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Beste lezer,
Thuis is een begrip dat voor iedereen iets anders 

betekent. Voor sommigen is het veilig op de bank zitten 

onder een dekentje en voor anderen is het de wereld 

ontdekken met een reisgenootje dat je niet zou willen 

missen. Op verschillende momenten in jouw leven zal 

je dat thuisgevoel ervaren, soms op meerdere plekken 

tegelijkertijd en af en toe eventjes helemaal niet. Maar 

één ding is zeker: als je Prometheaan bent, voel je je 

thuis bij onze mooie vereniging.  

In deze Pyros richten wij ons op het begrip ‘thuis’ en 

wat het voor verschillende Prometheanen, én barman 

Martijn, betekent. Aan alle eerstejaarsstudenten willen 

we meegeven dat wij hopen dat jij jouw eigen stukje 

thuis vindt, of dat nu bij onze vereniging is of bij een 

andere. Als je al voor Prometheus hebt gekozen, rest ons 

te zeggen:

 

Welkom bij Prometheus! Make yourself at home. 

We wensen jullie veel plezier met deze Pyros!

Liefs, 

Francine en Vera

P.S. Wil jij graag zien met welke Pyros Prometheanen zich 

vroeger thuisvoelden? Alle Pyroi zijn te vinden in het archief 

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

Thuis... Voor sommigen is het 
veilig op de bank zitten onder 
een dekentje, voor anderen is 

het de wereld ontdekken met een 
reisgenootje dat je niet zou

willen missen.

“

”

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, Eline 
Berkhout, Erwin Dijkstra, Gijs van 
Maanen en Larissa Koedood.

Onze dank gaat uit naar Anastasia 
Solovyeva, Arthur Wesselink, Bo 
Salomons, Debbie Splinter, Dušan 
Milenkovic, Emmy Stevens, Eva 
de Jonge, Gerard Spaans, Hester 
Be, Joris van de Riet, Marike van 
Dam, Martijn Oosterheerd, Maxine 
Rigot, Niels Rood, René Kamerich, 
Sander Huls, Valeria Papavoine en 
Ward de Kock voor hun bijdragen.

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

Kopij voor de volgende Pyros kan 
naar pyros@asvprometheus.nl 
worden gestuurd, tot uiterlijk 20 
november 2017. Gelieve (ruim) van 
tevoren contact op te nemen met 
de redactie o.v.v. ‘Freelancers’.

Colofon

Beeldverhaal door Eden Zhang
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Prometheaanse
Perspectieven

door Vera Verkooijen

Het voelt als een enorm privilege om deel te mogen nemen aan twee culturen, om twee talen 
als moedertaal te spreken en om van twee in vele opzichten tegenovergestelde wereldbeelden 
een eigen visie op de werkelijkheid te kunnen vormen. Toch is het niet zonder lasten.

Het feit dat ik in Servië ben geboren en pas in mijn vierde levensjaar naar Nederland 
gekomen ben, heeft het concept ‘thuis’ voor mij wat gecompliceerd. Omdat ik niet in Servië 
ben opgegroeid, is het moeilijk om het zonder meer mijn enige thuis te noemen; toch heb ik 
het erg vaak bezocht – bijna elke vakantie tijdens mijn schooljaren – en koester ik een grote 
liefde voor Servische volksmuziek, geschiedenis en veel andere aspecten van de cultuur.

Voor de Nederlandse cultuur voel ik niet een dergelijke liefde, maar een soort respect; 
Hollandse nieuwe aan het staartje eten vind ik fantastisch, maar ik ga me daar niet echt 
oer-Hollands door voelen. Ik denk dat dit veel te maken heeft met het feit dat ik van mijn ouders (ik spreek thuis alleen 
Servisch) en omgeving al dan niet letterlijk mee heb gekregen dat ik geen Nederlander ben en er ook nooit een zal zijn. 
Ondanks dit gevoel beschouw ik mezelf als Nederlander, hoewel niet in de puur etnische zin. Ik ben trots op Nederland en 
Nederlanders. Ik ben heel blij hier te mogen zijn opgegroeid.

Over dit laatste: Servië is een land met een prachtige natuur, geschiedenis en cultuur, maar ook met erg veel problemen: 
het minimumloon is één euro per uur; corruptie is – meer dan elders – de gewone gang van zaken; er zijn, om het zo maar 
te zeggen, hevige interne en internationale spanningen, die vroeg of laat waarschijnlijk tot een nieuwe oorlog in de Balkan 
zullen leiden. Dit zijn problemen van een dergelijk kaliber, dat zelfs als een bedachtzame Nederlandse burger erover in de 
krant zou lezen en erbij stil zou staan, hij de ernst ervan zonder ze te ervaren niet volledig zou kunnen beseffen. De last van 
dit soort zaken is voelbaar en een reden voor mij om dankbaar te zijn dat ik Nederland mijn thuis mag noemen, maar ook 
een bron van een continue melancholie; een lievend treuren over het lot van, maar ook een verlangen naar, het land waar 
ik vandaan kom, waar mijn familie woont en wiens cultuur ik me het meest toe-eigen – het land dat ik in mijn hart ook als 
thuis beschouw.

In de rubriek Prometheaanse Perspectieven zoeken we elke editie een onderwerp waar meerdere Prometheanen een 
frisse blik op kunnen geven. Ditmaal gaat het over cultuurverschillen!

De Nederlandse cultuur is voor mij altijd vanzelfsprekend 
geweest. Ik moest daarom altijd een beetje in mezelf lachen als 
ik dan met buitenlandse vrienden sprak en zij de Nederlandse 
cultuur samenvatten met ‘kaas, stroopwafels, chocomel en 
nuchterheid’. Het was toch wel meer dan dat?

Maar ergens is dit beeld natuurlijk volledig correct. Ik 
ken geen enkele Nederlander die niet defensief reageert als 
een buitenlandse toerist vraagt of er ook echte kaas bestaat in 
Nederland, en daarmee Cheddar bedoelt; ik weet niemand die 
buitenlandse vrienden niet gelijk meeneemt om een smeuïge 
warme stroopwafel op de markt te halen. Als Nederlanders zijn 
wij trots op het beeld dat er van ons bestaat en doen wij mee aan 

het versterken van dat beeld tegenover buitenlandse toeristen.  
Maar wat als je hier komt vanuit een andere cultuur en je hier 
blijft? Wat gebeurt er met de categorie mensen die langer in 
Nederland blijft dan een vakantie van zestien en een halve 
dag? Kijken zij verder dan de chocomel en de Nederlandse 
nuchterheid? Worden zij net zo defensief over kaas? Pronken 
zij ook met stroopwafels? 

In deze editie van Prometheaanse Perspectieven hebben 
we Dušan, Anastasia en Maxine gevraagd om wat te vertellen 
over hoe het is om de Nederlandse, maar ook een andere 
cultuur mee te maken. ■

éDušan Milenkovic

Verbazingwekkend vaak reageerden mensen die voor het eerst hoorden dat ik uit Rusland kwam met: “Oh, je zal zeker 
heel blij zijn dat jij in Nederland woont?”. Heel lang kon ik dat niet begrijpen en lachte ik het een beetje weg. Ik had een 
gelukkige kindertijd in Rusland en het was te danken aan puur toeval dat mijn moeder en ik naar Nederland waren 
verhuisd. Inmiddels ben ik iets ouder en heeft mijn iets beter ontwikkelde inzicht in zowel de politieke situatie in Rusland 
alswel de achtergrond van de in Nederland heersende publieke opinie mij laten begrijpen waar deze vraag vandaan kwam.

En toch blijf ik herhalen: er zijn ook hele gave dingen in Rusland en sommige daarvan zijn echt veel gaver dan in 
Nederland. Op nummer één staan ongetwijfeld Russische verjaardagen. Een Russische verjaardag kan ongeveer worden 
samengevat als een all you can eat and drink. Sommige mensen bereiden zich er dan ook op voor door de hele dag ervoor 
niks te eten: het is immers onbeleefd als je het eten op een verjaardag weigert. Voor de vrouwen van de familie vormen 
verjaardagen dé gelegenheid om hun kookskills, die enige invloed hebben op de sociale status van de vrouw binnen 
de familie, vol trots te kunnen presenteren. Je kan dan ook zeker zijn dat de tafel helemaal vol zal staan met de meest 
heerlijke gerechten die in minimaal vier gangen worden geserveerd. De hele familie 
zit om de tafel, eet, drinkt en spreekt met elkaar, wat tegenwoordig vaak uitloopt in 
gezamenlijk zingen van karaoke of, bij gebrek daar aan, vrolijk meeblèren met liedjes 
op de tv. Veel beter dan een paar magere chipjes en, met geluk, een stuk verdwaalde 
appeltaart die meestal worden gepresenteerd als verjaardags-hap in Nederland, 
vergezeld door het praten over het weer. Alle Nederlanders die ik ken die ooit een 
Russische verjaardag hebben meegemaakt zijn er jaloers op.

Maar voor Prometheanen weet ik iets anders dat ze nóg jaloerser zal maken 
op de Russen dan hun verjaardagen: boeken zijn in Rusland ruim twee keer zo 
goedkoop als hier. 

Ik ben opgegroeid op Curaçao, waarna ik op mijn achttiende naar 
Nederland ben gekomen om te studeren. Hier in Leiden volg ik nu de 
bachelors Fiscaal Recht en International Business Law.

Het lastigste aan aanpassen aan de Nederlandse cultuur was voor 
mij het verschil in emoties uiten en vrienden maken in vergelijking met 
Curaçao. In Curaçao zijn mensen meer open met hun emoties, luider, 
warmer. Dit is wel afhankelijk van wie tegenover ze staat; Curaçaoënaars 
onder elkaar is een heel andere ervaring dan anderen zullen meemaken.

Makkelijker vind ik in Nederland gezond eten, sporten en 
(natuurlijk) studeren. Makkelijker in Curaçao is naar het strand gaan, in 
contact komen met familie, en kamperen!

Elke keer als ik heen en weer reis ervaar ik nog een cultuurshock. Als ik terug ga naar Curaçao dan is de ouderwetsheid 
van het bedrijfsleven en de bureaucratie altijd een jammerlijk verschijnsel, en als ik terugkom in Nederland dan is het weer 
(natuurlijk) altijd een domper, net als de afwezigheid van glimlachen en gegroet  (afhankelijk van het seizoen, wat ook weer 
iets typisch Nederlands is).

Het is naar mijn mening erg voordelig om vloeiend te zijn in drie talen en kennis te hebben van de verschillende 
culturen in de wereld. Ondanks dat ik vooral Curaçaos ben opgevoed, omdat allebei mijn ouders ook Curaçaos zijn, heeft 
mijn Nederlandse oom vaak benadrukt dat ons Nederlands goed moest zijn. Verder heeft hij zich (wijselijk) niet bemoeid 
met onze opvoeding. 

Het is een privilege deel te mogen 
nemen aan twee culturen.“ ”Maxine Rigot

Anastasia Solovyeva
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Tiny Houses
Minder huis, 
meer leven

door Larissa Koedood

Steeds meer mensen zetten zich af tegen 
het economische idee dat we steeds 
harder en langer moeten werken om 
constant grotere en duurdere spullen te 
kunnen kopen. Mensen vragen zich af 
wanneer het genoeg is, en wat ze écht 
nodig hebben om fijn te kunnen leven. 
Rondom deze gedachten ontstaan ook 
bewegingen, waaronder de Tiny Houses 
movement. Dit is een architectonische 
en sociale beweging die zich focust op 
bewuster en duurzamer leven.

Het idee voor deze beweging is 
begonnen in Amerika, maar inmiddels 
zijn er projecten over de hele wereld, 
waaronder ook in Nederland. Tiny 
Houses zijn minimalistische huisjes die 
zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn; 
denk aan het gebruik van duurzame 
materialen en zonnepanelen en het 
recyclen van regenwater. Om je huisje 
een Tiny House te mogen noemen 
moet het op dit moment aan drie eisen 
voldoen: het moet functioneren als je 
primaire woning, het mag een maximaal 

woonoppervlak van 50 vierkante meter 
hebben, en het moet grondgebonden 
zijn.1 De rest mag je zelf invullen, wat 
resulteert in hele diverse Tiny Houses. 

De beweging draait grotendeels om 
financiële en mentale vrijheid.2 De vaste 
lasten van een klein huisje zijn laag, en 
het gebruik van duurzame materialen 
zorgt ervoor dat er weinig kosten zitten 
in het onderhoud van je huis. Omdat 
de huisjes relatief goedkoop zijn zit je 
ook niet vast aan een hoge hypotheek. 
Zo heeft 68 procent van de Tiny Houses-
eigenaren in Amerika geen hypotheek, 
in tegenstelling tot 29,3 procent van alle 
Amerikaanse huiseigenaren.3 Omdat 
je weinig tijd aan onderhoud moet 
besteden leidt het wonen in een Tiny 
House vervolgens ook tot meer vrije 
tijd, zodat je activiteiten kan doen waar 
je echt blij van wordt. De slogan van de 
Tiny House-beweging in Nederland is 
dan ook ‘minder huis, meer leven’.

Deze beweging past erg goed in de 
huidige minimalistische trend, die Marie 

Kondo ook promoot in haar populaire 
boek The Life-Changing Magic of Tidying 
Up: The Japanese Art of Decluttering 
and Organizing. Haar manier van 
organiseren focust zich op het stap-voor-
stap verzamelen van spullen binnen 
dezelfde categorie om vervolgens alleen 
de dingen te bewaren waar je blij van 
wordt. Als je ergens niet blij van wordt, 
betekent het dat het overbodig is. Deze 
manier van opruimen zorgt ervoor dat 
je continu blijft nadenken over wat voor 
jou belangrijk is. Dit zorgt er ook voor 
dat je minder spullen gaat kopen, want 
zeg nou zelf, hoe vaak koop je iets wat je 
eigenlijk helemaal niet nodig hebt? Deze 
bewuste, minimalistische manier van 
leven wordt steeds populairder, of het 
nu binnen je bestaande woonomgeving 
is, of radicaler, in de vorm van een klein, 
duurzaam huisje. ■

1. https://www.tinyhousenederland.nl/faq/
2. http://www.kustersinterieur.nl/bouw-tiny-house/
3. http://www.kustersinterieur.nl/wp-content/uploads/2015/09/TinyHouses-overzicht-schema-683x1024.jpg

In Leiden is er ook al enige aandacht voor Tiny Houses; zo wordt het idee in een aantal raadsfracties gewaardeerd, doet het Rijnlands Architectuur Platform (RAP) Leiden onderzoek naar de ideale plek voor Tiny Houses, en kan je bij het Leidse bedrijf Your Tiny House al langs om de huisjes van dichtbij te zien. We kunnen nu alleen nog maar dromen dat er over een aantal 
jaar tiny studentenwijken zijn!

Tiny Houses in Leiden

Een voorbeeld van een Tiny House dorpje in Portland, Oregon. 

Een tijdje geleden bezocht ik de IKEA in Haarlem met Mats, 
Marike en Maartje. We slenterden langs de ingerichte kamers 
en ik moest denken aan hoe een jaar eerder twee jongens 
zich stiekem opsloten in een IKEA om er te overnachten, 
tot ongenoegen van het bedrijf. De presentatoren van het 
programma Streetlab deden hetzelfde om te proberen of het 
mogelijk is te leven in de geel-blauwe woongigant. In het filmpje 
zien we hoe presentatoren Tim en Daan hun nieuwe kamer 
uitproberen. Eerst inspecteert een nietsvermoedende klant een 
bed waarop een van de twee uitrust. Vervolgens trekken beide 
presentatoren badjassen aan, gevonden in een kast, en kijken 
ze een filmpje. De nieuwe woning lijkt van alle gemakken 
voorzien – al komt er geen water uit de kraan in de badkamer.

Wonen in de IKEA. Het doet me denken aan The Truman 
Show, de film waarin hoofdrolspeler Truman Burbank al zijn 
hele leven op een gigantische filmset woont zonder dat hij dit 
weet. Alle inwoners van zijn pittoreske woonplaats Seahaven 
zijn acteurs in een soap die al dertig jaar draait. Het bestaan 
in Seahaven is zorgeloos, maar Truman kan het stadje niet 
verlaten. Om het programma financieel draaiende te houden 
wordt gebruik gemaakt van product placement, het verwerken 
van merken en producten in de show. Alles wat voorkomt in 
het programma is voor de kijkers te koop, net zoals in de IKEA-
show(room) aan elk meubelstuk een prijskaartje bevestigd is. 
Ook de positieve toon van de inwoners van Seahaven, tevreden 
in hun kleine stukje paradijs, is alomtegenwoordig in de wereld 
van de IKEA (zoals het optimistische: “Het lijkt klein, maar het 
is groter dan je je kunt voorstellen: het is ons 35 m2 huis!”).

Gedurende de film ontdekt Truman langzaam maar zeker 
dat zijn leven een illusie is en probeert hij te ontsnappen uit 
de filmset. Regisseur Christof zegt hierover tegen een criticus 
met wie hij belt: “He could leave at any time, if this was more than 
just a vague ambition, if he was absolutely determined to discover the 
truth, there’s no way we could prevent him. I think what distresses 
you really, caller, is that ultimately Truman prefers his cell, as you call 
it.” Maar heeft de regisseur hierin ook gelijk?

Toen ik in de vijfde klas van de middelbare school zat, 
kwam er een filosoof langs om een lezing te geven over de 
allegorie van de Grot van Plato, waar The Truman Show duidelijk 
deels door geïnspireerd is. In de allegorie wordt beschreven hoe 
mensen vastgeketend in een grot kijken naar schaduwen op de 
muur voor hen. De schaduwen zijn afkomstig van voorwerpen 
die achter de mensen voor een vuur heen en weer worden 
bewogen. Men gelooft dat wat men ziet echt is, ondanks 
dat het om schaduwen gaat. Uiteindelijk wordt een van de 

grotbewoners losgemaakt om eerst de voorwerpen waarmee de 
schaduwen gemaakt worden te zien en vervolgens buiten de 
grot de echte waarheid te aanschouwen.  

De lezing behandelde onder andere hoe vervelend het 
is om in de grot te zitten. Is het een duistere en enge plek? Is 
het onprettig om er vastgeketend te zitten? De tekst geeft daar 
eigenlijk weinig aanwijzingen voor. Goed, de grotbewoners 
zitten vastgeketend, maar ze lijken daar geen problemen 
mee te hebben. Er zijn ook prijzen voor wie het eerste een 
schaduw herkent en voorspelt wat deze zal doen. Toch lijkt 
het uiteindelijk verkieslijk losgemaakt te worden en de ware 
kennis te aanschouwen. Als je de ene grotbewoner die uit de 
grot mocht, zou vragen wat hij vindt, zou hij blij zijn met de 
verandering van omstandigheden en medelijden hebben met 
hen die zich nog in de grot bevinden.

Truman accepteert de hem voorgeschotelde realiteit lange 
tijd als echt, maar raakt steeds ontevredener over zijn leven 
en verlangt naar zijn ware liefde, een actrice die uit de serie 
is geschreven nadat ze heeft geprobeerd hem de waarheid te 
vertellen. Na verschillende pogingen slaagt hij erin aan het eind 
van de film de set verlaten. Hij verkiest de echte wereld boven 
zijn weliswaar utopische maar neppe oude leven. 

Terug naar de IKEA. Ook de mannen van Streetlab moesten 
hun nieuwe woning uiteindelijk verlaten. ’s Avonds zaten ze 
uren in een kast om zich te verstoppen. ’s Nachts waren ze 
bang dat ze gevonden zouden worden door de beveiliging, de 
volgende ochtend moesten ze zich wederom uren in een kast 
verschuilen om niet ontdekt te worden. Niet echt een prettige 
woonplek dus. En de twee jongens vorig jaar? Die meldden zich 
uiteindelijk zelf om vijf uur ’s ochtends toen het licht aanging 
bij een medewerker omdat ze zich verveelden. Hoe ideaal het 
ook lijkt om in de IKEA te overnachten, dat blijkt uiteindelijk 
toch maar schijn. ■

Thuis in de
IKEA

door René Kamerich
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Interview: Martijn 
Barman, of toch 

liever Hobbit?
door Eline Berkhout en 

Vera Verkooijen

Martijn is al tijden onze favoriete barman in Café De Keyzer, maar wat weten we nou eigenlijk van deze drankjes-
schenkende, vrolijke man? De Pyros zoekt het uit.

Het leven van een barman
Van cola naar cocktails, van thee naar 
shotjes; drankjes schenken lijkt bij 
Martijn in het bloed te zitten.Toch is hij 
niet zo begonnen. 

“Ik heb mijn jeugd doorgebracht in 
Lelystad. Het is heel groen daar, maar 
ook erg saai. Als kind is het natuurlijk 
fantastisch om buiten te gaan spelen, 
maar zodra je de pubertijd bereikt is 
dat wel even anders. Er was weinig te 
beleven. Voor de concerten en festivals 
ging ik dan naar Amsterdam. Toen 
ik ging studeren ben ik naar Leiden 
verhuisd en verliefd geworden op deze 
stad.”

Martijn is Archeologie gaan 
studeren met een specialisatie in 
het Caribisch gebied. Hij heeft altijd 
gehouden van de vele mogelijkheden die 
Leiden als studentenstad biedt. 

“Ik ben zelf nooit lid geworden, wel 
bijna bij Quintus, maar het bleef voor 
mij uiteindelijk toch bij niets. Alhoewel 
ik met 29 huisgenoten altijd wel ergens 
terecht kon voor een borrel of een feestje, 
terwijl ik nooit hoefde op te ruimen of 
schoon te maken! Dat vind ik zo mooi 
aan Leiden: er is voor iedereen wat te 
vinden.”

Tijdens zijn studie begon Martijn 
met werken bij een evenementen 
organisatie. Een vriend van daar vertelde 
over De Keyzer, waar ze toen net iemand 
nodig hebben. Zo is Martijn dus als 
barman bij de Keyzer terecht gekomen, 
en dat werk doet hij nog steeds vol 
plezier. 

“Ik denk dat de Keyzer een mooi 
voorbeeld is van een bruine kroeg waar 
alle mensen uit de samenleving goed 

samengaan en er weinig bonje is. De 
sfeer hier is over het algemeen goed, 
alhoewel ik natuurlijk af en toe wel eens 
politieagentje moet spelen. Dat vind ik 
het vervelende gedeelte van het werk, 
maar dat gedeelte is maar zo klein dat 
het echt niet opweegt tegen de leuke 
kanten. Voornamelijk mensen naar de 
zin maken, dat doe ik graag. Ik probeer 
altijd een glimlach op iemands gezicht te 
toveren, en dat lukt ook eigenlijk altijd.”

Een van de dingen die het werk 
af en toe minder leuk maken is dus het 
oplossen van ruzietjes, maar gelukkig 

Naast de school 
heeft ook de 
barman een 

opvoedkundige 
taak.

“

”

op een mobiel gaan zitten spelen of met 
de rug naar de bar gaan zitten. Gelukkig 
begrijpen mensen met een korte uitleg 
dat het fijner is om het anders te doen.

“Naast de school en de sportclub 
heeft ook de barman een opvoedkundige 
taak.”

Thuis
Na een lange dag werken neemt deze 
barman snel even een douche om 
vervolgens naast zijn meisje te gaan 
liggen om haar even te knuffelen. Op 
de momenten dat hij vrij heeft komt zijn 
creatieve, ietwat Prometheaanse, kant 
naar buiten. 

“Ik neem een kop koffie en pak dan 
een boek of ga wat tekenen of schilderen. 
Ik heb wel altijd een muziekje aan. Mijn 
muzieksmaak is heel divers. Ik luisterde 
vroeger veel naar punk, ska, reggae en 
elektronische muziek. Nu is daar oudere 
muziek bijgekomen. Het enige waar ik 
eigenlijk echt niet naar luister is klassiek 
en pop. Daar kan ik gewoon niets mee.”

Martijn leest dus graag, 
voornamelijk historische boeken over de 
Franse revolutie, Napoleon, Julius Caesar 
en nog veel meer. “De wetenschappelijke 
verhalen eromheen, die lees ik graag. 
Een echt favoriet boek heb ik niet echt, 

alleen de Lord of the Rings en alle boeken 
die daaromheen hangen zoals De Hobbit 
en de Silmarillion blijven me altijd bij. 
Toen ik elf was had ik de serie al dertien 
keer gelezen. Mijn moeder zegt altijd dat 
het door haar komt. Zij las de Lord of the 
Rings toen ze zwanger van mij was.”

Naast deze bezigheden in zijn vrije 
tijd fietst Martijn graag. 

“Ik kom pas echt tot rust als ik op 
de racefiets zit. Je bent fysiek dan zo 
hard bezig, maar je gedachten staan op 
nul of gaan juist alle kanten op. Je bent in 
ieder geval even niet bezig met werk of 
de dagelijkse zaken. Even 150 kilometer 
afzien op een racefiets, het liefst berg op, 
daar houd ik van.”

Keyzerlijke liefde
Voor Prometheus is De Keyzer al tijden 
een soort thuisbasis, en ook voor Martijn 
voelt dit zo. 

“Het is voor mij echt mijn tweede 
huiskamer. Ik kom hier graag in mijn 
vrije tijd, als ik niet hoef te werken. Ik 
ga wel eens naar andere kroegen, maar 
bij De Keyzer kom ik altijd wel iemand 
tegen die ik ken. Het is een tweede thuis, 
dat is fijn.”

Het tweede thuis De Keyzer, het 
eerste thuis Leiden en zijn nieuwe 

Er zijn 
gesprekken 

geweest om te 
kijken of ik ooit 
De Keyzer kan 
gaan runnen - 
daar werken we 
nu langzaam 

naartoe.

“

”laat Martijn zich niet zo vaak op zijn 
kop zitten door baretiquette of de 
afwezigheid daarvan. 

“Ik kan er goed tegen als mensen 
baretiquette niet volgen. Alleen als 
ze zonder ‘mag ik’ of ‘alsjeblieft’ een 
drankje bestellen vind ik dat niet fijn. Ik 
ben je slaafje niet, denk ik dan altijd. Ik 
probeer het dan op een speelse manier 
op te lossen en dat werkt gelukkig vaak 
wel.”

Ondanks dat sommige etiquette 
voor de meesten vanzelfsprekend zijn, 
blijven er op avonden mensen die opeens 
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de vrouw met wie ik oud wil worden en 
kindertjes wil hebben. Er is geen ander 
die aan haar kan tippen. Natuurlijk kost 
een relatie werk en af en toe moeite en 
energie, maar voor haar doe ik dat graag. 
Iedereen zegt dat het een grote beslissing 
is, maar zo voelt dat niet. We horen 
samen en dat gaan we met het mooie 
gebaar van ‘ja’ zeggen vastleggen.”

De twee trouwen in oktober in 
Frankrijk, maar dit was niet de plek die 
ze eerst wilden.

“Ja, de vergunningen voor het 
feest waren nog niet rond voor een 
leuke oude boerderij in Leiderdorp. 
Dus dat betekende dat we snel iets 
anders moesten gaan zoeken. Een aantal 
vrienden uit Colombia hadden voor onze 
datum namelijk al een ticket geboekt. 
Toen kwamen we uit op een fijne locatie 
ter hoogte van Versailles.”

Gelukkig plant de barman om, na 
een mogelijke huwelijksreis, met zijn 
geliefde gewoon terug naar Nederland 
te komen. 

“We zijn dus net verhuisd en hier 
willen we sowieso nog twee jaar blijven 
zitten. Daarna willen we iets gaan kopen, 
ook met het oog op gezinsuitbreiding. 
Want kinderen willen we graag! 
Natuurlijk ligt het er altijd aan hoe 
het met haar werk zit, maar voorlopig 
blijven we in Nederland.”

Toekomst
Naast een liefdevolle toekomst, heeft 
Martijn veel andere plannen. 

“Toen ik net klaar was met mijn 
studie waren er weinig banen in de 
archeologie. Ik zou nu toch graag deze 
oude liefde weer een beetje oppakken, 
maar niet op de manier die ik op mijn 
studie heb geleerd. Ik ben hobbymatig 
begonnen met het schrijven van verhalen 
en schilderen van tekeningen en ben 
bezig met het maken van kinderboeken. 
De boeken gaan over een Nederlands 
jongetje, want daar heb ik toch de meeste 
affiniteit mee, en hoe hij in contact komt 
met verschillende culturen in Midden- 
en Zuid-Amerika.”

Ook in De Keyzer ligt voor onze 
favoriete barman een goede toekomst. 

“Er zijn gesprekken geweest om 
te kijken of ik ooit De Keyzer kan gaan 
runnen. Daar zijn we nu langzaam 
naartoe aan het werken en ik hoop dat dit 
gaat lukken ook. Ik zou het fantastisch 
vinden om een tent als deze te runnen, 

maar het liefst natuurlijk gewoon hier. 
Mijn hartje ligt bij De Keyzer.”

Over Prometheus laat Martijn nog 
kwijt dat hij benieuwd is naar wat de 
komende jaren gaan brengen. 

“Ik heb Prometheus nu al door 
de jaren heen meegemaakt en ik heb 
Prometheanen ook zien groeien. Mensen 
kruipen een beetje uit hun schulp. Ik vind 
het leuk dat wij daar de omgeving voor 
zijn, dat dat hier kan. Ik heb mensen op 
sociaal vlak een stuk sterker zien worden 
en ik vind het mooi om te zien dat jullie 
drankgebruik wat is veranderd over de 
jaren. Nog steeds een hoop frisjes, maar 
nu ook een harde kern die biertjes haalt.”

Biertjes of geen biertjes, een plek om 
je thuis te voelen is belangrijk, zo vindt 
Martijn. 

“Doe waar je zin in hebt, laat je 
niet beïnvloeden door groepsdruk. Je 
hoeft nergens lid te worden als je niet 
wilt, maar probeer je er wel in te storten. 
Ga niet alleen op je kamertje of in de 
bibliotheek blijven, de studententijd gaat 
niet alleen om studeren! Het gaat veel 
meer op ontdekken, maar doe dat op je 
eigen manier.”

Wat de toekomst ook precies gaat 
brengen, wij wensen onze favoriete 
barman veel geluk met zijn plannen en 
zijn meisje, maar hopen wel dat we onze 
Martijn nog regelmatig vrolijk achter de 
bar zullen zien staan. ■

woning, waar hij samen met zijn 
verloofde is ingetrokken. 

“Ik ben net verhuisd naar een huisje 
die ook echt als thuis voelt, maar ik voel 
me overal in Leiden thuis. Gelukkig 
heeft mijn meisje, die Française is, dat 
ook. Ze zit zelf in het merkenrecht en als 
je dan in Frankrijk gaat wonen, kom je 
snel op Parijs uit. Dat is toch iets te duur 
en sowieso zitten we allebei niet echt op 
die stad te wachten.”

Als de vraag voorbij komt hoe ze 
elkaar hebben ontmoet begint Martijn te 
grappen: “De kerk! Nee! Ze verdronk! Ik 
heb haar uit de zee getrokken, helemaal 
gered met mond-op-mond-beademing 
en daarna netjes naar huis gebracht!”

Het echte verhaal is echter mogelijk 
nog beter: Martijn ontmoette zijn geliefde 
gewoon in De Keyzer! 

“Ze studeerde in Leiden en woonde 
in de buurt. Ik werkte op mijn verjaardag 
en het was de hele avond al rustig. 
Haar vrienden, waar ik er een paar van 
kende, zaten er en toen hebben we met 
zijn vijftienen gezellig mijn verjaardag 
gevierd. Fijn wat biertjes gedronken, en 
toen werden we aan elkaar voorgesteld 
door een vriend die cupido wilde 
spelen.”

Martijn vertelt dat er inpandig meer 
is gebeurd dan enkel een zoentje, maar 
alleen bij die avond bleef het niet. 

“We zijn nu vijf jaar samen en 
binnenkort gaan we zelfs trouwen. Dit is 

Mijn oude liefde 
voor archeologie 

wil ik weer 
oppakken, maar 
op een andere 
manier dan in 
mijn studie: ik 

ben nu bezig met 
het maken van 
kinderboeken 
over culturen 
in Midden- en 
Zuid-Amerika.

“

”

Illustratie
door Hester Be
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Enige tijd geleden ontving ik een brief. Een echte, papieren brief. 
Weliswaar was de brief getypt en ontdaan van het persoonlijke 
karakter van haar klassieke, handgeschreven variant; het was 
en blijft nog altijd een brief. De auteur van de brief schreef dat 
hij zich zorgen maakte over ons mooie land. Sommige mensen 
gedragen zich steeds asocialer. Er wordt afval op straat gegooid, 
er worden conducteurs bespuugd, vrouwen lastiggevallen en 
gewone Nederlanders als racist uitgemaakt. Dit gedrag mag niet 
normaal gevonden worden, legt hij uit. Wij, als inwoners van 
Nederland, zouden ‘glashelder’ moeten maken wat normaal en 
niet normaal is en als je het daar niet mee eens bent, moet je het 
land maar verlaten. Zo simpel is het.

Ook jij hebt deze brief ontvangen. Misschien las je het 
bericht van Mark Rutte – de auteur van de brief – in de krant. 
Wellicht vond je hem op de website van de VVD.1 Als je de 
brief hebt gelezen had je hier waarschijnlijk snel een mening 
over gevormd. Je bent niet de enige. Na haar publicatie barstte 
er een discussie los waarin Rutte van alles werd verweten. De 
brief zou opzettelijk vaag zijn geformuleerd waardoor zoveel 
mogelijk mensen zich met zijn vermeende boodschap zouden 
identificeren. Rutte zou buigen voor de Wildersstemmer en 
mensen die niet ‘normaal’ zijn de deur wijzen. 
Ook schrijven lezers dat hij de schuld van de 
problemen in Nederland op vluchtelingen zou 
afschuiven. Anderen herkennen in de brief de 
noodzaak tot het zoeken naar een oplossing 
voor het probleem van de ‘verhuftering’ in 
Nederland. En zo gaat de discussie nog een 
tijdje door.2  

Ruttes brief fungeert als een aanleiding 
voor het stellen van een belangrijke vraag: in 
hoeverre is het acceptabel of toelaatbaar om 
enige vorm van nationalisme of vaderlandsliefde 
te bezigen?  Mag je trots zijn op je land van herkomst? Ruttes 
positie is vrij duidelijk: het is geheel acceptabel een stelsel 
van nationale normen en waarden te presenteren en wanneer 
sommige inwoners zich hier niet in kunnen vinden moeten zij 
maar weggaan. Vanuit vooral linkse, kosmopolitische hoek is 
een dergelijke positie ontoelaatbaar. Trots zijn je op vader- of 
moederland wordt in die kring toch al snel als een gebrek aan 
kennis of karakter gezien. Bovendien kan je er nou eenmaal 
weinig aan doen waar je geboren bent en mensen zomaar 
wegsturen omdat ze niet ‘normaal’ zijn is simpelweg not done. 
Tegenover de linkse theedrinkende kosmopoliet staat de politiek 
rechts-georiënteerde liberale conservatieveling. Deze burger 

Trots op Nederland? 
Patriottisme en 
kosmopolitisme 
onder de loep

door Gijs van Maanen

is trots op zijn of haar land en is niet bang de ‘abnormalen’ 
naar hun eigen land terug te sturen. Licht gechargeerd valt de 
discussie terug te brengen tot de volgende tegenstellingen: het 
particuliere versus het universele of globale, trots op je eigen 
land versus trots op de mensheid; oftewel nationalisme versus 
kosmopolitisme. 

Een nationalistische of kosmopolitische houding heeft niet 
alleen maar implicaties voor integratie- of immigratiebeleid. 
Een specifieke kijk op het belang van de natiestaat heeft ook 
gevolgen voor wat je zoal van burgers mag verwachten, de 
hoeveelheid nationale geschiedenisles op school, de waarde 
van het Koningshuis, en het mogelijke racistische karakter 
van bepaalde straatnamen.3 Ik denk dat een korte blik op een 
discussie tussen enkele grote denkers kan helpen met het 
benaderen van een antwoord op bovenstaande vraag. 

De filosoof Richard Rorty maakte zich in 1994 al zorgen over 
het gebrek aan ‘patriottisme’ op de Amerikaanse universiteiten. 
In een in de New York Times gepubliceerde opiniestuk zet hij zich 
af tegen linkse academici die allergisch lijken te zijn voor enige 
aandacht voor het belang van een nationale identiteit.4 Hun 
gebrek aan trots voor het land waarin ze opgroeiden en werken, 

en de daaraan verbonden multiculturalistische 
beweging is echter verre van probleemloos. 
Rorty schrijft dat enige kennis van en trots 
op de nationale identiteit van het land waar 
je woont een essentieel onderdeel zijn van je 
bestaan als burger. Natuurlijk, elk land heeft 
een geschiedenis met zwarte bladzijden, maar 
dat hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat je 
niet trots mag zijn op waar je vandaan komt. 
Volgens Rorty proberen vooral linkse academici 
elke verbintenis met een nationaal idee te 
voorkomen door maar te blijven hameren op 

het belang van een politiek van multiculturalisme of ‘verschil’. 
Het bedrijven van een dergelijke politiek is volgens Rorty 
echter zelden productief. Invloed op overheidsbeleid wordt 
geminimaliseerd en van enig publiek draagvlak voor je positie 
is zo goed als geen sprake Je ontwikkelt je, met andere woorden, 
tot de piñata van het publieke debat.5 

Martha Nussbaum, een bekender filosofisch zwaargewicht, 
reageerde op Rorty in een artikel dat verscheen in de Boston 
Review.6 Nussbaum maakt zich zorgen over de relatie tussen 
het promoten van nationalisme of patriotisme en vormen van 
etnocentrisme, discriminatie en racisme. Je eigen afkomst en 
land waarderen kan volgens haar alleen maar het verschil tussen 

Trots op 
je eigen 

land versus 
trots op de 
mensheid.

“

”

verschillende, in de samenleving levende groepen vergroten, 
met alle gevolgen van dien. In tegenstelling tot Rorty’s pleidooi 
voor patriottisme pleit Nussbaum daarom voor een ideaal 
van kosmopolitisme. Terugverwijzend naar Diogenes en de 
Stoïcijnen legt Nussbaum uit dat niet de plek waar je geboren 
bent, maar je mens-zijn de primaire bron van het maken van 
ethische keuzes zou moeten zijn. Als burger van een land 
maak je hoe je het ook wendt of keert onderdeel uit van de 
wereldwijde gemeenschap van mensen en dien je bij het maken 
van besluiten ook altijd die gemeenschap met al haar leden in 
je achterhoofd te houden. Nussbaum denkt dat een dergelijk 
kosmopolitisch burgerschap beter in staat is internationale 
problemen als klimaatverandering op te lossen. Ook denkt 
ze dat haar voorstel de slippery slope van nationalisme naar 
etnocentrisme waarop ze Rorty plaatst beter kan bedwingen. 
Er is domweg geen plaats voor discriminatie en racisme in een 
wereld waar alle mensen onderdeel van uitmaken en waarin 
iedereen gelijkwaardig aan elkaar is.

Maar universele waarden  die voor iedereen gelden zijn ook 
niet altijd alles. Is enige trots op de plek waar je bent opgegroeid 
echt zo schadelijk als Nussbaum schrijft? En hoe voorkom je dat 
je bewust of onbewust anderen jouw ideaal van menselijkheid, 
democratie of rechtvaardigheid oplegt? Een tussenpositie 
wordt ingenomen door Kwame Anthony Appiah. Appiah, die 
recentelijk de titel ‘Great Immigrant’ ontving voor zijn werk 
in de V.S.7, stelt een manier voor om Rorty’s patriottisme en 
Nussbaum’s wereldburgerschap met elkaar in verbinding te 
brengen. Appiah is het met Nussbaum eens dat de plek waar je 
geboren bent geen goede grond vormt om besluiten definitief te 
verantwoorden. ‘Omdat dat nou eenmaal hier op deze manier 
gebeurt’, is met andere woorden geen goed argument. Maar ook 
al is de plek waar je je eerste huis vindt misschien willekeurig, 
dat maakt deze plek nog niet totaal onbelangrijk. In tegenstelling 
tot Nussbaum denkt Appiah dat er wel degelijk redenen zijn 
om aandacht te schenken aan de plek waar je geboren bent en 
specifiek aan de functie en rol van de natiestaat in je dagelijkse 
bestaan. Appiah is een voorstander van wat hij noemt rooted 
cosmopolitanism. Geworteld kosmopolitisme is de erkenning van 
het belang van de lokale politieke cultuur, gecombineerd met 
het idee dat alle mensen op eenzelfde wijze verbonden zijn met 
hun eigen politieke gemeenschap. Dus in plaats van het zoeken 
naar één globale kosmopolitische politieke gemeenschap, of het 
enkel prijzen van één politieke gemeenschap, stelt Appiah een 
tussenpositie voor. De ‘gewortelde kosmopoliet’ is trots op de 
politieke gemeenschap waar hij of zij van uitmaakt en die het 
mogelijk maakt om zich binnen de daar geldende grenzen te 
ontwikkelen. Het is goed om op te merken dat het idee van een 
politieke gemeenschap wat door Appiah hier wordt gekoesterd 
niet heel veel meer omvat dan de ‘spelregels’ die nodig zijn om 
de liberaal-democratische gemeenschap werkend te houden. 
Het gaat hier dus enkel over de politiek-juridische regels die de 
autonomie en waardigheid van de burgers beschermen en niet 
om een groots verhaal over de ontstaansgeschiedenis van het 
land, of een uitgebreid stelsel van normen en waarden die niet 
direct iets te maken hebben met het reilen en zeilen van de staat.

Appiah’s gewortelde kosmopolitisme is natuurlijk in 
de eerste plaats een abstract theoretisch verhaal over de 
wijze waarop je volgens hem begrippen als patriotisme en 
kosmopolitisme moet begrijpen. Toch denk ik dat het een 

waardevolle toevoeging kan zijn op de discussie over de 
multiculturele samenleving die sinds begin jaren negentig in 
Nederland wordt gevoerd en die weer even werd aangewakkerd 
door Rutte’s brief. In het licht van deze discussie denk ik dat 
de boodschap van Rutte’s brief niet zozeer problematisch was 
vanwege zijn oproep tot het beschermen van de normen en 
waarden van Nederland. Enige vorm van patriotisme is niet 
het probleem en ook nodig om de democratie functionerend te 
houden. Problematischer is echter de opzettelijke vaagheid van 
de formuleringen van de brief. Ik ben het eens dat het helpt 
als voor alle inwoners van het land het ‘glashelder’ is wat de 
regels zijn die in het land gelden. De voorbeelden die hij noemt 
van abnormaal gedrag zijn echter óf zaken waar al juridische 
regelgeving voor bestaat (geweld tegen hulpverleners), óf 
zaken waarvan je je af zou moeten vragen of daar regelgeving 
voor zou moeten bestaan (fatsoenlijk naar elkaar luisteren). 
Het probleem met deze laatste categorie is niet zozeer dat het 
waarschijnlijk juridisch onmogelijk is daar regelgeving over op 
te stellen. Het probleem zit hem vooral in wat Appiah omschreef 
als de neiging van sterke collectieve identiteiten om imperial te 
gaan. Juist door een oproep tot een sterke Nederlandse cultuur 
die meer lijkt te omvatten dan enkel de minimale regels voor 
het organiseren van de politieke besluitvorming, worden 
inwoners die deze regels anders interpreteren als ‘abnormaal’ 
neergezet en daardoor in de praktijk uitgesloten van het 
liberaal-democratische politieke proces.

Het staat Rutte natuurlijk vrij om nieuwe spelregels voor te 
stellen aan het democratische proces. Indien hij daadwerkelijk 
wenst dat de door hem genoemde fatsoensnormen voor iedereen 
moeten gaan gelden en ook op straffe van uitzetting afdwingbaar 
zullen moeten zijn, dient hij nog extra zijn best te doen om uit 
te leggen waarom juist die normen en waarden een intrinsiek 
onderdeel vormen van de Nederlandse democratie. De wijze 
waarop de brief is geformuleerd doet echter suggereren dat het 
hem daar niet om ging. Rutte’s papieren boodschap was een 
goedkope manier om een deel van het electoraat naar zich toe 
te trekken door middel van het bezigen van ambigu taalgebruik 
zonder zich daadwerkelijk ergens aan te committeren. Een 
dergelijke wijze van politiek bedrijven is voor zowel de linkse 
kosmopoliet als de rechtse patriot ver beneden peil. ■

1. Zie: https://www.vvd.nl/nieuws/lees-hier-de-brief-van-mark/
2. Zie voor een kort overzicht: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/23/
reacties-van-lezers-op-brief-rutte-6364086-a1542633
3. Voor dat laatste punt, zie: http://www.volkskrant.nl/binnenland/-
racistische-straatnamen-weg-uit-rotterdam~a4133581/
4. Zie: http://www.nytimes.com/1994/02/13/opinion/the-unpatriotic-
academy.html
5. Rorty is niet al te duidelijk over deze vermeende nadelen. 
Desondanks denk ik dat de politieke positie van Sylvana Simons en 
haar partij Artikel1 hier als voorbeeld kunnen worden genoemd.
6. Zie http://bostonreview.net/martha-nussbaum-patriotism-and-
cosmopolitanism
7. Appiah heeft Britse en Ghanese roots en woont tegenwoordig met 
zijn man in de Verenigde Staten. Zie: https://www.nyu.edu/about/
news-publications/news/2017/june/kwame-anthony-appiah—nyu-
philosopher--named-great-immigrant.html. Een interessant interview 
met hem is hier te vinden: http://www.whatisitliketobeaphilosopher.
com/#/kwame-anthony-appiah/
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Je eigen
paleis

door Niels Rood

Op een gegeven moment is het zover: 
je verlaat de veiligheid, warmte en 
gratis maaltijden van je ouderlijk huis 
om op jezelf te gaan wonen. Voor hen 
die uit verre oorden als Den Hander, 
Treebeek of Peizermade komen, gebeurt 
dit misschien iets eerder dan voor 
Randstedelingen. Bijna elke beginnende 
zelfstandige, ook ik, ervaart een aantal 
gelijke situaties die met het op jezelf 
wonen meekomen. Deze observaties zal 
ik hieronder verder uiteenzetten. 

Na een intensief traject van 
hospiteren en bezichtigen heb je dan 
eindelijk een plek gevonden waar je 
je thuis voelt. Of dat nou een DUWO-
prefab-appartement in een studentenflat 
is, of juist een te kleine kamer in een 
studentenhuis waar je de badkamer 
deelt met vierentwintig Augustijnen die 
allemaal een half uur douchen met hun 
scharrel na de laatste dixo, laten we even 
in het midden. Je eerste kamer voelt als 
een paleis, een ruimte waar je kan doen 
en laten wat je wilt, totdat je een keer 
vergeet op het schoonmaakrooster te 
kijken en je huisgenoten je vriendelijk 
verzoeken op te ruimen (wat ze er ook 
niet bij vertellen is dat ook jouw buren 
mogen doen en laten wat ze willen, en 

die houden nou net van keiharde EDM).
Maar goed, je hebt een huis. Nu moet 

je het nog huiselijk maken. Zo goed als 
iedereen koopt zijn bescheiden interieur 
bij IKEA. Overal staan dezelfde bedden, 
kasten en bijzettafeltjes en ondertussen 
zijn er in Nederland meer BILLY’s per 
vierkante kilometer dan mensen. Mocht 
je dus bij een andere student de kamer 
binnenlopen schroom vooral niet om dit 
op te merken! Heel hard roepen “Hé, die 
heb ik ook” is iets socialer gewenst bij 
een meubelstuk dan bij een soa, hoewel 
het bij studenten tot de mogelijkheden 
behoort dat beide observaties kloppen. 
Dat iedereen eigenlijk in dezelfde 
kamer woont, telkens in een net andere 
dimensie van de realiteit, behoort nog 
steeds tot de mogelijkheden, zoveel 
lijken de meeste kamers op elkaar. Alleen 
aan de grote hoeveelheden souvenirs, 
prullaria en stapels jurken en beha’s 
merk je dat je toch echt de verkeerde 
kamer binnen bent gelopen toen je om 
vier uur dronken thuiskwam.

 Maar goed, voor nu is je huis 
compleet! Ga er maar in wonen. Na 
een paar weken valt dat opeens vies 
tegen en voelt je paleis toch meer als een 
vuilnisbelt. Al je kleding ruikt naar bier, 

maar je hebt geen geld voor wasmuntjes 
en de laatste keer dat je zelf probeerde 
te wassen was je favoriete trui twee 
maten gekrompen. Afwassen doe je dan 
weer wel, ook al heb je ongelofelijk goed 
geleerd om precies al je keukengerei zo te 
gebruiken dat je alles vies hebt gemaakt 
voordat je hoeft af te wassen. Mensen 
zeggen dan wel dat je pizza niet met 
een lepel kan snijden, maar dan kennen 
ze jou nog niet! Ondanks dat je geen 
hond hebt is de vloer bezaaid met haren 
en aangezien je niet gestudeerd hebt 
kan het niet door stress zijn. Stofzuigen 
zou een optie kunnen zijn, maar aan de 
andere kant komt al dat stof na een paar 
dagen gewoon weer terug. En dweilen? 
Je hebt geen idee of je überhaupt een 
dweil in huis hebt, laat staan dat je het 
verschil tussen laminaatreiniger en 
kalkverwijderaar kent.

Nee, het is niet altijd makkelijk 
om op jezelf te gaan wonen, de eerste 
paar weken is het overleven, zonder 
ouders die je verzorgen. Voor sommigen 
natuurtalenten gaat deze transitie 
automatisch, voor anderen is dit een heel 
herkenbaar lijstje. Maar voor iedereen 
geldt: na een paar maanden voelt zelfs je 
privé-vuilnisbelt aan als thuis. ■

Je eerste kamer 
voelt als een 

paleis, totdat je 
een keer vergeet 
op het schoon-
maakrooster

te kijken.

“

”

Vrienden met je buren of
buren met je 
vrienden?

door Ward de Kock

In 1907 trok de jonge Haagse boekhouder 
Jacob Bruijn naar een anarchistische 
commune nabij Brussel. De 
anarchisten—destijds in onze contreien 
niet geassocieerd met bivakmutsen en 
molotovcocktails, maar met sandalen en 
naastenliefde—ontdekten elkaar in hun 
vegetarisme, vrije liefde, antimilitarisme, 
antikolonialisme en soms esperantisme, 
en besloten daarom samen te wonen. 
In het geval van Bruijn slechts in de 
zomervakantie, maar voor anderen 
was het een vast verblijf. Er zijn veel 
aspecten—rationeel en irrationeel—die 
besproken zouden kunnen worden, 
maar ik wil het graag hebben over de 
reden waarom deze mensen kozen 
samen te gaan leven. En belangrijker: 
waarom wij eigenlijk niet?

Bruijns actieplan was redelijk 
eenvoudig: hij wilde zich omringen met 
gelijkdenkenden: even weg van zijn 
orangistische bovenbuurman en zijn 
kapitalistische onderbuurvrouw. Hij 
verkoos gelijkdenkende onbekenden 
boven bekenden met andere normen 
en waarden. Wij doen dat allemaal 
weleens. Een goed voorbeeld hiervan 
is het jaarlijkse kennismakingskamp 
van onze geliefde vereniging: zeker de 
eerste keer ken je je medeprometheanen 
nog helemaal niet, maar je weet dat alle 
deelnemers voor dezelfde vereniging 
hebben gekozen uit—waarschijnlijk—
gedeelde interesses. Je kent nog niet alle 
Prometheanen wanneer je lid wordt. 
Sterker nog: ik had slechts één gesprek 
gehad met Freek tijdens de EL CID, 
maar ik kon daaruit extrapoleren dat ik 
waarschijnlijk meer gedeelde normen, 
waarden, interesses en gevoel voor 
humor kon vinden bij Prometheus.

Ik wil de nadruk niet leggen op 
dat het onbekenden zijn, maar op dat 
het gelijkdenkenden zijn. Gelijkdenkers 

zoeken we namelijk de hele tijd op: 
zo gaan we naar onze gezelligheids-, 
studie- en muziekverenigingen om 
samen te genieten van wat we gemeen 
hebben. Onze beste vrienden zijn 
degenen waarmee we minstens één 
doorslaggevende waarde delen.  Zelfs 
in onze media-consumptie selecteren 
we op de genoemde factoren: zo lees 
ik De Telegraaf niet, terwijl anderen 
De Correspondent vermijden; het heeft 
allemaal met gelijkstemming te maken.

Er is echter slechts één plek waar 
we, net als Bruijn, doorgaans falen onze 
interesses te delen: de buurt. Nadat 
we uit ons ouderlijk huis vertrekken 
zitten velen van ons tussen onbekende 
herrieschoppers in een studentenflat. 
Ikzelf woon dan wel samen met Larissa, 
maar wel met huisgenoten die ik het 
liefst nooit zou zien. Slechts enkelen 
van ons hebben dit noodlot vermeden: 
onder andere aan de Langegracht, de 
Klikspaanweg, de Ravenhorst, en de 
Van der Werfstraat zijn jaloersmakende 
Promethuizen verrezen. Dit is echter 
een uitzondering van korte duur in 
onze levensloop: na onze studententijd 
zullen de meesten van ons ofwel alleen, 
ofwel tezamen met een partner, in een 
appartement, bovenwoning of huis 
tussen—niet meer met—vreemde buren 
wonen.

Mijn grote 
vraag is: waarom? 
Waarom zijn onze 
buren zo vaak 
vreemden die 
ons alleen maar 
ge luidover las t 
bezorgen? In mijn 
directe omgeving 
hoorde ik laatst 
een oplossing 
geopperd: mijn 

ouders kregen laatst het aanbod om 
hun leeggelopen gezinswoning te 
verlaten en samen te gaan wonen met 
vrienden in een oude bibliotheek. Dit is 
een neoclassicistisch gebouw met één 
grote binnenplaats waar een stuk of 
vier luxeappartementen in passen. Het 
idee om met je beste vrienden één blok 
te delen met een gezamenlijke tuin lijkt 
mij eerlijk gezegd geweldig: ik ben geen 
einzelgänger en ik zou het geweldig 
vinden om mijn vrienden altijd om me 
heen te hebben. Daarnaast lijkt het me 
ook een goede oplossing voor vervelende 
buren: die heb je immers niet meer. 
Doorgaans laten wij onze woonlocatie 
afhangen van hele andere argumenten: 
vooral maandelijkse lasten, nabijheid 
van de werkplek en een acceptabele 
buurt spelen een beslissende rol. Waar 
onze vrienden zich bevinden is minder 
belangrijk. Als ik ooit de mogelijkheid 
vind zou ik dat anders willen doen: 
vrienden, willen jullie naast me komen 
wonen? ■

Émile Chapelier, “L’Expérience — Libertair-communistische kolonie 
(voorlopig in het Stockelbos). Anarchisten zijn… luiaards!” (1906).

G. P. de Bruin (red.) en Jac. van Wijngaarden 
(red.), Jubileumboek 1911-1936: uitgegeven 
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der 
Federatie van Arbeiders-Esperantisten in het 
gebied van de Nederlandse Taal (Amsterdam 
1936).
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Onze 
Heimat

door Gerard Spaans

“Home Sweet Home” is een leuke leus, maar wat heb je eraan 
als je niet weet waar jouw home is? In dit artikel gaan we op 
zoek naar waar Nederlanders hun thuis moeten zoeken, voor 
zover als dat te reconstrueren is.

Hedentendage wonen wij in Nederland. Tenminste, de meeste 
mensen die dit lezen. Als je met een bolletje ijs en een dropje voor 
je caravannetje ligt te bruinen in de zon aan de Middellandse 
Zee, denk je bij ‘thuis’ snel aan Nederland, of aan Leiden, of 
aan Krimpen aan den IJssel, of waar je ook maar een aanzienlijk 
deel van je leven gewoond hebt. Echter, de kans is groot dat er 
immigranten in je voorouderlijke familie zijn. Is je ‘thuis’ dan 
wel echt hier?

We gaan er bij dezen van uit dat onze linguïstische 
voorouders ook onze genetische voorouders zijn. Het 
Nederlands stamt af van het Oudnederlands, een westelijk 
dialect van het Oudnederfrankisch, een door de Franken 
gesproken Germaanse taalvariant. Maar de Franken hebben 
hier niet altijd gewoond; zij zwierven, zoals vele Germaanse 
volkeren tijdens de Grote Volksverhuizing (4e-6e eeuw), rond 
door Europa en een deel van hen heeft zich uiteindelijk in 
het huidige Nederland gesetteld en ingemengd in de lokale 
bevolking. Waar leefden de Franken dan voordat zij met hun 
boedeltje door Europa trokken?

Er bevonden zich, zoals ik al eerder zei,vele Germaanse 
volkeren in Europa. Deze, waaronder ook de Franken, 
stammen af van één Germaans oervolk, dat we de Proto-
Germanen noemen. Hun reis door Europa begon waarschijnlijk 
ten oosten van de Wisła in modern Polen (nabij de Oskywie- en 
Przeworsk-cultuur) Aan de hand van Germaanse leenwoorden 

in het Slavisch kunnen we namelijk vaststellen, dat hier rond 
het jaar 100 het eerste Germaans-Slavische contact heeft 
plaatsgevonden. Kort hiervoor woonden alle Germanen nog 
samen in Denemarken, Zuid-Zweden en Zuid-Noorwegen 
(ongeveer 500 v.Chr.). Van daaruit hebben de Proto-Germanen 
zich dus opgesplitst in verschillende groepen en begonnen 
sommigen door Europa te zwerven. Is het zuiden van 
Scandinavië dan ons ‘thuis’?

Neen, want de Proto-Germanen in Scandinavië hadden 
ook voorouders! Uit archeologische vondsten blijkt dat 
de Proto-Germanen rond 2500 v.Chr. Zuid-Scandinavië 
zijn binnengetreden tijdens de verspreiding van de 
Touwbekercultuur. Samen met vele andere volkeren kwamen 
zij uit de Pontisch-Kaspische steppe ten noordoosten van 
de Zwarte Zee. Ook de Romanen, Kelten, Grieken en Slaven 
kwamen hiervandaan Europa binnen. Deze oorspronkelijke 
steppebewoners noemen we Proto-Indo-Europeanen, aangezien 
zij de taal spraken die ten grondslag ligt aan de meeste huidige 
talen in Europa en in de omgeving van India. Is de Pontisch-
Kaspische steppe ten noordoosten van de Zwarte Zee dan ons 
‘thuis’?

Voor een deel van de Nederlanders zal het inderdaad 
kloppen dat hun voorouders van de Pontisch-Kaspische 
steppe komen en kunnen we niet verder afleiden waar zij 
vandaan komen. Echter, in 2008 heeft een onderzoek genaamd 
‘Het Genoom van Nederland’1 uitgewezen dat van zo’n 
driekwart van de moderne Nederlanders de voorouders niet 
als neolithische boer (of op andere wijze afstammeling van de 
Proto-Indo-Europeanen) hierheen getrokken zijn, maar reeds 
als jager-verzamelaar. Dat betekent dat de kans best groot 
is dat het thuis van jouw voorouders 35000 jaar geleden zich 
ook al aan de IJssel bevond. Toen later de neolitische boeren 
met hun fancy gewassen en gedomesticeerd vee deze streek 
binnenkwamen, hebben je voorouders zich met hen gemengd 
en hebben hun taal geleerd.

Echter: je echte thuis is natuurlijk de plaats waar je de 
meeste waarde aan hecht. Als je nu een paar jaar in Leiden 
studeert, voelt dat misschien al meer aan als thuis dan het 
huisje van je ouders aan de IJssel. Maar vergeet ook niet: “Home 
is where the heart is”, dus indien jij dat wilt, zit je thuis gewoon 
achter je borstbeen in de thoraxholte. ■

Expansie van Proto-Indo-Europeanen (6000-3500 v.Chr.)
1. Het Genoom van Nederland (2017). Zie http://www.nlgenome.
nl/?page_id=185 voor publicaties.

Land of the free and
home of the brave

door Joris van de Riet

Op 27 november 2016 stuurde Donald 
Trump een opmerkelijke tweet de wereld 
in: “Nobody should be allowed to burn the 
American flag - if they do, there must be 
consequences - perhaps loss of citizenship 
or year in jail!”1  Er staan twee dingen 
in deze tweet die juridisch niet door de 
beugel kunnen: mensen straffen voor het 
verbranden van de Amerikaanse vlag2 
en het intrekken van de Amerikaanse 
nationaliteit voor diezelfde handeling. 
Dat laatste kan namelijk alleen door 
vrijwillig afstand daarvan te doen3.  
Onder ‘vrijwillige afstand’ valt ook 
verraad of poging tot revolutie4,  maar 
vlagverbranding is geen verraad en dus 
geen reden voor het ontnemen van de 
Amerikaanse nationaliteit5. 

Naast enige opmerkingen over hoe 
je de Amerikaanse nationaliteit al dan 
niet kunt verliezen, is er nog meer over 
te zeggen. Allereerst is daar de vraag 
hoe je eigenlijk aan die nationaliteit kunt 
komen. Er zijn grofweg twee manieren: 
via geboorte of via naturalisatie. Bij 
verkrijging door geboorte past men in 
de Verenigde Staten het ius soli (‘recht 
van de grond’) toe: iedereen die wordt 
geboren op Amerikaans grondgebied 
heeft de Amerikaanse nationaliteit. 
Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Nederland, waar het Nederlanderschap 
in de regel6 wordt verkregen door 
het kind te zijn van ouders met de 
Nederlandse nationaliteit: het zogeheten 
ius sanguinis (‘bloedrecht’)7. 

Een andere belangrijke kwestie 
is uiteraard wat men zoal met die 
Amerikaanse nationaliteit kan. Er zijn 
een aantal voordelen, zoals stemmen in 
verkiezingen en aanspraak maken op 
de grondrechtenbescherming van de 
Grondwet, maar veel interessanter – en 
vooral veel leuker voor de overheid – is 
het betalen van belasting. De Verenigde 

Staten is een van de twee landen – het 
andere is Eritrea – waar ook in het 
buitenland woonachtige personen die 
de Amerikaanse nationaliteit hebben 
nog steeds belasting moeten betalen8.  
Boris Johnson, geboren in New York en 
daarom in het bezit van de Amerikaanse 
nationaliteit, maakte hiermee op pijnlijke 
wijze kennis toen de Internal Revenue 
Service, de Amerikaanse belastingdienst, 

   1. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/803567993036754944
   2. Dat valt namelijk onder de grondwettelijk beschermde vrijheid van meningsuiting: Texas v. 
Johnson, 491 U.S. 397 (1989); United States v. Eichman, 496 U.S. 310 (1990).
   3. Vance v. Terrazas, 444 U.S. 252 (1980).
   4. 8 U.S.C. §1481(a)(7).
   5. M. Gajanan, ‘Here Are the Only Times the U.S. Government Can Revoke Your Citizenship’, 
TIME 29 november 2016.
   6. De hoofdregel van ius sanguinis volgt uit artikel 3 lid 1 van de Rijkswet op het 
Nederlanderschap (RNL), maar leden 2 en 3 vormen een uitzondering in de richting van ius soli.
   7. J.A.M. Klabbers, International Law, Cambridge: Cambridge University Press 2013, p. 119.
   8. ‘U.S. Citizens and Resident Aliens Abroad’, IRS 13 januari 2017, https://www.irs.gov/
individuals/international-taxpayers/u-s-citizens-and-resident-aliens-abroad.
  9. C. Turner, ‘Boris Johnson to pay ‘six-figure’ American tax bill’, The Telegraph 22 januari 2015.
  10. P. Wintour, ‘Boris Johnson among record number to renounce American citizenship in 
2016’, The Guardian 9 februari 2017.

hem erop wees dat hij nog circa £100.000 
aan belasting moest betalen over de 
verkoop van zijn Londense appartement9.  
Om verdere onaangename situaties te 
voorkomen gaf Johnson eerder dit jaar 
aan zijn Amerikaanse burgerschap op 
te zullen geven10 – want ja, het afstand 
doen van je nationaliteit kan, zelfs als 
je het doet om de belastingdienst te 
ontlopen. ■

advertentie
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Get off my
plane

door Bo Salomons

Rechtententamens bevatten de leukste verhalen die je ooit 
zal lezen. Elk tentamen bevat één of meerdere casussen1 met 
vragen die je aan de hand van geleerde stof moet beantwoorden. 
Deze casussen zijn altijd interessant, omdat professoren elk 
belangrijke feit willen verdoezelen onder een berg onzin. 
Schoenmaat en motief kunnen bij strafrecht, waar ik me in dit 
stuk op zal concentreren, in dezelfde bijzin genoemd worden. 
Wat de casussen ook interessant maakt is het gegeven dat 
professoren het liefst twee vraagstukken tegelijk behandelen, 
waardoor elke casus een mengelmoes is van verschillende 
personen en rechtsvragen. 

Daar het me zo leuk lijkt om zoiets een keer zelf te schrijven 
zal ik in dit stuk twee verschillende interessante juridische 
begrippen behandelen: zelfverdediging van 
huis en lichaam aan de ene kant (waardoor dit 
stuk in de huidige Pyros past) en jurisdictie2. 
in vliegtuigen aan de andere kant. Deze twee 
rechtsgebieden hebben in het dagelijks leven 
vrij weinig met elkaar te maken, en een master 
in de verhouding tussen zelfverdediging en 
jurisdictie in vliegtuigen zal je geen geweldige 
baan opleveren, maar het is theoretisch gezien 
interessant.  

Nu, de casus: Harry Fort bezit een vliegtuig 
dat in Amerika geregistreerd staat. Na een 
vakantie van twee weken in Eindhoven besluit 
Harry terug te gaan naar New York, waar hij 
een penthouse bezit. In Eindhoven heeft Harry 
op de pof gebruik gemaakt van de diensten 
van een taxichauffeur, de Belgische Geert 
Oudeman, die hij beloofd had op de laatste dag 
van zijn vakantie te betalen. Harry, wetende dat 
Geert het geld niet heeft om hem te achtervolgen, besluit de 
factuur van de taxichauffeur niet te voldoen. Geert krijgt op de 
laatste dag door dat Harry voornemens is zijn rekening niet te 
voldoen, en rijdt met alle spoed naar Eindhoven Airport, waar 
hij aan boort klimt van het vliegtuig van Harry. Op het moment 
dat het vliegtuig snelheid begint te maken verschijnt Geert uit 
het toilet, waar hij zich verborgen had gehouden. Hij bespringt 
Harry, en schreeuwt luidt ‘Betalen, piece of Crêpe, anders sla ik 
je neer!’, waarmee hij de Amerikaan tot betalen aan wil manen. 

Harry spreekt niet veel Nederlands, maar de woorden 
‘slaan’ en ‘betalen’ zijn hem genoegzaam bekend na een aantal 
Eindhovense bargevechten waargenomen te hebben. Harry en 
Geert rollen al vechtend naar de deur van het vliegtuig, die 

door het gevecht open raakt. Harry wil Geert uit het vliegtuig 
werpen om zo van zijn aanvaller verlost te zijn. Op dat moment 
raken de wielen van het vliegtuig de grond nog. 

Nu we deze casus gelezen hebben kunnen we ons afvragen wat 
Harry het beste kan doen. Kan hij beter Geert zo snel mogelijk 
uit het vliegtuig werpen? Of kan hij beter even een paar 
seconden wachten? Voor een oplossing moeten we eerst meer 
weten over zelfverdediging, en over jurisdictie van vliegtuigen. 
Ik zei toch dat het samen zou komen?

Zelfverdediging noemen we in het Nederlandse 
strafrecht ‘noodweer’ of ‘noodweerexces’, afhangend van 
de situatie. De twee hebben dezelfde eisen, maar zijn in net 

andere situaties van toepassing. Noodweer 
is de verdediging die wordt toegepast als een 
normaliter strafbaar feit wordt begaan voor 
onmiddellijke, noodzakelijke verdediging van 
lijf, eerbaarheid en goederen. Noodweerexces, 
in tegenstelling tot wat het woord doet geloven, 
is ook een rechtmatig gebruik van onmiddellijke 
verdediging. Hierbij zijn misschien bepaalde 
grenzen van noodzakelijkheid overschreden 
door de geestestoestand van de verdachte. 
In zo’n geval wordt ook niet gestraft. Hoewel 
er theoretisch een verschil is tussen de twee, 
betekent het in de praktijk hetzelfde: er wordt 
niet gestraft. 

Zoals eerder gezegd is noodweer3 een 
onmiddellijke, noodzakelijke verdediging 
van lijf, eerbaarheid of goederen. De 
onmiddellijkheid is snel verklaard: er mag 
niet te veel tijd zitten tussen het gevaar en 

de verdediging. Wraakhandelingen zijn bijvoorbeeld nooit 
noodweer, en zullen ook niet als noodweerexces worden 
aangenomen. 

Lastiger is het woord ‘noodzakelijk’. Wanneer is een 
verdediging noodzakelijk? Door de jaren heen hebben rechters 
dit vage woord geïnterpreteerd in jurisprudentie4.  Volgens 
deze rechters betekent noodzakelijkheid dat een verdediging 
proportioneel en subsidiair is. Cool, niet? Zoals met veel 
academische velden wordt ook de rechtsgeleerdheid vager met 
elke vraag die je beantwoord. Wat betekenen proportionaliteit 
en subsidiariteit dan?

‘Proportionaliteit’ velt een oordeel of het gevaar en de 
verdediging met elkaar in verband stonden. In Nederland kan 

Kan Harry 
beter Geert 

zo snel 
mogelijk uit 
het vliegtuig 
werpen? Of 
kan hij beter 
even een paar 

seconden 
wachten?

“

”

men niet zomaar met elke actie tegen een gevaar verdedigen. Het 
moet een bepaalde verhouding zijn. Harry vreest in onze casus 
dat hij in elkaar geslagen gaat worden. Geert uit een bewegend 
vliegtuig werpen staat daarbij niet in verhouding, omdat Geert 
dat met de dood kan bekopen. Subsidiariteit stelt de vraag of 
er ook een andere handeling mogelijk was. Als Harry Geert uit 
een vliegtuig kan gooien, kan hij hem misschien ook wel ergens 
anders heen gooien. Dan is het gevaar ook geweken. De minst 
ingrijpende actie moet altijd eerst geprobeerd worden: je moet 
rennen voordat je gaat schieten. 

Zo komen we tot de conclusie dat Nederlands recht niet 
helemaal geschikt is voor de daad die Harry wil voltrekken. 
Amerikaans recht werkt anders. De Verenigde Staten staan over 
het algemeen meer zelfverdediging toe dan Nederlands recht. In 
dat geval kan Harry beter wachten; zolang een vliegtuig contact 
met de grond heeft geldt daar het recht van het land waarin het 
zich bevindt. Zodra het vliegtuig opstijgt, daarentegen, geldt 
het recht van het land waar het vliegtuig ingeschreven staat. 
In het geval van Harry’s vliegtuig zijn dat de Verenigde Staten, 
waar zoals vastgesteld over het algemeen minder strenge eisen 

worden gesteld aan zelfverdediging. 
Om af te sluiten (en met een conclusie het volle aantal 

punten te halen): Harry kan dus beter een paar seconden 
wachten. Als hij wacht, komt het vliegtuig waarschijnlijk los 
van de grond. Als hij dan Geert uit het vliegtuig werpt, wordt 
hij in Amerika berecht. Als hij echter niet wacht, dan geldt 
Nederlands recht, en dan zal hij door een Nederlandse rechter 
worden beoordeeld. Daar zijn zelfverdediging niet noodzakelijk 
is, zal hij zeker voor doodslag worden veroordeeld. ■     

advertentie

   1. Het meervoud van casus is helaas het lelijke ‘casussen’ en niet ‘ca-
ses’, zoals ik tweeëneenhalf jaar op mijn tentamens heb volgehouden.
   2. Jurisdictie: de rechtsmacht van een bepaald land in een bepaalde 
situatie. 
   3. We focussen ons op noodweer, omdat dat het meest lijkt op waar 
wij aan denken bij zelfverdediging. Noodweerexces ligt iets ingewik-
kelder, en maakt het vraagstuk niet veel duidelijker. 
   4. Jurisprudentie: het geheel van uitspraken van Nederlandse rech-
ters. Uitspraken van de Hoge Raad zijn hier het meest belangrijk. 
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Pyros Universalis:
Het kasteel van 

Maurick
door Debbie Splinter

Nadat ik mijn bachelor Kunst-
geschiedenis had behaald, vervolgde 
ik mijn studie met een dubbele master 
Arts and Culture in architectuur en 
kunstnijverheid.  Hierdoor kon ik mij 
naar hartenlust verdiepen in het interieur 
en het exterieur van mijn favoriete 
onderwerp: kastelen en buitenplaatsen. 
Voor de richting architectuur schreef 
ik afgelopen jaar een eindscriptie over 
de verschillende bouwfases van Kasteel 
Maurick te Vught aan de hand van 
tekeningen, egodocumenten en de nu 
nog aanwezige bouwsporen. 

Op het eerste gezicht lijkt Maurick 
een typisch kasteel, voorzien van 
torentjes, wapenschilden, schietgaten 
en een slotgracht met een ophaalbrug, 
maar niets is wat het lijkt. Wanneer je 
het kasteel beter bestudeert, beginnen 
steeds meer inconsistenties op te vallen. 
Zo heeft het niet de conventionele 
vorm voor een kasteel, de bouwdelen 
staan schots en scheef ten opzichte van 
elkaar, er zijn veel verschillende soorten 
bakstenen gebruikt en er lijkt zelfs een 
restant van een gotische toren onderdeel 
te zijn van het gebouw. Dit wijst erop dat 
Maurick door middel van verschillende 
bouwfases moet zijn ontstaan, maar 
wat deze bouwfases precies inhouden, 
is onbekend. In mijn onderzoek 
trachtte ik een beeld te vormen van 
de veranderingen die Maurick heeft 
ondergaan vanaf de 15e eeuw tot nu. 
Ik deelde mijn onderzoek in naar de 
drie families die Maurick in die periode 
hebben bewoond. 

Tijdens de familie Heym werd 
het kasteel gespaard door Maarten 
van Rossum, die op ramptocht was 
door Brabant, en was het de tijdelijke 
residentie van de prinsen Maurits 

en Frederik Hendrik van Oranje in 
de gevechten om het nabijgelegen 
’s-Hertogenbosch. Uit deze periode zijn 
vooral kaarten en schilderijen over de 
belegering bewaard gebleven, maar ook 
een zeer gedetailleerde topografische 
tekening – een tekening met een 
topografisch aanduidbare plaats of 
gebouw als onderwerp. Op de meeste 
bronnen is Maurick echter afgebeeld 
als een gestileerd, geïdealiseerd kasteel 
onbruikbaar voor mijn onderzoek. De 
afbeeldingen waarop het kasteel wel 
herkenbaar op afgebeeld is, geven een 
goed basisbeeld van het uiterlijk van 
Maurick in die tijd. 

Aan het einde van de 17e eeuw 
kwam Maurick in handen van de 
familie Van Beresteyn. In deze periode 
is Maurick een paar keer afgebeeld 
op topografische tekeningen, etsen 
en schilderijen, en beschreven door 
een rondreizende predikant. Uit deze 
bronnen zijn twee verschillende fases af 
te leiden. In de eerste fase werden over 
het hele complex kleine verbouwingen 
doorgevoerd: vensters zijn verplaatst 
of dichtgemetseld en de ingebouwde 
gotische toren – die ten tijde van de familie 
Heym nog prominent aanwezig was – is 
gehalveerd. De tweede fase komt echter 
met meer rigoureuze veranderingen tot 

stand. Er worden delen van het kasteel 
met verdiepingen verhoogd en het 
grootste deel wordt onder één daklijn 
strakgetrokken. Bovendien wordt het 
hele complex geel bepleisterd en van 
neoclassicistische decoratieve elementen 
voorzien, iets wat in die tijd als modieus 
werd beschouwd. Bij de verkoop van het 
kasteel aan het eind van de 19e eeuw door 
de laatste Van Beresteyn werd Maurick 
uitvoerig vastgelegd op bouwkundige 
tekeningen. Het grootste verschil met de 
vorige bronnen is de nieuwe, verlaagde 
renaissance-topgevel van de westelijke 
vleugel. 

Tijdens de laatste familie, de 
familie Van Lanschot, is Maurick 
uitvoerig verbouwd tot het typische 
Middeleeuwse kasteel dat het vandaag 
is. Aan de hand van bouwtekeningen 
en foto’s is te zien hoe het pleisterwerk 
en de neoclassicistische details weer zijn 
verwijderd en nieuwe elementen, zoals 
trapgevels, vensterluiken, schietgaten en 
dramatische spitstorens aan het kasteel 
zijn toegevoegd. Deze verbouwing is 
duidelijk te herkennen aan het gebruik 
van een donkerdere baksteen. 

Door het verzamelen, bestuderen, 
analyseren en combineren van alle 
bronnen rondom Maurick heb ik met 
mijn onderzoek een beter beeld kunnen 
geven van de geschiedenis van dit 
merkwaardige kasteel. Een complex dat 
toch niet een ‘typisch kasteel’ bleek te zijn 
en een interessant verleden schuilhield. 
Het was veel speurwerk; ik moest de 
betrouwbaarheid van de bronnen toetsen 
en het was een lang, lang spelletje “zoek 
de verschillen”. Toch is het uiteindelijk 
erg belonend om de verschillende fases 
van Maurick nu te kunnen verbinden 
aan haar bewoners en geschiedenis. ■

In de rubriek Pyros Universalis komt een Prometheaan aan het woord over zijn of haar onderzoek. In deze Home 
Sweet Home-Pyros is dat Debbie, die vertelt over haar studie naar kasteel Maurick te Vught. 

Visionair

door Arthur Wesselink

Ik zit te zitten op een zachte stoel
al schommelend zittend krakkemikkig te kraken

Ik lijk te kijken naar vale kleuren
licht dartelend lijken te dralen

De ogen knijpen krampachtig samen
een lens nooit op oneindig

Het grauwe grijs, een blur van blauw
Mijn blik glijdt weg, wat wil ik nou?

Een stilte.
tik

korte stilte
maar na een tik

tikt het weer

Een stroom die vloeit
maar nooit iets vult

tik

Ik wacht op morgen
Wacht, dat is vandaag

Wat ging ik doen?
Wat heb ik gedaan?

Ik zit te zitten op een zachte stoel
al schommelend zittend krakkemikkig te kraken

Mijn blik op gister
Wellicht wel iets om daar te zijn

De laatste kleuren die ik zag
Binnen mijn vier muren

stil zittend met mijn laatste lach. 
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Sul sul!
De familie Pyros

door Eline Berkhout

Het is nog best moeilijk om te bedenken 
waar je artikel over moet gaan. Ik was 
super enthousiast toen ik een Sims-
artikel mocht schrijven, want Sims is 
één van mijn grootste hobby’s, maar 
toen ik er goed voor ging zitten heb ik 
uitzonderlijk lang naar een lege pagina 
zitten staren. Na een tijdje besloot ik om 
het schrijven van het artikel uit te stellen  
inspiratie voor het artikel op te doen 
door Sims 3 te spelen. Ook al had ik het 
een tijdje niet gespeeld, zat ik er meteen 
weer helemaal in. Toen het tijd was 
om een familie te kiezen klikte ik bijna 
op mijn standaardspel, maar besloot 
toch om een nieuwe familie te maken. 
Dat was het moment dat ik een geniaal 
idee kreeg. Na 2,5 uur bloed, zweet en 
tranen had ik de Pyrosredactie zo goed 
mogelijk nagemaakt, en waren ze klaar 
om Appaloosa Plains onveilig te maken. 

Je begint met Sims natuurlijk 
altijd met heel weinig geld, en dat leek 
me niet zo handig met acht mensen. 

Daarom heb ik het budget wat omhoog 
geschroefd door een paar keer stiekem 
motherlode in te vullen in het cheatveld. 
Als je je ogen er bij dicht doet is het 
niet echt valsspelen. Zonder problemen 
trokken we in het grootste huis van 
de stad met vijf slaapkamers. Tijdens 
een kleine renovatie maakte ik er nog 
drie bij. Bij het verdelen van de bedden 
kwam ik tot de jammerlijke conclusie dat 
de vijfde (ofwel de achtste) slaapkamer 
eigenlijk een studeerkamer was, en die 
had ik eigenlijk wel nodig. Maar ach, dat 
was toch geen probleem. Vera en Eline 
konden prima een stapelbed delen.

Ik besloot het wat ingewikkelder 
voor mezelf te maken. In plaats van 
zelf het levenspad van de redactie te 
bepalen koos ik ervoor om ze volledig 
vrij te laten. De eerste carrièrewens die 
in ze opkwam zou hun baan worden. 
Als iemand ze mee uitvroeg zouden ze 
meegaan. Als ze een kans kregen zouden 
ze hem uitvoeren. Mijn enige taak was 
zorgen dat ze zouden blijven leven en 
dat ze hun vaardigheden zo ver mogelijk 
ontwikkelen. Dat zou vast wel te doen 
zijn, dacht ik. Hoe moeilijk kon het zijn?

Iedereen die ooit heeft geprobeerd 
om acht Sims tegelijkertijd te 
onderhouden weet dat het echt een 
intense struggle is. Helemaal als hoge 
vrije wil aanstaat is het ontzettend 
moeilijk om ervoor te zorgen dat acht 
Sims gefocust blijven op een taak. Je geeft 
ze een taak, gaat even een andere Sim 
volgen, en komt dan terug om te zien 
dat die persoon gestopt is met de taak 
en nu een boek zit te lezen. Ontzettend 
Prometheaans, maar niet erg wenselijk. 
Helemaal omdat je ze naar de WC had 
gestuurd en hun blaas ondertussen zo 
vol is geworden dat ze in hun broek 
plassen. Helaas kwam dit meerdere 
keren voor. Oepsie.

Niet alleen het uiterlijk, maar ook de 
persoonlijkheid van de redactie werd zo 
goed mogelijk weergegeven in de Sims. 
Hierdoor leken enkele beroepskeuzes 
niet ontzettend vreemd. Zo werd ik een 
zelfstandige schrijfster. Maar dat was 
toch eigenlijk het enige echt logische. Zo 
besloot Francine de wereld te verbeteren 
als politica en ging Erwin de wereld 

Erwin en Freek

Vera en Gijs

Eline en Francine

redden als dokter. Eden verblijdde de 
wereld met haar gitaarspel als muzikante 
en Larissa maakte als kok de heerlijkste 
gerechten. Misschien het opvallendst 
waren Gijs de brandweerman, Vera de 
politieagente en Freek de spokenjager. 
Ja, dat las je goed. Freek is professionele 
spokenjager. En hij is er nog goed in ook.

De beroepen bleken een stuk 
praktischer te zijn dan gedacht. Zo 
maakte Larissa alle maaltijden klaar, 
repareerde Gijs alles wat kapot ging, 
zorgde Eden voor entertainment en 
deed ik alle klusjes die overbleven omdat 
ik toch de hele dag thuis was. Qua geld 
bracht ik uiteindelijk het meeste op, 
denk ik. Dankzij mijn uiterst succesvolle 
reeks sportboeken (‘De Voetbal’, ‘De 
Basketbal’, ‘De Volleybal’, ‘De Honkbal’ 

en ‘De Tennisbal’) verdiende ik meer 
dan 4000 simdollars aan royalties per 
week. Dat, plus nog zeven andere banen, 
hield het huishouden wel draaiende. 
Gijs had de meest succesvolle carrière. 
Hij bereikte als eerste het 10e en laatste 
niveau van de carrièreladder en is nu 
dus brandweercommandant.

Op sociaal vlak hebben de Sims ook 
niet stilgezeten. Helemaal in het begin 
gebeurden er allemaal fascinerende 
dingen. Omdat ik de sociale interacties 
volledig losliet, ontstonden er nogal 
onverwachte situaties. Zo begon Freek 
met mij te flirten, en zag Gijs Vera wel 
zitten. Dit bleek allebei echter iets 
eenmaligs, en sindsdien gaan ze allemaal 
vriendschappelijk met elkaar om. Dit 
leek Appaloosa Plains te merken, want 
er is amper een dag voorbij gegaan 
dat Vera geen date had. Ze had er zelfs 
een keer drie achter elkaar, wat wel 
intens was. Ook Larissa en Eden waren 
populair. Francine is slechts één keer 
mee uit gevraagd, maar dat komt omdat 
ze nu een soort semi-relatie heeft met de 
buurman. Ik kan je echt niet uitleggen 
wat daar aan de hand is. Alleen ik ben 
een beetje forever alone. Maar dat komt 
waarschijnlijk omdat je als zelfstandige 
schrijver amper het huis uit komt.

Een ander belangrijk feitje is 
dat de redactie twee katten heeft 
geadopteerd. Abby en Egon Pyros zijn 
echt een onderdeel van het gezin, en 
iedereen houdt van ze. Abby wint geen 

schoonheidsprijzen, en Egon is een 
beetje vreemd, maar dat is okay.

Zoals je misschien wel merkt, heb 
ik best wat tijd in dit spel gestopt. Sims 
is zo’n spel dat je maanden niet speelt, 
en dan ineens continu. Zo was er een 
zondag waar ik van 10 tot 6 bezig was 
met het leven van de Pyrosredactie. Het 
was niet eens mijn bedoeling om de hele 
dag te gaan zitten, het gebeurde gewoon.

En toen realiseerde ik me iets. Mijn 
uitstelgedrag/zoektocht naar inspiratie 
heeft me gewoon een artikel opgeleverd! 

Het lijkt me wel toepasselijk om te 
eindigen met een leuk feitje. Het eerste 
The Sims-spel kwam uit in februari 2000. 
Dat maakt The Sims officieel ouder dan 
ik. Dat is toch iets om over na te denken. 
■

Larissa en Eden

Egon en Abby Pyros
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Mijn zoektocht naar
zelfstandigheid

door Valeria Papavoine

Er ging al een tijdje door mijn hoofd om in mijn eentje op 
vakantie te gaan. Ik wilde niet meer afhankelijk zijn en 
langzamerhand uit mijn schulp kruipen. Ik wilde leren hoe het 
is om alleen gelukkig te zijn en dat te ervaren. Wat is namelijk 
een grotere uitdaging dan jezelf confronteren je op vakantie te 
vermaken, en dat allemaal zonder je eenzaam te voelen?

Ik wilde altijd al weten hoe het is om een paar dagen echt 
alleen te zijn en in alleen dingen te ondernemen, maar ik vond 
buitenland nog een stap te groot. Ook wilde ik niet nu al te lang 
weg gaan, omdat ik niet zou weten hoe het uiteindelijk zou 
gaan bevallen.  Voor grote resultaten moet je klein beginnen. 
Uiteindelijk had ik last 
minute de stoute schoenen 
aangetrokken; 5 dagen 
Terschelling it is!

Ik heb verscheidene 
reacties ontvangen. Iedereen 
was positief en steunden 
mij in dit volgens hun 
‘stoere en onafhankelijke’ 
plan en steunden mijn zelf 
ontwikkeling. Echter kwamen 
er ook reacties zoals ‘Kon er 
niemand met je mee?’, ‘Wat ga 
je daar dan doen in je eentje?’ 
en ‘Stoer hoor, ik zou dat niet 
durven’. Deze reacties doen 
mij beseffen hoe onwennig 
wij zijn in het alleen dingen 
ondernemen. Dit wordt 
toch vaak geassocieerd met 
‘eenzaam zijn’. Het is soms een 
taboe. We weten ook vaak niet 
meer hoe wij die dagen dan 
in ons eentje moeten vullen. 
Verveling slaat toe. Normaal 
zijn we meer bezig met de 
ander en dingen met de ander 
doen. Daarom is het al gauw 

raar als je voor jezelf kiest, want  een solo vakantie is vaak puur 
voor eenzame mensen zonder vrienden of relatie die forever 
alone achter blijven met 3 katten (als je geluk hebt). Ik ging de 
uitdaging aan om te kijken wat hier van waar is.

En hoe is het mij dan bevallen? Het alleen op vakantie 
gaan geeft je het gevoel dat je niet alleen bent. Ik ben nu pas echt 
gaan beseffen hoe toenaderbaar mensen zijn en hoe makkelijk je 
contact kan hebben met vreemden.  Juist als je alleen bent is de 
omgeving meer geneigd met je te praten. Je bent namelijk niet 
omringd door een groep waar je op dat moment bij hoort. Ik kon 
mij bijvoorbeeld niet meer verschuilen achter mijn vertrouwde 

vrienden.
Je bent wat kwetsbaarder 

in je eentje, maar ik beschouw 
dat absoluut niet als iets 
negatiefs. Je leert jezelf juist 
enorm veel vertrouwen, want 
er zijn op dat moment geen 
anderen mensen op wie je 
dat kunt doen . Een soort ‘ik 
red het wel in mijn eentje’ 
gevoel. Je bent kwetsbaar doch 
krachtig. Ik heb geleerd dat die 
begrippen kunnen samengaan. 
Je moet zelf dingen regelen 
en overal opletten. Het maakt 
je scherp en  het geeft je veel 
vertrouwen in jezelf. Achteraf 
kan je zeggen ‘dat heb ik maar 
mooi gedaan’. Dat is belangrijk 
want als je jezelf niet kan 
vertrouwen, hoe ga je anderen 
dan ooit vertrouwen?

De mensen op vakantie 
waren ook meer geneigd mij te 
helpen. Ik weet niet of dat was 
omdat zij mij wel aandoenlijk 
vonden zo alleen of eerder 
hulpeloos. Desalniettemin heb Illustratie door Valeria Papavoine

“Het alleen op vakantie gaan geeft je het gevoel dat je niet alleen bent.

”

ik mij geen enkel moment ongemakkelijk gevoeld. Ik voelde mij 
juist gewenst, ook door mijzelf. Mensen doen vaak niks in hun 
eentje, omdat zij bang zijn dat anderen hen aangaan kijken alsof 
zij zielig zijn. Maar ik heb nu ervaren dat dat een angst is die 
tussen onze oren zit. ‘oh ik ben alleen, wat zullen mensen wel 
niet denken’. Maar de praktijk wijst mij uit dat anderen het zich 
niks kunnen schelen wat ik in mijn eentje op Terschelling doe 
en waarom. Iedereen laat je gaan en dat gaf 
mij enorm veel ruimte.

De dingen die je op zo’n vakantie 
doet ervaar je ook op een compleet ander 
niveau. Omdat ik vaak niemand had om 
mee te praten, kreeg ik pas echt goed door 
hoe mijn eten smaakte, hoe de zee rook en 
hoe de vogels floten. Je gaat je focussen 
op de kleine geniet momenten, want je 
hebt geen sociale afleiding.  Ik was alleen 
met mijn gedachten en daardoor was ik 
omringt. Dit maakte de vakantie een zeer 
mindfull en spirituele ervaring.

Thuis ga je toch snel even computeren, even op je 
mobiel, even dit, even dat. Maar toen ik in mijn eentje in een 
duinlandschap liep en ik had wel genoeg bewuste ervaringen 
opgedaan pakte ik een boek, ging ik kunst maken of iets anders 
waar je thuis te weinig tijd voor vrij maakt. Dit kan je natuurlijk 

altijd doen op  vakantie, maar vaak wordt dat toch afgewisseld 
met samen dingen doen, samen eten, samen dit, samen dat. 
Maar nu werd ik echt geconfronteerd met dat ik zelf mijn tijd 
moet invullen. Je gaat je daardoor bewuster verdiepen in wat 
je ook alweer leuk vindt en je krijgt echt weer een liefde voor 
je hobby’s.

Ik kan iedereen ongeacht sociaal leven en ongeacht 
burgerlijke status aanraden dit een keer 
in hun eentje te beleven.  Je terugtrekken 
en loskomen van je dagelijks leven zorgt 
ervoor dat je dichter bij jezelf en je wensen 
komt. Je kan reflecteren op jezelf en het 
leven dat je lijd.  Je doet waar jij zin in 
hebt. Het is een spirituele ontwikkeling 
voor jezelf die je niet kan delen met een 
ander en dat moet je ook niet willen. Dit is 
jóuw ontwikkeling. Soms moet je zelf door 
dingen heen om weer verder te kunnen. Met 
jezelf gelukkig zijn en op jezelf vertrouwen: 

dát is belangrijk om als basis te hebben, waar je ook staat in 
het leven.  Zo’n vakantie draagt daaraan een steentje bij. Ik was 
jarenlang emotioneel afhankelijk met verlatingsangst en had dit 
drie jaar geleden niet gedurfd en kijk mij nu. Ik heb de angst 
alleen te zijn overwonnen en het taboe bij mijzelf doorbroken! ■

advertentie

Ik kwam dichter 
bij mezelf en bij 
mijn wensen.

“
”
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Gekke jongens,
die Belgen

door Eline Berkhout

Ik weet de dag dat ik met school naar 
Brussel ging nog goed. We moesten ’s 
ochtends vroeg op school zijn, omdat we 
met de bus naar de Belgische hoofdstad 
zouden rijden. Iedereen was enthousiast, 
op zo’n manier dat alleen derdeklassers 
op een excursie dat kunnen zijn. Een hele 
dag een beetje winkelen en rondhangen 
onder het mom van ‘cultuur’, en dat alles 
tijdens school! Ik was geloof ik een van 
de weinigen die ook werkelijk zin had in 
het bekijken van de stad, maar dat druk-
te de pret niet. Naast Manneke Pis, het 
EU parlement en wafels wist ik eigenlijk 
bijzonder weinig over Brussel. Zou het er 
net zo uit zien als Amsterdam? Dat leek 
me toen ontzettend logisch, omdat ze in 
België ook Nederlands spreken, dus dan 
zal alles wel hetzelfde zijn. Ik was 12, ik 
wist niet beter. En op zich zat ik er niet 
zo ontzettend ver naast. Er is echter een 
groot verschil tussen de twee hoofdste-
den waar ik maar niet aan kan wennen.

In Nederland hebben we iets ont-
zettend leuks genaamd welstandcom-
missies. Deze commissies, ook wel 
schoonheidscommissies genoemd, hou-
den toezicht op wat er zoal in de stad ge-
bouwd wordt. Passen de gebouwen wel 
bij elkaar? Is er geen sprake van een stijl-
breuk? Blijft de stad een logisch geheel? 
Dit is waarom je niet zo snel een wolken-
krabber op de Beestenmarkt zal zien, of 
hypermoderne panden in de Haarlem-
merstraat. Die plannen zijn er vast wel 
ooit geweest, maar er zijn dus commis-
sies die daar een stokje voor steken.

België heeft dit niet.
Ik kwam redelijk verward thuis na 

deze excursie. Brussel had net als Am-
sterdam vele mooie oude panden, maar 
daar stonden dan ineens de meest af-
zichtelijke jaren ’70 woontorens tussen. 
Een pand met een prachtige trapgevel, 
een letterlijk betonnen blok, en opnieuw 
een pand met gevel. In grote delen van 
de stad was de cohesie ver te zoeken, en 

Dit is dus mijn grote probleem met Brussel. Dit
kan toch niet?! Dit vind ik oprecht pijnlijk.

ik moet je eerlijk zeggen dat dit een van 
de redenen is dat ik niet mee ben gegaan 
met Weekendje II naar Brussel. Okay, ik 
had al iets anders dat weekend, maar 
het kwam ook doordat ik zelden zo ver-
ward ben geweest als na mijn schoolbe-
zoek aan Brussel. Er klopte gewoon iets 
niet aan die stad, en ik ken mezelf goed 
genoeg om te weten dat een tweede be-
zoekje niks van die verwarring zou weg-
halen.

Je vraagt je ondertussen vast af 
waarom ik je dit allemaal vertel. Wat 
heeft een schoolreisje te maken met 
home sweet home,  en wat heb ik toch 
tegen Brussel? Ik wil allereerst even dui-
delijk maken dat ik niks tegen Brussel 
heb, ik snap de stad alleen niet. Het ligt 
niet aan Brussel, het ligt aan mij. Ik heb 
ook niet zo veel met Amsterdam, dus in 
dat opzicht hebben de twee veel met el-
kaar gemeen. En wat de relevantie van 
dit verhaal betreft, Larissa vertelde me 
laatst over de mooiste pagina op Face-
book aller tijden. Het heet Ugly Belgian 
Houses, en het is precies wat je denkt dat 
het is. Of deze huizen bestaan omdat er 
in België geen schoonheidscommissies 
zijn, of omdat de Belgen het aanzien van 
hun huizen misschien niet zo belangrijk 
vinden, weet ik niet. Wat ik wel weet is 
dat deze pagina prachtig is, en dat je als 
je eenmaal begint te kijken niet meer kan 
stoppen. Ter gelegenheid van deze Pyros 
heb ik een paar van mijn persoonlijke fa-
vorieten van de pagina verzameld voor 
jullie. ■

Ik heb het gevoel dat deze buren het niet
zo goed met elkaar kunnen vinden.

Ik weet niet eens wat ik hier over moet zeggen.
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Interview: Sander & Niels
“Nog nooit voelde ik 

me ergens zo thuis als 
bij Prometheus”

door Larissa Koedood en 
Vera Verkooijen

Sander Huls (22) en Niels Rood (23) staan inmiddels onder Prometheanen bekend als fanatieke leden; ze zijn allebei 
derdejaars en ze waren het afgelopen jaar beiden lid van bestuur Yggdrasil. Iets wat misschien minder bekend is, is 
dat ze allebei pas laat in hun studententijd bij Prometheus zijn gekomen. Wij zochten uit waarom. Hebben Sander 
en Niels nu een tweede thuis gevonden?

Thuis bij Prometheus
Wat was jullie reden om pas later 
tijdens je studie lid te worden?

Sander: “Ik was eigenlijk niet 
van plan om bij een vereniging lid te 
worden, maar tijdens de EL CID-week 
was het ‘Vereniging hier, vereniging 
daar!’, en op de vrijdag werd ik lid bij 
Asopos, want ik dacht: ja leuk, roeien! 
Toen waren de introductieweek en de 
vereniging net wat minder leuk dan ik 
dacht, dus heb ik me in oktober, voor de 
deadline om écht lid te worden, alweer 
uitgeschreven. Pas twee jaar later vroeg 
iemand vanuit mijn studie (die geen 
Prometheaan is) of Prometheus niet iets 
voor mij was. Toen heb ik de website 
bekeken en dacht ik: ja, volgens mij wel! 
Vervolgens kwam ik om kwart voor 11 
op de eerste dag van de eerstvolgende 

EL CID opdagen (het bestuur had zelfs 
nog geen inschrijfformulieren bij de 
hand) en sindsdien ben ik lid.”

Niels: “Ik wilde juist wel heel 
graag bij een vereniging, maar ik had 
me voorgenomen het eerst even rustig 
aan te doen. In de EL CID-week was ik 
voornamelijk bij de grote verenigingen 
geweest en van mijn broer had ik 
daar niet echt positieve verhalen over 
gehoord. Hij zat zelf wel bij SIB en daar 
had hij veel leuke dingen over verteld, 
dus ik wilde wel een kleine vereniging, 
maar nog niet in mijn eerste jaar. Na 
mijn eerste jaar dacht ik: ik kan wel bij 
een vereniging gaan, maar het is ook wel 
leuk als je een beetje langer kan blijven 
en wat meer mensen kent. Dus maakte ik 
een lijstje voor mezelf: eerst op kamers, 
en daarna ga ik bij een vereniging. Toen 
duurde het helaas iets langer voor ik een 
kamer had gevonden. Uiteindelijk ben 
ik in dezelfde week dat ik in mijn kamer 
trok lid geworden bij Prometheus, dus 
ik heb me wel heel goed aan mijn lijstje 
gehouden.”

Sander, jij kwam naar Prometheus en 
zei meteen: dit wil ik. Niels, ben jij 
gelijk lid geworden toen je voor het 
eerst kwam?

Niels: “Nee, de eerste keer dat ik 
kwam ben ik gebleven voor de lezing, dat 
vond ik heel interessant. Ik ben wel bij 
de borrel blijven hangen, maar dat kwam 
omdat ik iemand al een beetje kende. 
Bij de tweede lezing waar ik naartoe 
kwam, stond er beneden een groepje 
Prometheanen, waaronder Erwin, en die 

Sander

Niels

riep heel hard: “Deze jongen wil zich 
inschrijven!”. Dus ik zei: ja, dat is goed, 
ik schrijf me wel in.”

Wat vinden jullie zo leuk aan 
Prometheus?

Niels: “De diversiteit aan mensen. 
Iedereen die er rondloopt heeft zijn 
eigen interesses en wil die ook graag met 
mensen delen. Het is heel open. Toen ik 
de eerste paar keer binnen kwam lopen, 
vonden mensen het leuk om met mij een 
praatje te maken en dat is heel fijn.”

Sander: “Ik denk toch vooral 
de mensen. Als het een culturele 
studentenvereniging was geweest met 
mensen die je allemaal niet mag, dan 
heb je helemaal niks aan wat voor soort 
vereniging het is. Je hebt museumuitjes 
waar mensen op komen dagen om 

kunst te bewonderen, maar ook een 
onesiegilde waar mensen met z’n tienen 
een film zitten te kijken met onesie aan. 
Het is misschien niet het eerste waar je 
aan denkt bij cultureel, maar het gaat 
er gewoon om dat het gezellig is met 
mensen.” 

Niels: “Daar ben ik het heel erg 
mee eens, het zijn vooral de mensen die 
Prometheus leuk maken.”

Wat onderscheidt Prometheus van 
andere verenigingen?

Niels: “Ik denk dat het binnen 
Prometheus heel makkelijk is om buiten 
je eigen vaste vriendengroep te raken. 
Aangezien er zoveel gilden zijn, zit je 
altijd wel met iemand anders in een 
gilde. Je staart je niet blind op je eigen 
jaar of dispuut.” 

Sander: “Prometheus wijkt denk 
ik ook van veel verenigingen af omdat 
het redelijk kleinschalig is. Je kent 
daadwerkelijk iedereen. Als je naar een 
borrel gaat, is het niet van ‘wie zijn al 
deze mensen?’. Na een paar weken weet 
je wie iedereen is en kan je met vrijwel 
iedereen goed opschieten. Er is een 
gigantische verscheidenheid aan wat 
Prometheus doet en wat het is, zonder 
dat daar grenzen aan zitten.”

Voelen jullie je nu echt thuis bij 
Prometheus? 

Sander: “Dat sowieso. Ik heb 
me denk ik nog nooit ergens zo thuis 
gevoeld als bij Prometheus.”

Niels: “Ja. We zitten natuurlijk 
allebei in het bestuur, en het is best wel 
een investering qua tijd en energie die 
je daarvoor over hebt, en dat zou ik niet 
doen als ik me er niet thuis zou voelen. 
Ik vind het heel leuk hier intensief een 
jaar rond te lopen en ik vind het nog 
steeds leuk als ik zo meteen klaar ben om 
hier te blijven komen en nog steeds met 
iedereen te praten.” 

Sander: “Ik kan me ook moeilijk 
voorstellen dat ik na de bestuurswisseling 
opeens weg ben.” 

Het leven als bestuur
Jullie zijn allebei bijna klaar met je 
bestuursjaar, hoe beviel het?

Niels: “Goed, ik heb het heel erg 
naar mijn zin gehad. Ik vond het heel 
leuk om dingen voor anderen te kunnen 
organiseren die ik zelf leuk vind om 
te doen. Zo heb ik een aantal lezingen 

geregeld over onderwerpen die mij 
interessant leken of waar ik zelf iets meer 
vanaf wist en dat zo te kunnen delen.” 

Sander: “Hartstikke goed! Ik was 
daarvoor twee jaar lid bij Prometheus, 
ik voelde me thuis en ik wilde meer 
doen dan alleen commissies. Ik ben 
zelf misschien niet de meest creatieve 
persoon, dus veel lezingen zijn niet van 
mij gekomen, maar ik heb wel input 
gehad. En alhoewel veel mensen het 
misschien een beetje saai werk zouden 
vinden, vind ik mijn rol als ab-actis 
hartstikke leuk, deels omdat ik het voor 
Prometheus doe, maar ook deels om de 
taken die ik heb.”

Zouden jullie nog een keer een 
Prometheusbestuursjaar willen doen? 
En welke functie zouden jullie graag 
nog willen uitproberen?

Sander: “Het is een publiek 
geheim dat ik het best nog een jaar had 
willen doen. Ik ga gelijk hierna een 
bestuursjaar doen als quaestor bij Pleyte 
(studentenvereniging Oude Culturen 
van de Mediterrane Wereld – red.), waar 
ik ook veel zin in heb. Naast ab-actis en 
quaestor zou ik praeses wel een keer 
willen proberen, dus eigenlijk spreekt 
alleen de rol van assessor extern me niet 
aan.” 

Niels: “Als ik een jaar terug ga en 
dan opnieuw gevraagd zou worden, 
zeg ik meteen ja, maar om er nu nog 
een volledig jaar aan te plakken vind 
ik best zwaar. Dat zou ik niet doen, en 
zeker niet twee jaar dezelfde functie. 
Praeses lijkt me heel interessant, maar 
ik heb het afgelopen jaar gemerkt dat 
ik het ook leuk vind om met mensen 
van andere verenigingen een praatje te 
maken, dus extern zou ik ook wel willen 
zijn. Ab-actis of quaestor trekt me een 
stuk minder, want ik vind het leuk om 
met mensen bezig te zijn en dat doe je 
in die twee functies toch op een andere 
manier.” 

Wat gaan jullie komend jaar doen?
Sander: “Ik ga gewoon verder met 

mijn studie. Bij Prometheus zou ik ook 
graag nog een paar commissies willen 
doen. Misschien één van de commissies 
die ik nog niet gedaan heb zoals de EL 
CID-, de almanak- of de dagjescommissie, 
maar ik heb ook een aantal commissies 
al wel gedaan die ook hartstikke leuk 
waren zoals de buitenlandreis, kamp of 

één van de themamaanden, dus ik weet 
het nog niet.”

Niels: “Ik ga ook mijn studie 
afmaken, ik ga niet opeens bij een 
circusgroep om met beren te dansen. 
Hopelijk rond ik in één jaar mijn master 
af, met nog wat stages. Misschien nog 
eens iets voor Prometheus doen als het 
kan. Ik wil wel een commissie doen, 
maar weet nog niet welke. Het ligt er 
voor mij aan of ik er tijd voor heb en in 
welke commissies er nog plek is, want de 
meeste commissies lijken me heel leuk.”

Hebben jullie nog leuke 
bestuursanekdotes?

Niels: “Vergaderen met Bo is altijd 
een feest, want je weet nooit waar je 
uitkomt. Ook is het leuk om te zien 
hoe iedereen ergens op reageert, en dat 
mensen vaak dezelfde reacties hebben.” 

Sander: “Eén van mijn favoriete 
bestuursgerelateerde quotes is van Niels: 
“We zijn bestuur, we kunnen alles!” Dat 
is niet helemaal hoe het werkt.”

Niels: “Een leuke anekdote is dat 
Sander laatst voor de grap het woord 
‘appeltaart’ in de notulen had gezet, en 
toen werd er bij de volgende vergadering 
gevraagd wie de notulen hadden 
gelezen. Bo, Kristian en ik zeiden toen 
heel braaf ‘ja’, maar toen vroeg Sander 
of we het woord ‘appeltaart’ hadden 
gezien, en toen moesten we toegeven dat 
we ze niet helemaal hadden gelezen.” ■

KOMT DAT ZIEN,
KOMT DAT ZIEN!

Niels: “Voor de persoon die 
dit tijdens de EL CID toevallig 
leest, word lid! Dit hoeft niet per 
se bij Prometheus. Dat zou ik 
natuurlijk heel leuk vinden, maar 
word sowieso ergens lid. Wij 
voelen ons hier heel erg thuis bij 
Prometheus, maar zorg dat jij ook 
je thuis vindt zoals wij dat hebben 
gevonden. “

Sander: “Er is in Leiden 
ook genoeg diversiteit aan 
verenigingen, dus er is denk ik 
voor iedereen wel ergens een 
plekje.”
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Ver van
huis

door Emmy Stevens

Wat doe jij als je op een verre reis gaat en je 
jouw ongeruste ouders wilt vertellen hoe het 
met je gaat? Als het tijdsverschil een beetje 
gunstig uitvalt, zul je heel waarschijnlijk 
wel een moment op de dag vinden waarop 
jullie tegelijkertijd wakker zijn en kunnen 
Skypen. Maar hoe had je dat gedaan als je 
tweehonderd jaar eerder geleefd had? Wat 
deed je dan met die ongeruste ouders? Liet 
je ze in onwetendheid, of probeerde je ze 
toch op een of andere manier op de hoogte te 
stellen van je avonturen?

Ook toen waren er allerlei manieren 
om wat van je te laten horen; naar alle 
waarschijnlijkheid had je ze af en toe een 
brief gestuurd, in de hoop dat die veilig in 
Nederland aan zou komen. 

Dat is ook wat Theodoor Johan Bijleveld 
(1789-1837), zoon van een welvarende Leidse 
lakenfabrikant, deed toen hij voor een jaar 
naar Frankrijk op reis ging. Nu denk je misschien, wie is dat 
nu weer? Dat is precies wat ik ook dacht, tot ik voor een vak 
voor mijn master Neerlandistiek het Leidse archief in werd 
gestuurd met de opdracht om de taal uit het Leidse verleden te 
gaan onderzoeken. Ik stuitte op een brievencollectie van deze 
Theodoor die in 1813 en 1814 maar liefst 22 brieven schreef naar 
zijn ouders in Leiden1. 

Heel wat dagen sloot ik me vervolgens op in het archief – 
de receptioniste aan de balie wist al vrij snel precies wie ik was – 
en transcribeerde ik al deze brieven. Best gek eigenlijk, zomaar 
de privécorrespondentie van een inmiddels allang overleden 
Leidenaar lezen. Het is maar de vraag of hij er echt blij mee zou 
zijn geweest. Ik betwijfel namelijk of ik het fijn zou vinden als 
iemand mijn Skypegesprekken over tweehonderd jaar opnieuw 
gaat beluisteren…

Maar alles voor de wetenschap, en dus besloot ik om me 
maar niks aan te trekken van de gevoelens van deze arme ziel, 
die geheel tegen zijn zin naar Frankrijk ging. Theodoor was 
namelijk pas 23 jaar oud toen hij zich op Napoleons bevel aan 
moest sluiten bij diens Garde d’honneur (erewacht). Samen met 
nog 23 andere Leidse jongemannen vertrok hij in juni 1813 naar 
Metz en hier verbleef hij een aantal maanden.

Ik hoopte eigenlijk in de brieven over allerlei spannende 
avonturen te zullen lezen – de Garde d’honneur klonk immers 
veelbelovend. Maar helaas, zo spannend was het allemaal niet. 

Theodoors voornaamste bezigheid van de 
dag bleek verveling te zijn. 

Als ik terugdenk aan mijn studieverblijf 
in Canada van een paar jaar geleden, moet 
ik toegeven dat ik ook niet elke keer de 
spannendste verhalen aan mijn ouders kon 
vertellen. Sterker nog, ik besteedde ook 
gewoon veel tijd aan studeren en uit dat 
tijdverdrijf komen doorgaans niet de meest 
meeslepende verhalen voort. Zo ook niet 
bij Theodoor – een kleine teleurstelling was 
dat wel hoor. Hij vertelde over het eten dat 
zo duur was, de dagelijkse beslommeringen 
bij de kazerne waar hij gestationeerd was, 
en uiteraard klaagde hij regelmatig over 
geldgebrek. Zijn ouders waren blijkbaar niet 
zo vrijgevig, dus klopte hij aan bij zijn oom 
Jan Daniël – waar hij zich overigens wel 
enigszins bezwaard over voelde:

Nu nog heb ik oom J.[an] verzocht mijn credit 
te vermeerderen want als ik gedwongen zal zijn in 
dienst te treden zal ik mij moeten equipeeren en 
monteeren hier toe heb misschien thans geld genoeg 
maar zoude niets overhouden en dan welligt zonder 
geld op reis moeten en dit is geen zaak echter valt 
’t mij hard u als ’t ware /zo veel/ te moeten afperssen, (inv. nr. 7; 3 
september 1813)

Eigenlijk was Theodoor net zoals wij nu zijn: 
studenten, liever lui dan moe en constant te weinig geld. De 
communicatiemiddelen zijn dan wel veranderd, maar verder 
lijken we eigenlijk best wel op die historische Leidenaar 
en kunnen we misschien zelfs nog wat leren van de ijver 
waarmee hij zijn ouders op de hoogte hield van zijn dagelijkse 
bezigheden. ■

Raadpleegbaar via Regionaal Archief Leiden, Families, Inventarisnr. 
2.910 .9 Familie (Van Eijk) Bijleveld
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Dakloos

door Vera Verkooijen

Ik loop over straat, het regent zacht. Aan 
de overkant wil een meisje met rode 
laarsjes en twee staartjes in de plassen 
springen. Haar moeder trekt haar snel 
terug onder de paraplu. Ze ziet me kij-
ken, maar wendt zich vlug af. De lach, 
die even op mijn gezicht had gezeten, is 
weg. 

De traan die over mijn wang loopt 
verdwijnt tussen de regendruppels die 
over mijn gezicht lopen. Ik probeer het 
blije gevoel van net terug te krijgen, 
maar het lukt me niet. Ik heb het koud, 
mijn kleren kriebelen en mijn vieze haar 
plakt aan mijn gezicht. In een winkel-
raam kijk ik naar mezelf. Ik zou me ook 
van mij afgewend hebben, als ik dat kon. Ik 
schud mijn hoofd en draai mijn gezicht 
naar boven. Dat is mijn favoriete onder-
deel van regen. Naar boven kijken en 
dan elk afzonderlijk druppeltje voelen. 
Tik tik tik. Het voelt alsof alle narigheid 
wordt weggespoeld.  

Opeens duwt er iemand tegen mij aan. 
“Ga eens aan de kant joh.”, zegt de jon-
gen die mij ruw aan de kant probeert te 
duwen. Ik schrik van de minachting op 
zijn gezicht. Zo erg kan het toch niet zijn? 

“Je hoort niet in deze buurt”, zegt 

hij. Er verschijnt een gemene lach op zijn 
gezicht.

“Sorry?”, ik weet niet wat ik moet 
zeggen. 

“Junkies als jij horen niet in deze 
buurt.”

“Ik..”
“Verdwijn! Het is niet alsof iemand 

je zou missen.” Hij tuft op mijn voeten, 
het lachje dat nu op zijn gezicht staat is 
triomfantelijk. Ja goed joh, een dakloze nog 
verder de grond in boren. Je ouders zullen 
wel trots zijn. Als ik niet antwoord duwt 
hij me verder tegen de rand van de brug. 

Ik lach even in mijzelf, ik weet ei-
genlijk niet waarom. 

“Wat lach je dan?”, nog een keer 
duwt hij me. Ik kan niet verder terug-
deinzen, ook de jongen heeft dat door. 

“Wie het laatst lacht, lacht het best”, 
zegt hij dan, waarna hij me met een tri-
omfantelijke lach nog een keer hard 
duwt. Dan loopt hij weg. 

Ik besluit dat ik toch maar een schuil-
plaats moet gaan vinden en loop naar 
een portiek aan de overkant van de 
straat waar ik wel vaker mijn toevlucht 
zoek. Het portiek is van een onbewoond 
gebouw, de deuren zitten op slot. Ik ben 

nooit verder gegaan dan het portiek, 
want ik wil geen misdaad begaan. Zon-
der huis is dit het meeste thuis dat ik kan 
hebben, denk ik. In een hoekje ligt mijn 
slaapzak, een heel klein schaapjesknuf-
feltje en een krijtje. Het knuffeltje heb ik 
ooit op straat gevonden, ik heb het altijd 
terug willen geven. Ik ben zelfs achter de 
kinderwagen aangerend, maar dat werk-
te niet heel goed. Ik vraag me opeens af 
wat er ooit van die familie geworden is. 
In mezelf begin ik een liedje te neuriën 
en haal ik de paar munten die mensen 
vandaag voor me over hadden uit mijn 
zak. Daar kan ik wel iets extra’s van ko-
pen denk ik, misschien wel een stukje 
chocola, of een flesje sap. 

Opeens hoor ik voetstappen nade-
ren. Snel verschuil ik me in het donker-
ste hoekje dat ik kan vinden. Vind me niet, 
vind me niet, vind meniet, vindme niet vind 
me nietvind me nietvindmenietvindmeniet.

Een nieuwsgierig paar ogen komt 
achter het hoekje vandaan. Haar twee 
staartjes vallen voor haar lachende ge-
zicht. In de verte hoor ik haar moeder 
gefrustreerd haar naam roepen. “Mira! 
Mira, waar ben je nu weer?” 

Ze luistert niet en blijft me aankij-
ken terwijl ze dichterbij komt. Dan strekt 
ze haar hand uit en kijkt me afwachtend 
aan. Ze heeft een glimlach op haar ge-
zicht, haar ogen glinsteren en ze wipt 
op en neer op haar te grote rode laarsjes. 
Ik neem haar hand aan en laat me mee-
trekken door de zachte hand. Ze neemt 
me mee naar net buiten het portiek en 
springt in een plas. Dan kijkt ze me aan, 
alsof ze hetzelfde van mij wil. Ik twijfel 
niet meer en volg haar door in een grote 
plas te springen. Ze lacht hard en ik lach 
met haar mee. ■
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Hygge en chill:
het leven van
een introvert

door Larissa Koedood

Veel mensen, waaronder mijn eigen moeder, vinden het raar 
dat ik niet altijd omringt wil zijn door mensen. Ze vinden het 
vreemd, of zelfs ongezond, dat ik dingen als uitgaan ervaar 
als een nachtmerrie en niet iets wat je veel plezier geeft. Zo 
hebben mijn huisgenoten me bijvoorbeeld het eerste jaar dat ik 
er woonde een paar keer geprobeerd om te praten om mee uit 
te gaan, maar ik vertelde ze dat ik het absoluut niet leuk vind. 
“Ja, maar met ons is het vast wel leuk!” Ze begrepen niet dat 
ik álles aan uitgaan vreselijk vindt: de veel te harde muziek, 
de aangeschoten mensen, de veel te kleine, donkere ruimtes, 
en het feit dat dansen als noodzaak wordt gezien. Ik durf dan 
ook niet in het weekend in Den Haag te zijn, omdat de cafés in 
mijn straat en/of mijn huisgenoten tot lang in de nacht actief 
zijn, terwijl ik gewoon op tijd m’n bed in wil duiken. Soms ben 
ik rebels en lees ik tot laat door (laat: 1 uur ’s nachts), maar dan 
houdt het ook wel op. Mijn algemene idee van een leuke avond 
is dan ook gezellig met een paar vrienden uit eten of thuis 
samen koken, of ’s middags lekker in een huiskamer kletsen 
onder het genot van een kop thee en een stuk taart. 

Introvert zijn heeft zo zijn nadelen. Zo wordt er van je 
verwacht dat je bij dingen als sollicitatiegesprekken direct 

heel spontaan en enthousiast kan zijn, terwijl het bij mij even 
duurt voordat ik me fijn voel in een nieuwe omgeving bij 
onbekende mensen. Na zo’n gesprek ben ik dan ook helemaal 
uitgeput, omdat het me zo veel energie kost om mezelf sociaal 
te presenteren.

Ook is het lastig bij dingen als een nieuwe studie. Tijdens 
mijn bachelor had ik het geluk dat ik op de eerste dag iemand 
ontmoette die mijn passie voor lezen en Harry Potter deelde, 
maar tijdens mijn master is het me helaas niet gelukt om op tijd 
vrienden te maken. De vriendenklikjes waren al gevormd, en ik 
heb dan niet de neiging om nog te proberen om me daar tussen 
te gooien. Dit was bij Prometheus overigens ook lastig; in het 
begin stond ik vaak in mijn eentje of bij Ward, omdat ik niet het 
lef had om in een groepje te gaan staan en eens goed te laten 
merken dat ik ook een leuk persoon ben. 

Daarom werd ik ook heel blij toen ik het  boek The Little 
Book of Hygge: The Danish Way to Live Well van Meik Wiking las. 
Dit schattige boek met prachtige tekeningen en foto’s sprak mij 
heel erg aan, aangezien het Deense begrip ‘hygge’ mijn idee 
van een leuke avond omvangt. Wiking werkt bij het ‘Happiness 
Research Institute’ in Denemarken, het land dat tot één van 
de blijste landen in de wereld behoort. De mogelijke redenen 
hiervan lopen uiteen. Eén van de dingen die hieraan bijdraagt is 
bijvoorbeeld hun uitstekende verzorgingsstaat, waarbij mensen 
het collectieve welzijn ervaren als een investering in hun 
samenleving, ze “kopen de kwaliteit van het leven”. Wiking 
denkt echter ook dat het nationale concept hygge een grote 
bijdrage levert aan het welzijn en de blijdschap van de Denen. 
Hygge is volgens de schrijver moeilijk uit te leggen, zoals het 
woord ‘gezellig’ ook niet echt een duidelijke beschrijving heeft; 
het is een sfeer die er wel of niet is. Zo kan je in je eentje hyggen, 
namelijk thuis onder een deken op de bank, met een warme 
drank en wat lekkers, lichten uit, kaarsen aan en hyggen maar! 
Hygge kan echter ook goed samen met een paar personen (niet 
te veel!), en vervolgens praten over koetjes en kalfjes. Dezelfde 
attributen komen ook hier naar voren; warme dranken, lekker 
eten en goede sfeerverlichting. Denen linken hygge dan ook het 
meeste met de herfst en de winter, in de tijd waar je lekker knus 
bij elkaar kan kruipen. Deze manier van socializen past ook veel 
beter bij wat ik als introvert persoon prettig vind, en ik vond het 
heel mooi om te lezen hoe dit idee van leven zo omarmt is in 
Denemarken. En wie weet, misschien zorgt dit populaire boek 
er wel voor dat hygge in Nederland ook populair wordt, zodat 
ik niet meer zo snel vreemd aan wordt gekeken omdat ik niet 
mee wil naar de bar. ■

Cartoon van Sarah Andersen,
beter bekend als ‘Sarah’s Scribbles’.

Hieronder vindt je het ‘Hygge manifest’ uit het boek The Little Book of Hygge: The Danish way to Live Well van Meik Wiking zodat je in 
tien stappen zelf een hyggelige tijd kan hebben!

1. Atmosfeer – Dim de lichten.
2. Aanwezigheid – Wees in het hier en nu ; 

doe je telefoon uit.
3. Plezier – Koffie, chocolade, koekjes, cake, 

snoep. Ik wil alles!
4. Gelijkheid – Liever ‘wij’ dan ‘mij’. Verdeel 

de taken en de spreektijd evenredig.
5. Dankbaarheid – Geniet overal ten volste 
van. Neem het in je op, zo goed wordt het 

misschien niet meer.
6. Harmonie – Het is geen wedstrijd. We 

vinden je ook nu al leuk. Je hoeft niet op te 
scheppen.

7. Comfort – Maak het jezelf gemakkelijk. 
Neem wat rust. Het belangrijkste is 

ontspanning.
8. Wapenstilstand – Geen drama. Laten we 
het een andere keer over politiek hebben.

9. Samenzijn – Bouw relaties en verhalen op. 
‘Herinner je je nog die keer dat we…?’

10. Schuilplaats –Dit is jouw thuis: een plek 
van vrede en veiligheid.

Het Hygge Manifest
vertaald vanuit de Engelse editie

advertentie



36 37

Prometheaanse
boekenkasten

door Francine Maessen

Zoveel Prometheanen, zoveel boekenkasten. Dit keer 
nemen we een kijkje in de boekenkast van Eva de Jonge.

“Mijn boeken zijn op kleur gesorteerd omdat ik dat 
zelf gewoon mooi vind. Ik probeer best vaak nieuwe 
indelingen uit, zoals op alfabet, of bepaalde genres bij 
elkaar, maar ik vind dit veel mooier.

Bepaalde series heb ik niet uit elkaar gehaald omdat 
ik dat niet over mijn hart kan verkrijgen, zoals de Harry 
Potter-serie, maar bij andere series vind ik het niet echt 
een probleem. Ik weet toch uit mijn hoofd welke delen 
welke kleur hebben. 

Ik heb een voorkeur voor fantasy en young adult, 
maar die boeken zijn licht en je gaat er snel doorheen. 
Ik hou ook wel van echte literatuur waarbij je moet 
nadenken. 

Als ik een mooie uitgave tegenkom wil ik die graag 
meenemen. Ik heb een aantal mooie edities die ik van 
mijn opa heb geërfd, zoals deze Jules Verne. Veel van 
mijn oudere omslagen waren van hem. Ik vind het mooi, 
het heeft wel iets. Sommigen vallen bijna van ellende uit 
elkaar.

Officieel is dit geen boekenkast. We wilden graag 
een Billy hebben, maar één was niet genoeg geweest voor 
mijn boeken. Twee passen hier net niet, dus toen hebben 
we deze kledingkast zonder deuren genomen. Er hoort 
dus iets veel minder zwaars op de planken te liggen.

Ik vind het lastig een favoriet boek te kiezen. Ik blijf 
toch bij Harry Potter, want daardoor ben ik begonnen met 
lezen, en het was ook het eerste dat ik als kind aangereikt 
kreeg. Op de middelbare school was ik helemaal gek van 
De Hongerspelen, dat is ook waardoor ik Young Adult 
ben gaan lezen. Qua Young adult moet ik er wel bij 
zeggen dat ik nooit een betere serie heb kunnen vinden, 
of van hetzelfde niveau. Wat betreft literatuur hou ik van 
Engelse literatuur, vooral de Brönte Sisters en Charles 
Dickens. 

Met Meindert heb ik de regel dat mijn boeken niet 
buiten mijn boekenkast mogen komen. Eens in de zoveel 
tijd doe ik boeken weg die ik niet ga lezen of herlezen. 
Hier staat best veel dat ik nog moet lezen. Ik heb de laatste 
tijd veel gekregen, omdat ik bij mijn stage bij uitgeverij 
Moon boeken kreeg, en omdat ik gratis boeken krijg op 
events. Maar ik heb het te druk met mijn studie om alles 
te lezen. Het meeste is daarom ongelezen.” ■

Culturele
agenda

door Vera Verkooijen

Banksy en Dalí in het Mocomuseum
Tegenover het Rijksmuseum 
in Amsterdam zit het nieuwe 
Mocomuseum. Dit museum focust  zich 
op kleine tentoonstellingen van moderne 
kunstenaars. Ditmaal in de spotlight: 
graffiti artiest Banksy en surrealistisch 
kunstenaar Dalí. Dit museum is het 
zeker waard te bezoeken!

Wanneer: tot eind oktober 2017
Waar: Mocomuseum Amsterdam
Kosten: €12,50 voor volwassenen, €10,- voor 
studenten en  €9,50 voor CJPpassen en met 
museumjaarkaart
Meer informatie: mocomuseum.com

Nacht van Kunst en Kennis
De Nacht van Kunst en Kennis wordt elk 
jaar georganiseerd om kunst en kennis 
dichterbij mensen te brengen. Ook dit 
jaar is er een nieuwe editie met optredes, 
lezingen, rondleidingen, experimenten 
en nog veel meer door heel Leiden heen. 
Komt dat zien!

Wanneer: 16 september 2017
Waar: In heel Leiden
Kosten: €20,00 voor reguliere kaartjes, €15,- 
voor studenten met college- of &cultuurkaart
Meer informatie: nachtvankunstenkennis.nl

Zomerspecial Leiden Film Festival
In aanloop naar het Leidse Internationale 
Film Festival, beter bekend als LIFF, zal 
er op het Pieterskerkhof een GRATIS 
zomerspecial plaatsvinden! Neem een 
zitplek mee, of kom vroeg, en geniet 
van een van de prachtige films die zijn 
uitgekozen!

Wanneer: 7 tot en met 9 september 2017
Waar: Pieterskerkplein Leiden
Kosten: GRATIS, maar neem wel een zitplek 
mee of kom vroeg!
Meer informatie: leidenfilmfestival.nl/zomer

Muzieum Nijmegen
Een nieuwe locatie, dus nieuwe kansen 
om jou de ogen te laten openen! Het 
Muzieum Nijmegen is namelijk volledig 
gefocust op zicht en het gemis daarvan. 
Een unieke ervaring, zeker leuk voor als 
je er een dagje op uit wil!
 
Wanneer: Vanaf 1 september 2017
Waar: Muzieum Nijmegen
Kosten: €15,00 voor volwassenen in de 
voorverkoop, 5% korting met CJP-kaart. Ga 
voor 17 September en ontvang een gratis ijsje!
Meer informatie: muzieum.nl ■

In Leiden Evenementen Buiten Leiden

Band The Stream speelt 
Past Perfect

In de Leidse Hout bevindt zich een 
magische plek, namelijk: een klein 
Openluchttheater! Ga kijken bij de 
voorstelling Past Perfect van band 
The Stream in een van de groenste 
theaters van Nederland! Mocht je deze 
voorstelling niets lijken, kijk dan nog 
even in het programma!

Wanneer: 26 augustus 2017
Waar: Openluchttheater Leidse Hout
Kosten: €12,50
Meer informatie: 
oltleiden.nl/wordpress/programma-2017-2/

Toneelgroep Al Dente speelt 
Spookhazen

Toneelgroep Al Dente speelt onder 
leiding van Jos Nijhuis Spookhazen & ander 
gespuis. De voorstelling is gebaseerd op 
een selectie volksverhalen en legendes 
uit de Lage Landen en belooft een waar 
plezier te zijn!  

Wanneer: 31 augustus t/m 16 september 2017
Waar: Begraafplaats aan de Groenesteeg
Kosten: €12,50 voor reguliere kaarten, €10,00 
voor &cultuur- en CJPkaarten
Meer informatie: aldente.nl
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Quotes

door Sander Huls

Buitenlandreis 

Bastiaan: Ontbreekt er iets aan mij?
Eveline: Ja, een goede persoonlijkheid.

Cathy: Ik vraag me af of er ook mensen 
zijn die niet voor de trein springen maar 
voor een tuktuk.

Cid: Ik begin langzaamaan te twijfelen of 
die baksteen in mijn koffer wel zo nodig 
was.

Bo: Ik wil niet stoken, maar volgens mij 
moet je dit heftig escaleren.

Francine: Ik kan me niet in deze discussie 
mengen, ik ben te verstandig dronken.

Weekendje 2

Susanne: Criminaliteit kan hartstikke 
cultureel zijn.

Cid: Van een beetje segregatie is nog 
nooit iemand doodgegaan.

Nina: Wat was Malta’s inzending bij het 
Eurovisie Songfestival?
Sander: Armoede.

Vera: Freya, ik had je eigenlijk wel 
ingeschat als iemand die een klein naakt 
jongetje op de koelkast wil.

Activiteiten januari-juli

Schelte: Duel op Schiphol, als de douane 
ons niet afschiet doen we het zelf wel!

Dominique: Dode mensen, veel beter 
dan echte mensen.

Adri: Volgens mij is het best leuk op 
Aruba.
Bastiaan: Niet als je stokslagen krijgt van 
Pieter van Vollenhoven.

Sanne M: Je wil eigenlijk al een 
straatverbod voor Thierry Baudet voor-
dat je dochter überhaupt geboren is.

Freya: Een ananas is de perfecte corsage.

door Marike van Dam

De Laatste Pagina: 
Een stukje thuis

Larissa: Ik heb vanuit mijn ouderlijk 
huis de traditie overgenomen om op 
elke vakantie een koelkastmagneetje 
te kopen. Het vrolijkt zo’n groot wit 
oppervlak zeker op, en elk magneetje 
symboliseert een fantastische vakantie!

Gijs: Het is alweer een tijdje geleden dat 
ik mijn thuisthuis heb verlaten. In de 
tussentijd ben ik ook van stad veranderd 
en zijn er weinig voorwerpen over die ik 
ook al had toen ik nog in Assen bij mijn 
ouders woonde. Wat de reis van Assen 
naar Groningen en van Groningen 
naar Leiden wel heeft overleefd is het 
bestek wat ik van mijn moeder mee heb 
gekregen. Al is er niet heel veel van over, 
het blijft toch een link die mijn huidige 
woonruimte verbindt met de kamers 
waar ik lang geleden ben opgegroeid.

Vera: Mijn mama had altijd een rijtje met 
knuffeltjes op de vensterbank in haar 
kamer staan. Een van de knuffels was 
een bijzonder platte hond, genaamd 
Snuffel, deze was altijd te vinden in het 
bed van mijn tweelingzusje als ze bang 
was of zich niet zo lekker voelde. Ik kreeg 
Piep, een handpopje van een muisje 
die ook echt kan piepen! Mijn mam gaf 
deze twee knuffels aan ons mee toen 
we uit huis gingen, en sindsdien is deze 
altijd ergens in mijn kamer te vinden.

Eline: Dit is Jenny. Spreek je uit met 
een lekker Hollandse J. Ik kreeg mijn 
eerste Jenny toen ik een (nog) kleinere 
Eline was. Mijn moeder zag rond pasen 
een schap vol met opwindbare kuikens 
genaamd Jenny in een winkel. Die heb 
je natuurlijk nodig, dus ze nam er een 
voor mij en mijn broertjes heen. Het 
is sindsdien een beetje een traditie 
geworden om, als we ze tegenkomen, 
met pasen een opwind kuiken mee te 
nemen en ze Jenny te noemen. Toen 
ik in maart uit huis ging moest de 
meest recente Jenny natuurlijk mee. 

Francine: Ik heb vrij veel spullen van mijn 
ouderlijke huizen in huis, maar het vaakst 
gebruik ik toch wel mijn platenspeler. 
Toen mijn broers uit huis gingen heb 
ik die en de bijbehoren platencollectie 
ingepikt, en uiteindelijk heb ik het 
meegenomen naar Leiden en Oegstgeest. 
Ik koop zelf ook graag platen, maar ik doe 
die van mijn ouders niet weg, waardoor 
Gershwin (van mijn vader) naast 
Charles Azvanour (van mijn moeder) 
en Wim Sonneveld (van mijzelf) staat.

Eden: Dingen die ik uit het huis van 
mijn ouders naar mijn kamer heb mee 
genomen, hebben allemaal min of meer 
met eten te maken. Dit zijn namelijk 
kook- en eetgereien zoals pannen, 
kommen, bakken en bestek. Dit komt 
doordat mijn moeder een fan van de 
kringloopwinkel is. Ze zoekt vaak  
naar kwalitatieve, unieke decoraties en 
kook- en eetgereien - mogelijk iets te 
vaak, waardoor er een vanzelfsprekend 
overschot is, waar ik nog niets mee doe...

Erwin: Lang, lang geleden in een vinex-
wijk hier ver vandaan, toen ik nog 
samen met mijn broertje bij onze ouders 
woonde, sliep ik onder het schuine dak. 
Dat kon in de zomer best warm worden, 
dus kocht ik een ventilatortje. Gezien 
de gebrekkige hitteresistentie van mijn 
“doos” mag ik mij gelukkig prijzen dat 
de ventilator het in Leiden ook prima 
naar zijn zin heeft. Bonus: Muggen 
hebben een hekel aan luchtstromen!



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

    
 

De Vliegershop is al ruim 25 jaar een begrip in Leiden op het gebied van Vliegers,rc, Bord en Kaartspellen. 
Tevens zijn wij een PostNl Pakket Punt voor het ophalen en versturen van pakketten.  

Kom eens kijken in onze winkel  aan de Turfmarkt 2 of bestel online via: www.devliegershop.nl 
  

Een kleine greep uit de spellencollectie 
Ticket to ride (speciaal voor de reizende student) 

Codenames (speciaal voor de wizzz studenten) 
Munchkin (speciaal voor studenten met droge humor) 

Cards against humanity (speciaal voor studenten met grove humor) 
Exploding kittens (speciaal voor studenten 

Dixit (speciaal voor studenten met visuele kracht) 
Machiavelli (speciaal voor studenten met grootsheidswaanzin) 

Pandemic ( speciaal voor de genesskunde student) 
Magic the Gathering (speciaal voor alle studenten) 


