere kant van de kamer. Kijkend door de glazen wand zie ik een kleine kamer met twee naast elkaar staande 
stoelen. Op de linkerstoel zit een jongen. De vrouw kijkt mij aan en vraagt: “Do you wanna play a game?” ■

Noot:
Voor dit stuk heb ik gebruik gemaakt van de door mij ontvangen opname van mijn bezoek aan de theatervoorstelling 
‘A Game of You’ van Ontroerend Goed in het Der Ae-Theater in Groningen. Zie: (https://www.youtube.com/
watch?v=zXBiWGQlyAQ); (http://www.ontroerendgoed.be/projecten/a-game-of-you/)

Ook heb ik gebruik gemaakt van: Bergo, Bettina. “Emmanuel Levinas.” In The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
edited by Edward N. Zalta, Summer 2015; Morgan, Michael L. The Cambridge Introduction to Emmanuel Levinas. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
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Veroordelende spiegels spiegels
door
Larissa Koedood

door
Larissa Koedood

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
wie is het mooiste van het land?

Iedereen die opgroeide met sprookjes,
is indirect aangeleerd dat het in deze wereld gaat om schoonheid.
Uiterlijke schoonheid welteverstaan;
niet de schoonheid van talent of van een prachtige persoonlijkheid.

Nee, het gaat alleen om je voorkomen.
Zit je haar goed, heb je een strakke huid, puilt er niks over de rand van je modieuze skinny jeans?
Het standaardbeeld van ‘schoonheid’ laat geen enkel vlekje toe.

Daarnaast is er ook een bepaalde maatstaf hier in Nederland,
en ook in andere landen, waar je als inwoner aan hoort te voldoen.
Draag je een hoofddoek of een afro,
een tulband of een kaftan,
dan word je gelijk behandeld alsof je er niet meer bij hoort.

Draag je make-up?
Wat een neppe verschijning.
Draag je geen make-up?
Wat ben jij onverzorgd.
Ben je dun?
Die mag wel wat meer gaan eten!
Ben je dik?
Die mag wel vaker naar de sportschool gaan!

Het maakt niet uit of je de slimste van de klas bent of dat je goed met mensen om kunt gaan,
of je goed kunt koken, schrijven, of politiek bedrijven.
Je wordt altijd als eerste bekritiseerd op hoe jij die dag de deur uit ging.

Laatst stond ik in het openbaar een muffin te eten,
en vond iemand het blijkbaar nodig om te zeggen 
dat ik wel “goed op de lijn moet letten”!

Ik snapte niet wat deze man bedoelde, 
Want als ik in de spiegel kijk, denk ik niet,
“daar mogen wel wat kilo’s af!”

Nee, ik denk dan “ziet er weer leuk uit zo,
zonder make-up,
met putjes in mijn benen en een klein randje vet.
Ik hoop dat ik weer mooie dingen ga doen vandaag!”

Waarom kunnen we niet gewoon genieten van de diversiteit die mensen tonen?
Iedereen is stuk voor stuk op zijn eigen manier prachtig. 
Waarom kijken we niet in die spiegel en denken we:
“Ik ben uniek, ik ben mooi, van binnen én van buiten.” ■

illustratie: Valeria Papavoine
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De Codex Selden is een bijzonder boek 
uit een inheemse cultuur in Mexico, 
de Mixteekse cultuur. Over de hele 
wereld zijn er nog minder dan twintig 
codices overgebleven, maar deze codex 
is zo mogelijk een van de bijzonderste. 
De Codex Selden heeft namelijk een 
verborgen laag tekeningen onder de 
zichtbare laag.

Ludo Snijders, postdoc onderzoeker 
aan de faculteit Archeologie van 
Universiteit Leiden, heeft in de 
afgelopen vijf jaar met een klein team 
deze codex onderzocht en publiceerde 
zijn onderzoek in oktober. Nu vertelt 
hij hoe zijn onderzoek hem vergaan is. 

Al toen hij klein was wilde Ludo 
archeoloog worden. Toch besloot 
hij na zijn middelbare school eerst 
Technologische Aardwetenschappen te 
gaan studeren. Binnen een paar maanden 
merkte hij dat hij dit toch niet zo leuk 
vond als hij had gedacht en kwam hij 
terug bij zijn jongensdroom: archeologie. 

“Ik begon de studie met het idee 
dat ik de Egyptische archeologie in 
wilde gaan. Dat wilde ik altijd al. Al 
snel leerde ik dat heel veel in Egypte al 
ontdekt is, dus veranderde mijn idee. 
De interessante colleges van Maarten 
Jansen, en een reis vlak voor mijn studie 
naar Mexico, lieten mij beslissen mezelf 
te gaan specialiseren in het vakgebied 
Meso-Amerika.”

Ondanks een opgraafstage in 
Nicaragua en Curaçao geeft Ludo toe 
dat hij andere aspecten van archeologie 
leuker vindt dan het eigenlijke opgraven. 
“Het is gewoon mijn ding niet, ik kijk veel 
liever naar de dingen die al opgegraven 
zijn waar nog geen onderzoek naar 
gedaan is. Dat zijn er zo ontzettend veel!

De “echte” archeologie, waarbij je 
opgraaft, doe ik eigenlijk ook niet meer, ik 

Zoeken naar de verborgen laag
Een interview met archeoloog Ludo Snijders

gen laag
do Snijders

door
Vera Verkooijen

door
Vera Verkooijen

ben nu veel meer bezig met reconstructies 
van schilderingen en het analyseren van 
data die met verschillende technieken 
wordt gevonden.”

Het project waar Ludo de afgelopen 
vijf jaar aan gewerkt heeft, is een 

onderzoek naar de Codex Selden. Van de 
duizenden codices die bestaan moeten 
hebben, zijn er nu nog maar minder dan 
twintig over. Slechts één helft van één 
codex ligt in Meso-Amerika - namelijk 
in Mexicostad - de rest ligt verspreid 
door Europa. Wat de Codex Selden in 
tegenstelling tot de andere boeken extra 
bijzonder maakt is een verborgen laag 
tekeningen. 

“Deze codex is eigenlijk twee boeken 
in één. De zichtbare laag tekeningen is 
op een kalklaag geschilderd, onder deze 
kalklaag zijn nog meer tekeningen te 
vinden. We wilden reconstructies maken 
om deze laag te kunnen onderzoeken, 
maar met de eerste techniek die 
we gebruikten lukte dat niet. Deze 
techniek, phototermal tomography, 
zou met warmte verschillende kleuren 
moeten kunnen onderscheiden. We 
hebben tekstvoorwerpen gebruikt om 
de techniek te testen voordat we de 
codex eraan zouden blootstellen, en 
toen werkte het allemaal prima! Bij de 
daadwerkelijke codex echter niet. Daar 
zitten te veel scheurtjes en bubbeltjes in 
het materiaal, waardoor het resultaat 
uiteindelijk niet duidelijk genoeg wordt.

“De Bodleian Library in Oxford, 
waar de codex ligt en waar ik met een 
PhD-student van de TU Delft goed 
mee samen heb gewerkt tijdens ons 
onderzoek, had een andere techniek 
die wel werkte: Hyperspectral imaging. 
Deze techniek wordt gebruikt om alle 
kleuren van het spectrum apart te 
kunnen onderscheiden, ook wanneer er 
tussen de kleuren minieme verschillen 
zijn. 

“Maar ook bij deze techniek kwamen 
we helaas een probleem tegen. Een deel 
van de onderste laag tekeningen bleek 
weggekrast te zijn. Of dit expres is 
gedaan of per ongeluk is niet duidelijk, 
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maar wij konden hierdoor alleen maar 
een deel van de kleuren die gebruikt 
werden zichtbaar maken. Alleen rood en 
geel kunnen we nu zien, zwart, blauw 
en groen niet. Daardoor kregen we dus 
alleen maar een gefragmenteerd beeld 
en werd het maken van een reconstructie 
erg lastig.”

Toch is de reconstructie zodanig 
gelukt dat er stukjes leesbaar gemaakt 
konden worden. Het boek beschrijft de 
geschiedenis van één bepaald dorpje en 
zo moeten er voor elk dorpje codices zijn 
geweest die geschiedenissen beschreven. 
Ook moeten er vele religieuze codices 
hebben bestaan die bij tempels lagen.

Eén van deze religieuze codices 
ligt in de bibliotheek van het Vaticaan. 
Ludo ziet dit als een van zijn mogelijke 
volgende projecten. 

“Ik zou het geweldig vinden om, nu 
ik klaar ben met mijn PhD-onderzoek, 
reconstructies te gaan maken van 
voorwerpen die beschadigd zijn. De codex 
in het Vaticaan is hier zeer geschikt voor. 
Daarnaast zou ik graag hyperspectral 
imaging willen gebruiken om vervaagde 
en beschadigde muurschilderingen te 
gaan reconstrueren.”

Wat de toekomst ook gaat brengen, 
op zijn net afgeronde onderzoek zijn er 
al veel positieve reacties geweest. Helaas 
zijn er nog altijd mensen die de waarde 
ervan niet zien. “Dan zeggen mensen 
dat ik een “leuke hobby” heb, waarna ze 
doorlopen en mij verbijsterd achterlaten. 

“Af en toe blijven ze staan en dan 
probeer ik ze het wetenschappelijke en 
ook sociale belang uit te leggen van het 
onderzoek naar deze codices. Inheemse 
culturen worden in Mexico vaak gezien 
als barbaars en weinig ontwikkeld en 
met dit onderzoek kunnen we aantonen 
dat er ook vóór de aankomst van de 
Spanjaarden al hoog ontwikkelde 
beschavingen leefden in Meso-Amerika. 
Hopelijk kan dit onderzoek een verschil 
betekenen in de ideeën over inheemse 
culturen die nu in Mexico bestaan.”

Ludo is duidelijk nog lang niet 
klaar met het verwezenlijken van 
zijn jongensdroom. “Archeologie is 
een fantastisch beroep. Het geeft de 
mogelijkheid dingen te ontdekken die 
duizenden jaren niet meer door mensen 
bekeken zijn. Bovendien kijk ik gewoon 
naar heel veel mooie tekeningen, en ja, 
wie wil dat nu niet?” ■

advertentie

door
Hester Be

door
Hester Be
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“Ik ben mezelf niet of nooit geweest” zongen Acda en de 
Munnik al in 1998. En wie heeft er niet eens bij zichzelf 
gedacht dat hij eigenlijk een personage speelt in het bijzijn 
van (sommige) anderen. Of juist andersom: hij is wel zichzelf, 
maar had eigenlijk iemand anders willen zijn? Uit een niet-
representatieve steekproef van ondergetekende bleek dat 
deze vraag allesbehalve retorisch is. De meeste luitjes schenen 
gelukkig tevreden met de persoon die ze geworden waren 
en waar mensen niet tevreden waren over 
zichzelf, bleek dit meestal slechts te gaan 
om een eigenschap die ze graag wensten te 
veranderen: ze wilden minder introvert zijn, hun 
uitstelgedrag aanpakken of vriendelijker zijn als 
ze last hadden van stress. Weer anderen waren 
juist bezig met hun lichaam, ze voelden dat hun 
lijf het verkeerde geslacht had of identificeerden 
zich niet met hoe zij eruit zagen. Maar enkelen 
hadden het verlangen een totaal andere persoon 
zijn, met alle voor- en afkeuren, geschiedenis, 
familie- en kennissenkring, dagbesteding en 
denkbeelden die daarbij horen, en zij konden 
hiervoor vooral terecht op het wereldwijde 
web dat de meeste computers en telefoons 
tegenwoordig verbindt – het internet.
 
Een ander leven om te leven
Een ander zijn of trachten te worden in 
cyberspace kan positief of negatief uitpakken. 
Om met dat eerste te beginnen – dan is de 
kans statistisch gezien groter dat jullie dit 
stukje uitlezen – konden jongeren, maar 
ook mensen van de leeftijd die je niet meer 
achter een computer verwacht, op internet de 
steun en genegenheid ontvangen die ze in de 
stoffelijke wereld ontbeerden. Ze sloten vriendschappen en 
zelfs liefdesrelaties die dezelfde kenmerken en chemische 
componenten in het brein lijken te hebben als fysieke relaties. 
Anderen vonden in gemeenschappen van gelijkgestemden de 
kracht om in hun dagelijkse omgeving uit te komen voor hun 
verborgen geaardheid, psychische stoornis of anderszins een 
afwijking van de norm die tot dat moment een geheim vormde 
dat zwaar op hun gemoed drukte.
Helaas was het niet alleen maar manegeur en rozenschijn. Op 
sommige fora gingen de gebruikers tegen elkaar opbieden met 
afwijkend en schadelijk gedrag en stimuleert men elkaar juist 

Want we zijn allen vreemdelingen
op het wereldwijde web

delingen
wijde web

door
Erwin Dijkstra

door
Erwin Dijkstra

in het wegzakken in illusies door duistere machtspelletjes. En 
dit leidt ons naar de donkere kanten van vreemdelingen op het 
internet.
 
Grenzen aan genoegen
Los van mogelijkheden om jezelf te uiten op manieren die in 
de stoffelijke wereld minder geaccepteerd zijn, levert deze 
praktijk, iemand anders zijn op het wereldwijde web, dus ook 

uitwassen op – de oorspronkelijke aanleiding 
voor dit stuk. De drie meest voorkomende 
gevaren bleken Catfishing, identiteitsfraude 
en digitale echoputten waarin kwalijke ideeën 
worden versterkt. 
 
Catfishing, het bekende fenomeen dat men zich 
in de relatie tot een persoon anders voordoet 
dan hij of zij is, is te onderscheiden in een 
commerciële en een niet-commerciële variant. 
De eerste versie is maar al te bekend, de prins 
uit een ver land die 1000 euro nodig heeft 
om bij zijn erfenis te komen, of de man van 
middelbare leeftijd die geld naar een ander ver 
land blijft sturen omdat de vrouw met wie hij 
online datet voor de vijfde keer haar vliegtuig 
naar Nederland heeft gemist. De tweede variant 
van catfishing is minder makkelijk te duiden, 
het zijn mensen die hun eenzaamheid trachten 
te verlichten of een gevoel van behoren willen 
vinden, maar hierdoor wel een ander kwetsen. 
Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de man 
of vrouw die zich online veel aantrekkelijker 
voordoet, dan wel pretendeert iemand te zijn 
van het andere geslacht en op die manier een 
relatie aanknoopt die veelal in duigen valt als 

de tortelduifjes elkaar buiten cyberspace ontmoeten. Als men 
over gevallen als deze nadenkt is het moeilijk geen medelijden 
met deze verloren zielen hebben, maar anderzijds breken ze 
andermans hart. Zodoende bevat het scala aan personages 
dat men op het internet kan vinden, van de tragedies tot de 
komedies, meer tinten grijs dan de bekende schandaalroman.
 
Identiteitsfraude is strafbaar – ik laat nu een korte pauze vallen 
voor de kreetjes van verbazing en ongeloof. Het is uiteraard niet 
strafbaar om een andere naam op internet te gebruiken, zolang 
je deze andere identiteit niet voor strafbare zaken inzet. Maar 
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de persoon van een bestaand iemand aannemen is verboden. 
Vroeger was het alleen verboden om iemands identiteit in te 
zetten voor strafbare feiten, maar met de invoering van artikel 
231b in het Wetboek van Strafrecht is identiteitsfraude an sich al 
strafbaar. Pas dus bijvoorbeeld op welke foto’s je bijvoorbeeld 
gebruikt om je andere identiteit vorm te geven, want ook dan 
neem je een deel van andermans persoon aan en kun je in 
overtreding zijn.
 
En dan zijn er nog de echoputten van slechte ideeën. Los van 
degenen die zich anders voordoen online, zijn er ook mensen 
die zichzelf grondig willen veranderen met behulp van een 
online community. Niet iemand anders zijn op het internet, 
maar daar iemand anders worden die functioneert in de ‘echte’ 
wereld, je persoonlijkheid verbeteren zogezegd. Dat kan mensen 
ontzettend helpen, zoals we hierboven zagen, maar het kan ook 
slechte ideeën laten ontsporen omdat men elkaar opzweept tot 
(zelf)destructief gedrag. Het eerste voorbeeld dat ik hiervan 
tegenkwam was de Pro Ana-gemeenschap waarin meisje en 
jongens helpen elkaar met ongezond veel gewicht kwijt raken 
en de mate waarin je lichaam aftakelt een statussymbool is. Dat 
anorexia en andere eetstoornissen verwoestend kunnen zijn was 
afgelopen november te zien in de ontroerende documentaire 
Emma wil Leven en daaruit bleek tussen de regels door hoe 
belangrijk positieve feedback is. Het laatste wat een patiënt dan 
kan gebruiken is dit hoekje van het internet.
En dan waren er de verloren jongens en mannen die zichzelf 
zien als serviel persoon en een leider van de groep willen 
worden. Ze willen zogezegd van een ‘bèta’ het alfamannetje 

worden en trachten dit te bereiken door een mix van virulente 
vrouwenhaat en diverse tinten racisme. Dat laatste kwam ik 
ook tegen op de fora waar zelf gediagnosticeerde deurmatten 
zich bekeren tot deze of gene tak van het nazisme, vitriool 
spuiend over vreemdelingen die ze nog nooit van dichtbij 
hebben gezien maar die wel hun evident glorieuze toekomst in 
de weg staan. Aan de andere kant van het spectrum had je dan 
weer de radicale feministen die alle mannen willen opsluiten en 
radicaal links dat de rechtstaat (deels) wil afschaffen om met de 
naweeën van het nazisme of de uitwassen van het liberalisme 
af te rekenen. (Grappig hoe alles buiten de scheikunde waar 
‘radicaal’ voor staat of een slecht idee is, of een goed idee 
perverteert.) Maar zij richten zich eerder op maatschappelijke 
dan persoonlijke veranderingen.
Naarmate de gebruikers langer op deze fora zaten leken hun 
ideeën steeds verder verwijderd te raken van onze universeel 
gedeelde menselijkheid. Het was kortom een tocht waarbij 
de frase “That’s enough internet for today” vrij letterlijk van 
toepassing bleek.      
Uiteindelijk is de persoon die de computer uitzet, nog 
steeds dezelfde persoon die ‘m aanzette. Maar als men de 
bovengenoemde gevaren weet te omzeilen is hij, zij en alles wat 
daar tussenin zit wellicht wel een verrijkt mens, door hulp te 
krijgen of juist te geven. ■
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Afgelopen zomer ben ik voor het eerst in 
Parijs geweest. Bij het Louvre liep ik rond, 
nietsvermoedend. Opeens kwam er een man 
naar me toe. “Selfiestick?”, vroeg hij, terwijl hij 
een hand vol selfiesticks aanreikte. Ik schudde 
nee en liep door, om even verder mijn mobiel te 
pakken en een selfie met mijn zusje te maken.

Selfies worden door sommige mensen 
gehaat en door sommige mensen geliefd, ik ben 
een van die mensen uit de laatste groep. Dit 
omdat ik vaak degene ben met de camera, maar 
daardoor zelf vrij weinig op foto’s sta. Selfies zijn 
een manier om toch ook jezelf vast te leggen in 
een herinnering.

Maar hoe maak je nu eigenlijk een goede 
selfie? In dit artikel volgt een stappenplan voor 
een aantal verschillende soorten selfies, namelijk 
de selfie met een camera aan de voorkant, de 
groepsselfie, de traditionele spiegelselfie en de 
selfie met een camera aan de achterkant van 
jouw apparaat.

Een aantal feitjes
• Het woord selfie werd voor het eerst 

geïntroduceerd op 13 september 2002. Dit 
gebeurde op een Australisch online forum, 
waar iemand zich verontschuldigde voor 
de scherpte van de foto. 

• De Van Dale heeft in 2013 het woord 
selfie opgenomen in het woordenboek. 
De definitie luidt als volgt: “fotografisch 
zelfportret, vaak gemaakt met de camera 
op armlengte en gepubliceerd op een 
sociaalnetwerksite.”

• De eerste foto die als selfie geclassificeerd 
kan worden werd gemaakt door Robert 
Cornelius in 1839 (zie afbeelding rechts).

• Een selfie maken is niet zonder gevaren, 
er zijn meerdere ongelukken geweest bij 
het maken doordat mensen niet opletten 
op wat er achter hen gebeurd. Ook is er 
iemand die met een pistool een selfie wilde 
maken, maar het pistool ging onbedoeld af, 
waardoor zij gewond raakte.

Camera, camera in mijn hand... Hoe
maak ik de beste selfies van het land?

hand... Hoe
het land?

door
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De makkelijkste manier van het maken van een selfie is 
natuurlijk met de frontcamera. Deze camera zit aan de 
voorkant van jouw apparaat, meestal een mobiel, en 
daarmee kun je een selfie maken terwijl je jezelf ziet. 

Zorg dat je altijd in een goed verlichte omgeving staat. 
De frontcamera is namelijk vaak minder geavanceerd dan 
de meeste camera’s en heeft gewoon meer licht nodig om 
een duidelijk beeld te kunnen vormen. 

Je weet zelf wat jouw beste hoek/plek is, maak hier 
ook gebruik van als je toch ziet wat je doet. ;)

1. Camera aan de voorkant

De groepsselfie vereist enige moeite. Hoe groter de groep 
is, hoe moeilijker het is iedereen op een selfie te krijgen. 

Ga zelf verder naar voren staan. Dan komt jouw 
hoofd inderdaad wat groter in beeld, maar is de kans 
groter dat je alle 83 mensen die je op de foto wilt hebben 
ook daadwerkelijk op de foto staan.

Zorg dat de groep op verschillende hoogtes staat, 
de kans dat dan één persoon er niet op staat omdat diens 
hoofd wordt verhuld door 3 anderen is dan veel kleiner. 

Als je zeker wilt zijn dat je iedereen op de foto krijgt, 
maak dan een foto met de frontcamera. Je neemt daarmee 
wel het risico dat het uiteindelijke beeld zo pixelig zal 
zijn dat niemand meer dan een eentonige vlek is, maar je 
weet dan in ieder geval wel zeker dat iedereen er als een 
eentonige vlek op staat.

2. Groepsselfie

Iedereen kent selfies van de badkamermeisjes die zich net 
voor een feestje hebben klaargemaakt en even willen laten 
zien hoe goed zij eruit zien. Dit type is echter verrassend 
moeilijk te maken.

Zorg ervoor dat jouw camera onder jouw gezicht te 
vinden is en je de camera een beetje naar boven richt als 
je jouw gezicht op de camera wilt. Je kunt ook de camera 
naast jouw hoofd houden voor hetzelfde resultaat, of voor 
jouw gelaat als je een “anonieme” foto wilt maken. 

Zet de flits van de camera uit. 
Als je wilt dat jouw spiegelbeeld naar de mensen 

kijkt, kijk dan naar jezelf in de spiegel in plaats van op 
jouw camera!

Als je een outfit hebt die je wilt laten zien, zorg dan 
dat je zo ver mogelijk van de spiegel af staat en dat, waar 
jouw camera zich dan ook bevindt, deze nooit op een 
plek staat waardoor een belangrijk deel van de outfit niet 
meer te zien is. Maak ook nooit een foto van een outfit van 
schuin boven, dan komen namelijk alle bubbeltjes waar je 
zelf zelfbewust over bent, beter in beeld.

3. Traditionele spiegelselfie
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Een camera aan de achterkant brengt natuurlijk wat 
moeilijkheid met zich mee, maar toch gebruiken veel 
mensen deze manier van selfies maken. Soms omdat er 
geen andere camera is, soms omdat de camera aan de 
achterkant betere foto’s maakt en soms gewoon omdat. 

Zorg dat de lens van de camera gericht is naar de 
persoon die jij in het midden van de foto wilt hebben.

Weet waar het knopje zit! Of het nu met een mobiel of 
met een daadwerkelijke camera wordt gemaakt, zorg dat 
je altijd het knopje weet te vinden!

Maak meerdere foto’s op verschillende hoogtes, dan 
zal er altijd een tussen zitten die precies de beste charmes 
van de mensen op de foto’s vastlegt. Als je een foto van 
hoog neemt, heb je een grotere kans dat iedereen erop 
staat. 

Wees niet bang om er toch nog een te maken. De 
perfecte foto voor jou is uiteindelijk veel waard. 

4. Camera aan de achterkant Algemene tips & tricks
• Maak een zo hoog mogelijke foto. Als je 

jouw blik naar boven richt (zonder jouw 
hoofd ook omhoog te tillen) sta je er 
over het algemeen wakkerder en minder 
onderkinnerig op. 

• Strek jouw armen zover mogelijk uit en 
gebruik, waar het kan, één arm om de 
camera vast te houden, dan kom je over 
het algemeen verder en kun je met je 
andere arm ook nog een pose aannemen. 

• Maak meerdere foto’s na elkaar, dan 
heb je er altijd eentje waar je helemaal 
tevreden mee bent of waar iedereen 
precies leuk op staat. 

• Gekke selfies zijn aan te raden. Deze 
geven altijd iets om over te (glim)lachen 
wanneer je weer terug bladert door jouw 
oude foto’s. 

• Gebruik geen selfiestick.

Hopelijk zullen deze tips en tricks goed van 
pas komen. Selfies zijn er om lol mee te maken, 
en dat kan jij nu ook! En onthoud: als je toch 
nog moeite hebt met selfies, lift dan mee op 
iemands anders vaardigheid en kruip bij de 
selfie van diegene op de achtergrond ;) ■

advertentie
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Uiteindelijk brak het einde van de wereld eerder aan dan ik 
had verwacht. Maar volgens anderen had het überhaupt nog 
lang geduurd. De tekenen waren er al jaren: samenlevingen 
waren rijker dan ooit tevoren maar de verschillen tussen 
bevolkingsgroepen werden steeds groter, zodat andermans 
verval werd verkozen boven eigen vooruitgang. De 
mensen verdrongen deze existentiële crisis in een orgie van 
technologische ontwikkeling en het hedonisme van individuele 
zelfverheerlijking waarin falen een keuze was. Deze laatste 
mening hield doorgaans slechts stand totdat men zelf de ‘keuze’ 
kreeg opgedrongen. Believe you can and you’re halfway there 
knipperden de neonlichten boven de hoofden van de daklozen.

En in die tijd keerde de grote god Seakan 
terug naar de wereld. Hij had het voorkomen 
van een politicus met een innemend gezicht 
en zijn stemgeluid was charismatisch. En zijn 
komst was voorspeld in de oude boeken en 
profetieën, maar na de digitale revolutie werden 
die door niemand meer gelezen. Zij die zich wel 
toelegden op de studie van de oude tijd werden 
uitgejouwd en maatschappelijke parasieten 
genoemd en bibliotheken zag men als de 
geblindeerde torens van de wereldvreemden.

Hij ging naar het Westen en daar 
preekte hij over het verval en de armoede die 
hun lot zouden zijn als zij zich niet opsloten in 
welvaart en trots. Hij ging naar het Oosten en 
hitste de mensen op om zich dood te werken 
voor een droom die slechts voor weinigen was 
weggelegd. En na zijn vertrek lieten zij die hoger 
stegen in de sociale hiërarchie hun medemensen 
zwoegen tot zij overvallen werden tot waanzin 
en melancholie. Hij ging naar het Zuiden waar 
hij de leiders overtuigde dat macht het enige 
geëigende middel tot overleven was en zij verdrukten hun 
diepgewortelde menselijkheid en vraten zich dik over de 
honger van hun landgenoten. En toen, ten langen leste, stak 
hij de oceaan over naar de nieuwe wereld en bulderde daar in 
uitverkochte stadions zijn evangelie van muren en uitsluiting in 
de gezichten van zijn uitzinnige publiek, want de noodzaak om 
zijn boodschap te verbloemen was reeds lang verdwenen.

Na zijn vertrek verkeerde het oude continent in verwarring: de 
arbeidsconflicten en de toenemende armoede buiten de getto’s 
van de rijken waren ontspoord tot een smeulende burgeroorlog 

en de meest gematigde fracties in de verschillende parlementen 
waren doorgaans de fascisten omdat zij tenminste nog iets van 
een ideologie aanhingen. Naarmate de rellen zich verspreiden 
werden de steden verzwolgen door vuur – want geen plunderaar 
zal zijn werk staken aleer hij ertoe gedwongen wordt – en de 
vlammen slingerden zich weldra over de asfaltwegen naar het 
platteland van dorp naar dorp. Onderweg juichten de menigten 
bij elke gebroken ruit en de beroving van iedereen die niet tot 
hun immer engere sociale groep behoorde. 

Ik wist in deze wrede periode een oude universiteit 
te bereiken die al vele jaren verlaten was, want alleen al 
geassocieerd worden met intellectualiteit kon sinds lang 

iemands doodvonnis betekenen, afhankelijk 
van de guurheid van de ideologische wind van 
die maand. Dat de trein überhaupt nog reed 
was een wonder, maar ik betaalde voor deze 
laatste ode aan de veerkracht van de mens een 
hoge prijs en terwijl ik door het oude centrum 
kompelde wist ik dat ik niet lang meer te leven 
had, want voor de gewonden was net zo min 
plaats als voor de ouderen en de zwakken.

In het gebouw dat vroeger de 
universiteitsbibliotheek was geweest vond 
ik tussen het Boek van Deiwos en een 
vreeswekkend afschrift van het Necronomicon 
eindelijk de bundel die ik al zolang zocht: Een 
Beknopte Kroniek der Occulte Geheimnissen. En in 
dat geheimzinnige boek las ik die nacht, terwijl 
het geschreeuw en de vlammen mij wakker 
hielden en de oude kamer verlichtten. Veel 
wat erin stond kwam mij angstaanjagender 
voor dan al de mensonterende taferelen die de 
trein gepasseerd was en zo was het bijna een 
opluchting toen ik het hoofdstuk over Seakan 

vond. Er stonden slechts enkele regels: “Hij is de illusoire 
oorzaak van onze zonden en brengt geen kwaad dat niet al in 
de mens aanwezig is, want zijn naam betekent Spiegel.” 

En aldus brak de ochtend aan. Het was een gouden dageraad.  
■ 
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Prometheaanse boekenkasten nkasten
door
Ginger Haasbroek

door
Ginger Haasbroek

Wie zichzelf een spiegel voor wil houden, doet er niet verkeerd 
aan te beginnen met een blik in zijn of haar boekenkast. 
Welke conclusies moet de eerste deelnemer aan de rubriek 
Prometheaanse boekenkasten op basis daarvan trekken? Wellicht 
dat hij een copieuze persoonlijkheid heeft: hij beschikt immers 
over niet één, maar drie boekenkasten!

De eerste kast is een klein antiquariaat op zich, de 
tweede veelal gevuld met studieboeken, terwijl de derde een 
eclectisch karakter heeft: deze bevat romans van zijn favoriete 
Nederlands-Indische auteurs, boeken die hij las voor het 
Moeilijkeboekengilde, maar ook een collectie bordspellen en 
veelal Italiaanstalige cd’s… Dat kan alleen René Kamerich zijn!

Kast 2  |  “Die stekker is helemaal niet mooi, hè? Maar goed, 
dat is wel hoe het eruit ziet.”

Kast 1  |  “Toen ik ging studeren mocht 
ik al deze boeken overnemen van een 
classicus die hier in de buurt woont, in 
Hillegom. Hij had zesduizend boeken in 
zijn huis, en wilde er graag iets minder. 
Dus had hij zeshonderd boeken gekozen 
om weg te doen, en daarvan mocht ik 
er weer een paar hebben. Soms komt er 
eentje van pas, als ik net een bepaalde 
teksteditie nodig heb. Het is een 
meerjarenproject.”

Kast 3  | “De tweede plank is mijn Hella-Haasse-plank, zeker driekwart is Hella 
Haasse. De rest van de kast… Tja, dat zijn gewoon… boeken die ik ook heb. Op 
de onderste plank staan reisboeken, en reisverslagen van mijn eigen hand. Het 
‘Pizzalexicon’ heb ik ooit van Sinterklaas gekregen, bij Prometheus! Op de voorkant 
zie je dan ook een knappe vrouw die pizza eet. 

Ik heb deze kast aanvankelijk ingedeeld met het idee ‘dit ga ik later nog wel 
eens echt indelen…’  Degene die het huidige systeem vindt, mag het mij zeggen. 
De rode voetbal is nog van een kamp, van heel lang geleden. Daar kom ik geloof 
ik nooit meer van af.” ■
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Quotes: EL CID-
week en kamp

s: EL CID-
en kamp

door
Sander Huls

door
Sander Huls

Bo:
Zoals mijn vader altijd zegt: Ik heb
één zoon en één teleurstelling.

Gerard:
Wat is Schelte gaan halen?

Bastiaan:
Zijn longontsteking.

Erwin:
Sanne doet niks op haar muil behalve
wat ze op haar muil wil hebben.

Loes:
Ik vind Tom Hiddleston een beetje bland.

Bo:
Wat zeg je daar over mijn Tom?!

Arthur:
Ze eten de eelt onder je voeten vandaan.
Cid:
Oh, dan hoef je het zelf niet te doen!

Schelte:
Station Rijswijk opblazen, dat is de 70

maagden nou ook weer niet waard.
David:

Misschien wel 70 gebruikte.

Cid:
Heb je melk bij je of heb je aardbeien?

Bo:
Ik douche alleen voor Prometheus, juristen

mogen mijn aangekoekte tenen likken.

Bastiaan:
Kijk, dat is een spin met marktvisie.

Timo:
Die spin? Die doet geen vlieg kwaad.

Laurens:
Fierljeppen is paaldansen met een sloot onder je.

Freek:
Hier hebben jullie tijdens het stadspel

naar gezocht: Doutzen Kroes.
Kees:

Ik zoek nog steeds.

Bastiaan:
Je mag overal aan zitten, behalve aan mijn knie.

Francine:
“Als ik in de spiegel 
van Neregeb 
kijk, sta ik in de 
Strahovbibliotheek. 
Niet toe te kijken 
vanachter dat 
lullige hekje, maar 
echt erín. En dan 
word ik ervoor 
betaald om alle 
boeken te lezen.”

Gijs:
“Zichzelf begrijpen gebeurt echter altijd aan de hand 
van iets anders, dat begrepen wordt, en omvat de 
eenheid en identiteit van dit andere.” (Gadamer)

Erwin: 
“Als ik in de 

spiegel kijk, ben 
ik hoogleraar 

Assyriologie en 
hebben Akkadisch 

en Sumerisch 
sluipenderwijs 

Latijn en Grieks 
vervangen op 

het Gymnasium, 
pardon: Eduba.”

Vera:
“Alles dat mijn hart begeert is een eenhoorn toe te 
voegen aan mijn arsenaal. In de spiegel zie ik mij 
dan ook, zittend op een steigerende eenhoorn.”

Laatste Pagina te Pagina
Wat ziet de Pyros-redactie 
in de spiegel van Neregeb?

Pyros-redactie
van Neregeb?
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Waarom Correct Verkeersschool 

✓ Persoonlijke aanpak

✓ Faalangst begeleiding / opfriscursus

✓ Eigen tempo ondermeer spoed.

✓ Theoriecursussen

✓ Transparant…

EERSTE AUTORIJLES (t.w.v. e 46,-) GRATIS EN VRIJBLIJVEND!

Tarieven en Paketten  
Starten met je rijopleiding? 
Bij Verkeersschool Correct hebben we 
voordelige pakketten op maat. Na de gratis 
proefles kun je samen 
met je instructeur kijken 
welk pakket het beste 
bij je past.

Heerenweg 6b9   |   2222 AM Katwijk ZH   |   T 071 402 80 56   |   E info@correctverkeersschool.nl

Boek een 

GRATIS 

proefles

5% kortingop alle pakkettenActiecode: A.S.V. Prometheus


