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Beste lezer,

Iedereen wordt dagelijks geconfronteerd met zijn eigen 

en andermans idealen. Al is het de ideale manier van 

een hond uitlaten, de ideale route kiezen om naar huis te 

fietsen, de Pyros in jouw handen houden op A4-formaat 

of stemmen voor jouw ideale (of bijna ideale) partij. 

Idealen zijn overal om ons heen en de Pyrosredactie 

heeft besloten om deze idealen te proberen vast te 

leggen in deze editie van ons verenigingsblad. 

Idealen maken mensen anders dan dieren of planten. 

Waar dieren bestaan om voort te planten en planten 

bestaan om hetzelfde doel, bestaan mensen (volgens 

eigen denken) om hun idealen na te volgen en te leven 

zoals zij het liefst zouden zien dat anderen leven. Op die 

manier ontstaat er een fantastisch gevarieerde wereld 

waarin iedereen over alles een mening heeft en er altijd 

een manier is om jezelf te verbeteren. Nu zijn sommige 

idealen volgens jou misschien betwijfelbaar, maar dat 

neemt niet weg dat jij erdoor gaat nadenken. Nadenken 

over wat jouw ideaal dan zou zijn en hoe je daar dan het 

best kunt komen. 

Wij nodigen je uit een kijkje te nemen in de idealen 

en ideale wereldbeelden van enkele Prometheanen en 

misschien zelf zo ook een beter beeld te krijgen van jouw 

eigen ideeën. Wij nodigen je uit om kritiek te leveren 

op de idealen en ideale wereldbeelden waar jij het niet 

mee eens bent en na te denken over waarom dan niet. 

Verkondig jouw idealen en ideale wereldbeeld, want 

idealen zijn niets om bang voor te zijn. 

Wij wensen jullie veel leesplezier, 

Francine en Vera

P.S. Wil jij graag zien met welke idealen de Pyros vroeger 

geconfronteerd werd? Alle Pyroi zijn te vinden in het archief 

en in te zien door een mailtje naar het bestuur te sturen! 

Verkondig 
jouw idealen!“ ”

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

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

Onze dank gaat uit naar Aron 
Rijsdorp, Arthur Wesselink, 
Bastiaan van Ganzen, Eline 
Berkhout, Emmy Stevens, Hester 
Be, Marianne Pinckaers, Sander 
Huls, Valeria Papavoine, Ward de 
Kock en Yorim Christiaanse voor 
hun bijdragen aan deze editie.

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

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

Colofon
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Het beeld dat ik voor de omslag heb uitgekozen 
toont een van de deelnemers aan het protest 
met in zijn of haar handen een bord met 
‘WAAROM?’. Het mooie aan de foto vind ik 
dat het eigenlijk niet duidelijk is waar de tekst 
precies naar verwijst. Is het een oprechte vraag 
naar de redenen voor het doorvoeren van de 
beoogde plannen? Is het een retorische vraag? 
Of probeert de maker van het bord ons te 
vertellen dat het fabriceren en omhooghouden 
van protestborden een nutteloze bezigheid is? 
De regel, die in eerste instantie ondanks de 
protesten wel werd doorgevoerd, was geen 
lang leven beschoren. In oktober 2012 maakten 
VVD en PvdA bekend de regel af te schaffen en 
de betaalde boetes terug te gaan betalen. ■

door Gijs van maanen

De ømslag uitgelegd

Samen met zo’n 15.000 andere scholieren 
en studenten bezocht ik zes jaar geleden het 
Malieveld om te prosteren tegen de invoering 
van de zogenaamde langstudeerboete. Men had 
bedacht om studenten die meer dan een jaar 
studievertraging op zouden lopen 3000 euro 
collegegeld per jaar te laten betalen. Toentertijd 
had ik behalve dat ik ‘het er niet mee eens was’ 
geen uitgebreide, goed doordachte positie 
rondom dit onderwerp. De demonstratie 
was vooral een goed moment om mijn net 
verworven analoge camera uit te proberen.
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Het is hommeles in de politiek. 
Verscheidene politieke partijen keren zich 
expliciet tegen de gevestigde politieke 
orde. Rechters wordt partijdigheid 
verweten. Het volk spreekt zich uit via een 
referendum, mede georganiseerd door 
de meest ‘tendentieuze, ongefundeerde 
en nodeloos kwetsende’ website van het 
land. En wanneer je denkt alles te hebben 
gehad, schrijft de premier doodleuk in 
de krant dat je gewoon ‘normaal’ moet 

doen en anders het land maar moet 
verlaten. Voor sommigen zijn deze 
gebeurtenissen de symptomen van een 
probleem dat wordt gekenmerkt door 
een geleidelijke erosie van de legitimiteit 
van onze politieke instituties. Een bekend 
en vaak aangehaald voorbeeld hiervan is 
het boekje Tegen Verkiezingen geschreven 
door historicus, archeoloog en schrijver 
David van Reybrouck.1 Volgens hem 
loopt de democratie op haar laatste 

benen en moet er snel worden gezocht 
naar nieuwe en andere vormen van 
politieke vertegenwoordiging. Collega-
pessimisten van Van Reybrouck lijken 
zijn betoog te ondersteunen: het 
publieke vertrouwen in onze politieke 
instituties is al jaren dalende, we zijn 
beland in een ‘diplomademocratie’ 
waarin zo goed als geen plek is voor 
de lager opgeleide burger, en anderen 
wijzen op de invloed van de media 

door Gijs van maanen

Prømetheaanse perspectieven:
Hobbits, hooligans en Vulcans

Vrijheid is het politieke ideaal waar ik me voor inzet in 
de samenleving. Het uitgangspunt is dat ieder zijn leven 
volgens zijn eigen principes kan inrichten en dat de 
samenleving op vrijwillige basis wordt georganiseerd. 
Vrijheid is naar mijn mening dan ook de ware vervulling 
van tolerantie. Als christen ben ik op dit ideaal 
gekomen door het rolmodel van Jezus die persoonlijke 
verantwoordelijkheid tegenover God en een vreedzame 
houding tegenover de medemens heeft onderwezen.    

In de politieke praktijk streef ik naar individuele 
keuzevrijheid, een neutrale staat en zo min mogelijk 
dwang van boven. Om dit te verwezenlijken ben ik lid 
van de Libertarische Partij en actief voor 
hun campagne voor de komende Tweede 
Kamerverkiezingen in maart. Daarnaast 
heb ik vorig jaar de christelijk-libertarische 
denktank ‘Christenen voor Vrijheid’ 
opgericht. Hiervoor schrijf ik artikelen en 
beheer ik de website en Facebookpagina. 
Ook loop ik af en toe mee met demonstraties 
en manifestaties om een bepaalde boodschap 
nog directer en met elkaar over te brengen. 
Afgelopen december heb ik bijvoorbeeld 

meegelopen aan de ‘Mars voor het Leven’ in Den Haag. 
Hierbij kwamen we op voor de beschermwaardigheid 
van het ongeboren leven, omdat ieder individu dezelfde 
vrijheidsrechten heeft. 

Vaak wordt democratie met vrijheid geassocieerd, 
maar in feite is het een heerschappij van de meerderheid. 
Dit aspect wordt in negatieve context populisme 
genoemd en is een vorm van autoritarisme. Nu worden 
nationalistische politici zoals Trump en Wilders hiervan 
beticht, maar in hoe verre zijn de andere partijen zelf 
wel vrij van populisme? Welke partij staat nu nog voor 
een overheid die neutraal is en zich alleen richt op het 

beschermen van individuele vrijheid? 
Zo’n overheid zal alleen geweldloosheid 
als norm handhaven en andere zaken 
aan de samenleving overlaten. Nu wordt 
de overheid echter door links en rechts 
gebruikt om progressieve of conservatieve 
ideeën op te dringen en zo wordt steeds 
een minderheid geschaad. Een vrije 
samenleving is dus geen democratie, maar 
een republiek die ieders vrijheid behartigt.

Aron rijsdørp:
Het vrijheidsideaal
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op de politieke besluitvorming in 
termen die weinig toelichting meer 
behoeven, namelijk die van de ‘drama 
democratie’, ‘emo-democratie’ of 
‘toeschouwersdemocratie’.2

In het licht van deze zorgen deelt 
Jason Brennan in zijn boek Against 
Democracy het electoraat op in drie 
groepen: je hebt de ‘Hobbits’ die zich 
niet inlaten met politieke discussies en 
vooral bezig zijn met alledaagse zaken.3  
Je hebt een groep ‘hooligans’ die wordt 
gekenmerkt door een sterke duidelijke 

weinig kritische opvatting (tunnelvisie) 
over de richting die een land op moet. 
En tot slot zijn er nog de ‘Vulcans’ die 
als enige bereid zijn te luisteren naar 
de ander en indien nodig, hun mening 
over zaken aan te passen op basis van 
een uitwisseling van argumenten. Het 
probleem, aldus Brennan, is dat het 
electoraat toch vooral bestaat uit Hobbits 
en hooligans, en dat dat nou net niet de 
kiezers zijn waarop ons huidige systeem 
het beste functioneert. Op vergelijkbare 
wijze als Van Reybrouck, pleit Brennan 

daarom voor een grondige reflectie op 
de wijze waarop ons politieke bestel is 
opgebouwd. 

Voor ‘Prometheaanse Perspectieven’ 
zijn we op zoek gegaan naar politiek 
actieve leden. Moet onze democratie 
volledig op de schop of zijn de problemen 
toegeschreven aan ons politieke bestel 
schromelijk overdreven?4 Zijn onze 
Prometheanen meer Hobbits, hooligans 
of Vulcans? Lees de bijdragen van Aron 
Rijsdorp (links), Ward de Kock (boven) 
en Bastiaan van Ganzen (pagina 8) en 

Ward de køck:
Geen twijfel over het ideaal

Afgelopen drie jaar zijn er veel 
misverstanden ontstaan over mijn politieke 
opvattingen. Onder Prometheanen ben 
ik blijkbaar de communist geworden. 
Waarom ik dit niet ontken, maar het toch 
problematisch vind, zet ik hier uiteen.

Inderdaad, ik ben een linkse 
idealist — volgens sommigen zelfs 
weggezet als utopist: ik geloof in 
een wereld waarin vrede, vrijheid en 
gelijkheid een zekerheid kunnen zijn. 
Er zijn echter weinig Prometheanen die 
weten hoe ik dit voor me zie, en dit heeft twee redenen: 
(1) duidelijkheid hierover bestaat voor mijzelf ook niet. En 
(2) het begrip communist heeft geen concrete betekenis. 
Het was hierom van mij onverstandig dat ik op Keyzerlijke 
avonden iets te onzorgvuldig het woord ‘communisme’ in 
de mond genomen heb. Voor velen staat dit begrip gelijk 
aan een dictatuur van stalinistische aard. Laat ik hier dan 
nu duidelijk over zijn: dit is niet waar ik voor sta.

Zowel communisme als overigens socialisme beslaan 
hele werelden aan ideeën. Misschien had ik ‘socialisme’ 
moeten gebruiken, maar ook dat woord blijkt niet voor 
iedereen even breed: toen Sint Nicolaas en kameraad 
Littel mij gezamenlijk een Marxshirt cadeau deden riep 
een glimlachende Prometheaan: ‘Ah, van de SP!’ Wanneer 
men deze — als Maoïsten begonnen — sociaaldemocraten 
vergelijkt met marxisten, christensocialisten of vrije-
socialisten (anarchocommunisten) wordt het duidelijk dat 

socialisme zo omvangrijk is dat er geen 
specifieke betekenis meer uit te halen valt. 
Socialisme, als overkoepelend begrip, is 
een — soms oneindig lijkende — wereld 
van radicaal verschillende theorieën die 
ik afzoek naar mijn idealen. Ik kijk hierbij 
naar kosmopolitisme, wederzijdse hulp, 
gegarandeerde economische zekerheid, 
vrijheid en democratie.

Er is voor mij een constante 
spanning tussen deze idealistische 
denkbeelden en de realistische politieke 

mogelijkheden van het heden. Het zijn de overtuigde 
idealisten die ik in mijn scriptieonderzoek naar 
vroegtwintigste-eeuws arbeiders-esperantisme tegenkom 
die mij overhalen te geloven in hun ideeën. Soms vergeet 
ik dat ik niet ook in 1908 leef en dat er nu hele andere 
problemen urgent zijn in vergelijking met toen, en visa 
versa. Wanneer ik kijk naar het huidige (politieke) klimaat 
denk ik eigenlijk dat groene politiek nu veel dringender 
is. Hierdoor heb ik een balans moeten vinden tussen 
groen en links om me wel politiek te kunnen ontplooien 
(lees: demonstreren, discussiëren en lid worden van een 
politieke partij). Alhoewel ik inmiddels deze balans tussen 
groen en links heb gevonden, blijft het nog steeds mijn 
dagelijkse uitdaging om een evenwicht te vinden tussen 
idealisme en realisme en om de aanstekelijke volharding 
uit het verleden om te zetten tot hedendaagse strijdkracht.

Moet onze democratie volledig op de schop 
of zijn de problemen toegeschreven aan ons 

politieke bestel schromelijk overdreven?“
”
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Bastiaan van ganzen:
Een Cønservatieve ‘Derde weg’

Toen Jan Peter Balkenende in 2005 om 
het normen-en-waardenthema werd 
uitgelachen, vermoedde niemand dat 
het thema pakweg twaalf jaar later 
een van de hoofdonderwerpen van de 
verkiezingen zou worden; toch is dat 
het nu. Bijzonder, want veel politieke 
partijen hebben we nog nooit op enig 
moreel appèl kunnen betrappen. Helaas 
is hun verhaal niet erg diepgaand: het 
bestaat vaak ofwel uit ‘normaal doen’, 
ofwel uit een lamlendig economisch 
beleid waar men het label ‘sociaal’ op 
plakt – alsof dat het moreel vacuüm in 
ons land oplost. Tussen enerzijds het amorele liberalisme, 
dat zijn heil zoekt in het hedonistische individu en de 
vrije markt (mits je ‘normaal doet’), en anderzijds het 
staatssocialisme, zijn meerdere tussenwegen mogelijk. 
Sociaalliberalisme bijvoorbeeld: dat is de uitkomst van 
een paars kabinet zoals het huidige, en is dominant onder 
studenten. Zelf vind ik het conservatisme een mooiere 
‘third way’.

Conservatisme is te definiëren als een gematigde 
vrijemarktvisie waarin de verbindende kracht van 
de samenleving en de nadruk op identiteitsvorming 
en gewetensvorming centraal staan. Daarbij moet de 
overheid zwakkeren ondersteunen zonder private sociale 
initiatieven op te slokken: mensen hebben namelijk 
zelf een prima charitatief instinct. Conservatisme 
betekent ook gemeenschappelijke loyaliteit, respect voor 
gezag en wet, een diep besef van normen en waarden, 
cultuurpolitiek die de nationale erfenis bevestigt, nadruk 
op kwaliteitsonderwijs, aandacht voor álle burgers 
zonder ze te discrimineren of ‘deplorables’ te noemen, 

terughoudendheid bij globalisering, 
en bescherming van milieu, platteland 
en gevestigde gemeenschappen 
(milieubescherming is dan ook 
bij uitstek geen linkse zaak, maar 
een conservatieve!). Tot slot zien 
conservatieven de natiestaat als enige 
drager van democratische legitimiteit, 
die niet verzwakt mag worden door 
gezichtsloze supranationale instanties. 
Zodra een samenwerkingsverband 
namelijk een gemeenschappelijke 
identiteit mist, zal het disfunctioneren 
– het geval België. Een bredere definitie 

en tienpuntenmanifest opgesteld door de Britse filosoof 
Roger Scruton is te vinden op  tinyurl.com/conservatisme.

Omdat bovenstaande idealen door veel mensen 
(deels) worden gedeeld, maar ze nooit serieuze aandacht 
van kundige politici hebben gekregen, is mijn hoop dat 
ófwel het conservatisme meer naar voren zal komen binnen 
bestaande politieke partijen (zoals nu toevallig binnen het 
CDA gebeurt), ófwel dat conservatieven zich ooit in een 
fatsoenlijke partij weten te verenigen. Dan hebben we 
eindelijk een goed alternatief voor de paarse ideologie die 
tot veel puinhopen heeft geleid. Tot die tijd moeten we een 
betere wereld vooral bij onszelf laten beginnen: doneer, 
doe vrijwilligerswerk, ask not what your country can do 
for you… En blijf ademen wanneer CDA, ChristenUnie of 
zelfs SGP uit je stemwijzer komt. Je hoeft het niet overal 
met ze over eens te zijn, en je hoeft ook niet meteen een 
dekbedovertrek met een foto van Sybrand Buma aan te 
schaffen. Het mag natuurlijk wel.

beoordeel zelf waar zij het beste kunnen 
worden ingedeeld. Bedenk na het lezen 
ook eens waar je zelf staat: ben je een 
harige Hobbit levende van dag tot dag, 
een politieke hooligan die nietsontziend 
strijd voor zijn of haar idealen, of een 
Vulcan, die liever lang nadenkt over het 
begrip ‘rechtvaardigheid’ voordat je dit 
ideaal probeert na te streven?

Noten
1 David Van Reybrouck, Tegen Verkiezingen, 
8ste ed. (Amsterdam: De Bezige Bij, 2015).

2 Jozef Willem de Beus, Na de Beeldenstorm: 
een beschouwing over de werking van de 
toeschouwersdemocratie in Nederland. Voordracht in 
het kader van de Etty Hillesumlezing 2002 (Heerde: 
Langhout & De Vries, 2002); Didier Caluwaerts, 
“Van Representatie Naar Deliberatie,” Res Publica 
54, no. 3 (2012): 372–75; Tom Leijte, “Parlement 
Moet Naar Wilde Beesten Ruiken”, de Volkskrant, 
14 juli 14, 2015; Bas Van Stokkom, Rituelen van 
Beraadslaging: Reflecties over Burgerberaad en 
Burgerbestuur (Amsterdam University Press, 
2006); Mark Elchardus, De Dramademocratie, 2de 
ed. (Tielt: Uitgeverij Lannoo, 2002).

3 Casper Thomas, “Hobbits En Hooligans,” De 
Groene Amsterdammer, 1 december, 2017.
4 Persoonlijk denk ik dat het allemaal wel 
meevalt met betrekking tot de democratische 
crisis en zie ik, zoals verwoord door Tom van 
der Meer, “democratie als een eindpunt dat 
onbereikbaar is”. Zie: Tom van der Meer, “De 
Kiezer Is Niet Gek,” De Groene Amsterdammer, 
1 december, 2017. Voor een evaluatie van onze 
democratie, zie: Rudy Andeweg en Jacques 
Thomassen, Van afspiegelen naar afrekenen? De 
toekomst van de Nederlandse democratie (Leiden: 
Leiden University Press, 2011). ■
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Toen ik ongeveer tien jaar oud was, las ik De 
brief voor de koning van Tonke Dragt. Wat een 
avontuur was dat! Tiuri, de hoofdpersoon uit 
het verhaal, moet allerlei moeilijke opdrachten 
volbrengen om uiteindelijk tot ridder te 
worden geslagen. De wereld waarin hij leeft 
vond ik adembenemend. Hoewel ik in het echt 
doodsbang ben voor bijna elke diersoort, zag 
ik mij in mijn fantasie al op een paard door de 
dichte wouden galopperen. Door het lezen van 
zo’n spannend verhaal kon ik even ontsnappen 
aan de echte wereld, waarin ik mij veel minder 
thuis voelde. De wereld van verhalen, dat was 
de wereld waar ik echt graag wilde leven. De 
personages in verhalen, zo wilde ik ook zijn. 
Ik wilde net zo heldhaftig zijn als Tiuri en net 
zo spontaan en eigenwijs als Pippi Langkous. 
Helaas was ik dat niet en vond ik mezelf maar 
een verlegen en bang meisje, niet begrepen door anderen. 

Jarenlang heb ik me raar en anders gevoeld, alsof ik 
nergens bij hoorde en er nergens een plek was waar ik gewoon 
mezelf kon zijn. Jarenlang deed ik me anders voor dan ik me in 
werkelijkheid voelde en probeerde ik te verhullen dat ik eigenlijk 
heel erg alleen was. In deze tijd ontstond ook mijn verlangen 
om te ontsnappen aan de werkelijkheid. De boeken die ik las 
waren een goede manier om even niet te hoeven denken aan de 
wereld om me heen, maar deden me ook inzien dat die wereld 
totaal het tegenovergestelde was en waarschijnlijk nooit ging 
voldoen aan mijn ideaalbeeld. 
Een ideale wereld voor mij is 
namelijk een wereld waarin 
iedereen aardig is tegen elkaar 
en elkaar niet beoordeelt op 
uiterlijk, schoolprestaties of 
interesses. 

De wereld waarin ik 
mij bevond toen ik nog op 
de middelbare school zat, 
voldeed allerminst aan mijn 
ideaalbeeld. Integendeel, daar 
werd je alleen geaccepteerd 
als je er leuk uitzag, op hockey 
zat en vooral niet te ijverig je 
huiswerk maakte. Omdat ik 
daar helemaal niet op mijn 

door emmy Stevens

øNtsnappen

plek was en me zo anders voelde, zocht ik een 
nieuwe uitvlucht om even te ontsnappen aan 
dat nare gevoel. Ik stortte me volledig op mijn 
huiswerk, waar ik uren per dag aan besteedde. 
Ik wilde namelijk alles altijd piekfijn in orde 
hebben. Ook toen ik net begon met studeren, 
bleef ik even perfectionistisch. Weinig tijd bleef 
er over voor andere dingen en het duurde dan 
ook drie jaar voordat ik besefte dat er meer was 
dan enkel studeren. Een beetje angstig schreef ik 
me dan toch maar in bij Prometheus, maar wat 
zou er gebeuren als ik me weer zo anders zou 
voelen? Het gevoel van alleen zijn met zoveel 
mensen om je heen wilde ik niet nog een keer 
ervaren. Gelukkig bleken Prometheus en mijn 
ideaalbeeld best veel op elkaar te lijken. Als een 
open plek waar mensen zich welkom voelen, zo 
leerde ik Prometheus kennen. 

Inmiddels ben ik tweeënhalf jaar lid van Prometheus, 
en heb ik niet alleen veel andere Prometheanen maar vooral 
ook mezelf beter leren kennen. Ik heb geleerd dat ik niet alles 
perfect hoef te doen en dat er naast studeren nog zoveel andere 
waardevolle dingen zijn om te leren en ervaren. Prometheus is 
een fijne plek geworden waar ik even kan ontsnappen en echt 
mezelf kan zijn. 

Nog steeds lees ik boeken om even te ontsnappen 
aan de wereld om me heen. Wel weet ik nu dat de werkelijke 
wereld ook zoveel mooie dingen te bieden heeft; Prometheus 

is daar zonder twijfel één van. 
De verhalen in de boeken die ik 
lees laten mij nu vooral inzien 
hoe fijn het is dat fantasie 
bestaat zonder dat het echt 
moet zijn. Een fantasiewereld 
is namelijk ook niet alles. Hoe 
mooi ik De brief voor de koning 
ook vind en hoe graag ik Tiuri 
ook zou willen zijn, ik zou nog 
niet in de buurt van een paard 
durven komen. Zo ideaal is 
mijn fantasiewereld nou ook 
weer niet… ■

De wereld
van

verhalen,
dat was

de wereld
waar ik

echt graag 
wilde
leven.

“

”
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door Larissa Koedood

& Francine Maessen

Anna Tijsseling, universitair docent Politieke Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en voormalig directeur 
van RotterdamV, een kenniscentrum voor homo-emancipatie, doet al jarenlang onderzoek naar diverse 
vraagstukken over gender. We vroegen haar naar enkele aspecten uit haar leven en haar idealen op het gebied 
van gender in de huidige maatschappij.

Je bent gespecialiseerd in gender-
geschiedenis, wat houdt dit precies in?

Ik ben al vanaf mijn studententijd 
geïnteresseerd in gendervraagstukken. Ik 
ben zelf ooit afgestudeerd op de toegang tot 
onderwijs voor vrouwen in de negentiende 
eeuw, en toen heb ik naar de argumenten 
gekeken die werden ingezet in het debat om 
die sfeer open te breken voor vrouwen. Je 
kunt op mij het label genderwetenschapper 
plakken, maar ik denk dat ik in bredere zin, 
filosofisch gezien, vooral geïnteresseerd ben geweest in in- en 
uitsluitingsprocessen.

Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een artikel over 
kiesrecht, en één van de interessante dingen hieraan vind ik dat 
er uitsluiting is ten aanzien van een grote groep mensen die wel 
in dit land wonen, en dus ook de gevolgen ondergaan van de 
politieke beslissingen die er worden genomen, maar geen stem 
hebben. De mensen die hier al jaren leven, maar migrant zijn. 

Als je hierover nadenkt in de zin van idealen, dan 
kun je beginnen bij de vraag: wat is een ideaal? Is dat iets 
wat empowerend werkt, zoals rolmodellen dat kunnen doen, 
of is een ideaal een normatief iets, wat juist repressief is en 
onderdrukkend werkt? 

In 2005 heb je samen met Irene Hemelaar betoogd voor 
meer solidariteit in de lesboscene. We zijn nu twaalf 
jaar verder, hoe staat het daarmee? Is het verbeterd?

Ik denk dat er wel iets veranderd is. De conclusie van dat 
artikel was of het niet fijn zou zijn als we allemaal konden zijn 
zoals we willen zijn. Ik heb wel het idee dat er tegenwoordig 
meer ruimte is voor iedereen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar 
studenten die heel openlijk uitkomen voor wie ze zijn, dan ben 
ik best wel onder de indruk, ook omdat ik zelf daar helemaal 
niet aan toe was in mijn studietijd. Jongeren kunnen zich vrij 
bewegen en presenteren. Natuurlijk heb ik dan vooral zicht op 
mensen in een vrij geprivilegieerd deel van onze samenleving, 
maar het laat wel zien dat er veel meer ruimte is voor iedereen, 

inclusief het ‘zelf’, en dat er ook meer 
interesse is voor verschil.

We zagen in de Mare uit 2012 dat je 
Je Afvraagt wanneer we de Derde 
Feministische Golf gaan krijgen. Het 
brede idee is echter dat die in 1990 
begonnen zou zijn. Wij vroegen ons 
af waar dat andere idee over de Derde 
Feministische Golf dan in zit.

De Tweede Feministische Golf was een 
ongelooflijk intense periode waarin er van alles en nog wat werd 
georganiseerd op grote schaal. Als je naar het actierepertoire van 
de jaren ’70 kijkt, dan was dat een heel bijzondere periode die 
mij erg fascineert. Als je kijkt naar de Eerste Golf, dan is dat heel 
erg gericht op de vrouw als groep, en de Tweede Feministische 
Golf gaat eigenlijk over de bewustwording van het ‘ik’. Waar 
zou zo’n Derde Golf dan over moeten gaan? Als we bijvoorbeeld 
kijken naar migrantenvrouwen en vluchtelingenvrouwen, dan 
hebben die groepen inderdaad veel gedaan na 1990, hoewel die 
ook hartstikke actief zijn geweest in de Tweede Feministische 
Golf. Misschien dat het actierepertoire van die Derde Golf zo 
wezenlijk anders is dat ik het niet zie. 

Het is ook een optie om helemaal niet in golven te 
denken, maar juist met de metafoor van een vulkaan.  Een 
golf impliceert dat we er soms iets aan doen en het vervolgens 
weer laten liggen, maar dit is niet waar. De behoeften aan 
gelijkwaardigheid, erkenning et cetera zijn er altijd, en soms 
zie je dat dan tot een uitbarsting komen. De behoefte aan 
individualiteit, authenticiteit, ruimte, er mogen zijn, zelf kiezen, 
vrijheid; dat zijn universele behoeften van mensen, dus ook van 
vrouwen. Dat is wat mij betreft ook de definitie van feminisme, 
het geloof dat vrouwen mensen zijn.  

Op welke manier worden tegenwoordig idealen geschapen 
in de maatschappij voor mannen en vrouwen?

Wat ik als moeder van jonge kinderen zie is dat mijn 
kinderen opgroeien in een roze versus blauwe wereld. Ondanks 

“Stereøtypen zijn voor bange mensen”
Een interview met Anna Tijsseling
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dat ze echt wel hun eigen dingen kiezen, zie ik in toenemende 
mate dat de verschillen tussen jongens en meiden vergroot 
wordt. Volgens mij is dit een industriële consumer strategie, 
want als je dat doet heb je niet alleen maar blauwe lego, maar 
ook ‘meisjeslego’, en dan creëer je een dubbele markt. Daar 
zie ik een vergroting, terwijl kinderen in de jaren ’70, toen ik 
opgroeide, in een vrij androgyne wereld opgroeiden. Het is 
echter niet zo dat het toen per se beter was, want wat ik nu fijn 
vind aan beeldvorming rondom jongens en meiden is dat er 
meer kleurverschil in de marketing zit. Hierdoor kunnen niet 
alleen maar witte kinderen zich herkennen in een folder, maar 
ook bijvoorbeeld zwarte kinderen.

Aan de andere kant ben ik bang voor de impact die het 
kan hebben op de ruimte die jongens en meiden hebben om 
te doen wat ze willen. Er is echter ook veel aandacht voor de 
realisatie dat de wereld helemaal niet alleen bestaat uit mannen 
en vrouwen, maar dat er van alles tussenin zit. Wat ik leuk vind 
om te zien is dat er ooit een hele normatieve cultuur was rond 
transgenders, maar dat jonge mensen nu steeds vaker kiezen 
voor genderfluïde identiteiten, en dat dat helemaal oké is. 

Enerzijds worden er dus tegenstellingen aangezet 
door bedrijven die daar winst mee denken te behalen, en aan 
de andere kant wordt daar steeds meer en steeds openlijker 
mee gespeeld. Bijvoorbeeld dat mensen uit de kast komen als 
intersekse, terwijl dat heel lang een taboe was. Ik vind het mooi 
dat er een wereld komt waarin dat niet meer een taboe is, zoals 
het voor heel veel mensen gelukkig niet meer een taboe is om 

te zeggen op wie je verliefd raakt, al ontken ik niet dat dat nog 
steeds voor heel veel jongeren wel een ding is. Dit geeft ook 
niet, want de druk om maar te moeten zeggen wie je bent in elke 
situatie vind ik onzin. Dat kies je zelf, en dat mag je koesteren 
en je mag zelf kiezen met wie je dat deelt.

Hoe kan de maatschappij deze stereotype idealen 
verbreken? 

Stereotypen zijn er volgens mij om de wereld veilig te 
maken voor bange mensen. Mensen die niet zo nieuwsgierig 
zijn, die niet graag onderzoeken, en niet graag uit hun 
comfortzone stappen. Discriminatie heeft wat dat betreft voor 
veel mensen, alle mensen zou ik willen zeggen, nut, omdat je 
daarmee kan schiften tussen waar je onderzoek naar moet doen 
en wat je al snapt. Maar als je te veel vertrouwt op wat je al 
snapt, dan krijg je een situatie waarin je kan gaan stereotyperen, 
omdat je aanneemt dat je wel weet hoe het zit. 

Hoe doorbreek je stereotypen? Volgens mij gebeurt dat 
bijna altijd. Overal waar je een norm ziet ontstaat een vorm van 
beweging, of dit nu een sociale beweging is of een enkeling die 
het er niet mee eens is. Dat zijn vaak bewegingen die tegen het 
stereotype ingaan, en ontstaan vaak doordat er een keiharde 
norm wordt neergezet. Dus heel vaak leidt de norm ook weer 
tot normdoorbreking, en dat komt doordat mensen gelukkig 
universeel behoefte hebben aan gekend worden en er mogen 
zijn, en dan altijd wel een weg vinden om daar alleen, of 
gezamenlijk, werk van te maken. ■

advertentie
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øp zoek naar de Juiste Woorden

door Vera Verkooijen

Wat antwoord je als een vreemde zomaar zegt dat jouw haar leuk zit? Hoe reageer je als een vriend naar je toe komt 
en zegt dat jouw lach de vrolijkste is? Wat doe je als een geliefde naar je kijkt en toegeeft dat jij het belangrijkst bent 
op de hele wereld? Welkom in de wereld van de complimentjes.

Laatst las ik een artikel op NU.nl waarin 
het ging over complimentjes geven en 
krijgen. Complimentjes geven bleek 
leuker en fijner te zijn dan complimentjes 
krijgen. Dit omdat het krijgen van 
een complimentje een bepaalde… 
ongemakkelijkheid met zich meebrengt. 
Want wat moet je erop antwoorden? 

Naar aanleiding van dit artikel ging 
ik nadenken over hoe ik normaal op 
complimentjes reageer. Probeer ik een 
volwaardige zin te stamelen wanneer 
iemand zegt dat mijn haar mooi zit? Geef 
ik een complimentje terug? Of ga ik toch 
maar voor het algemeen geaccepteerde, 
maar ongemakkelijke, “Dankjewel”?

Hoe langer ik erover nadacht, hoe 
meer ik ervan overtuigd raakte dat ik 
een van die mensen ben die, wanneer 
ze een complimentje krijgen, gelijk 
uitleggen wat er dan zo speciaal aan is. 
Het compliment “Wat heb je een mooi 
jurkje!”, zou ik volledig wegwuiven 
met een opmerking als “Oh dankje... 
Ik heb het gekocht voor maar vijf euro 
op een Italiaans marktje!”, waarna de 

complimenteur een beetje gefrustreerd 
kijkt. Alsof hij zou willen zeggen: 
“NEEM MIJN COMPLIMENTJE NOU 
GEWOON.”

Misschien is mijn manier van 
reageren dus eigenlijk niet de beste 
manier om zowel mezelf als de 
complimenteur tevreden te stellen. 
Maar wat voor manier dan wel? Welke 
woorden kan ik dan gebruiken om beide 
partijen dat ultieme geluksgevoel te 
bezorgen? 

Ik ging op zoek naar de beste strategie 
en de juiste woorden, en begin mijn 
zoektocht in het woordenboek. In de 
Nederlandse Van Dale zijn er ongeveer 
225.000 woorden te vinden. Volgens de 
site van Van Dale is dit echter een kleine 
greep uit de daadwerkelijke hoeveelheid 
woorden in de Nederlandse taal. 
Ondanks dat hier moeilijk een schatting 
van te maken is, heb ik met een beetje 
rondzoeken op Google en Startpagina 
een min of meer concreet antwoord 
gevonden op mijn vraag hoeveel 
woorden de Nederlandse taal heeft. 

Volgens deze bronnen bestaat 
de Nederlandse taal uit ongeveer 60 
miljoen woorden, maar verandert het 
aantal met de dag. Dit komt doordat 
mensen het fijn vinden hun eigen 
woorden, zoals epibreren, treitervlogger 
en complimenteur, te maken en het 
Nederlands daardoor een constant 
veranderende en groeiende taal is. 

Er is dus een oneindig aantal 
woorden om uit te kiezen. Met al 
deze woorden is er een nog grotere 
hoeveelheid woordcombinaties die 

ik zou kunnen maken om een perfect 
antwoord te geven op de opmerking 
“Wat lach je mooi.”

Ik probeerde er een aantal uit zoals de 
standaard antwoorden “Dankjewel” en 
“Ik vind het fijn dat je dat opmerkt”, maar 
toch dekt geen van deze antwoorden wat 
ik nu precies probeer te zeggen. Ik kwam 
erachter dat het, zelfs met een oneindig 
aantal woorden, verdomd moeilijk is om 
een écht goede combinatie te vinden om 
op een compliment te antwoorden. 

Als ik iemand bedank voor een 
compliment bedoel ik niet dat ik het fijn 
vind dat diegene het zegt, maar ook dat ik 
het überhaupt fijn vind een compliment 
te krijgen en ook dat ik diegene daarvoor 
echt heel dankbaar ben. 

Voor zover ik weet is hier nog geen 
goede term voor en toen realiseerde ik 
me opeens dat dat misschien helemaal 
niet nodig is. 

Ondanks dat het wat vervelend 
kan voelen wanneer je niet weet wat je 
kunt antwoorden, is dit eigenlijk een 
compliment op zich. Als je namelijk in 
een oneindige hoeveelheid woorden niet 
de juiste combinatie kunt vinden om iets 
te zeggen, betekent het alleen maar dat 
van die oneindige hoeveelheid woorden 
er niets bestaat dat de lading dekt van 
wat je wilt antwoorden. 

Ik zal mijn korte zoektocht naar de 
juiste woorden dan ook goed eindigen. 
Als iemand mij een compliment geeft 
zeg ik voortaan maar gewoon niets, dan 
zeg ik meer dan genoeg. ■
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door marianne pinckaers

Mariannes misbaksels

Het begon allemaal op een koude, donkere avond. Het was 
al zeven uur en nog naar de winkel gaan was geen optie. 
Jos en ik waren hangry (hungry + angry). Het enige dat we in 
huis hadden, waren ingrediënten voor pannenkoeken en 
pannenkoeken zijn altijd een goed idee. Toen lichtte iets op in 
mijn voorraadkast: een klein lichtpuntje in het duister. Mijn 
kookboek, “pannenkoek!”, fluisterde mij toe: “volg mij”. Wat 
kon ik maken uit dit klein maar essentieel onderdeel van mijn 
kookboekenplank? Het antwoord leek alsof het werd gedragen 
door dikke engeltjes die er zelf al teveel van gesnoept hadden: 
mosterdpannenkoeken met gekaramelliseerde ui (omnom) en 
emmentaler (… gadverdamme).

Emmentaler is dé anti-kaas (met gaten ontstaan door de 
scheten van bacteriën, en zo smaakt het ook). Ik adviseer het, bij 
dezen, te vervangen door de niet-plastic variant, Goudse kaas.

Deze pannenkoeken zijn hartig maar hebben een, zoals Jos 
het zou noemen, “zoetje” (hij claimt dat hij het sarcastisch doet). 
De pittigheid van de mosterd wordt gebalanceerd door het 
romige en zoete van de vulling, wat leidt tot een hemels genot. 

Men neme bloem, ei, melk en 3 grote lepels mosterd. (Je 
hebt echt drie lepels nodig, want anders proef je er niets van. 
Ploft de bloem in uw ketel en voegt daaraan het ei en de helft 
van de melk toe. Mixt dit met een handmixer (veel afwas), 
garde (iets minder afwas, maar meer moeite) of staafmixer 
(weinig afwas, minder moeite, veel klontjes) tot het eruit ziet 
als cakebeslag. Voegt hieraan langzaam de rest van de melk toe 
terwijl u mixt en laat het beslag 10 minuten rusten (Ik heb geen 
idee wat dat voor effect heeft, maar mijn fornuis doet er toch 
een kwartier over om warm te worden.) Schenkt een scheutje 
olie in de pan en verspreidt dit met een spatel. Vervolgens giet 
u het overschot van de olie in de pan in een bakje dat u bewaart 
naast uw fornuis opdat u het opnieuw in de pan kunt gieten 
voor de volgende pannenkoek. (Zo blijft er genoeg olie in de 
pan en worden de pannenkoeken niet te slap.)

Doe een flinke lepel beslag in de pan en bak beide kanten 
licht bruin. Enzovoort. Je weet zelf. Yolo flensjes. 

Gekaramelliseerde ui is dé shit. Snijd de ui in halve ringen 
en flikker het in pan op een middelhoog fikkie met wat vette 
boter en een paar lepels awesome suiker. Wacht tot het zo bruin 
is als een leuke Prometheaan die net terug is uit Portugal, en 
voeg wat tijm en wat zout en peper toe. Pak een ovenschaal, en 
plaats daar de pannenkoeken in, vul deze met een deel van kaas 
en de gekaramelliseerde ui. Rol de pannenkoeken op en strooi 
de rest van de kaas erover. Plaats het in een voorverwarmde 
oven van 190 graden Celsius en laat de kaas smelten in 15 
minuten, zoals mijn hart smelt bij het zien van kleine konijntjes. 

Eet smakelijk! ■

These are the best pancakes. 
You can make ‘em, you can 
bake ‘em, you can grab ‘em 

by the calories
“

”– Donald Trump, the internet

Als ik pannenkoeken bak, doe ik maar wat. I’m here to eat, not to read. Echter op een toekomst-bepalende avond, 
besloot ik het recept te lezen… en te volgen. Tot mijn grote verbazing werden de pannenkoeken als hoe je 
ze krijgt bij een restaurant en niet de normale Marianne’s misbaksels.  Dus, bij dezen mijn excuses aan alle 
mensen die ik heb uitgelachen omdat ze een recept gebruikten… Jullie hadden gelijk. 

Voor 2 personen
(Oftewel: net genoeg voor 1 persoon)

Voor 4 pannenkoeken: 
3 eetlepels grove mosterd 

125 g bloem 
1 ei 

3 dl melk plantaardige olie

Voor de vulling: 
40 g boter 

3 uien 
enkele takjes tijm 

zout en peper 
200 g geraspte GOUDSE kaas

Benødigdheden
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Door Larissa koedood

Idealen vind je overal, dus ook in de kunst. Kunst is aan de ene kant heel 
subjectief: iedereen heeft zo zijn eigen beeld van een ideaal kunstwerk en 
wat dit illustreert. Toch zijn er ook bepaalde soorten idealen die in het 
algemeen wel overeenkomen in verschillende kunstperiodes. Vaak zijn 
deze idealen ook een weerspiegeling van een beeld in de maatschappij, 
om nog maar even terug te komen op het vorige Pyrosthema. Dit artikel 
zal zich specifiek gaan richten op vrouwelijke schoonheidsidealen die 
in bepaalde kunststromingen naar voren komen. Aan de hand van twee 
korte casestudies uit de zestiende en twintigste eeuw zal ik bepaalde 
schoonheidsidealen aantonen en het verschil over de tijd laten zien.

Barokschilder Peter Paul Rubens is misschien wel hét voorbeeld 
van een kunstenaar die ons graag liet zien hoe het perfecte vrouwelijke 
lichaam er in de zeventiende eeuw uit ziet: wit, poedelnaakt, en met 
heel veel rondingen. De drie vrouwen in zijn werk De Drie Gratiën (1635) 
laten dit schoonheidsideaal duidelijk zien (zie afbeelding 1). De drie 
gratiën, figuren uit de Griekse mythologie, belichamen de ideeën van 
schoonheid, vreugde en opbloeiend geluk, en zijn daarbij dus een goede 
weerspiegeling van de gewenste vorm van schoonheid in die tijd. Dit 
type lichaam wordt tegenwoordig zelfs een ‘Rubensvrouw’ genoemd, 
en alhoewel het in die tijd een weerspiegeling was van het ideale beeld 
van de vrouw, is dit nu juist een beeld wat in onze huidige Westerse 
maatschappij niet zo snel als mooi wordt ervaren. 

Een periode die hier lijnrecht tegenover staat zijn de Roaring 
Twenties, oftewel de jaren 1920. De schoonheidsidealen van vrouwen 
kunnen hier bijna worden gezien als een revolutie, waarin er een trend 
ontstond die dwars staat op de idealen die we in het Victoriaanse tijdperk 
hebben gezien. Rondingen waren volledig uit de mode, en een bijna plat 
lichaam met kort haar kwam daarvoor in de plaats. Expressionistisch 
kunstschilder Max Beckmann illustreert dit beeld uitstekend in zijn werk 
Dancing Bar in Baden-Baden (1923) (zie afbeelding 2). De vrouwen in het 
schilderij hebben geen rondingen, dragen lange jurken en hebben kort of 
opgestoken haar. Deze vorm van schoonheid wordt tegenwoordig echter 
ook niet als ideaal gezien in het dagelijks leven, ook al komt dit beeld in 
de high fashion-wereld nog wel terug.

Nu stoort het mij als feminist wel enigszins dat ik voor dit artikel 
twee voorbeelden van mannelijke kunstenaars heb gebruikt, maar als 
je de kunstgeschiedenis bekijkt is dit helemaal niet zo gek, want het 
vrouwelijke beeld wordt namelijk vooral enthousiast door mannen 
tentoongesteld in kunstmusea. De Guerrilla Girls, een Amerikaanse, 
feministische activistengroep die sinds 1985 de discriminatie van 
vrouwen in de kunstwereld aankaart, laat op hun poster Do women have 
to be nakes to get into the Met. Museum (2012) zien dat maar 4% van de 
kunstenaars die worden tentoonstelt vrouwen zijn, terwijl 76% van de 
naaktschilderijen vrouwelijke lichamen laten zien (zie afbeelding 3). In 
deze poster gebruiken de Guerrilla Girls ironisch het neoclassicistische 

Het vrøuwelijke
schoonheidsideaal in de kunst

Afbeelding 1: Peter Paul Rubens, De Drie Gratiën,  (1635).

Afbeelding 2: Max Beckmann, Dancing Bar in Baden-Baden, (1923).
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Afbeelding 4: Jean Auguste Dominique Ingres – La Grande Odalisque (1814).

schilderij La Grande Odalisque (1814) 
van Jean Auguste Dominique Ingres 
(zie afbeelding 4), waarbij ze het 
hoofd hebben vervangen door een 
gorillamasker, de gezichtsbedekking die 
zijzelf ook standaard dragen. 

De kunsthistorie geeft dus 
een divers beeld van eigentijdse 
idealen, waaronder het vrouwelijke 
schoonheidsideaal in de maatschappij. 
In de zeventiende eeuw had dit ideaal 
het motto ‘hoe meer, hoe beter’, terwijl 
dat in de jaren ’20 van de twintigste 
eeuw juist het tegenovergestelde 
was. Tegenwoordig schommelt het 
schoonheidsideaal misschien wel tussen 
deze beelden in; rondingen op bepaalde 
plekken, maar zo dun mogelijk op andere. 
Dit toont aan dat het begrip ‘schoonheid’ 
over de jaren heen verandert, en als 
kunsthobbyist met gelimiteerde kennis 
zie ik in de hedendaagse kunst een 
minder eenduidig ideaalbeeld waar 
de vrouw aan zou moeten voldoen. 
Ik eindig dit stuk dan ook met een 
optimistische blik op de toekomst, waarin 
hét schoonheidsideaal van de vrouw 
wordt vervangen door de acceptatie 
en omarming van de diversiteit van 
vrouwen. ■

Afbeelding 3: Guerrilla Girls, Do women have to be naked to get into the Met. Museum? (2012 versie).

advertentie
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door Vera verkooijen

& Freek van Vliet

“Ik wil geen veganisme-predikant zijn”
Een interview met Julia en steven

Wat gebeurt er als je een veganist tegenover de meest prominente vleeseter van de vereniging plaatst? Voor 
een gesprek over voedselidealen ontmoeten we de praeses van het Veganistengilde en die van het Vleesgilde. 
Julia Drijver, eerstejaars lid bij Prometheus, versus Steven Assenberg, vierdejaars en voormalig praeses in het 
bestuur Nehalennia.

Julia: “Eerlijk gezegd heb ik geen idee 
waarom jullie mij hebben gevraagd voor 
dit interview.”
Steven: “Een Pyros over idealen, 
hmmm… Ik praat zelf altijd veel over 
politiek. Daarin zit natuurlijk ook het 
nodige idealisme.”
Julia: “Wacht, is het misschien omdat 
ik veganist ben? Dat draait om mijn 
idealen.”
Steven: “O en hebben jullie mij dan 
uitgenodigd als praeses van het 
Vleesgilde?”
Julia: “O man, jullie willen gewoon een 
conflict creëren.”
Steven (lacht): “Dit wordt een pittig 
interview.”
Julia: “Ik ben er klaar voor.”

BIO-INDUSTRIE
Julia: “Anderhalf jaar geleden ben ik 
vegetariër geworden. Ik ben m’n hele 
leven al heel erg verbonden geweest met 
dieren. We hadden huisdieren thuis en als 
kind was ik veel op de kinderboerderij. 
Ik vond koeien hartstikke leuk en 
varkens heel erg schattig. Maar als je een 
hamburger op je bord ziet liggen, sta je er 
niet bij stil dat dat een koe was. Je noemt 
het een hamburger, niet een stuk koe.”

“Via internet kwam ik toen in 
aanraking met vegetarisme. Het was 
opeens een schok voor mij, hoe erg 
verwijderd ik sta van wat ik eet. Dat vond 
ik heel vervreemdend. Ik kon niet meer 
op dezelfde manier naar vlees kijken. Ik 
ben tegen die massaproductie, dat is geen 
gezonde manier om vlees te produceren. 

Voor het milieu niet, voor de dieren niet 
en voor ons niet.”

Steven: “Ik vind de manier waarop 
de bio-industrie met beesten omgaat ook 
te belachelijk voor woorden. Allereerst 
de term ‘bio-industrie’… Hoe kan het 
dat we zo gewend zijn geraakt aan het 
eten van vlees dat we een industrie nodig 
hebben om dat te creëren? Eigenlijk vind 
ik dat iedereen die vlees eet, zelf eens 
per jaar een dier zou moeten slachten. 
Puur om dat bewustzijn te creëren, dat 
het werkelijk een levend wezen is dat je 
opeet. Dat je wel waardering voor een 
dier moet hebben. Ik vind dat je dieren 
waardig moet behandelen en een goed 
leven moet geven als dat kan.”

Julia: “Daar sluit ik me bij aan, 
dat snap je wel. Op een gegeven moment 
kwam bij mij daarom uit m’n vegetarisme 
best natuurlijk het veganisme voort. Dat 
vond ik eerst nog een lastige stap om te 
nemen, maar tijdens de EL CID ontmoette 
ik een meisje dat ook veganist was. Ik zag 
hoe zij het deed en hoe makkelijk het 
eigenlijk kan zijn. Toen heb ik het ook 
gewoon gedaan.”

DE GILDEN
Steven: “Dat ik praeses ben geworden van 
het Vleesgilde, heeft weinig met idealen te 
maken, behalve dan misschien het ideaal 
dat je moet kunnen genieten van lekker 
eten. Inmiddels heb ik het gilde trouwens 
wel ter overname aangeboden aan het 
bestuur, omdat ik er toch niet genoeg mee 
kon doen, maar ook omdat ik zelf een 
ander gilde wil beginnen dat niet alleen 
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over vlees gaat, maar meer over allerlei 
soorten eten.”

Julia: “Ik heb het Veganistengilde 
overgenomen omdat er geen praeses 
meer was en ik vond echt dat het moest 
blijven bestaan. Op dit moment is het niet 
actief, maar ik vind het leuk dat mensen 
die interesse tonen in veganisme een plek 
hebben waar ze terecht kunnen. Je hoeft 
niet per se een veganist te zijn om erbij te 
kunnen.”

VLEES EN VERVANGERS
Steven: “Ik kan me best in jou verplaatsen, 
Julia, omdat het er slecht aan toegaat in 
de bio-industrie. Waar ik zelf ook op wil 
inzetten, is dat dieren een waardig leven 
hebben. Ik probeer af en toe biologisch 
of scharrelvlees te kopen – en als mijn 
portemonnee het straks toelaat, zal ik 
daar helemaal op overstappen. Maar zelf 
houd ik teveel van vlees om het volledig 
op te geven. Door vlees toe te voegen aan 
bepaalde gerechten, kun je hele mooie 
dingen maken. Een stoofpot of een stuk 
biefstuk dat je precies op de juiste manier 
bereidt, dat vind ik heerlijk, dat eet ik heel 
graag. Verder denk ik ook dat de reden 
dat veel mensen vlees eten, is dat het al 
sinds mensenheugenis wordt gedaan.”

Julia: “Maar feitelijk gezien is de 
mens geen omnivoor, maar een frugivoor, 
dat is een subtype van herbivoor. Je zou 
het niet denken, want we eten vlees en we 
kunnen het verteren, maar dat betekent 
niet dat het onze optimale bouw is. Dat 
we vlees eten, betekent niet dat we ervoor 
gemaakt zijn.”

Steven: “Oké, maar het is wel in 
onze cultuur gaan zitten. Als we kijken 
naar bijbelteksten, of de Thora of de 
Koran – daarin wordt al beschreven hoe 
je een dier moet slachten of bereiden. We 
kennen allemaal muurschilderingen van 
jagers en verzamelaars die jagen op de 
mammoet. En dat je er ook mee opgroeit, 
doordat je ouders het eten. Ik at thuis 
vroeger zo’n vier keer per week vlees. 
M’n ouders gingen er wel bewust mee 
om, maar iedereen in ons gezin hield van 
vlees.”

“Sinds ik op mezelf woon, eet ik 
minder vlees, omdat het zo duur is. Ik 
kook ook wel eens bewust vegetarisch. 
Bij Eten-bij-een-Prometheaan probeer 
ik bijvoorbeeld ieder jaar een compleet 
vegetarische maaltijd te maken. De laatste 
keer heb ik couscous gemaakt. In het 
originele recept moest er dan kip in, maar 

Julia’s recept:
Pømpoencurry

Wat heb je nodig?
1 pompoen (ongeveer 900 gram)
een stukje gember (4 cm)
4 sjalotten
4 teentjes knoflook
1 verse rode chilipeper
1 bosje verse koriander
archideeolie 
1 theelepel mosterdzaadjes
20 currybladeren
1 theelepel kurkuma
1 x 400 gram blik tomatenblokjes
2 x 400 gram blikken kokosmelk
1 x 500 gram spinazie

Bereidingswijze
1. Snijd de pompoen in stukken van 3 bij 3 cm en snijd de gember in reepjes. 
Pluk de blaadjes koriander en hak de steeltjes eraf.
2. Giet een flinke scheut arachideolie in een grote pan en zet die op een hoog 
vuur. Voeg de gember, knoflook, rode peper en sjalotten toe. Breng het geheel 
vervolgens terug tot een matig vuur. Kook tot ze goudbruin zijn, roer af en 
toe en voeg de mosterdzaadjes, currybladeren, stengels en koriander toe. 
Bak tot de currybladeren knapperig worden. Voeg de kurkuma, tomaten 
en kokosmelk toe. Breng het geheel aan de kook. Voeg de pompoen en de 
spinazie toe. Zet het vuur laag, dek de pan af met een deksel en laat het 45 
minuten staan. Controleer af en toe en voeg een scheutje water toe als het er 
een beetje droog uitziet.
3. Als de tijd om is, neem dan de deksel eraf en laat het nog 15 minuten koken 
tot de saus mooi en dik is.
4. Strooi de korianderblaadjes erover heen en serveer het gerecht met rijst, 
naanbrood en chutneys en dips erbij.
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ik heb ‘kipstuckjes’ van de Vegetarische 
Slager gekocht. Dat smaakte best goed. 
Niet de textuur van kip, maar een prima 
vervanger.”

Julia: “Die kipstuckjes vind ik ook 
echt lekker. Maar eigenlijk ben ik niet 
zo’n fan van de meeste vleesvervangers. 
Als mijn moeder kookt, vind ik het prima, 
en dat is ook makkelijk voor haar. Maar 
als ik zelf kook, doe ik meestal gewoon 
meer groente in een gerecht. Ik kook 
graag zelf.”

IDEALEN UITDRAGEN?
Julia: “Ik heb m’n veganistische idealen 
een tijdje echt actief uitgedragen, maar 
dat ben ik een beetje afgeleerd. Veel 
mensen kijken je raar aan en zien je als 
predikant. Ik stond daar eerst niet zo bij 
stil, omdat ik zelf heel erg overtuigd ben 
van die idealen. Als je dan andere mensen 
spreekt, is het lastig om je te realiseren 
dat niet iedereen er zo over denkt. Aan 
het begin had ik hele heftige discussies 
erover. Dat was niet altijd even leuk.”

Steven: “Ik denk dat ik wel 
begrijp waarom die discussies zo moeilijk 
zijn. Dat komt omdat mensen worden 
aangetast in iets dat ze altijd doen, maar 
zich niet zozeer bewust zijn van hoe het 
eraan toegaat in de bio-industrie. Mensen 
worden geconfronteerd met iets waar 
ze eigenlijk zelf aan bijdragen, terwijl 
ze het moeilijk vinden om de overstap 
naar veganisme te maken. Ik denk dat je 
mensen uit hun comfortzone haalt als je 
erover praat.”

Julia: “Ik praat er nu alleen nog 
over als andere mensen ernaar vragen. En 
dan nog probeer ik zo luchtig mogelijk te 
blijven. Ik wil het zo veel mogelijk over 
mij laten gaan, zo van: ik heb het voor 
mezelf gedaan. Zodat het niet lijkt alsof 
ik per se vind dat de ander ook veganist 
moet worden. Ook thuis wil ik niet dat 
m’n familie denkt dat ik over ze oordeel, 
dus ik praat er weinig over. Maar intussen 
is m’n moeder wel compleet overtuigd 
om vegetariër te worden. Ze wilde kaas 
alleen nog niet opgeven, maar dit is al een 
hele stap.”

Steven: “Het liefst zou ik wel een 
wereld zien die voor iedereen – ook voor 
dieren – zo goed mogelijk is. Maar om 
dat te bereiken moet je wel grote stappen 
zetten. Vlees opgeven is iets wat ik zelf 
op dit moment nog niet kan. Maar ik 
probeer wel op mijn manier een bijdrage 
te leveren.” ■

Stevens recept:
Boeuf bourguignøn

Wat heb je nodig?
1 grote pan met een dikke bodem, het liefst een gietijzeren pan
1 fles rode wijn
200 gram spek (of spekblokjes)
750 gram rundvlees
2 uien
300 gram winterpeen
3 tenen knoflook
1 blikje tomatenpuree
250 gram champignons
2 laurierbladeren
(gedroogde) kruiden: tijm & peterselie
olijfolie
(Serveren met gekookte aardappelen en sperziebonen)

Bereidingswijze
1. Snijd vlees, groenten en champignons in stukken (grof), snijd de knoflook 
en uien fijn.
2. Gooi het spek in de pan en bak 10 minuten op een laag vuur, af en toe 
omscheppen. Schep het spek uit de pan en bewaar voor later, laat het spekvet 
in de pan zitten.
3. Bak het rundvlees in het spekvet tot het goudbruin is en schep uit de pan en 
bewaar voor later. 
4. Doe een klein beetje olijfolie in de pan en fruit de ui en knoflook in zo’n 
3 minuten, voeg vervolgens de tomatenpuree toe en mix door elkaar. Gooi 
daarna alle groenten, vlees en champignons in de pan. 
5. Voeg wijn toe aan de pan tot alles ongeveer een centimeter onder de wijn 
staat en verwarm tot de pan borrelt. Zet vervolgens het vuur laag (maar de pan 
moet nog wel langzaam blijven borrelen!) en stoof het gerecht zo’n 2,5 uur met 
het deksel op de pan.
6. Breng het gerecht extra op smaak met tijm, peterselie, peper en zout en 
serveer met gekookte aardappelen en sperziebonen. Eet smakelijk!
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door Arthur Wesselink

Grøte Idealen

Grote idealen
in hoofdjes niet zo groot.

Hoe kan nou passen een inhoud die groter is dan zijn doos?
Door niet enkel daarbinnen te creperen, maar ook daarbuiten te existeren.
Want levend in de woorden in de lucht, en op de inkt op het papier
kunnen zij ook verhuizen naar het doosje, van een ander vatbaar dier.

En door naar buiten toe te treden, kunnen zij ook hun eigen wereld smeden.
Want ze gaan werken en streven, een nieuwe wereld te gaan kneden.
Zo vormen ze genoeg ruimte om overal te kunnen leven
totdat alle andere ideeEn het uiteindelijk gaan opgeven.

Als de wereld echter terug gaat drukken en alles in het doosje krijgen lukken.
Dan gaan al die idealen, hoe groot dan ook, allen heel snel dood.

:
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Door Gijs van maanen

De Prømetheaanse burger 2.0

Een jaar geleden schreef ik in de Pyros dat 
het Prometheus zou sieren een meer actieve 
en aanwezige rol te spelen in de ontwikkeling 
en stimulering van de burgerschapscapaciteit 
van haar leden. In het stuk onderstreepte ik 
het belang van het bevorderen van een vorm 
van burgerschap waarin het lidmaatschap van 
de politieke gemeenschap centraal staat. Juist 
een vereniging als Prometheus, zo betoogde 
ik, is uitermate geschikt om te fungeren als 
een ontmoetingsplek en discussieplatform 
voor de jonge slimme student met een open 
houding – oftewel: de gemiddelde Prometheaan. Ik stelde voor 
eens een lokale politicus uit te nodigen voor een lezing, of een 
debat te organiseren over de vluchtelingencrisis. Helaas is er bij 
mijn weten noch met woorden, noch in daden op mijn betoog 
gereageerd. Vandaar hierbij mijn tweede poging tot het in 
leven roepen van een breed gedragen, gilde-overstijgend debat 
binnen Prometheus over zaken die ons allen, direct dan wel 
indirect, aangaan.

 Wat ik hierbij niet ontken is dat er binnen Prometheus 
wordt gediscussieerd over de wijze waarop individuele 
Prometheanen hun leven moeten inrichten, en het beleid wat 
regeringen in binnen- en buitenland zou moeten uitvoeren. Ik 
weet dat dergelijke discussies worden gevoerd. Ook ben ik mij 
bewust van het bestaan van een reeks specifieke gilden waarvan 
onze leden lid kunnen worden om te praten over bijvoorbeeld 
veganisme, politiek, feminisme en de betekenis van het man-
zijn binnen een vereniging waarvan een meerderheid van de 
leden zich niet als zodanig identificeert.  Prometheus profileert 
zichzelf met andere woorden als een vereniging waar je naar 
hartelust activiteiten kan ondernemen die passen binnen jouw 
straatje, zonder dat je verplicht bent tot het doen van dingen 
waar je echt geen zin in hebt. Dit is een belangrijk en positief 
kenmerk van de vereniging. Het gevolg hiervan is wel dat 
de discussies over vereniging-overstijgende problematiek 
(politiek, met andere woorden), ook enkel plaatsvinden 
tussen de muren van de Keyzer, of binnen de grenzen van het 
betreffende gilde, waarin men niet bang hoeft te zijn voor de 
onwelgevallige mening van de ander.

 Volgens Hannah Arendt worden onze identiteiten 
gevormd op de momenten waarop wij onszelf uiten in de 
publieke sfeer.1 Mens-zijn, aldus Arendt, is afhankelijk van 
de interacties met andere mensen waarin gezamenlijk wordt 
gewerkt aan de identiteiten van alle betrokken individuen, 

en aan een verhaal waarin uitleg wordt 
gegeven aan hoe de identiteiten van deze 
individuen met elkaar samenhangen. Met 
andere woorden: volgens Arendt wordt jouw 
identiteit als Prometheaan bepaald door jouw 
interacties met andere Prometheanen waarin 
tegelijkertijd betekenis wordt gegeven aan de 
identiteit van de vereniging zelf. Losjes hierop 
voortbordurend denk ik dat de ontwikkeling 
van burgerschapscapaciteiten kan worden 
gestimuleerd door het organiseren van 
kroeg- en gilde overstijgende activiteiten 

waarin Prometheanen (die elkaar daarbuiten wellicht weinig 
tot niet spreken) de mogelijkheid krijgen gezamenlijk te 
werken aan individuele en collectieve verhalen. Hierin kan 
worden gesproken over problemen als klimaatverandering, 
leenstelsels, Donald Trump, de Tweede Kamerverkiezingen of 
de maatschappelijke relevantie van de studie Egyptologie.

 Door hier met elkaar over in discussie te gaan vorm 
je niet alleen een mening over bijvoorbeeld het idee bindende 
referenda in te voeren in Nederland, maar ontwikkel je 
tegelijkertijd een betrokken houding of attitude ten opzichte 
van politiek handelen in de publieke sfeer. Anders gezegd: 
door deel te nemen aan discussies over dergelijke problematiek 
ontwikkel je niet alleen een mening over een bepaald vraagstuk 
(‘Ik ben het eens met het invoeren van een bindend referendum 
om die en die reden’) maar ook een bepaalde betrokken 
houding die jouw handelen met betrekking tot dergelijke 
vraagstukken motiveert. Ik denk dat het ontwikkelen van 
een mening over dergelijke problematiek, alsmede een open 
houding die het mogelijk maakt deze mening tot uiting te 
brengen2, belangrijke onderdelen vormen van het lid-zijn van 
een politieke gemeenschap.

 Prometheus is meer dan een middel tot het faciliteren 
van cultureel verantwoorde gezelligheid. Idealiter ontwikkelt 
zij zich tot een platform waarop ook aandacht wordt geschonken 
aan de ontwikkeling van de maatschappelijke en politieke 
betrokkenheid van haar leden. Dit vereist enig handelen van 
twee partijen. Leden dragen hier aan bij door het organiseren 
van activiteiten waarin aandacht wordt geschonken aan 
maatschappelijke problemen. Ik weet dat enkele gilden dit 
al doen. Helaas heeft het interesse-specifieke karakter van 
gilden tot gevolg dat dan ook maar een beperkt aantal leden 
deelneemt, en dat heeft daarnaast tot gevolg dat men vaak 
niet over het betreffende onderwerp hoeft te discussiëren 

Hierbij mijn 
tweede poging 
tot een breed 
debat binnen 
Prometheus.

“

”
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omdat men al min of meer over consensus over het onderwerp 
heeft bereikt. In de tweede plaats denk ik hier aan het bestuur, 
dat wat mij betreft een grotere rol heeft dan enkel het organiseren 
van een wekelijkse lezing. Zij dient het voortouw te nemen in de 
ontwikkeling van haar leden tot betrokken burgers. Een manier om 
dat te doen is, bijvoorbeeld, het organiseren van debatavonden naar 
aanleiding van maatschappelijke thema’s. Wat voor invloed heeft de 
uitslag van de aankomende verkiezingen op het cultuurbeleid? Kan 
Prometheus hier als culturele vereniging wat aan doen? Een ander 
voorbeeld van een manier waarop een vereniging als Prometheus 
haar maatschappelijke betrokkenheid kan tonen is sinds dit jaar te 
vinden aan de Derde Binnenvestgracht te Leiden. Daar is een tijdelijk 
restaurant (de ‘Happietaria’) geopend dat wordt gerund door enkele 
studentenverenigingen en waarvan de winst gaat naar een goed 
doel. Al weet ik niet of ik het zelf eens ben met dat specifieke doel, 
ik vind de wijze waarop de groep verenigingen poogt hun idealen te 
verwezenlijken en daar ook publiekelijk een standpunt over inneemt, 
prijzens- en nastrevenswaardig. ■

Noten
1 Zie hiervoor hoofdstuk vijf uit Hannah Arendt, De Menselijke Conditie. 
Vertaald door C. Houwaard. Amsterdam: Boom, 2009.
2 Jane Bennett legt dit onderscheid tussen een verzameling morele principes 
en een houding die het mogelijk maakt deze principes tot uiting te brengen, 
verder uit in hoofdstuk zeven van haar The Enchantment of Modern Life: 
Attachments, Crossings, and Ethics. Princeton: Princeton University Press, 2001.

Illustratie:
Valeria papavoine

advertentie
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Door Eline Berkhout

De laatste maanden van 2013 waren ze te zien 
tijdens elk reclame blog op SBS 6; advertenties 
voor een nieuwe realityshow waarin vijftien 
pioniers samen een samenleving op zouden 
gaan bouwen. Het programma zou Utopia 
gaan heten, vernoemd naar het gelijknamige 
boek van Thomas More over de ideale 
samenleving.  Het programma was niet veel 
soeps, bleek echter al snel.  Utopia bestaat 
uit een stelletje ongeregeld dat samen in een 
loods zit en niet bijzonder veel doet. Een 
ideale samenleving kun je Utopia dan ook 
niet noemen. Wonder boven wonder  is het 
ondertussen al iets meer dan drie jaar op TV, en ik weet niet hoe 
het met jullie zit, maar ik volg Utopia op de voet.

Voor de mensen die niet helemaal weten hoe Utopia 
werkt zal ik het even uitleggen. Stel je Big Brother voor, maar 
dan met contact met de buitenwereld, en een permanent verblijf. 
Het moment dat je je opgeeft voor Utopia beloof je namelijk 
15 maanden in een loods in Laren te zitten. Doe je dit niet ben 
je je “borg”  kwijt (Dit is een bedrag dat elke nieuwe inwoner 
moet betalen bij binnenkomst om hun verblijf te garanderen. 
Vertrekken ze voor de 15 maanden op zijn krijgen ze hun geld 
niet terug). Elke twee maanden is er een stemming, waarbij een 
van de bewoners vervangen wordt door een 
nieuwe Utopiaan. Ondanks dat je contact met 
de buitenwereld mag hebben is het tijdens 
het verblijf in Utopia alleen maar toegestaan 
om brieven naar vrienden en familie te 
sturen. Echt bezoek mag enkel twee keer per 
jaar. Naast een loods, een akker, een paar 
bomen en erg veel lege ruimte is er enkel 
tot je beschikking wat je zelf bouwt. Oh, en 
camera’s volgen 24/7 alles wat je doet.

Ik hoor je al denken, waarom  zou je 
hieraan mee willen doen? Het idee is simpel. 
Om de ideale samenleving op te bouwen.

Ik kan je vertellen, erg geslaagd is 
die samenleving niet. Door de jaren heen 
zijn er veel nieuwe machtsstructuren en 
verdiensystemen bedacht, maar wat er ook 
geprobeerd werd, alles ging uiteindelijk toch 
weer precies zoals het in de “buitenwereld” 
ook gaat. Hierdoor ontstonden discussies over 
of de bekende samenlevingsstructuren dan 

misschien ideaal zijn, en of er niets nieuws in 
Utopia ontstaat omdat de beste structuur al 
bedacht is. En dit is precies waarom ik Utopia 
zo’n ontzettend fascinerend programma vind. 

We kunnen duidelijk nog veel 
verbeteren aan de wereld, en het idee om 
een miniatuurland te stichten waarin van 
alles en nog wat geprobeerd kan worden 
is niet verkeerd. Ik denk echter dat de 
programmamakers de inwonerssamenstelling 
iets anders hadden kunnen aanpakken. We 
kunnen denk ik niet ontzettend veel leren 
van volwassen mensen die verbaasd zijn dat 

kippen niet bevallen maar eieren leggen en geloven dat Turkije 
deel uitmaakt van India.

Verwacht helemaal niks van dit programma. De meeste 
inwoners zitten enkel in Utopia zodat ze niet hoeven te werken. 
Er is weinig ambitie, en zeker niet erg veel initiatief. Het is 
eigenlijk vooral ontzettend grappig om deze mensen dagelijks 
bezig te zien. Maar door programma’s als Utopia begin ik 
mezelf wel vragen te stellen. Zijn de structuren en systemen die 
wij gewend zijn wel ideaal, of doen we slechts dingen op een 
bepaalde manier omdat ze altijd zo zijn geweest? Toch zeker 
iets om te bespreken bij de volgende borrel! ■

Ik kan je 
vertellen, erg 
geslaagd is 
deze ideale 

samenleving 
niet. 

“

”

Utøpia, De ideale samenleving
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door Yorim Christiaanse

Pyrøs Universalis

Zeven jaar geleden ben ik Life Science 
and Technology gaan studeren om 
ziektes te genezen. De uiteindelijke 
kroon op m’n studie werd een stage 
bij het LUMC, waar ik onderzoek deed 
naar migraine. Een uitermate geschikte 
kandidaat, en ik mocht daarnaast met 
stamcellen werken!

Wat me vooral opviel tijdens 
m’n stage is dat de ziekte onderdeel 
lijkt te zijn van een grotere groep 
aandoeningen. Ze hebben allemaal 
ongeveer dezelfde genetische oorzaak, 
maar de ziektebeelden zijn heel breed. 
Er wordt hierdoor ook wel gesproken 
over “cerebrale ionopathieën”, of ziektes 
waar de balans in de ionenhuishouding 
het centrale mechanisme is. Nu moet ik 
wel zeggen dat bij migraine heel veel 
andere factoren zijn gevonden, dus het 
is niet alleen de balans in ionen die de 
ziekte veroorzaakt. Migraine is polygeen; 
we hebben veel genetische variaties 
gevonden die iets met de ziekte te maken 
hebben (statistisch verband). Al die 
variaties maken ook duidelijk waarom 
migraine zo veel voorkomt (wereldwijd 
de derde meest voorkomende ziekte): 
een kleine set aan variaties kan al het 
ziektebeeld opleveren.

Er zijn ook versies van 
migraine die door maar 
één mutatie ontstaan, en 
deze versies zijn een goede 
start om de ziekte mee te 
doorgronden. Immers, je 
hoeft maar naar één gen te 
kijken om te weten waar 
de oorzaak zit. Tijdens 
mijn stage heb ik gekeken 
naar neuronen met een 
calciumkanaal dat door 
een enkele mutatie veel 
makkelijker open gaat. Het 
kanaal zit aan het eind van 

het axon van een neuron, en wordt 
gebruikt om het elektrische signaal 
door te sturen naar het volgende 
neuron. De kanalen leiden, door het 
vergemakkelijkte opengaan, tot het 
veel vaker doorsturen van signalen, 
wat een verhoogde activiteit oplevert 
binnen neuronale circuits. De theorie 
is dat de verbonden neuronen elkaar 
in een spiraal gaan versterken, waarna 
er processen in gang worden gezet die 
leiden tot migraine.

Interessant om te melden is dat 
mutaties in dit gen op een andere plek 
kunnen leiden tot verschillende vormen 
van ataxie, of het tijdelijk niet goed 
kunnen besturen van je spieren. In dit 

geval gaat het kanaal te moeilijk open en 
heeft dit het omgekeerde effect: signalen 
worden niet doorgestuurd, waardoor 
je moeite hebt met spiercoördinatie. 
Er zijn ook andere genen waarbij één 
mutatie migraine oplevert, en ook daar 
zie je dat mutaties op andere plekken 
in deze genen ziektes als epilepsie 
en verlamming veroorzaken. Het 
mechanisme is wederom te vinden in het 
in balans houden van ionen.

Tijdens mijn stage heb ik een 
vergelijking gedaan tussen kweekjes 
met neuronen, waarbij de ene kweek 
de migraine-mutatie had en de andere 
niet. De kweekjes waren ongeveer zo 
groot als een eurocent en zijn gegroeid 
op een ondergrond met elektroden. 
De communicatie tussen de neuronen 
konden we zo oppikken en analyseren. 
En daar kwam wel iets leuks uit! De 
neuronen met de mutatie bleken veel 
actiever te zijn dan de kweekjes zonder, 
en ze vertoonden bepaald gedrag dat 
niet eerder was gezien! Dit gedrag leek 
iets weg te hebben van het versterkte 
doorsturen van signalen, wat mogelijk 
een oorzaak is van migraine. 

Ik vond de resultaten erg interessant, 
en aangezien het een exploratieve 

studie is, zal er nog veel 
onderzoek op dit onderwerp 
volgen. De conclusie dat 
het nieuwe gedrag een 
beginfase van migraine lijkt 
te zijn, heeft uiteraard nog 
veel onderbouwing nodig. 
Maar als uitkomst van een 
afstudeerstage wil ik er best 
een beetje mee showen! ■

Zeven jaar 
geleden ben ik 
Life Science 

and Technology 
gaan studeren 
om ziektes te 

genezen.

“

”
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Door Francine Maessen

Prometheaanse bøekenkasten

Door Francine Maessen

Student Film- en Literatuurwetenschap Laurens heeft 20 meter boeken in zijn kamer staan, maar moet daar wel 
nog twaalf meter van lezen. Hij bespreekt met ons zijn collectie poëzie, de Nobelprijswinnaars, en zijn budget.

“Ik heb een hele kast voor poëzie. Dat is echt mijn kindje. Ik 
ben wel een beetje aan het cheaten want daar onderin zit ook 
nog m’n toneel en wat graphic novels. Ik heb nét geen hele Billy 
vol aan poëzie. Ik orden het alfabetisch op auteur, en ik scheid 
wat ik al heb gelezen en wat niet. Ik heb een mooie serie van 
Nederlandse vertalingen van Nobelprijswinnaars en die staan 
bij elkaar, maar de andere werken van Nobelprijswinnaars 
staan gewoon door de kasten verspreid. Die Proust-collectie 
heb ik van mijn oom gekocht, maar zoals bijna iedereen met 
Proust in z’n kast, heb ik het nog niet gelezen.” (zie foto 1)

Foto 1: Laurens en zijn poëzieboekenkast

Foto 2: De boekenkast met romans

“Ik heb anderhalve Billy voor romans, en die gaat maar tot 
de M, want toen waren de kasten vol. N tot en met Z staat 
hieronder.” (zie foto 2)

 “Ik heb mezelf nu best een groot boekkoopverbod opgelegd, ik 
zoek nu vooral nog poëzie en die serie van Nobelprijswinnaars. 
Ik probeer te stoppen met meer boeken kopen maar er waren 
maanden dat ik er zeker 200 euro aan uitgaf, en soms nog wel 
meer. Zo vul je wel snel een kamer, wat leuk is, maar je raakt 
ook snel door je studieleningen heen, wat minder leuk is.

Ik ben best trots op wat ik heb staan, ik heb ook een goede 
diversiteit aan auteurs. Nog niet zo heel divers op gender, 
daar werk ik aan, maar verschillende etniciteiten zijn goed 
vertegenwoordigd. Ik hou wel van obscure dichters dus ik 
heb Jiddische poëzie staan, Kroatische poëzie, een Sloveen, 
iemand uit Albanië, een Palestijn. Van de meeste talen die in 
het Nederlands zijn vertaald heb ik wel iets van poëzie in huis.” 
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door Vera verkooijen

Culturele Agenda
door Vera verkooijen

Evenementen

Utrecht International Comedy Festival

Tijdens het Utrecht International 
Comedy Festival komen de beste 
komieken van over de hele wereld 
optreden. Dit festival is met 60 
gevestigde, nieuwe, baanbrekende en 
onovertroffen optredens het grootste 
stand-up comedyfestival van de Benelux.
Als jij van lachen, gieren en brullen 
houdt is dit hét festival voor jou!

Wanneer: 31 maart en 1 april
Waar: TivoliVredenburg, naast Utrecht CS
Kosten: €52,- voor een passepartout, 
€28,50 voor een dagticket
Meer informatie:
utrechtinternationalcomedyfestival.nl

Boekenfestijn

Het boekenfestijn is bij veel 
Prometheanen al erg geliefd. Wat veel 
niet weten, is dat ook in dichtbij België 
dit festijn regelmatig plaatsvindt. Vind je 
het niet erg om eventjes te reizen, bezoek 
dan het Boekenfestijn in Kortrijk!

Wanneer: 6 t/m 9 april
Waar: Kortrijk Xpo, België (vlakbij Brussel)
Kosten: Gratis toegang, neem wel cash 
mee om boeken aan te kunnen schaffen!
Meer informatie:
boekenfestijn.com

Tentoonstellingen DichtBij

Nationale Museumweek

De Nationale Museumweek is een week 
waarin de ongeveer 400 aangesloten 
musea extra aandacht besteden aan 
museale collecties. De Museumweek 
staat dit jaar in teken van de vraag wat 
“ons echte goud” is. Veel musea hebben 
een pronkstuk uitgekozen om in deze 
week extra te benadrukken. 

Wanneer: 3 t/m 9 april
Waar: Musea door heel Nederland 
Meer informatie: 
nationalemuseumweek.nl

Canadese Inuit Kunst

De Inuit is een fascinerende inheemse 
bevolkingsgroep uit Canada. Naast 
een rijke mythologie werd er door 
deze bevolkingsgroep veel kunst 
gemaakt. Naar aanleiding van het 
150-jarige bestaan van Canada is nu 
deze galerijtentoonstelling opgezet. Het 
beloofd een bijzondere collectie te zijn!

Wanneer: 11 maart 2017 t/m 7 januari 2018
Waar: Museum van Volkenkunde, Leiden
Kosten: Gratis met museumjaarkaart of 
als Leids Student!
Meer informatie:
volkenkunde.nl

Tentoonstellingen Verder weg

World Press Photo 2016

Het World Press Photo Photobook 
2017 komt er alweer aan, maar de 
winnende foto’s van 2016 worden 
nog even tentoongesteld in Kampen!  

Wanneer: 8 maart t/m 3 april
Waar: World Press Photo, Zwolle
Kosten: €4,- voor studenten
Meer informatie: 
worldpressphotozwolle.nl

40 jaar Playmobil

Playmobil is een van de meest geliefde 
speelgoedsoorten, maar veel mensen 
weten niet dat het ontstaan is door een 
tekort aan kunststof waardoor er met 
een zo’n rendabel mogelijk gebruik 
speelgoedpoppetjes gemaakt moesten 
worden. Wil je hier nu meer over weten 
en meegevoerd worden naar jouw 
kindertijd? Deze reizende tentoonstelling 
staat in het Limburgs Museum in Venlo. 
(Ook leuk voor Lego- en Knexliefhebbers) 

Wanneer: 15 oktober 2016 t/m 27 augustus 2017
Waar: Limburgs Museum, Venlo
Kosten: €11,- voor volwassenen, €4,- voor 
CJPpassen en gratis met museumjaarkaart
Meer informatie:
Limburgsmuseum.nl
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Door Sander Huls

Quøtes

Kees:
Waarom gaat het bij Prometheus altijd over Hitler?

Alina:
Ik hou zo erg van deze vereniging, death threats waren nog nooit zo leuk!

Bastiaan:
Verpaupering en Hema is een dubbelop-constructie.

Bastiaan:
Het was me een waar genoegen om aan iedereen tegen hun zin zoenen uit te delen.

Bo:
Je kan iemand helemaal de tyfus in knuffelen.

Joris:
Is dat een quote? Ah nee, hij is niet seksueel genoeg.

Loes: 
Bo is een pinguïn aan het ontvoeren.
Bo: 
Gerard, hoeveel is een pinguïn op de balans waard?

Gerard:
Er zitten drie minuten tussen glitterballonnen en Hitler.

Emily:
Nu ik een leven heb is gamen een stuk moeilijker.

Freya:
Ik vergeet de hele tijd dat ik mijn benen bij elkaar moet houden.

Marike:
Praten ze zoals normale mensen of spreken ze Deens?

Nina:
Ik wil niet impliceren dat ik seks heb in bosjes.

Ward:
Ik mag niet strippen van Sinterklaas.

Niels:
Sander, ik vind het een persoonlijke
belediging dat je mij volwassen noemt.

Bastiaan:
Eveline, heb je dat Speld-artikel
gelezen over dode kinderen onderin
ballenbakken? Ik moest gelijk aan jou
denken.

Kees:
Als Sander Teuchies zich uitschrijft is
hij na drie dagen weer terug.

advertentie
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De Laatste Pagina:
de vrøegere ideale baan van de redactie

Francine:   Ik had een enorme tuin en een 
zwembad tot mijn beschikking, en toch 
wou ik alleen maar lezen. In verband 
met een temperatuur van 40 graden deed 
ik dat maar wel vanuit het zwembad. De 
literaire sector zat er al vroeg in bij mij.

Freek: Mijn droom was ooit fotograaf te 
worden – net als mijn vader. Tijdens een 
vakantie naar de Ardennen had ik voor 
het eerst geen wegwerpcamera, maar een 
écht toestel mee, weliswaar van knalrood 
plastic, maar toch redelijk professioneel, 
vond ik zelf. Aan de kinderen van een 
naburig vakantiehuisje beloofde ik de 
kiekjes op te sturen. Maar eenmaal terug 
in Nederland liet ik het na om de foto’s te 
laten ontwikkelen. Een jaar later kwam 
ik het rode fototoestel weer tegen, met 
nog steeds hetzelfde rolletje erin. Een 
keiharde confrontatie met de realiteit 
– misschien moest ik toch maar geen 
fotograaf worden.

Eden: Mijn ideale baan kan je ‘super-
vrouw’ noemen, want alle ‘superfiguren’ 
uit bijv. Marvel hebben een bepaalde 
vaardigheid die WIJ niet hebben en 
normaal gesproken nooit zullen hebben. 
Dat bewonderde ik eigenlijk altijd, toen 
ik klein was in mijn vrije tijd, en nu meer 
vlak voordat ik in slaap val. De meest 
voorkomende vaardigheid is vliegen. In 
de meest naturalistische droom die ik heb 
gehad - in de zin dat ik daar méé moet 
hebben bewogen - was deze vaardigheid 
geuit als een soort schoolslag in een 
verticale richting in de lucht. 

Larissa: Vroeger was mijn ideale beroep 
prinses zijn, net als mijn denkbeeldige 
vriendin Prinses Sisi, waar ik uren mee 
kon praten. Daarnaast wilde ik ook 
dolfijnentrainer en detective worden, 
want alleen prinses is ook zo saai.

VERA: Ik wilde altijd zó graag Zwarte 
Piet worden! Het was mijn droom om 
me te verplaatsen in een van de roeten 
vrienden van Sinterklaas en de hele 
nacht te klimmen en klauteren! Nu kan 
ik  met trots melden dat deze droom al 
meerdere malen is uitgekomen, maar of 
dat in de toekomst nog eens gebeurt… 

Gijs: Samen met mijn broertje mocht 
ik lang geleden een vraag stellen bij het 
programma Het Klokhuis. In retrospect 
zie ik dit als een voorbode op mijn ideaal 
professioneel doordenker en -vrager te 
worden.
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