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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 en 
Larissa Koedood.

Onze dank gaat uit naar Bo 
Salomons, Cathy Schrijner, 
Dominique Hofman, Earryt 
Sijm, Emma de Jong, Hester Be, 
Niels Rood, Sander Huls, Suze 
Geuke, Ward de Kock en Yorim 
Christiaanse voor hun bijdragen 
aan deze editie.

Dit is de Pyros van december 2017, 
gedrukt onder bestuur Parcival. 
Het betreft de derde druk van het 
kalenderjaar 2017 en de eerste van 
het academisch jaar 2017-2018.

Kopij voor de volgende Pyros 
kan naar pyros@asvprometheus.
nl worden gestuurd, tot uiterlijk 
31 maart 2018. Gelieve (ruim) van 
tevoren contact op te nemen met 
de redactie o.v.v. ‘Freelancers’.

Colofon

Door 
hester be

Kleurplaat

Lieve lezers,

De feestdagen behoren tot de meest nostalgische 

momenten van het jaar. Dit zijn de momenten dat 

iedereen zich vasthoudt aan de tradities die al zo lang 

in elke familie zijn. Zo zetten sommigen een bakje water 

voor Amerigo neer, hangen anderen hun sok op voor 

de Kerstman en steekt de laatste een kaarsje aan voor 

Hanukkah. Hoe dan ook is het iets wat jij waarschijnlijk 

al vanaf jouw kindertijd doet en dat is nou precies waar 

het in deze Pyros om draait: kindertijd.

Onze redactie is op zoek gegaan naar hun innerlijke 

kind, en ook de freelancers weten hun eigen jeugd te 

herbeleven.

Ga op ontdekking, of blijf voor de buis, voor deze 

aflevering van A.S.V. Kindertijd! 

Met Prometheaanse groetjes,

en alvast fijne feestdagen! 

Vera en Francine

Ps. Als jij graag de kindertijd van de Pyros wilt meemaken, 

vraag dan aan onze ab-actis of je de oudere exemplaren 

uit het archief mag zien!   
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Door 
Erwin 
DijkstraPrometheaanse 

Perspectieven

Toen ik zes was, 
veranderde mijn leven 
totaal. Mijn moeder 
kreeg te horen dat zij een 
baan als ambassadeur in 
Georgië had gekregen 
en wij zouden dus mee 

moeten verhuizen. Ik kwam uiteindelijk 
terecht in een land waarvan ik eerst niet 
eens wist dat het bestond, omringd door een 
cultuur die ik nog nooit had meegemaakt en 
door mensen die ik niet kon verstaan.

Ik ging naar een internationale school 
en moest dus Engels leren. Gelukkig ging dit 
redelijk snel zodat ik na een jaar gewoon mee 
kon doen met de meeste lessen. Het eerste jaar 
was voor de hele familie het moeilijkst. Dit 
was de eerste keer dat we in het buitenland 

Van een kindertijd hebben we er allemaal maar eentje gehad en daarom is iemands jeugd voor die persoon altijd speciaal. Je jeugdjaren 
zorgen er bijvoorbeeld voor dat een vinex-wijk of afgelegen dorp, waar je anders gedachteloos of zelfs licht afkeurend langs was 
gelopen, verandert in een magische plek vol onvervangbare herinneringen. Iedereen bij Prometheus heeft zodoende zijn eigen verhaal 
meegenomen uit de uithoek waar zijn of haar wieg stond en het is wellicht één van de grote plezieren van een studentenvereniging 
dat we de gelegenheid hebben om kennis te maken met luitjes die een hele andere achtergrond hebben dan wijzelf.

In deze editie van Prometheaanse Perspectieven komen drie Prometheanen aan het woord van wie de kindertijd nog wat 
bijzonderder was dan van de meeste van ons. Zij delen met ons hoe dit hun leven (mede) heeft vormgegeven.

woonden en we moesten dus een lange tijd 
wennen aan de nieuwe leefomstandigheden. 

Ik had geluk dat er andere Nederlanders 
rond mijn leeftijd op school zaten waardoor 
ik al gauw een aantal vrienden had, ondanks 
dat ik de Engelse taal nog niet beheerste. Ik 
heb nu zelfs nog contact met één van hen.

Er waren verder ook nog veel andere 
verschillen met Nederland. We leefden 
veel meer van dag tot dag omdat we nooit 
echt wisten wat er kon gebeuren. Er viel 
bijvoorbeeld af en toe een raam of deur uit 
zijn scharnieren wanneer wij die probeerden 
te openen. Daarnaast was het verkeer minder 
veilig waardoor wij niet zomaar op straat 
konden spelen. Uiteindelijk heb ik daar vier 
jaar gewoond en zijn we daarna terug naar 
Nederland verhuisd. 

Earryt Sijm

Ik mag dit stukje schrijven omdat ik een 
‘bijzondere’ kindertijd heb gehad. Zelf heb 
ik het nooit zo ervaren: mijn broer is blind, 
maar voor mij was dat normaal. Ik dacht er 
nooit zo over na.

Ik speelde net als anderen met mijn 
broer, we deden bijvoorbeeld samen 
Sims; ik vertelde dan wat er gebeurde en 
dan bepaalden we samen hoe de Sim zou 
reageren. Ook speelden we samen spelletjes 
(Boonanza, het Catan-kaartspel), die paste 
mijn moeder samen met mijn broer aan door 
er braillestikkers op te plakken.

Doordat mijn broer blind is heb ik 
dingen beleefd die ik anders nooit zou hebben 
gedaan. Zo mochten we een keer, ik denk 
dat ik zeven of acht was, achter de schermen 
kijken bij een dierentuin en sommige dieren 

aanraken. Dat vond ik heel eng, maar ook 
heel leuk. We mochten sowieso bij veel 
musea dingen aanraken en bezichtigen die je 
normaal gesproken niet mag aanraken.

En als laatste natuurlijk de hond! Mijn 
ouders wilden graag dat mijn broer aan een 
hond in huis zou wennen, voor als hij later 
een geleidehond zou krijgen. Toen ik tien jaar 
was kregen we een afgekeurde geleidehond 
in huis, dat vond ik fantastisch. Een paar 
jaar later kreeg mijn broer 
zijn eerste geleidehond. 
Nu mijn broer toe is aan 
zijn tweede hond en onze 
andere hond overleden is, 
mag zijn eerste hond zijn 
pensioen doorbrengen bij 
mijn ouders.

emma de jong

Sommigen weten dit wel over me, maar 
ik heb echt een hele grote familie. Mijn 
mama komt uit een gezin met zeventien (!!) 
kinderen en mijn papa heeft ook nog drie 
broers en aanhang. Op verjaardagen – zelfs 
die van ons – kwamen er familieleden langs 
waarvan ik oprecht niet wist hoe ze heten (ja, 
heten in tegenwoordige tijd, ik weet het nog 
steeds niet altijd).

Ook thuis was het niet bepaald rustig 
met twee grote broers en een tweelingzusje. 
Deze drukte ging wel gepaard met 
onenigheden en ruzietjes. Mijn vader noemde 
dit altijd ‘tand door de lip’-tijd; het moment 
wanneer het stoeien en plagen omsloeg 
(ha, sloeg) in pijn of tranen. Maar het was 
voornamelijk altijd heel gezellig. Ik heb denk 
ik nooit echt alleen gespeeld vroeger en mijn 
zusje en ik hadden een heel imperium aan 
playmobil. Delen werd er met de paplepel 
ingegoten: mijn zusje en ik (omgedoopt tot 
‘mijn vogeltjes’ door papa) zaten in dezelfde 

klas, op dezelfde sport, 
hadden grotendeels 
dezelfde vrienden en ook 
thuis trokken we eigenlijk 
altijd met elkaar op. 
Kortom, ik was gewend aan mensen om me 
heen, vooral in grote getalen.

En daar zat ik dan opeens helemaal 
alleen in een wildvreemde stad, 200 kilometer 
weg van iedereen. Op mijzelf, helemaal in 
mijn uppie. Dat was op zijn zachts gezegd 
gek (gelukkig heb ik er hier ook een hele lieve 
grote familie bij gekregen).

Thuis is het inmiddels nog veel erger 
geworden, tenminste, als iedereen weer een 
weekendje thuis is, want voor de rest hebben 
mijn ouders wel een empty nest (sad face). 
Mijn beide broers hebben al zo lang vaste 
vriendinnetjes dat ik ze als schoonzusjes zie 
en ook mijn zusje heeft een vast liefje. Laat ik 
zo zeggen, er zijn nog nét genoeg matrassen 
om iedereen te kunnen huizen.

Suze Geuke

Earryt in zijn jonge jaren
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Door 
freek
van vliet

“Kyan leert van 
andere kinderen, maar 

zij ook van hem''

“Hé Kyan, waar is de gele ballon?” 
Kyan speurt over de bladzijden. Ik ben 
hem aan het voorlezen uit het beroemde 
prentenboek van Charlotte Dematons. 
Of nou ja, voorlezen, eigenlijk is het een 
boek zonder tekst, met een wereldreis in 
illustraties.

Bij de platen, waarop steeds een 
gele ballon, een blauw autootje, een boef 
en een fakir terugkeren, verzin ik zelf 
een verhaal. Kyan vindt het prachtig en 
na even zoeken weet hij de ballon steeds 
aan te wijzen. Op de tekeningen is het 
net zulk stralend weer als bij ons in de 
achtertuin, waar mijn moeder ons wat 
drinken komt brengen.

~~~

Mijn moeder, Anne, werkt met Kyan. In 
de vakantie komt hij af en toe mee naar 
ons huis, maar eigenlijk begeleidt ze 
hem op school. Kyan heeft het syndroom 
van Down. Daardoor is hij geboren met 
een verstandelijke beperking en leert hij 
moeilijk. Toch zit hij op een ‘gewone’ 

basisschool in Katwijk. Hij is zeven jaar 
en na de zomervakantie is hij naar groep 
3 gegaan.

Anne: “Kyans ouders willen 
dat hij zo normaal mogelijk met z’n 
schoolperiode kan starten. Op deze 
school zaten zijn zussen al, en het is 
maar vier minuten lopen vanaf hun huis. 
Z’n ouders willen hem nog niet naar het 
speciaal onderwijs brengen zolang dat 
voor hem niet nodig is. Daar denken de 
school en ik natuurlijk ook in mee. Als 
we zien dat hij op z’n tenen gaat lopen, 
moeten we om de tafel.

Maar zolang Kyan op een reguliere 
basisschool nog dingen leert – ook 
sociaal gezien – en het naar z’n zin heeft, 
vinden we dit de beste keuze. Daarom 
hebben z’n ouders ook extra begeleiding 
aangevraagd.”

9.00 uur
Kyan zit achterin de klas, met Anne 
ernaast. Groep 3 is nog wat onrustig, 
maar juf Geertje begint gewoon met de 
les: één voor één laat ze kaartjes zien met 
steeds een letter erop. Via deze methode 
herhaalt ze met de kinderen alle letters 
die ze tot nu toe hebben geleerd. Eerst 
moeten ze in koor roepen welke letter ze 
zien (K! B! E! AA!), daarna gaat Geertje 
een aantal leerlingen individueel langs.

Ook Kyan krijgt de beurt. Het gaat 
hem onwijs goed af: Z, R, A, M, Kyan 
weet het allemaal. De W, daar komt 
hij even niet uit, maar dan fluistert zijn 
buurmannetje Thijs in Kyans oor welke 
letter het is. Anne vindt het schattig.

Geertje: “Ik ben heel blij met Anne. 
En dat terwijl ik in het begin echt moest 
wennen aan het idee dat er de hele tijd 

iemand achterin de klas zit. Dat voelt 
toch heel anders dan als je alleen bent met 
die groep kinderen. Maar het is zó fijn 
dat Anne er is om Kyan te ondersteunen. 
Ze is er van dinsdag tot en met vrijdag 
elke ochtend. En op maandag is de 
klassenassistent er.”

Anne: “Toen ik tweeënhalf 
jaar geleden begon bij Kyan in de 
kleuterklas, sprak hij bijna niet en was 
hij niet zindelijk. Hij moest nog heel 
veel basisvaardigheden leren, ook 
sociaal gezien: hij had moeite om zich 
aan te passen en met regels om te gaan. 
Daarvoor is heel veel tijd en aandacht 
nodig, en dat hebben juffen niet in een 
klas van dertig kinderen. Daarom ben 
ik erbij gekomen. Niemand had toen 
durven denken dat Kyan hier naar groep 
3 zou kunnen.

Maar bij de kleuters begonnen 
we met voorbereidingen om hem 
geïnteresseerd te maken in letters. Op 
allerlei leuke manieren: hij mocht met 
scheerschuim schrijven, met zand en 
met glitterzand... Dat lukte tot onze 
verbazing al best wel goed. En kijk eens 
hoe hij het nu in groep 3 doet! Hij leert 
alle letters en hij vindt het nog steeds 
interessant en leuk.”

9.25 uur
Na de letterkaartjes is het tijd voor 
oefeningen uit een werkboek. Geertje 
doet op haar smartboard voor hoe de 
kinderen woorden met plaatjes kunnen 
verbinden en zinnetjes compleet kunnen 
maken. Kyan loopt even door de klas, 
maar moet snel weer gaan zitten. “Hij 
wil altijd lol trappen,” fluistert Anne, 
“het is echt een boefje.”

Kort daarna stort Kyan zich toch 
ijverig op het werkboek, al zijn deze 

opdrachten nog wat te moeilijk voor 
hem. “Nu doet hij maar wat”, licht Anne 
toe. “Hij zit gewoon lijntjes te trekken, 
dat vindt ‘ie leuk.” Bij de invuloefening 
‘ik doe mijn ... aan’, vult Kyan geen jas 
in, maar vtp – uiterst geconcentreerd. 
Wie klaar is met de opdrachten, mag het 
werkboek naar Geertjes bureau brengen. 
Kyan legt dat van hem er ook bij.

Anne: “Kyan kan best goed 
‘hakkend lezen’, maar letters aan elkaar 
plakken lukt nog bijna niet. Heel af en 
toe plakt hij wel een woord aan elkaar.”

Geertje: “In het begin vond ik 
het lastig dat ik Kyan niet steeds kan 
‘meenemen’ met de rest van de groep. Ik 
kan hem niet steeds alle aandacht geven 
die ik zou willen, want er zitten nog 29 
kinderen in de groep. Maar we moeten 
gewoon accepteren dat hij niet alles leert, 
en zeker niet op hetzelfde tempo als de 
rest.”

Anne: “Kyan zal altijd achterlopen. 
Als hij 20 of 25 procent van het aanbod in 
groep 3 leert, moeten we al heel blij zijn.”

10.15 uur
De schoolbel gaat: het is pauze. De 
kinderen mogen zelf hun eten en drinken 
pakken uit de box voorin de klas. In de rij 
knuffelt Kyan wat kinderen. Sommigen 

Niemand 
had durven 
denken dat 

Kyan op een 
reguliere 

basisschool 
naar groep 3 
zou kunnen.

“

”

gaan met hun versnaperingen snel terug 
naar hun eigen tafel, maar Kyan staat 
met een groepje wat te treuzelen. “Hij 
heeft altijd te weinig tijd om te eten”, 
lacht Anne. Een klasgenootje slaat een 
arm om Kyan heen.

Als iedereen weer op z’n plek zit, 
leest Geertje voor uit het Enge Dieren 
Boek: vandaag gaat het over de vogelspin. 
Kyan luistert aandachtig – mijn blik valt 
op zijn Spiderman-sokken. De bel gaat 
nog een keer en de kinderen mogen naar 
buiten.

Anne: “Vorig jaar bij de kleuters 
waren alle kinderen helemaal aan Kyan 
gewend. Nu zit hij met een aantal nieuwe 
klasgenoten en in het begin merkte ik wel 
dat zij verbaasd waren. Ze vonden het 
vreemd dat hij soms erdoorheen praat, 
of geluidjes zit te maken. Dan gingen ze 
allemaal omkijken. Nu is dat wel over, 
het nieuwtje is er vanaf.”

Geertje: “Ik heb de groep wel 
iets uitgelegd. Niet met de naam 
‘Downsyndroom’, maar ik heb wel 
verteld dat Kyan moeite heeft met leren, 
dus dat groep 3 ook moeilijk is.”

Anne: “Iedereen merkt wel dat 
Kyan zich anders gedraagt, maar ze doen 
niet raar of vervelend tegen hem. Soms 
zijn ze zelfs bijna té aardig, zo van: Kyan 

mag dat wel. Terwijl hij zich ook gewoon 
aan de regels moet houden. Dat is lastig: 
we willen hem geen uitzonderingspositie 
geven, maar soms heeft hij die natuurlijk 
wel.”

Geertje: “Kyan leert veel van de 
andere kinderen, maar andersom leren 
zij ook van hem. Hij is veel knuffeliger 
dan de rest, hij raakt ze vaak aan. In 
het begin vonden ze dat maar niks, en 
nog steeds zijn er wel kinderen die het 
ongemakkelijk vinden. Maar de meesten 
doen nu mee.”
 
10.45 uur
Na de pauze slaat groep 3 aan het 
rekenen. Geertje begint met tellen en 
daarbij komt Kyan nog aardig mee. Ook 
bij de ‘bussommen’ speelt hij een rol: 
een rij tafels vormt een bus, waar steeds 
kinderen in- en uitstappen. Er zitten 
acht kinderen in de bus, Kyan en Thijs 
stappen uit – hoeveel zijn er nog over?

Als de rest van de kinderen in het 
rekenschrift aan de slag gaat, sluipen 
Kyan en Anne de klas uit om weer aan 
het lezen en schrijven te werken. Aan een 
tafel op de gang oefenen ze extra met de 
nieuwe letter van vandaag: de J. Met een 
zwarte stift mag Kyan die lekker vaak 
overtrekken op een stuk doorzichtig 
plastic, dat Anne steeds weer schoon kan 



10 11

vegen. Kyan maakt de J’s keurig en wijst 
zijn letters apetrots aan.

Anne: “We hebben ervoor gekozen 
om de focus te leggen op lezen, omdat 
Kyan daar voor z’n zelfstandigheid 
later het meest aan zal hebben. Als hij 
leert lezen, kan hij veel zelfstandiger 
worden. Rekenen is echt moeilijk voor 
hem. We doen een beetje mee met tellen, 
maar zodra de klas echt sommen gaat 
maken, ga ik individueel met Kyan 
letters oefenen. Dan kan hij zich het best 
concentreren.”

11.20 uur
Na alle J’s haalt Anne Geertjes 
letterkaarten van het begin van de dag 
nog eens tevoorschijn. Z, AA, U, EE, P – 
ze zitten al helemaal in Kyans systeem. 
De W blijft moeilijk, de R ook. Maar de V 
dan weer niet: daarbij maakt hij meteen 
een handgebaar van een vis. Bij de M 
noemt hij direct ‘mama’ en ‘Margriet’, 
zijn juf van vorig jaar.

Als Kyan goed zijn best heeft 
gedaan, mag hij van Anne altijd even 
met kapla spelen: de houten blokjes 
zijn z’n favoriete speelgoed. Uit het 
overblijflokaal haalt hij een blauw 
autootje en een brandweerwagen. Met 
de blokjes bouwen we een racebaantje 
waarover de auto’s kunnen rijden. Kyan 
geniet er enorm van. Daarna gaat hij nog 
even terug naar de klas en dan zit de 
ochtend er alweer op.

Anne: “Ik heb echt een klik met 
Kyan. Natuurlijk ben ik soms streng 
voor hem, en hij accepteert dat, maar 
we kunnen ook onwijs met elkaar 
lachen. Hij is humoristisch, dus ik gooi 
er vaak bewust een geintje in om hem te 
motiveren. En als hij z’n best doet, beloon 
ik hem, bijvoorbeeld met de kapla. Ik wil 
het leuk houden, want zo kan ik Kyan 
uitdagen om te blijven leren. Dan is het 
zo mooi om te merken hoe serieus hij 
meedoet. Ik heb echt bewondering voor 
hem.”

~~~

Als Kyan en ik volgende zomer weer 
samen in de achtertuin zitten, ga ik graag 
weer met hem op zoek naar de gele 
ballon. Maar ik wil hem dan zeker ook 
een boek mét tekst voorlezen. Dan kijkt 
hij vast mee naar de letters. En wie weet 
leest hij ooit mij wel een stukje voor. ■

Door 
ward de kock Mijn nostalgie-

gilde : het gilde als 
tijdmachine

‘Diese Tatsachen sind durch rein übersinnlicheBeobachtung 
gewonnen.’

– Rudolf Steiner, 1908.1

Naast het Disneygilde, het VPRO-gilde en Dumbledore’s 
Army verdient het Antroposofisch Gilde een plaats onder 
de nostalgiegilden: gilden die uitstapjes maken naar onze 
kindertijd en hopelijk daarbij het gevoel van kindzijn nogmaals 
aanwakkeren. Nog meer dan de eerstgenoemde gilden is het 
Antroposofisch Gilde ontstaan uit de hunkering naar dit gevoel, 
in plaats van uit een grote waardering voor de inhoud zelf.

Over de inhoud in kwestie, de antroposofie, heb ik voor 
Prometheanen altijd twee verhalen klaarliggen: het eerste is ‘we 
weten niet wat het inhoud’ (hetgeen grotendeels onwaar is) en 
het tweede is ‘we nemen afstand van de inhoud’ (hetgeen—
in ieder geval voor mij—grotendeels waar is). Ondanks deze 
sceptische houding ten opzichte van de antroposofie kan ik 
echter nooit wachten tot de volgende antroposofischegilde-
activiteit. Aangezien deze tegenstrijdigheid alles te maken heeft 
met mijn kindertijd, lijkt het mij terecht mijn ideeën over de 
antroposofie en de vrije school in dit themanummer manifest 
te maken. Ik zal proberen uit te leggen waarom ik fan ben van 
mijn gilde, en tevens het Vrije Schoolonderwijs, maar niet zo 
zeer van de antroposofie.

Laten we meteen met de deur is huis vallen: in mijn optiek 
is de serieuze antroposofie voor gekkies. Dit, omdat voor mij 
elke vorm van voorgekauwde mystiek geheel aan haar doel 
voorbij gaat. Ikzelf ben een groot voorstander van mystiek als 
alternatief voor dogmatiek, maar het mooie van mystiek is juist 
dat men zelf tot inzichten komt. Het lijkt me daarom vreemd 
om de resultaten van iemand anders’ bovenzinnelijke zoektocht 
als een ‘leer’ aan te nemen. De resultaten van Rudolf Steiners 
zoektocht zijn ook nog eens totaal willekeurig van aard. Even 
arbitrair als de samenhang tussen mijn politieke ideeën, mijn 
kunstsmaak en mijn muzieksmaak lijkt de samenhang tussen 
Steiners pedagogiek, euritmie, architectuur, voedingsleer en 
evolutieleer. De afwezigheid van een gedeeld fundament wordt 
al verraden door het feit dat er met gemak afstand kan worden 
genomen van bijvoorbeeld de evolutieleer zonder dat hierdoor 
de voedingsleer of architectuurschool aangetast wordt. Je kan 
dus best iets antroposofisch doen zonder antroposoof te zijn 
(daarom heten we niet het Antroposofengilde!).

De gehele antroposofie is dus gebaseerd op Steiners ‘zuiver 

bovenzinnelijke waarnemingen’. Het zou niet geheel onlogisch 
zijn op basis hiervan de gehele antroposofie te verwerpen. 
Nog logischer zou het zijn deze visieop kennisvergaring en 
feitenverwerving ver weg te houden van kinderen. Het is 
hierom nogal wonderlijk dat juist de Vrije School de populairste 
toepassing van de antroposofie is. Als ik als ouder op een open 
dag zou komen en ik hoorde de woordvoerder vertellen dat hun 
grote inspiratie iemands zuiver bovenzinnelijk waargenomen 
feiten zijn, zou ik snel mijn biezen pakken en het nogmaals 
proberen bij het Montessori-, Dalton-, Jenaplan- of zelfs het 
reguliere onderwijs. Echter, als men als historicus iets leert is 
het dat de mens niet zó rationeel is.

Ik zou zelfs willen betogen dat de mens veel troost kan 
vinden in het irrationele. Denk aan je favoriete muziek, de 
kunsten of de liefde. Ook de mystiek en de uitwassen daarvan 
kunnen deze taak verrichten. De Vrije School was voor mij—
komende uit een areligieus gezin—een geslaagde introductie 
tot deze vorm van irrationaliteit. De school deed haar best 
ogenschijnlijk onnodige houten meubelen, kaarslicht, vreemde 
liederen, euritmie en andersoortige vreemdheden in de school 
te brengen, als protest tegen kille uniforme schooltafels, tl-
lampen en het onpersoonlijke curriculum dat heerst op reguliere 
scholen. De begrippen ‘antroposofie’ en ‘Steiner’ werden op 
mijn school nooit genoemd, maar de gekte was overal; docenten 
die in vreemde gewaden rondliepen en achteraf wekelijks een 
offer aan de Heilige Geest bleken te brengen. Op het moment 
zelf vroeg ik me heel erg af waar het allemaal voor nodig was, 
maar na tijdens een lerarenopleiding andere middelbare scholen 
bezocht te hebben kwam ik erachter dat ik juist als puber veel 
had aan wat gekkig-, knus- en huiselijkheid in de leerfabriek. 
Na de middelbare school was het aan onszelf om erachter te 
komen waar deze elementen vandaan kwamen, en waarom het 
na zes jaar eigenlijk geen gekkigheden meer waren, maar juist 
vertrouwd aanvoelde.

Deze vertrouwdheid is mijn reden voor het praesidium 
van het Antroposofisch Gilde: een zoektocht naar vertrouwde 
gekkigheid die me het nostalgische gevoel geeft van kaarslicht 
tussen tl-balken. Hiervoor hoeven we echter niet in elk idee van 
Rudolf Steiner te geloven. ■

Noten
1 Rudolf Steiner, ‘Vorurteile aus vermeintlicher Wissenschaft’, Lucifer-
Gnosis 35 (mei 1908) 298-308, aldaar 301.
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Door 
eline
berkhoutMijn baantje in de

kinderboekwinkel

Als ik aan kindertijd denk, dan denk ik 
aan boeken. Het moment dat ik leerde 
lezen ging er een wereld voor me 
open. Er waren zo veel werelden om 
te ontdekken, verhalen om bij weg te 
dromen, legenden om simpelweg van 
te genieten. Toen me werd gevraagd 
of ik na mijn eindexamens in de lokale 
kinderboekwinkel zou willen komen 
werken kon ik natuurlijk geen nee 
zeggen. We zijn onderhand anderhalf 
jaar verder, en ik ben nog steeds 
dolgelukkig bij Kiekeboek.

‘Heb je dit allemaal gelezen?’ 
vragen klanten me vaak. Dan moet ik 
een beetje lachen. Er staan honderden, 
zo niet duizenden boeken in de winkel. 
Ook al lees ik redelijk wat in een jaar, 
alles gaat een beetje moeilijk worden. 
Maar zal ik jullie een geheimpje 
verklappen? Dat hoeft ook echt niet. Als 
boekhandel krijgen we van uitgeverijen 
vaak leesexemplaren. Dit zijn boeken 
die aan ons beschikbaar worden gesteld 
zodat we ze kunnen lezen, en daarna 
kunnen aanraden. Ik probeer mee te 
lezen met alles wat er binnenkomt, maar 
ik moet heel eerlijk bekennen dat boeken 
voor de leeftijdscategorie 6-9 me gewoon 
bijzonder weinig trekken. En dan zit er 
niet veel anders op dan bluffen tot je erbij 
neervalt.

Okay, een volledige bluf is het 
niet. Ik zal nooit de illusie wekken naar 
kinderen of volwassenen toe dat ik een 
boek gelezen heb als dat niet het geval 
is, en ik weet ook heus wel een hele 
hoop over boeken. Je kan gewoon niet 
even veel tijd aan elke leeftijdscategorie 
besteden. Daarom let ik gewoon goed 

op wat mijn klanten me vertellen. Als 
iemand me komt vragen om iets wat op 
Superjuffie lijkt, dan weet ik dat Superjuffie 
leuk is. Als iemand het tweede deel van 
Julius Zebra komt halen, dan weet ik dat 
het eerste deel goed was. Stukje bij beetje 
vullen de leeservaringen van anderen 
mijn kennis aan. Ik ben hier ondertussen 
al zo lang mee bezig dat ik bij veel vragen 
die mensen stellen zonder al te lang na te 
denken meerdere boeken uit de kast kan 
trekken. Dat is nog een geheimpje van 
het kinderboekenvak. De meeste mensen 
vragen om hetzelfde.

Er zijn een hoop vragen die 
elke zaterdag dat ik moet werken 
terugkomen. Naar Annie M.G. Schmidt 
loop ik met mijn ogen dicht, van Harry 
Potter weet ik zonder ook maar te 
kijken of het gewenste deel er staat, en 
het pakken van Boy 7 is zo natuurlijk 
geworden dat ik er niet eens meer over 
nadenk. Maar soms krijg je vragen die 

niet zo standaard zijn. Dat ene boek over 
vogels  dat drie maanden geleden in de 
etalage stond. Probeer je dan maar eens 
te herinneren welk boek dat ook alweer 
was. Of een boek dat de klant gelezen 
heeft als kind, met op de kaft een bos. 
Er was ook iets met een rood hoedje en 
een ontvoering.  Het komt regelmatig 
voor dat de klant geen idee heeft hoe het 
boek waar ze naar zoeken heet, en dan 
is het onze taak als boekverkoper om 
de titel te vinden. Dit is toch een groot 
voordeel van de fysieke boekhandel ten 
opzichte van het internet. Want waar 
deze omschrijvingen veelal te vaag zijn 
voor Google weten wij het boek negen 
van de tien keer zo uit de kast te vissen.

Ik heb ook wel eens te maken 
met rare klanten. Op mijn allereerste 
werkdag kwam er een vrouw de winkel 
in met een vreemde uitstraling. Ze 
kwam naar de toonbank en begon in 
gebroken Engels een heel verhaal tegen 
me op te hangen. Het kwam erop neer 
dat ze naar een partijtje moest (partijtje 
was opvallend genoeg het enige woord 
dat ze wel in het Nederlands zei) en 
of we het cadeautje, dat van haar zoon 
was, konden inpakken. Ik vond het 
maar een vaag verhaal allemaal, en heb 
haar uiteindelijk een stuk inpakpapier 
gegeven in de hoop dat ze weg zou gaan. 
Uit haar boodschappentas verscheen 
een iPad, zonder doosje of wat dan ook, 
die ze dankbaar begon in te pakken. 
Eenmaal klaar verliet ze de winkel en 
heb ik haar nooit meer gezien.

 Nu ik erop terugkijk realiseer ik me 
dat die iPad waarschijnlijk gestolen was, 
maar daar had ik echt bijzonder weinig 

Naar Annie 
M.G. Schmidt 

loop ik met 
mijn ogen 
dicht, van 

Harry Potter 
weet ik zonder 
te kijken welke 
delen er staan

“

”

aan kunnen doen op dat moment. Ik was 
toen vooral te druk bezig met verbaasd 
zijn, en vragen of dit soort dingen elke 
week gebeurden. Spoiler alert: dat is niet 
zo.

Ik kan vanuit de grond van mijn hart 
zeggen dat kinderboekwinkelklanten 
de leukste mensen zijn die je maar 
in je winkel kan hebben. Ik ken de 
horrorverhalen over retail, en keek een 
beetje tegen het werken in een winkel 
op. Maar tot de dag van vandaag kan ik 
de aanvaringen met moeilijke klanten 
op een hand tellen. De volwassenen 
die de winkel binnenkomen zijn altijd 
erg beleefd en bereid om te wachten, 
en dat maakt het werk zeker een stuk 
aangenamer. Ik maak graag een klein 
praatje, en dan is het natuurlijk super 
leuk als mensen werkelijk terugpraten.

Er zijn veel leuke dingen aan het 
werken in een kinderboekwinkel. Naast 
het eerdergenoemde krijg ik korting op 
boeken, ben ik de eerste die alles wat 
binnenkomt ziet, kan ik soms boeken 
lezen voor ze uitkomen, en word ik 
betaald voor kennis hebben over iets 
waar ik van houd.  Maar voor mij is toch 
wel het absolute hoogtepunt dat er volop 

kinderen aanwezig zijn in de winkel.
Kinderen hebben nog geen filter, 

en dat is in de zoektocht naar het 
ideale boek maar al te duidelijk. Van de 
tweejarige die erg duidelijk maakt dat 
Dikkie Dik toch echt niet meer kan tot 
de zesjarige die het perfecte dinoboek 
heeft gevonden en het niet meer los wil 
laten, ik vind het allemaal even mooi. Als 
ouders met kinderen de winkel inkomen 
ga ik altijd vrolijk met het kind praten, 
wat hilarische gesprekken oplevert. 
Van een huilende baby die spontaan 
stopt met huilen als ik een gekke bek 
trek tot een spraakzame vierjarige die 
een heel verhaal gaat ophangen over 
de muggenbulten op zijn voet en ze 
dan gaat laten zien, ik kan hier oprecht 
van genieten. En dan vooral van het 
allermooiste moment van ze allemaal. 
Het moment dat een kind het perfecte 
boek heeft gevonden. De kleine handjes 
die zich om het boek vouwen en niet 
meer loslaten. De twinkeling in de 
oogjes. De glimlach als ze vol trots het 
boek even komen laten zien bij de kassa. 
Dit zijn de boeken die die kinderen bij 
gaan blijven, en er misschien wel voor 
gaan zorgen dat ze lezers worden en 

blijven. Dit is toch waar je het voor doet?
Natuurlijk is het niet allemaal even 

leuk. Een hele dag staan gaat op den 
duur vermoeien, deze baan is zeker 
geen vetpot, en er zijn maar al te vaak 
discussies met klanten die denken dingen 
beter te weten. Zo hebben we de bekende 
auteurs Ronald Dahl en Eric Carré, is 
Harry Potter en het Vervloekte Kind een 
volledig boek en daarnaast het zevende 
deel in de serie, en zijn dinoboeken 
alleen voor jongens. Vooral over dat 
laatste kan ik me opwinden, maar ach. Ik 
douw de boeken toch gewoon vrolijk in 
die kinderhandjes, want zodra een kind 
eenmaal verkocht is ben je erg knap als 
je het uit hun hoofd kan praten. Naar die 
ouders luister ik dan niet echt meer.

Toen ik anderhalf jaar geleden 
aan dit baantje begon leek het me het 
mooiste werk dat er was. Ik kon me 
niet voorstellen dat ik er ooit moe van 
zou worden. En ik moet zeggen dat ik 
bij dat standpunt blijf. Er mogen nog 
zo veel voor- en nadelen zijn, er is niks 
wat tegen die kinderglimlach opweegt. 
En, okay, korting op boeken is ook altijd 
mooi meegenomen.  ■
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Door 
erwin
dijkstra

Een jeugd
die je nooit

achter je laat

De wereld van de ander is een fascinerend en groots iets. Voor 
hen is het heel vertrouwd, maar voor de passant is er vaak 
veel te vinden waar zij nog niet bij hadden stilgestaan of zich 
zelfs nimmer hadden voorgesteld. Dat was in ieder geval de 
indruk die ik kreeg toen ik opgroeide. De wondere wereld van 
de gezonde mensen, die ik als noodgedwongen eigenaar van 
een driewieler standaard ‘de tweewielers’ doop, leek net zo 
onbereikbaar en kunstmatig als de levens van Hollywoodsterren 
dat voor anderen zijn.

In 1989 had ik de pech om zodanig prematuur geboren te 
worden dat men mij in Spanje nog had mogen aborteren. De 
hierdoor veroorzaakte hersenschade leidde ertoe dat ik vanaf 
praktisch mijn eerste uur spastisch was in zowel armen als 
benen, blind aan één oog en het andere slechtziend en nog een 
rits kleinere ongemakken die ik meestal vergeet. De chronische 
aard van deze problemen draagt eraan bij dat ik mijn jeugd 
nooit achter me laat op een heel concrete manier: ik zal altijd 
dezelfde handicaps moeten bevechten en de beperkingen die 
zij met zich meebrengen. Dit wil ik op drie manieren illustreren: 
aan de hand van het intensieve contact dat ik onderhield met de 
medische stand, waarom ik hierdoor geen normale jeugd had 
– als die al bestaan – en de lepeltheorie. Dat gezegd hebbende 
hoop ik van harte dat ook bij het uitlezen van dit artikel – en 
lang daarna – de spastische wereld van Erwin Dijkstra voor de 
lezer onbereikbaar en kunstmatig blijft.

Opgroeien in ziekenhuizen
Een groot deel van de jeugd van een chronisch ziek kind 
wordt, natuurlijk afhankelijk van de handicap, doorgebracht 
in ziekenhuizen en revalidatiecentra. In mijn geval betekende 
het naast de reguliere basisschool en of buitenschoolse opvang 
op de meeste doordeweekse middagen een tripje naar de 
Adriaansstichting. Dit was zo’n gebouw waar de zorg in 
Nederland patent op lijkt te hebben: blokkige architectuur 
die in de jaren ’70 modern en fris moet hebben aangedaan, 
met eindeloze gangen waar een kind heerlijk kan verdwalen 
in zijn eigen droomwereld. Dat laatste was hard nodig 
want de martelwerktuigen die er stonden waren niet mis: 
staplanken, rekbalken, evenwichtsschommels en natuurlijk de 
onvermijdelijke driewieler om je voor te bereiden op een leven 
waarin je nooit normaal zou kunnen overkomen, laat staan 
normaal zijn. Na verloop van tijd volgde de statafel mij naar 
huis en stond ik elke dag minstens een uur ingebonden mijn 

benen te rekken en ook ’s nachts waren spanning en pijn een 
constante metgezel: ontmoet de nachtspalken.

Nachtspalken zijn plastic kokers waarin je benen worden 
vastgebonden om, net als bij de statafel, je benen passief worden 
gerekt. Dit betekende ook dat ik ’s nachts niet zelfstandig uit 
bed kon.

Eén van mijn grootste verdrieten is dat tien jaar later de 
gedeelde mening onder artsen is dat het passief rekken van al 
deze martelwerktuigen – inclusief de verfoeide nachtspalken – 
geen blijvend effect hebben. Met het opkomende evangelie van 
het actief rekken, minder pijnlijk maar een stuk vermoeiender, 
beweert men zelfs dat het de spieren uiteindelijk nog verder 
laat samentrekken. 

Zicht op Hollywood
De relatieve zinloosheid van de oefeningen doet mij extra veel 
verdriet omdat de met revalidatie gevulde middagen, door 
statafels gedomineerde dagen en met spalken bekorte nachten 
het grootste deel van mijn jeugd hebben bepaald. Als kind weet je 
niet beter en gedurende de basisschool was ik heel gelukkig met 
mijn leven van school en oefeningen, maar naarmate ik andere 
kinderen beter leerde kennen, ontdekte ik hoe verschillend hun 
leven was. Pijn was voor hen een uitzonderlijke toestand en hun 
middagen vulden zich met allerlei zaken waar ik maar af en toe 
tijd voor kreeg. Het normale was voor mij uitzonderlijk.

Dit werd nog versterkt toen ik naar de middelbare school 
ging. Aanvankelijk kreeg ik een vmbo-advies en eindigde 
ik als twaalfjarig ukkie op het onderwijs voor zeer moeilijk 
opvoedbare kinderen. Een klas waar het gros van de kinderen 
ADHD, gedragsproblemen, het syndroom van Gilles de la 
Tourette, autisme, angsten en nog veel meer problemen had. 
Het was een verrassend warme omgeving, want tussen de 
problemen van anderen, was ik eigenlijk best normaal. In 
januari van mijn eerste jaar op de middelbare school werd ik 
echter van de trap gegooid door een jongen die met zichzelf 
in de knoop zat en bracht ik een half jaar in een rolstoel door. 
Het was een moeilijke tijd waarin de pijn niet meer beperkt 
was tot uitbarstingen bij het oefenen, spasmen of een valpartij, 
maar een constante metgezel. Ik verstopte mezelf in boeken en 
bekeek de levens van andere mensen met een soort afstandelijke 
curiositeit, een menselijke soort waartoe ik niet zou behoren – 
bewoners van een relatief Hollywood wier dromen en aspiraties 
nooit die van mij zouden zijn. Dit wil niet zeggen dat er geen 

fijne momenten waren: ik vond het bijvoorbeeld heerlijk om tot 
diep in de nacht te kunnen lezen wanneer mijn vader nog niet 
thuis was om mij naar mijn bed op de eerste verdieping te tillen.
Tegen de voorspellingen van diverse artsen in leerde ik 
uiteindelijk weer lopen en vanaf die tijd, mijn dertiende, ben ik 
voortdurend bezig geweest met op de been blijven. Letterlijk: 
met operatie, oefeningen, fysiotherapie en meer geluk dan 
wijsheid. Maar ook figuurlijk: om met de weinige tijd en vooral 
ook energie die ik niet aan mijn lichaam besteed toch wat te 
maken van mijn leven.

De lepeltheorie
De trend die ik vanaf mijn eerste jaar op de middelbare school 
beschreef, zet zich voort tot de dag van vandaag en in die zin 
dat ik van crisis naar crisis strompel – lopen is, zoals duidelijk 
moge zijn, niet mijn sterkste ding. Van operatie en revalidatie 
naar een niet-werkende rechterarm en een hersenschudding 
waarmee alle door de operaties verkregen vooruitgang weer 
verloren gaat. 

Deze voortdurende worsteling heeft nog steeds zijn 
weerslag op het dagelijks leven, misschien meer nog naarmate 
ik zelfstandiger werd. Dit laat zich het beste illustreren aan de 
hand van de lepeltheorie. De lepels symboliseren je hoeveelheid 
energie op een dag. Een gezond mens heeft dan bijvoorbeeld 
twintig lepels die men kan inzetten voor allerhande dingen: 
Eén voor douchen, één voor naar je werk of studie forenzen, 

advertentie

acht voor werken, etc. Het probleem voor een gehandicapt 
persoon in het algemeen en iemand met hersenschade en de 
bijbehorende ongemakken als spasme in het bijzonder is dat we 
zowel minder lepels per dag hebben als dat activiteiten meer 
lepels kosten dan bij gezonde mensen. Dit maakt werk, studie 
en sociale contacten moeilijker, vermoeiender en pijnlijker maar 
ook op een bepaalde manier kostbaarder.

Concluderend
Ouder en zelfstandiger worden opent nieuwe vergezichten en 
het leven is - gelukkig! - heel anders dan toen ik jong was. Toch 
verschilt mijn leven niet heel erg van mijn vroegste jeugdjaren: 
ik breng nog steeds het grootste deel van mijn tijd door met de 
gevolgen van mijn handicaps beperken en mijn leven om deze 
beperkingen heen plannen. Na een hersenschudding in april 
ging alle vooruitgang weer verloren en daarom was er begin 
november wéér een operatie met het bijbehorende revalidatie- 
en oefentraject.

Mijn droom voor volwassenheid is en blijft vakantie van de 
handicap: niet meer oefenen, niet meer plannen of uren aan de 
telefoon hangen om medische afspraken te regelen - meer tijd! 
En misschien kan ik dan eindelijk snappen hoe de tweewielers 
niet bij alles wat ze doen de pijn hoeven te vrezen, die langzaam 
alle plezier uit het leven haalt. Zowel kleine als grote Erwin 
stonden en staan daarentegen machteloos en blijven nog heel 
lang jong. ■
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Door 
bo salomons

Het komt goed

Het is een koude winter. Elk seizoen 
heeft zijn eigen manier om je eraan te 
herinneren dat het zijn beurt is. De lente 
maakt zichzelf kenbaar door bloemetjes 
en blaadjes. De zomer wisselt af tussen 
hitte en onweersbuien. De herfst legt elke 
nacht weer een bladerdek neer, waar 
de vroege reiziger zich doorheen moet 
ploegen. De winter heeft, daarentegen, 
een doordringende kou, die alles en 
iedereen binnendringt. Leunend over 
de metalen reling van de brug tussen 
de Aletta Jacobskade en Annie Romein-
Verschoorkade kan ik het voelen; 
het koude metaal lijkt direct door de 
mouwen van mijn winterjas te dringen. 
Even houd ik het vol, ik leid mezelf af 
door naar het dikke ijs te kijken dat onder 
de brug is gevormd. Over een paar dagen 
zouden kinderen proberen over het ijs 
te lopen, ondanks de waarschuwingen 
van school en hun ouders. Al snel trek 
ik mijn armen weer terug. De kou blijft 
hangen. Het is écht winter. 

Aan mijn rechterhand, lopend 
vanuit de richting van het Kruidenpad, 
zie ik een jongen aankomen. Hij ziet er 
bekend uit: donkerblond, bijna bruin 
haar, bescheiden neus… Zijn gezicht kan 
ik niet zo goed zien, want hij houdt zijn 
hoofd gebogen. Hij kijkt goed uit waar hij 
zijn voeten neerzet. Hoe oud zou hij zijn? 
Negen, tien, zoiets. Even denk ik eraan 
om hem te laten lopen. Het aanspreken 
van vreemden, zelfs jonge kinderen, 
heeft me nooit goed gelegen. En als ik 
iets van mijn kindertijd heb geleerd is 
het dat kinderen nog minder vergevend 
zijn dan volwassenen. De treurige ogen 
van het jongetje halen me echter over. 
Met mijn lange benen haal ik hem in vlak 
nadat hij de hoek om is gekomen. Hij 
lijkt in gedachten verzonken, en merkt 
het niet eens als ik naast hem loop. 

“Hoi”, zeg ik tegen hem. Verschrikt 
kijkt hij op. Ik heb hem waarschijnlijk 
uit een diepe gedachte getrokken. Zijn 
blauw-grijze ogen kijken mij door mijn 
bril aan, en onderzoeken mij van teen 
tot kruin. Als zijn blik de mijne treft 
kan ik de traansporen onder zijn ogen 
waarnemen. 

“Hallo”, antwoordt hij beleefd 
terug. “Kan ik u helpen?” 

Dankbaar schud ik mijn hoofd. 
“Nee, dankjewel. Ben jij de zoon van de 
huisarts?”, vraag ik hem. Hij knikt met 
zijn hoofd. Ik glimlach. 

“Ja, die met de honkbalpetten. Ik 
ben een patiënt van hem”, lieg ik. Ik 
weet dat zijn ouders hem altijd hebben 
gewaarschuwd voor vreemde mensen, 
zoals elke ouder doet. Hij heeft ooit 
zijn oom en tante buiten de deur laten 
staan omdat zijn ouders niet thuis waren 
geweest, en hij had expliciete bevelen 
gekregen de deur niet te openen. Een 
verrasbezoek van directe familie hadden 
ze daarbij niet genoemd. Hopelijk stel ik 
hem hiermee gerust. 

“Hoe gaat het met je?”, vraag ik, 
doelend op de traansporen. Ik weet 
echter niet hoe ik het directer moet 
vragen. Hoe vraag je iemand zoiets 
dertig seconden nadat je iemand voor het 
eerst heb gezien? In theorie, natuurlijk. 

“Goed!”, zegt hij. Hij veinst 
vrolijkheid, daar prik ik tegenwoordig 
veel makkelijker doorheen. Al snel begint 
mijn hele ideetje te verwateren. Het heeft 
geen zin. Alle paradoxen daargelaten, 
hoe kan ik deze jongen iets wijsmaken? 
Dat zullen zijn ouders al geprobeerd 
hebben. Ouders, leraren, familie, 
juffrouw Cora… Wat voor verschil zou 
ik nog kunnen maken? Het zou elf jaar 
duren om hem alles bij te brengen. Elf of 
twaalf. Na een paar seconden stilte zijn 

we al bij zijn huis aangekomen. 
“Hier woon ik”, zegt hij vriendelijk. 

“Weet ik”, antwoord ik, eveneens 
vriendelijk. 

“Zal ik mijn vader halen?”. vraagt 
hij. Ondanks zijn jonge leeftijd had hij 
al een beetje empathie. Ten minste, hij 
kon zich voorstellen wat andere mensen 
wilden. Wat hij zelf wou was wat lastiger 
voor hem te doorgronden.

“Nee, dankjewel. Ik moet weer 
verder”, zei ik. “Tot ziens!” 

Daarop liep het jongetje in de 
richting van de garagedeur. Ik herinner 
me precies hoe het zou gaan. Hij zou zijn 
vader vertellen dat hij een patiënt was, 
die zou vragen wie het dan was. Het 
jongetje zou zeggen dat hij vergeten was 
dat te vragen, en daar zou het gesprek 
ophouden. Een minimale invloed zou 
het hebben. Morgen zou hij het allemaal 
weer vergeten zijn, zo was het toen. 

“Oh, trouwens”, roep ik hem nog 
na. Vlak voordat hij de deur achter zich 
sluit kijkt hij me aandachtig aan. 

“Het komt allemaal wel goed. Als je 
dat maar onthoudt.” Zijn vragende blik 
stelt me gerust dat hij er helemaal niets 
van begrepen heeft. Beter, denk ik. Het 
is beter om hier geen grote aanpassingen 
aan te brengen. De garagedeur sluit 
met een vertrouwde klap. Ik trek mijn 
winterjas wat strakker tegen mijn nek 
aan en loop weer terug naar de brug. 
Daar kijk ik nog even naar de treurwilg 
die daar over het water heen hangt, 
helemaal kaal, nog klein en jong. Over 
een paar jaar zal hij voller zijn, dat 
weet ik zeker. Een kleine glimlach trekt 
over mijn gezicht. Ondanks alles zal de 
treurwilg bloeien. Met zekere pas loop 
ik terug naar de blauwe doos, die in 
de schaduw van de treurwilg staat te 
wachten. ■

Door 
larissa

koedood
Op een

(on)bewoond eiland ! 
Opgroeien in Tholen

Mijn kindertijd heb ik doorgebracht in Tholen. Nu vraag je je 
vast en zeker af: Tholen, waar ligt dat dan? Tholen is een kleine 
gemeente en apart eiland in Zeeland met ongeveer 25.000 
inwoners, gelegen aan de Brabantse grens. Het bestaat uit acht 
dorpen, waarvan Tholen, de ‘stad’1, de grootste is met zo’n 7.500 
inwoners. Ik kom dus uit ‘Tholen-stad’, waarvan ik jarenlang 
zelfs een pasje had zodat ik op Koninginnedag een gratis ritje 
op een paard kon maken. (Dit durfde ik overigens niet, want ik 
vind paarden eng.)

Het feit dat het tegen de Brabantse grens ligt houdt de 
inwoners niet tegen om zich op en top Zeeuws te voelen. Zo 
verstaat mijn vriend Ward mijn grootouders niet wegens hun 
zware dialect, zingen we met Koningsdag uit volle borst naast 
het Nederlandse volkslied ook het Zeeuwse volkslied en de 
megaknaller ‘Een bolus bie de koffie (da’s ‘t lekkerste dat a t’r 
is!)’, en hangen overal de Zeeuwse vlaggen uit. 

Naast deze diepgevoelde vorm van Zeeuwse identiteit is 
er nog een ander kenmerk van Tholen: er wonen ontzettend 
veel gereformeerde mensen. De SGP is dan ook de grootste 
partij in de gemeente Tholen met 3.894 stemmen2, bijna een 

kwart van de kiesgerechtigden. Tholen heeft ook zo’n acht 
kerken die allemaal druk bezocht worden op zondag. Nu ben ik 
zelf niet-gelovig (misschien zelfs anti-gelovig) opgevoed. Mijn 
vader komt uit Rotterdam en is pas tijdens zijn jeugd verhuisd 
naar het eiland. Toch is hij zijn Rotterdamse nuchterheid nooit 
kwijtgeraakt. Mijn moeder komt wel uit Tholen, maar is zelf 
ook niet gelovig. 

Ik ging dan ook naar de openbare basisschool, die naast 
de gereformeerde basisschool zat. Er was ook een katholieke, 
een montessori- en een speciaal onderwijs-basisschool, want 
van basisscholen heeft een dorp blijkbaar nooit genoeg. Voor 
de middelbare school moest ik echter naar Bergen op Zoom, de 
eerste grote stad over de grens van Zeeland en Brabant. 

Wonen in een klein pittoresk dorp heeft zo zijn voor- en 
nadelen. Het is er ontzettend rustig, iets wat voor veel mensen 
een voordeel is. Als tiener is het toch wel ontzettend saai, vooral 
wanneer je, zoals ik, niet echt aansluiting hebt met de andere 
jongeren op het eiland. Nu ik in het altijd drukke Den Haag 
woon vind ik het soms wel een verademing om even in het 
stille Tholen te zijn, maar na een weekend (of misschien wel 
na een paar uur, laten we realistisch blijven) ben ik het ook 
wel weer beu, en vind ik het alleen maar vervelend dat ik op 
zondag niet even naar de Albert Heijn kan en dat de bussen 
op de Dag des Herens maar één keer in de twee uur rijden3. 
Van de gereformeerde mensen merk je ook niet zo veel: soms 
vragen de scholieren van de gereformeerde basisschool of je een 
jongen bent, want ja, je draagt nou eenmaal een broek, en op 
zondagen zien de straten zwart van de hoedjes en de kousen 
(nou oké, misschien valt dat ook wel weer mee), maar ze zeggen 
je vriendelijk gedag en doen verder alsof je niet bestaat.

Ben je nu helemaal overtuigd van dit fantastische dorp en 
wil je je opgeven voor een dagje griffo’s kijken? Geef je dan nu 
op!4  ■

Noten
1 Tholen kreeg in 1366 stadsrechten, maar het verdient absoluut niet de 
titel ‘stad’, dus noem ik het in mijn stuk verder gewoon een dorp.
2 Bron: https://www.tholen.nl/inwoners/verkiezingen/Opkomstcijfers-
verkiezingen.html
3 Doordeweeks rijden de bussen eens per half uur, en op zaterdag één 
keer in het uur, luxe hè?
4 De serieusheid van deze paragraaf is niet gegarandeerd.
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Criminaliteit. Iedereen weet wat dit 
begrip inhoudt. Het vertonen van 
deviant gedrag, iets doen wat tegen ons 
morele gevoel van rechtvaardigheid 
ingaat. Maar hoe komt het dat de ene 
persoon criminaliteit pleegt en de ander 
niet? Er zijn ontelbare theorieën van 
ontelbare criminologen die allemaal 
claimen gelijk te hebben. Wat  ze 
allemaal met elkaar gemeen hebben? De 
kindertijd speelt vaak een rol in latere 
criminele ontwikkelingen.

Theorieën voor de oorzaak van 
criminaliteit zijn in verschillende 
stromingen in te delen. Twee van deze 
stromingen zijn de biologische stroming 
en de sociologische stroming. Er zijn 
er natuurlijk een stuk meer, maar voor 
de link met kindertijd zijn deze twee misschien wel het meest 
interessant. Deze stromingen gaan ervan uit dat het plegen van 
criminaliteit komt door de dader als individu, of hoe de dader 
reageert op zijn sociale omgeving. Er zijn een hoop theorieën die 
de persoonlijkheid van de dader volledig buiten beschouwing 
laten. Deze theorieën zijn vaak abstract en erg breed, en het is 
maar de vraag of ze überhaupt kloppen, omdat ze vaak moeilijk 
falsifieerbaar zijn. 

Allereerst, de biologische stroming. Binnen de criminologie 
wordt het nature/nurture debat al erg lang gevoerd. Volgens 
de aanhangers van de biologische stroming heeft nature dit 
debat gewonnen. Deze criminologen geloven dat een persoon 
criminaliteit pleegt omdat hij zo geboren is. Deze neiging naar 
criminaliteit wordt vaak gelinkt aan uiterlijke kenmerken. 
Een mooi voorbeeld hiervan is de theorie van Lombroso. Hij 
geloofde dat criminaliteit in een persoon zit, en dat dit zich 
uit in zekere gelaatskenmerken. Zo waren een haakneus, een 
brede kin en een brede kaaklijn kenmerkend voor criminaliteit. 
Ook een groot gat tussen de grootste en op een na grootste teen 
en een lang voorhoofd vond Lombroso crimineel. De lijst gaat 
nog wel even door. Als je jezelf in één van deze gelaatstrekken 
herkent hoef je niet bang te zijn dat je ineens de volgende Jack 
the Ripper bent. Pas bij vijf of meer gelaatstrekken van deze lijst 
ben je een born criminal.

De theorie van Lombroso heeft al vrij lang geen 

voorstanders meer, maar dat betekent 
niet dat de biologische stroming 
helemaal geen validiteit heeft. Zo zijn 
er bijvoorbeeld een hoop theorieën 
waaruit blijkt dat criminaliteit erfelijk 
is. Deze theorieën zijn veelbelovend, 
maar bij onderzoek hiernaar (en naar de 
biologische stroming in het algemeen) 
is er een groot probleem. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog hebben de 
Nazi’s veel onderzoek gedaan naar 
erfelijkheid door middel van onder 
andere tweelingenonderzoek. Laten 
we zeggen dat deze onderzoeken niet 
bepaald ethisch verantwoord waren. Er 
ontstond na de Tweede Wereldoorlog 
een grote afkeer tegen onderzoek binnen 
de biologische stroming, waardoor 

veel erfelijkheidsonderzoek is stopgezet. Langzaam begint 
het onderzoek weer op gang te komen, maar er heerst nog 
een groot stigma. Ook zijn er ethische complicaties. Zou dit 
onderzoek betekenen dat we kinderen van criminelen anders 
behandelen dan kinderen van niet-criminelen? Dit geeft veel 
stof tot nadenken.

De andere stroming is de sociologische stroming. 
Aanhangers van deze stroming geloven dat criminaliteit 
ontstaat door de manier waarop een individu omgaat met zijn 
sociale omgeving. Een erg mooi voorbeeld hiervan is de Broken 
Windows Theory. Deze theorie redeneert dat de aanwezigheid 
van desorganisatie op straat kan leiden tot criminaliteit. Met 
desorganisatie wordt bedoeld dat de normen op straat worden 
overschreden. Denk hierbij aan ingeslagen ruiten, afval op 
straat, en graffiti. Een mooie illustratie van dit fenomeen is 
het experiment van Keizer, Lindenberg en Steg. Ze hebben 
in een steegje waar een fietsenrek staat een bord opgehangen 
waarmee graffiti verboden wordt. Bij het eerste meetmoment 
hebben ze de muur volledig kaal gelaten. Bij het tweede 
meetmoment hebben ze graffiti op de muur gespoten, iets wat 
door het bord expliciet werd verboden. In allebei de situaties 
hebben ze foldertjes aan het stuur van de fietsen gebonden. 
Daarna hebben ze geobserveerd wie het foldertje meenam, en 
wie het op straat gooide. De opmerkelijke uitkomsten zijn dat, 
in de situatie zonder graffiti op de muur, 33% het foldertje op 

Door 
eline
berkhout

Wel of geen
crimineel? De 

opvoeding is cruciaal

advertentie

de grond gooide. Toen er wel graffiti op de muur zat was dit 
69%. Dit verschil, dat overigens significant is, geeft aan dat 
desorganisatie op straat zeker kan leiden tot meer criminaliteit.

Een andere sociologische theorie is de differentiële-
associatietheorie van Sutherland. Deze theorie is een leertheorie, 
een reeks theorieën die ervan uitgaan dat criminaliteit kan 
worden aangeleerd. Sutherland zegt dat het plegen van 
criminaliteit komt door de opvatting van criminaliteit. 
Als je meer negatieve dan positieve opvattingen hebt over 
criminaliteit ga je ook geen criminaliteit plegen. Als je meer 
positieve dan negatieve opvattingen hebt doe je het dus wel. Dit 
is waar de kindertijd van belang is. Deze positieve of negatieve 
opvattingen worden aangeleerd in intieme sociale groepen. Het 
gaat hier dus om de mensen waar iemand mee in aanraking 
komt. In bepaalde wijken heerst er een straatcultuur. Een kind 
zit maar tot een bepaalde tijd op school, en heeft vaak tijd tussen 
school en het thuiskomen van de ouders te overbruggen. Vaak 
wordt er dan uitgeweken naar de straat. Het is gebruikelijk 
voor deze straatcultuur om veel positieve opvattingen over 
criminaliteit te hebben. Dit zijn opvattingen als “Het is niet erg 
wat we doen” en “De overheid geeft ons geen geld, dus we 
moeten ons eigen geld maar gaan halen”. Door veel met deze 

opvattingen in aanraking te komen is het goed mogelijk dat 
een kind (of een volwassene) de opvattingen overneemt. Zodra 
er meer positieve dan negatieve opvattingen bestaan kan een 
persoon overgaan op criminaliteit.

De kanttekening die bij deze laatste theorie moet worden 
geplaatst is dat deze opvattingen vaak voor een enkele daad 
gelden. Dat diefstal wordt gezien als iets noodzakelijks betekent 
niet dat die persoon ook okay is met mishandeling. Het ligt 
allemaal aan de sociale context.

Of iemand crimineel gedrag gaat vertonen of niet, ligt aan 
een hele hoop factoren. Het zal uiteindelijk waarschijnlijk wel 
een klein beetje van alles zijn. Wat we in ieder geval weten is 
dat de opvoeding van een kind cruciaal is, en daarbij ook de 
omgeving. Onze kennis over criminaliteit wordt steeds groter, 
en er worden manieren ontwikkeld om te voorspellen of een 
kind later een crimineel gaat worden of niet. Het is echter de 
vraag of dit wenselijk is. Zo’n soort manier kan nooit feilloos 
zijn, en wat gebeurt er dan met het legaliteitsbeginsel? Met het 
onschuldig zijn tot het tegendeel bewezen is? De criminologie 
is zeker nog niet waar hij moet zijn, maar één ding is zeker. 
Criminaliteit is te verklaren. We weten alleen nog niet helemaal 
zeker hoe. ■

Is het wel 
wenselijk als 

we straks 
kunnen 

voorspellen of 
een kind later 
een crimineel 
gaat worden 

of niet?

“

”
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Door 
yorim
christiaanse

Middernacht is inmiddels twee uur geleden, en enkel de 
dappere drinkebroeders wagen zich nog de straten op na hun 
laatste glas te hebben geleegd. De kleine dorpjes die her en 
der over het heuvelland van Transsylvanië verspreid liggen 
zijn stil en hullen zich in duisternis. De nacht duurt in deze 
novembermaand lang en de wind is de enige die zich nog roert 
over de beboste heuvels.

Toch, wie zich in de buurt van de oude verlaten spoorlijn 
bevindt, zal deze nacht zien dat er op dit uur wel meer wakkere 
wezens zijn. Maar wat voor wezens? Het roestige spoor voert 
namelijk van Brasov naar het Karpatisch gebergte en eindigt 
in een tunnel met enkel een ingang... maar geen uitgang. Nee, 
het is geen normale personentrein die over deze route rijdt, met 
haar houten bruggetjes en verroeste seinpalen... de mensen die 
van de verhalen hebben gehoord, noemen het simpelweg “de 
spooktrein”.

En op nachten als deze, als de maan door een gordijn van 
bewolking uit de nachtelijke lucht wordt gehouden, hoor je bij 
het spoor een zacht gedonder. Het gedonder neemt langzaam 
toe in sterkte, en ergens tussen de bomen zie je fonkeltjes van 
geel carbidlicht flitsen. Je voelt de trein eraan komen, de grond 
trilt en je hoort het woeste geblaas van de locomotief tussen de 
dennen vandaan komen. Als de machinist je vanuit de verte 
opmerkt, laat hij z’n komst duidelijk horen: een ijzingwekkend 
gefluit jaagt zich door het bos en over de vlaktes heen, alsof de 
dood zelf op je af raast.

En dan dendert de trein voorbij. Je ziet kort het gezicht van 
de machinist, die uit het raam hangt: z’n ogen zijn bloedrood, 
z’n gezicht is lijkbleek en uitgemergeld. Hij grijnst brutaal naar 
je en boven het voorbij razen van de wagons uit hoor je z’n 
kakelende lach.

Met de trein reizen tal van doden en ondoden mee, na een nacht 
rondspoken in de stad. Het op stelten zetten van de woningen 
en straten heeft ze weinig vermoeid en er is in de coupés een 
gezellige drukte aanwezig. In de tweede- en derde klasse wordt 
er enthousiast geborreld: onder het licht van de olielampen 
aan het plafond kletsen de ondoden wat af. Ze praten over hun 
avonturen in de stad en wat ze in hun voorgaande leven hebben 
meegemaakt. Op een bank zit een knekelige man met een 
verscheurd pak en hoge hoed –als belastinginner overleden aan 
een woeste roedel honden van een wanbetaler– in gesprek met 
het spook van een bankier. Een paar bankjes verder zitten vier 

skeletten te kaarten terwijl ze sigaren roken. Rondom een van 
de lampen aan het plafond vliegen twee spoken speels achter 
elkaar aan: een meisje en een jongen, beiden verdronken tijdens 
hun eerste zoen, nadat het bruggetje onder hen het begaf. En 
zo zijn er wel meer doden en ondoden aanwezig, elk met hun 
eigen verhaal.

In de naastgelegen wagon bevindt zich de restauratie. Het 
is flink doorwerken voor de barman en zijn serveersters, want 
de gewoonte tot drinken overleeft zelfs de dood! De kastelein 
is een zeeman die in een vorig leven is gebeten door een giftige 
inktvis. De inktvis werd echter gedood door de harpoen van de 
zeeman, waarop de twee elkaar ontmoetten in het hiernamaals. 
Inmiddels zijn ze vriendjes geworden en zit de inktvis op het 
hoofd van de zeeman als hij achter de bar staat. De een schenkt 
met twee armen wijn in, terwijl de ander met z’n acht armen 
klassieke cocktails maakt. Onder de wezens in de restauratie 
bevindt zich een vampier die sterke verhalen uitwisselt met 
een weerwolf. Hij praat onder andere over z’n buurman 
Bram, die hij verdenkt van het schrijven van roddelverhalen 
over hem. En eindje verderop kletst een trio heksen wat af 
over hun laatste brouwseltjes en de nieuwste mode onder de 
puntige hoeden. Aan het eind van de wagon aanschouwt een 
groepje de partytrick van een onthoofde officier: hij probeert 
een afstandsworp met z’n eigen hoofd. Een eindje verderop 
staat het doel: een soldaat, die een kanonskogel door zich heen 
heeft gekregen en nu het gat goed weet te gebruiken. De worp 
wordt genomen, maar het hoofd botst tegen de schouder van de 
soldaat aan, om vervolgens door de wagon te rollen. Een van de 
serveersters, een kat die als kitten door haar baasje in de rivier is 
verdronken, struikelt over het hoofd, maar weet de schaal met 
hapjes en drankjes netjes overeind te houden.

En zo raast de trein verder door het zwarte landschap. Er 
moeten nog flink wat kilometers worden afgelegd, maar de lijn 
ligt op schema: voordat de zon op komt zullen ze de tunnel 
hebben bereikt. En dat is maar goed ook!

De machinist, met zijn hoge muts en bloedrode ogen, kijkt 
wel wat bezorgd naar de stapel kolen in de tender. Had hij wel 
genoeg ingeladen? Hij haalt echter z’n schouders op en pakt 
met z’n knokige handen de schep om nog wat meer kolen in de 
vuurgang te werpen.

In de achterste wagons is er ook veel vertier gaande: 
er worden liedjes gezongen op de muziek van een gitarist 

(aangereden door een postkoets) en begeleiding door het 
spook van de opera. Twee skeletten vrijwilligen als percussie-
instrument, waar een paukenist (hartstilstand door zenuwen 
en toneelvrees) met verve op trommelt. Tussen de bankjes door 
dansen twee jonge meisjes (de fles siroop verward met opgeloste 
2,4-dinitrofenol) en een groepje spoken danst gewoon dwars 
door de bankjes heen.

Alles gaat zo gezellig door, totdat de heuvels steiler 
worden en de reizigers merken dat de trein steeds trager rijdt. 
Er valt een stilte als de trein niet meer vooruit komt, op een 
plateau met enkel een paar bomen in de buurt. Mensen doen 
de raampjes van de wagons open en steken hun hoofd naar 
buiten: er lijkt niks op het spoor te liggen; waarom rijden we 
niet verder? Een paar minuten gaan voorbij, waarna er onrustig 
gepraat wordt. In de voorste coupé spreekt de boeman met een 
archivaris die is platgedrukt tussen twee archiefkasten: “Zullen 
we buiten gaan kijken?”

De archivaris twijfelt, maar als een skelet zich in het 
gesprek mengt, gaat ook hij overstag. Het trio doet de zijdeur 
van de coupé open, waarna anderen volgen. Al gauw verzamelt 
zich een grote groep ondoden bij de locomotief. De machinist 
heeft z’n pet afgedaan en zit met een verslagen blik op de rand 
van de machine. Als hij de vragende blikken van de anderen 
ziet, jammert hij: “De kolen zijn op! De ketel heeft niet genoeg 
stoom om de komende heuvels te halen en op tijd de tunnel te 
bereiken!”

De ondoden kijken elkaar paniekerig aan. “Maar dan 
zijn we nooit voor zonsopgang terug! Wat moeten we doen?!” 
miauwt de serveerster. Hierop ontstaat een groot rumoer in de 
groep. Een paar reizigers stapt gehaast op de dorre bomen in de 
buurt af: een houthakker (vermoord door een jaloerse collega; 
de bijl zit nog in z’n achterhoofd) en een gespierde weerwolf 
proberen met duwen en trekken een van de dode bomen om te 
krijgen. Ze worden al snel bijgestaan door anderen, maar het 
wil niet lukken. De boom schommelt heen en weer, maar van 
omvallen weet hij niets. Het geschommel heeft wel een bewoner 
van de boom gewekt: humeurig wipt een kraai uit een holte 
in het dorre hout. Hij gaat op een tak zitten en roept naar de 
ondoden onderaan z’n boom: “Zeg, laat m’n huis es met rust! 
Wat heeft deze boom jullie ooit aangedaan?”

Het geruk en getrek aan de boom houdt meteen op. De 
mensen stappen een eindje van de boom af en kijken op naar 
de kraai. “Nou, waarom verstoren jullie deze oude vogel zijn 
slaap?”

Uit de groep neemt een mummie het woord: “Zie je die 
trein daar? We hebben hout nodig om ‘m te stoken! Er is niet 
veel tijd meer voordat de zon opkomt!”

De kraai kijkt naar de trein, waar nog meer wezens uit 
stappen en naar de boom lopen. “Denk je werkelijk dat jullie 
deze boom uit de grond en in stukjes gehakt krijgen? Waarmee? 
Met de botermesjes uit de dinerwagen?”

In de groep valt een pijnlijke stilte: in de haast waarmee ze 
aan de boom zijn gaan hangen, hadden ze daar niet aan gedacht. 
Het zwijgen wordt onderbroken door een wanhoopskreet, 
waarna er weer chaos in de groep uitbreekt. De kraai slaat uit 
schaamte een vleugel voor z’n gezicht.  Dan schreeuwt hij over 
de meute uit: “STILTE-AAAAWR!”

Het werkt, en de tientallen ondoden kijken hem weer 
zwijgend aan.

“Kijk, er is voor jullie maar één oplossing, en dat is 
samenwerken. Ik zie bezemstelen van heksen, botten van 
skeletten en vast nog wel wat brandbaar spul in de wagons. Als 
iedereen z’n steentje bijdraagt, zal het geheel erop vooruit gaan. 
Communisme, noemen ze dat! Of jullie blijven hier panikeren 
en halen de tunnel niet, of jullie leveren allemaal wat in om er 
gezamenlijk uit te komen. Wat denk je daarvan?”

Een van de bankiers is het met de kraai eens en neemt het 
woord: “Ja, laten we dat doen! Ik doneer m’n jas en hoed aan 
de trein!”

De wezens in de groep denken even na en beginnen dan 
hun ideeën te roepen. Al gauw ontstaat een enthousiastere 
sfeer en rent iedereen naar de trein om z’n spullen te pakken. 
De machinist krijgt het allemaal in z’n handen geduwd, met 
de vraag om het in vuurgang te stoppen. Kleding, hout van de 
bankjes uit de derde klasse, reiskoffers en zelfs schoenen gooit 
hij op het vuur. De skeletten doneren een ellepijp en de heksen 
leveren hun bezems in. De vlammen in de ketel beginnen weer 
groter te worden en een bekend briesen wordt bij de voorkant 
van de locomotief hoorbaar. Als de tafels en stoelen uit de 
restauratie worden aangeleverd en de spoken wat van hun witte 
doek inleveren, laat de machinist de remmen los en weet de 
trein op tempo te komen. Nu het nog snel kan, gooit de barman 
zijn fles favoriete jenever in de vuurgang, die tegen het metaal 
aan de binnenkant stukslaat. De vlammen slaan alle kanten op, 
en de trein weet z’n oorspronkelijke vaart weer te behalen.

Met de feeststemming weer terug onder de gelederen reist 
het spookgezelschap verder door het verlaten Transsylvanië. 
Het laatste stukje, bergopwaarts, weten ze in een uur af te 
leggen en ze halen ruim voor zonsopkomst de tunnel.

Even nog het ritmisch gedans van de treinwielen over een 
wissel, en daarna valt een doodse stilte rondom het spoor.

En de kraai? Die slaapt weer rustig verder, hopend dat ze 
volgend jaar meer kooltjes op reis meenemen. ■

How communism saved 
the phantom train
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Door 
cathy
schrijnerHomo Universalis:

Dyslexie

Dyslexie. Misschien heb je het zelf of 

ken je iemand die het heeft. En anders 

heb je wel een van de vele discussies 

gehoord die rond gaan rondom het 

grote aantal dyslexieverklaringen. 

Wellicht ben ik als (toekomstige) 

dyslexiebehandelaar wat bevoordeeld, 

maar ik ben van mening dat dyslexie 

een zeer actueel en interessant thema 

is. Genoeg verantwoording, vind ik, om 

dit stukje van de Pyros te wijden aan 

dit hardnekkige leesprobleem. 

Wat is dyslexie? 
Psychologen en orthopedagogen over de 
hele wereld buigen zich over de vraag 
wat dyslexie precies is, maar heel kort 
door de bocht is dyslexie een probleem 
in het (leren) technisch lezen en/of het spellen (in de rest van 
de tekst geldt dat waar ‘lezen’  staat, ook ‘spellen’ gelezen mag 
worden). Leesdeskundigen zeggen dat de leesontwikkeling 
van kinderen met dyslexie op kwantitatieve wijze afwijkt van 
die van kinderen zonder dyslexie. Kinderen met dyslexie leren 
namelijk op dezelfde manier lezen als kinderen zonder dyslexie 
en zetten tijdens hun leesontwikkeling ook dezelfde stappen, 
maar ontwikkelen zich veel langzamer en moeten daarnaast 
ook meer doen om dezelfde leesmijlpalen te kunnen bereiken. 

Ja, maar hoe oud is het kind?
Dat dyslexie een stoornis is die zich kenmerkt in een 
kwantitatief andere leesontwikkeling, vind ik belangrijk om te 
benadrukken. Ik heb namelijk het idee heb dat hier (onbewust) 
misverstanden over heersen en dat hier wat nuancering op zijn 
plaats is. Zo wordt er soms gesproken over specifieke spelfouten 
die duidelijk zouden wijzen op dyslexie. Als een groep-7-
leerkracht bijvoorbeeld ziet dat een leerling met dyslexie in 
haar klas regelmatig de ‘b’ en de ‘d’ verwisselt, kan zij denken 
dat het verwisselen van deze twee letters  iets typisch is voor 
dyslexie. Een juf in groep 3 zal echter niet raar opkijken van een 
leerling die deze fout maakt.  Zij zal het ook onterecht vinden 

als hierdoor al haar leerlingen een 
dyslexieverklaring zouden ontvangen.

Het verschil zit in de leeftijd van 
het kind. Is dit een leesfout die nog vaak 
voorkomt bij kinderen van deze leeftijd? 
Zo niet, dan is er mogelijk sprake 
van dyslexie. Maar voor elk kind met 
dyslexie die een spelfout maakt, zijn er 
duizenden jongere kinderen die precies 
dezelfde fout maken. Fouten die alleen 
gemaakt worden door kinderen met 
dyslexie bestaan dus niet. 

Hoe verder?
In overeenstemming met bovenstaande 
geldt dat de inhoud van (gebruikelijke) 
dyslexiebehandelingen niet zeer 
spectaculair is; het is veelal vergelijkbaar 
met de lesstof die kinderen op school 
krijgen. Voor alle kinderen geldt dat 
leren lezen gelijk staat aan het maken 

van leeskilometers. Bij kinderen met dyslexie zijn deze 
leeskilometers nog belangrijker. Een belangrijk onderdeel 
van dyslexiebehandelingen is dan ook het maken van de 
leeskilometers, ook buiten de muren van de behandelkamer.

Dit vraagt echter nog wel wat van deze leerlingen die veel 
faalervaringen hebben opgedaan met lezen en, heel begrijpelijk,  
daardoor vaak hun motivatie voor het lezen hebben verloren. 
Bij behandelingen moet er daarom ook aandacht zijn voor het 
opwekken (of in stand houden) van de leesmotivatie zodat het 
kind ook daadwerkelijk deze leeskilometers gaat maken.

Als orthopedagoog ga ik daarom samenwerken met de 
ouders, leerkrachten en het kind zelf om al deze leeskilometers 
te kunnen realiseren. Maar daarnaast is er ook een onmisbare 
rol voor schrijvers die mooie (kinder)boeken schrijven. Ik denk 
dat ik Prometheanen niet hoef te vertellen dat jezelf verliezen 
in een mooi verhaal zeer positief is voor de leesmotivatie. 
Misschien dat er ook schrijvende Prometheanen zijn die zich 
geroepen voelen om de kinderen van Nederland deze ervaring 
op te laten doen? ■

Jezelf 
verliezen 

in een mooi 
verhaal helpt 
bij de lees-
motivatie, 
dat hoef ik 

Prometheanen 
niet te 

vertellen

“

”

Door 
niels rood

Kinderspel

Voordat je verder leest, zal ik het zelf 
alvast bekennen: ik ben oud. Ik weet 
het, dat valt eigenlijk allemaal wel mee, 
ik ben pas 23. Maar toch, terwijl ik dit 
stuk schrijf over hoe ik vroeger als kind 
speelde, voel ik me heel oud. En, zoals 
er gezegd wordt, over gevoelens valt, 
net als over smaak, geen discussie te 
voeren. Daarnaast is alles relatief, dus 
mijn leeftijd ook en mijn leeftijd is nu 
hoogbejaard. Een soort van “opa vertelt”.

In ieder geval, toen ik zes jaar was 
had ik heel veel tijd om te spelen. Zes uur 
school op een dag, behalve woensdag 
want dan ben je eerder uit, en geen 
huiswerk: ik kon elke middag doen waar 
ik maar zin in had. Even tussendoor, 
ik zat op een Montessorischool en ik 
kan het iedereen aanraden: zelfstandig 
werken is fantastisch als het niveau 
van alle werkjes op het niveau van de 
gemiddelde leerling ligt, vooral als jij 
slimmer bent dan de gemiddelde leerling 
(eigenlijk kwam het erop neer dat ik na 
de tweede pauze, rond 12.30 uur, vaak al 
kon beginnen met “spelen”). 

Maar de middagen en het weekend 
waren voor mij dus vrij om in te vullen 
met van alles en nog wat. Als ik daaraan 
terugdenk valt me op dat ik helemaal 
niets nodig had om toch uren bezig te 
zijn. Met duploblokken reed ik mijn eigen 
Formule-1-races, waarbij elke kleur een 
ander auto was en ik zelf alle blokjes een 
voor een vooruit schoof. Je zou denken 
dat mijn favoriet altijd won, maar zelfs 
in mijn eigen races kon een Sauber toch 
niet van een Maclaren winnen: sommige 
dingen horen nou eenmaal niet. Met 
plastic diertjes speelde ik het dierenrijk 
na, speelde ik mijn eigen strategiespellen 
of rende ik de hele tuin door, die toen 
ook veel groter was dan dat-ie nu is. Op 

het grasveldje achter mijn huis werd een 
stok een onverwoestbaar zwaard, het 
bankje de stadsmuur, de dichtbegroeide 
bosjes een jungle en die nare prikkelplant 
een vuurspuwende draak. En mensen 
neerschieten door heel hard “pang” te 
roepen deden mijn vrienden en ik al veel 
eerder dan de Nederlandse landmacht. 
Van niets maakte ik iets, mijn fantasie 
stelde mij in staat om de hele wereld 
opnieuw in te delen zoals ik dat wilde.

Maar op een gegeven moment 
gebeurde er iets geks: mijn fantasie was 
weg. Niet opeens, maar geleidelijk nam 
die toch af. In plaats van met duplo of 
lego speelde ik met Yu-gi-oh-kaarten, 
waarbij de regels van het spel altijd 
streng gevolgd werden. De plastic 
diertjes verdwenen in een bak op zolder 
en ik versleet mijn uren steeds meer 
achter mijn SNES en later een Game 
Cube, waar ik nog steeds tegen draken 
vocht, maar dan op een scherm van 
57344 pixels. Op het veldje achter mijn 
huis kwam ik nog steeds samen met mijn 
vrienden, maar speelden we alleen nog 
maar voetbal en heel soms verstoppertje. 
Alles wat ik deed, mijn videogames, 
bordspellen en zelfs legodozen, kwam 
met voorbedachte regels; de films die 
ik keek maakte ik niet echt mee en de 
boeken die ik las had iemand anders 
verzonnen.

Waarschijnlijk zijn er legio 
psychologen, sociologen en anderen 
die dit via de werking van het brein en 
het opgroeien/opvoeden van kinderen 
kunnen verklaren. Waarschijnlijk is het 
ook zo dat sommigen mensen wel in 
staat zijn om hun fantasie vast te houden 
en langer kind blijven waar dat mij niet 
lukte. Feit blijft: mijn fantasie is weg en 
eigenlijk vind ik dat best jammer. ■
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Door 
eline
berkhout
en francine 
maessen

“Prometheus
bleek best wel een 
geinige vereniging''

Een nieuw lid dat ouder is dan Francine, 
en een ander lid dat jonger is dan Eline. 
Toen we hiervan hoorden, wisten we 
meteen wie we moesten interviewen. 
Daarom in deze Pyros een gesprek met 
Emma Lenting en Jeroen Melchior!

Jullie hebben Emma en Jeroen misschien 
al eens voorbij zien komen bij activiteiten. 
Voor de mensen die ze niet kennen, 
stellen ze zichzelf even voor.

Emma: “Ik ben Emma en ik ben 17. 
Ik studeer geneeskunde, eerstejaars. Ik 
woon nu sinds vorige week op kamers! 
Dat is heel fijn, want ik had college om 
half acht, dan is het prettig dat ik niet 
om vijf uur mijn bed uit moet. Verder 
houd ik heel erg van koken, bakken en 
eten. Ik vind het ook leuk om films en 
series te kijken. Ik heb heel erg standaard 
hobby’s.”

Jeroen: “Hallo, ik ben Jeroen. Ik 
ben 25 jaar. Ik studeer voor middelbare-
schooldocent, leraar economie. Ik woon 
in Voorschoten. Mijn hobby’s zijn vooral 
theater, al doe ik dit jaar niet meer aan 
toneel. Verder vind ik hardlopen wel 
leuk en een nieuwe hobby van mij is 
dat ik Spaans aan het leren ben. (Oh wat 
leuk!) Si! Ik ga ook veel naar de bioscoop. 
Ik heb een Cineville-pas en nu met het 
filmfestival ben ik helemaal als een gek 
naar de film aan het gaan. 

We komen er in het gesprek achter dat 
ons jongste en oudste nieuwe lid naast 
Prometheus nog iets met elkaar gemeen 
hebben. Jeroen was Emma’s mentor in 
de EL CID!

Hun plan in die week was eigenlijk 
om op de vrijdagmiddag naar de 
bioscoop te gaan, maar de film waar ze 
heen wilden, zat vol. Gelukkig maar, 

want hierdoor kwamen ze uiteindelijk 
bij Prometheus uit.

Jeroen: “Toen we bij Plexus waren, 
zagen we Prometheus zitten. Die hadden 
we nog niet bezocht, dus we dachten: we 
hebben een kwartiertje, we gaan kijken, 
vertel maar een mooi praatje. Bleek best 
een geinige vereniging te zijn!”

Geinig genoeg om nog twee keer die 
dag terug te komen, en om uiteindelijk 
met z’n drieën (Emma, Jeroen en Kylian) 
lid te worden. Maar Prometheus is 
natuurlijk niet het enige dat te zien is 
tijdens de EL CID.

Emma was helemaal niet van plan 
om lid te worden, want ze verwachtte 
dat alle verenigingen als de grote vijf 
zouden zijn, en met haar 17 jaar mag ze 
bij de meesten daarvan sowieso geen lid 
worden.

Emma: “Tijdens de laatste dag 
van de EL CID bij Prometheus dacht 
ik, hé, dit is best wel leuk! Ik studeer 
geneeskunde en daar heb je veel typische 
geneeskundemeisjes waar ik niet per 
se iets mee heb. Bij Prometheus dacht 
ik, hé hier kan ik wel een sociaal leven 
hebben!”

Van het 17 zijn heeft ze verder 
eigenlijk niet zo’n last.

Emma: “Alleen maar dat als iemand 
vraagt, wil je ook een biertje, dan moet 
ik nee zeggen. Bij bier is het omdat ik 
het niet lekker vind. Drinken doe ik 
in principe wel, maar niet bij dit soort 

advertentie

gelegenheden. Dan ben je zo afhankelijk 
van anderen, liever niet.”

Jeroen: “Rekening houden met 
alcoholleeftijden, dat is lang geleden. Ik 
mocht op mijn zestiende al drinken.”

Emma: “Toen hadden ze alcohol 
net uitgevonden.”

Jeroen: “Au.”

Voor Jeroen is dit ondertussen al 
zijn negende studiejaar, dus hij weet 
al het een en ander over het Leidse 
studentenleven. Hij is lid geweest van 
onder andere LSD, LeidenUnited en 
toneelvereniging Cuculum, en besloot 
dit jaar bij Prometheus te gaan.

Jeroen: “Nu pas Prometheus, tja. 
Ik had er eerder niet echt van gehoord. 
Ik wist dat het de cultuurvereniging 
was, maar verder, leuk voor ze, moeten 
ze vooral doen. Ik had er niet echt 
een beeld bij en kende niemand die 
er lid was. Ik wist dat ik dit jaar wilde 
stoppen met theater en zocht even wat 
anders. Prometheus was toevallig op de 
woensdagavond, dus ik dacht, nou, dan 
gaan we gewoon dit doen! Ik was op zoek 

naar iets op woensdag, en Prometheus 
was daarbij het leukste eigenlijk.”

Prometheus organiseert allerlei 
activiteiten, van lezingen tot reizen. 
Maar waar kijken Emma en Jeroen nou 
het meeste naar uit?

Emma: “Gala!”
Jeroen: “Ik kijk nooit echt verder 

dan een week vooruit. Ik krijg dan de 
weekmail, en die vind ik super fijn.”

Emma: “Ja, de weekmail is super 
fijn!”

Dan rest ons alleen nog de vraag of ze 
tips hebben voor toekomstige studenten. 

Jeroen: “Als enige tip eigenlijk: 
word gewoon ergens lid van. Kies iets 
wat je leuk vindt en word lid. In het 
ergste geval kun je je nog afmelden, in 
het beste geval heb je een superleuke tijd. 
Word gewoon lid!”

Emma: “Ik vond het zelf in ieder 
geval erg leuk om overal rond te kijken. 
Neem overal een kijkje en kijk gewoon 
waar je je goed en thuis voelt. Ik had echt 
een goede mentor die me op sleeptouw 

nam en me alles liet zien en ik ben daar 
echt dankbaar voor.”

Jeroen: “Ja, je had best wel mazzel.”

Jeroen: “Oh, en ik heb een tip voor de 
jonge mensen onder ons. Draag twee 
paar sokken. Een klein paar en een groot 
paar. Dan komen er geen gaten in je 
sokken, en gaan ze echt jaren mee.”

Jeroen laat zijn sokken zien, er zitten 
geen gaten in. Dit kan worden gezien als 
bewijs.

Jeroen: “Vroeger was het nog de 
kunst om sokken te vinden waar geen 
gaten in zitten. Maar nu is het gewoon, 
een paar kleine een paar grote, nooit 
meer last van gaten.”

Emma: “Moet je wel veel meer 
sokken hebben.”

Jeroen: “Die spaar je over de jaren 
heen.”

Met deze wijze levensles eindigen 
we dit interview. We vinden het in ieder 
geval erg leuk dat Emma en Jeroen lid 
zijn geworden, en hopen ze nog veel 
op Prometheus-activiteiten te zien! Met 
twee paar sokken aan, natuurlijk. ■

‘n Steekje Los is een gezellige wolwinkel in hartje stad. Hier kunt u 
terecht voor alles op het gebied van breien en haken. 

‘n Steekje Los
Oude Rijn 11
2312 HB Leiden 
071 5122945Draag twee 

paar sokken!“
”
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Je jeugd, en de herinneringen die je hiervan meedraagt, vormen 
je voor een groot deel tot de persoon die je nu bent. Deze 
herinneringen ontstaan voornamelijk uit dingen die je zelf 
hebt meegemaakt. Maar er is binnen het wetenschapsgebied 
van memory studies naast je persoonlijke herinneringen ook 
een andere vorm van herinneren, iets dat professor Marianne 
Hirsch postmemory noemt. Hierbij komen de herinneringen 
niet van gebeurtenissen die je zelf hebt meegemaakt, maar 
van generaties vóór jou. De tweede generatie herinnert de 
gebeurtenissen alleen door middel van verhalen, beelden of 
het gedrag van de persoon die het wel heeft meegemaakt. Vaak 
komen deze verhalen van familieleden, maar het kunnen ook 
andere mensen in je omgeving zijn. 

Dit concept werd voor het eerst toegepast op de 
herinneringen van de Holocaust en de overdracht hiervan. Het 
verschil tussen postmemory en de geschiedenis van de Holocaust 
is dat er bij postmemory een diepe persoonlijke band aan vast 
zit. Veel kinderen van overlevenden krijgen de herinneringen 
en trauma’s van hun ouders op zo’n sterke manier mee dat het 
een enorme impact op hun eigen leven heeft. De verhalen die 
je in de geschiedenisles te horen krijgt staan veel verder van je 
vandaan dan wanneer je ze direct te horen krijgt van je (groot)
ouders. 

Het idee van postmemory in combinatie met de Holocaust 
wordt goed geïllustreerd in Maus, een graphic novel geschreven 
en getekend door Art Spiegelman. De vader van Spiegelman 
heeft de Holocaust overleeft, en hij gaat zijn vader interviewen 
om zijn verhaal te kunnen delen met de wereld in de vorm van 
een graphic novel. Er ontstaan zo twee verhaallijnen; het verhaal 
van zijn vader tijdens de Tweede Wereldoorlog, en het verhaal 
in het ‘heden’, waar Spiegelman hem interviewt en reageert op 

de verhalen, maar ook de problemen die hij ondervindt met het 
schrijven en uitwerken van deze graphic novel.

Eén van de problemen met postmemory en de Holocaust 
(of andere zeer traumatische gebeurtenissen, zoals slavernij of 
andere oorlogen) is dat de ervaringen vaak niet over te brengen 
zijn met taal. De trauma’s zitten zo diep en zijn niet goed uit 
te drukken, waardoor er vaak een kloof ontstaat tussen de 
personen die het wel en niet hebben meegemaakt. Dit illustreert 
Spiegelman ook duidelijk in het toegevoegde frame, waar hij 
aan zijn vrouw uitlegt dat hij zijn vader en hun relatie niet 
begrijpt, omdat hij Auschwitz en de Holocaust niet goed genoeg 
kan voorstellen. Verderop in deze scène zegt hij: “I know this is 
insane, but I somehow wish I had been in Auschwitz with my 
parents so I could really know what they lived through!” en “I 
feel so inadequate trying to reconstruct a reality that was worse 
than my darkest dreams”. ■

Frame uit Maus door Art Spiegelman, pagina 174

Door 
larissa
koedood

Tweedehands
trauma: postmemory

en Maus

Door 
vera

verkooijen Mijn favoriete
kindervoer

Als kind wist ik niet dat ik bijzonder was 
in de keuze van mijn favoriete eten. Voor 
mij was het altijd het normaalste ding 
van de wereld, maar op een gegeven 
moment kwam het besef dat mensen 
een beetje raar keken als ik het over 
mijn geliefde Riefskükskes had. Ook 
in de redactie-app, in overleg over de 
verschillende artikelen, kwam er maar 
één reactie: “?”.

Daarom nu eens en voor altijd, de 
uitleg van mijn favoriete kindermaaltijd: 
Riefskükskes. 

Om te begrijpen waarom niemand dit 
gerecht kent, gaan we terug naar de 
roots van… nou ja… mij. Lang geleden 
was mijn overoveroveroveroverover-
overovergrootvader de wijnproever 
van Karel de Grote. Vanaf daar is mijn 
familie gegroeid en verspreid totdat hun 
blik bleef rusten op een klein plaatsje in, 
jawel, Limburg (beter bekend als “het 
buitenland” of “die plek met groen”). 
Dit kleine plaatsje, Belfeld, ligt vlak bij 
de grens met Duitsland waardoor er 
veel taal en cultuur is uitgewisseld. Mijn 
vader is hier opgegroeid, samen met 
zijn acht broers en zussen. Zo heeft hij 
de magische kunst van de Riefskükskes 
geleerd. 

Riefskükskes zijn afleidbaar van de 
Duitse Reibekuchen of Kartoffelpuffer, 
het lijkt op een soort rösti. Nu weet ik dat 
deze termen voor sommigen misschien 
nog steeds een mysterie zijn. Maar de tijd 
van mysterie is voorbij! Bij dezen: 

Het zijn aardappelpannenkoekjes. 
En ze zijn heel lekker.

Ingrediënten
(per 1 persoon)

3 grote aardappelen
1 half ei

een beetje bloem
plantaardige olie

(zwarte) peper
zout

eventueel ui

Riefsküukskes
Bereidingswijze
Rasp de aardappelen in een grote kom. 
Voeg het ei toe en meng goed door. 
Als het te waterig wordt (de substantie moet niet 
té slap zijn), voeg dan wat bloem toe. Dit fungeert 
als bindmiddel. 
Voeg wat (zwarte) peper en wat zout toe. 
Snipper eventueel wat uitjes en voeg die ook toe 
aan het aardappelmengsel.

Doe een goede laag olie in de pan, de riefskükskes 
moeten voor de helft onder de olie kunnen liggen, 
en laat deze goed heet worden.
Voeg wat aardappelbrei toe aan de pan, als een 
klein pannenkoekje, en laat het in de olie garen. 
Draai ze regelmatig. 

Als de riefskükskes bruin zijn, zijn ze klaar. ■
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Door 
dominique
hofmanVierkante

kinderoogjes

Emily: “In de linker boekenkast staan de boeken van Thomas, 
in de rechter die van mij.”

Thomas: “Nee hoor, dat was oorspronkelijk jouw plan. 
Maar daar zag ik tegenop, dus ik heb alles gemengd.”

Emily: “Oké, maar rechts is grotendeels nog wel van mij, 
met af en toe een boek van jou ertussen. Ik heb vooral fictie, 
jouw boeken zijn meer non-fictie.”

Thomas: “Ik heb non-fictie en de betere literatuur.”
Emily (lachend): “Niet waar.”
Thomas: “O, jawel.”
Emily: “Rechts heb ik het ingedeeld per taal. De bovenste 

twee planken zijn Nederlandse boeken, dan eentje met Engels 
en eentje met Grieks en Latijn. Op de onderste planken staat 
wat er daarboven niet meer bij paste.”

Thomas: “Mijn boeken heb ik in de kast gezet op de volgorde 
waarop ze uit de verhuisdoos kwamen.”

Emily: “Misschien gaan we de boeken ooit nog wel op kleur 
sorteren. Je weet altijd wel welke kleur een boek heeft, dus als je 
dan iets zoekt, kun je het best makkelijk vinden.”

Thomas: “Ik ben er ook een groot voorstander van. Alleen 
is het zo veel werk.”

Emily: “Alles van klassieke talen staat al een beetje op kleur. 
Dat zijn studieboeken, maar die wil ik graag houden. Er staan 
gewoon mooie teksten in.”

Thomas: “Hetzelfde geldt voor mijn wiskundeboeken. Die 
blijven natuurlijk leuk om af en toe door te bladeren. En dan te 
bedenken: o ja, dat snapte ik ooit.”

Emily: “Ik heb nog nooit een boek verkocht.”
Thomas: “Ik ook niet. Af en toe gooi ik een boek weg, maar 

dat zijn dan boeken die ik heb gekregen en die ik eigenlijk niet 
hoefde.”

Emily: “Zelf koop ik ook nooit tweedehands, alleen als ik 
iets écht niet nieuw kan vinden. Ik voel die charme van heel 
oude, uit elkaar gevallen boeken niet. Ik wil gewoon een mooi, 
nieuw exemplaar.”

Thomas: “Of een e-book.”
Emily: “We hebben allebei een e-reader. Ik lees ongeveer de 

helft van de tijd daarop en de andere helft gewone boeken.”
Thomas: “Bij mij is het ook half-half. Op vakantie moet ik 

nu bijvoorbeeld een fysiek boek meenemen van Emily.” ■

Deze plank heeft Emily alvast op kleur gezet.

Deze boeken heeft Thomas niet gesorteerd.

Zoveel Prometheanen, zoveel boekenkasten. In deze editie 
nemen we een kijkje in de collectie van Emily Klerks en 
Thomas Bakker, die onlangs zijn gaan samenwonen.

Door 
freek

van vliet Prometheaanse
boekenkasten

Ach, die goeie ouwe kindertijd. Een tijd waarin stoepranden het 
coolste spel ooit was en van ruilen soms daadwerkelijk huilen 
kwam (lees: flippo’s, knikkers en Diddl-geurblaadjes). Waarin 
je Kapitein Koeken verorberde en je Kinderen voor Kinderen 
nog op cassettebandjes luisterde. Oké, nu voel ik me echt oud. 
Maar wees niet bang: dit wordt geen oeverloos ‘vroeger-was-
alles-beter-jankverhaal’. Dit wordt een ode aan - tromgeroffel 
- de verdwenen muziekzenders. 

Wat?! Muziekzenders? We hebben tegenwoordig toch 
YouTube? En Spotify? Muziekzenders zijn zó 2002. Precies. 
Vanaf dat jaar wilde ik niet meer schooltje spelen met mijn 
knuffels en GTST-stukjes opvoeren met mijn Barbies (don’t 
ask...). Als tienjarige prepuber raakte ik verknocht aan TMF. 
Niet vanwege de vj’s Jeroen Nieuwenhuize en Jeroen Post of 
programma’s als Babetrap, maar vanwege de videoclips. Mijn 
ouders maakten er geen probleem van, ook al waren sommige 
video’s voorzien van wulpse halfnaakte dames en opgehitste 
bling-bling rappers. Daar waren mijn vierkante kinderoogjes 
eigenlijk nog te jong voor. Maar dat terzijde.

Drie jaar lang zat ik na school aan de buis gekluisterd. Het 
maakte me niet uit dat ik de clips van Justin Timberlake’s Rock 
Your Body en Beyoncé’s Crazy in Love al tien keer had gezien. 
Nooit zapte ik weg. Alhoewel, heel af en toe keek ik of die 
andere verdwenen muziekzender - The Box -  een leukere clip 
voor me in petto had. Al met al was ik gefascineerd door die 
drieminuten durende video’s, waarin knappe artiesten lieten 
zien dat ze naast zingen goed konden pianospelen (Alicia Keys) 
of hun tegenstander konden verslaan (Usher). Of heel goed 
wisten hoe je eyeliner moest opsmeren (Billie Joe Armstrong 
van Green Day). Ik was gefascineerd door hun outfits, hun 
kapsels, noem maar op. Ik wilde net zo goed kunnen dansen 

als Jennifer Lopez en net zo stoer zijn als Avril Lavigne. Vooral 
dat laatste mislukte faliekant, iets met een puistenkop en een 
suf brilletje. En ik had helaas geen coole stropdas om mijn nek 
hangen. 

Het YouTube-loze tijdperk bewijst maar weer dat geduld 
een schone zaak is. Internet raadplegen voor video’s was geen 
optie in de ‘early zeroes’, of je moest genoegen nemen met een 
clip in miniformaat en waarbij je de pixels zelf kon tellen. Nee, ik 
wachtte gewoon geduldig tot mijn favoriete videoclips op TMF 
voorbijkwamen. Dolblij was ik als Hey Mama van The Black 
Eyed Peas verscheen en ik vrolijk kon meedansen. Natuurlijk 
niet in het bijzijn van mijn ouders of zus, hallo gênant! Het 
meest euforisch was ik als TMF de clip van Sound of Violence 
uitzond, een nummer van het Franse elektro-duo Cassius. Die 
graphics, die kleuren, het steeds veranderende landschap. Gaat 
dat zien! Mijn tere hartje wil er nog steeds sneller van kloppen. 
En niet alleen de mijne, als je de reacties op YouTube leest: ‘the 
most mindblowing video of that year’ / ‘this song brings me 
back to my childhood’. I feel you, people! 

Het moraal van dit verhaal? Tijden veranderen. Nog steeds 
wordt er veel geld in videoclips gestoken, maar wie bekijkt ze 
tegenwoordig nog tot de allerlaatste seconde? In een tijd waarin 
alles mogelijk lijkt op het wereldwijde web? Ik in ieder geval 
niet. Nu is mijn muzieksmaak ook dusdanig veranderd, dat ik 
niet per se de nieuwste clip van een popartiest à la Justin Bieber 
hoef te zien. Maar soms mis ik het gebrekkige internettijdperk, 
waarin je geduldig urenlang naar muziekzenders kon kijken en 
je nog een aandachtspanne van minstens veertig seconde had. 
Waarin TMF besliste wat je te zien kreeg en je zo een pareltje als 
Sound of Violence mocht ontdekken. ■
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Door 
sander
huls

Door 
de redactie

Kamp

Eveline: Ik wil wel een all-girl boyband 
oprichten.

Dominique: Laten we appelsap vanaf 
nu Evelinesap noemen.

Bo: Handen zijn lekker, maar ze moeten 
wel van je verslagen vijanden zijn.

Suze: Het kamp is niet compleet totdat 
Bo Sander heeft aangerand.

Cid: Hoge torens vangen veel 
vliegtuigen.

Nina: Ik ben te slecht in alles om goed te 
zijn in iets.

Sander: Maar kaas en liefde zijn gewoon 
hetzelfde.

Eveline: Het is zoveel beter voor het 
milieu om geen vlees te eten.
Eline: Maar moet ik dan elke dag 
ongelukkig zijn?

Alina: Joris is net een soort Frankenstein. 
Op een goede manier!

Suze: Ik ben Mozes.
Eline: Nee, Mozes deed gewoon de zee 
open.

Bo: Ik heb eigenlijk nooit sterke 
meningen over fictie, maar ik heb wél 
sterke meningen over genocide, en in 
Harry Potter komt dat samen.

Vivian: Je mag geen slaaf-af worden.

Eline: Loes, je hebt heel mannelijk 
gesnurkt.

Loes: Er is natuurlijk een kleine kans dat 
Bo zijn eigen kinderen níet opeet.

En verder...

Nina: Mijn hobby is dood en verderf.

Eline: Blijkbaar is mijn been heel 
fuckable.

Eveline: Eline is sowieso een funartikel.

Hester: Lijkt me toch wel leuk, Vera als 
lijk.

Eline: Do, ik ben misschien je dochter!

Dominique: Satanisme is eigenlijk best 
gezellig.

Suze: Ik ga alle dieren likken.

Joris: Eline, vind jij aardappel sexy?

Susanne: Als je dominantie wilt tonen, 
bijt je dus in elkaars reet?

Eveline: De eerste keer dat ik het met 
Maartje over het bestuur had, beloofde 
ze me anarchisme.

Tonda: Kees, je bent wel een beetje...
Kees: Een knuffelklootzak.

Riccardo: Mag ik mijn P anders ook 
met pandapunten halen, waar is die ‘P’ 
anders voor?

Charlotte: Loes, mag ik je doos zien?

Joris: Ik was vanmorgen nog in Twente, 
maar verder heb ik beschaving.

Anne: Volgende keer dat ik naar Kees 
ga: een broek aan!
Kees: Dat hoeft niet hoor!

Dominique: Geniet van mijn rug!
Eline: We genieten altijd van elk 
onderdeel van jou.

Larissa
Mijn favoriete jeugdboek is Harry Potter en de steen der Wijzen. Op 
de basisschool speelde ik altijd met mijn vriendinnetjes Harry 
Potter, waarbij we net deden of we les hadden op Zweinstein.

Francine
Deze stripversie van de Ilias en de Odyssee 
is denk ik de reden dat ik ooit een blauwe 
maandag Klassieken heb gestudeerd. Ik 
heb hem laatst opnieuw gekocht en toen 
bleken er allemaal vieze grapjes in verwerkt 
te zijn die mijn achtjarige ik indertijd 
niet snapte. 

Freek
Alles van Tonke Dragt heb ik 
verslonden, maar De brief voor 
de koning is mijn topfavoriet. Op 
vakantie in de Ardennen zat ik 
als negenjarige alleen maar met 
Tiuri in het Rijk van Unauwen 
en het Rijk van Dagonaut.

Eline
Harry Potter, alles van Enid Blyton (De Vijf, de Dolle Tweeling, 
etc), Drakeneiland… Vooral boeken waar ouders amper een rol 
spelen, merk ik nu. Wat zegt dat over mij? Ik weet dat ze dit 
gaat lezen, dus IK HOUD WEL VAN JE HOOR, MAM!

De Laatste
Pagina:

Favoriete jeugdboeken

Vera
Thea Beckman schreef meer boeken 
die ik met plezier gelezen heb, zoals 
Kruistocht in Spijkerbroek en Geef me de 
Ruimte!, maar geen van de personages 
was zoals Hasse. Zij was mijn heldin.

Quotes

Singelspark
17 t/m 30 december 2017 
Kunstwerken op de singels van 
Leiden. Gecreëerd door Fields of 
Wonder, geïnspireerd door water 
en de reflectie op water. Het schijnt 
heel mooi te zijn!
Meer informatie over de plaatsen 
waar de kunstwerken staan kan 
gehaald bij de VVV en het Sijthoff.
Of kijk op de website
http://fieldsofwonder.nl/
voorstellingen/113-singelspark

Leids Cabaret 
Festival
12 t/m 17 februari 2018
Jong en oud cabaret talent 
verzameld zich elk jaar in Leiden 
voor dit festival, nieuwe sterren 
worden hier geboren! Ben jij erbij? 
Kijk voor meer informatie op
https://leidseschouwburg-
stadsgehoorzaal.nl/voorstelling/
lcf-eerste-voorronde 

Leidse 
Restaurantweek
22 t/m 28 januari 2018
Prikkel jouw smaakpapillen 
tijdens de Leidse Restaurantweek! 
Tijdens deze week presenteren 
verscheidene restaurants hun 
favoriete aperitieven en gerechten. 
Om van te smullen!
Kijk voor meer informatie op
https://leidslekkers.nl/
restaurantweek 

Culturele
agenda
Door vera verkooijen



“Ook genieën moeten af en toe een kopje koffie 
drinken om hun hoofd leeg te maken, dus trokken de 
twee vrienden, Lorentz en Einstein, regelmatig naar 

Eetcafé de Hooykist, tegenover het Lorentzhuis”

Hooigracht 49 - Leiden - 071 5125809 
reserveren@dehooykist.nl

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 pakketpunt 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 wizz student)
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 geneeskundestudenten)
Magic the Gathering (speciaal voor alle studenten)


