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

De redactie bestaat uit Vera 
Verkooijen (eindredactie), Freek 
van Vliet (vormgeving), Cid 
Swanenvleugel, Dominique 
Hofman, Eline Berkhout, Erwin 
Dijkstra, Larissa Koedood en Vita 
Jansen. Illustratoren zijn Eden 
Zhang, Floriske Meindertsma en 
Nina Littel.

Onze dank gaat uit naar Emma 
Lenting, Francine Maessen, Gerard 
Spaans, Hester Be, Leonie Dams, 
Loes de Bruin, L’Shania van Zandt, 
Mathijs Smith, Niels Rood, Rik van 
Leeuwen, Sander Huls, Schelte van 
Deventer en Ward de Kock voor 
hun bijdragen aan deze editie.

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

Kopij voor de volgende Pyros kan 
gestuurd worden naar pyros@
asvprometheus.nl, tot uiterlijk 1 
november 2018. Gelieve (ruim) van 
tevoren contact op te nemen
met de redactie o.v.v.
‘Freelancers’.

Colofon

Lieve lezers,
Er was eens een introductieweek. 

Er was eens een vereniging. 

Er was eens een nieuw begin. 

Of je nu net de beslissing hebt gemaakt om Prometheaan 

te worden, of al jaren lid bent bij deze fijne vereniging; 

het einde van de zomer betekent voor veel mensen 

dat er een nieuw jaar is aangebroken. Een jaar waarin 

álles kan en (bijna) alles mogelijk is. Een jaar waarin je 

nieuwe vrienden maakt en misschien wel jouw prins of 

prinses vindt. Een jaar waarin je chillt in een hangmat 

in de jungle van Timboektoe en je de wildste avonturen 

beleeft terwijl je netflixt op de bank. 

Ook de Pyros gaat een nieuw jaar in. In dit jaar 

nemen we afscheid van Larissa, en heten we Vita en 

Cid welkom in de leukste redactie van Leiden. Ook 

verwelkomen we lifecoach L’Shania en onze twee 

nieuwe vaste illustratoren Nina en Floriske, die samen 

met Eden onze artikelen tot leven zullen brengen!

Ik wens iedereen veel plezier met het nieuwe collegejaar 

en natuurlijk met het lezen van deze Pyros, die volledig 

in het teken staat van sprookjes! 

Namens de redactie, 

Vera
Ps. Als jij graag het begin van de Pyros wilt bekijken, 

vraag dan aan onze ab-actis of zij je kan meenemen 

het archief in! Daar liggen alle oudere exemplaren van 

de Pyros. Wie weet kan je net als Ward sprookjes van 

artikelen terugvinden (zie pagina 25)!   

Lieve L’Shania

Lieve L’Shania,

Laatst liep ik over straat en zag ik een hele aantrekkelijke 
bouwvakker. Ik wilde hem dat graag laten weten en besloot dat 
fluiten misschien wel een goede optie was. Daar was hij het niet 
zo mee eens… Wat moet ik de volgende keer doen als ik een sexy 
bouwvakker tegenkom? Ik bedoel, ze kiezen er toch zelf voor zich te 
verkleden als The Village People??

XO Anoniempje

Lieve Anoniempje,

I couldn’t agree more! Ik weet uit mijn kennissenkring dat je zeker niet 
de enige met dit probleem bent. Dexter, de bae van mijn BFF Devoney, 
werkt ook in de bouw en is een echte eye candy. Toen hij zijn huidige 
job net had, begonnen er ook complete strangers naar hem te fluiten. 
In het begin was hij nogal aangeslagen door de ongevraagde aandacht, 
maar Devoney en ik zeiden dat hij zich moest vermannen. Like, come 
on man, don’t be such a pussy. Jij krijgt de positieve aandacht waar 
tientallen lelijke mannen alleen maar van kunnen dromen, dus koester 
dat en gebruik het om je ego te boosten. Daarom, Anoniempje, zou ik 
je op het hart willen drukken je gedrag vooral niet aan te passen. Als 
een bouwvakker het waard is om naar te fluiten, dan moet jij fluiten. 
Het is ronduit ungrateful van hem om zich daarover aan te stellen, 
terwijl jij hem gewoon een complimentje geeft.

Liefs,
L’Shania

Lieve L’Shania,

Ik ga wel vaker bij de Hema ontbijten. Laatst 
was het alleen helemaal veranderd en moest 
ik allemaal keuzes maken. Je mocht maar vijf 
items, waarvan sommige ook nog extra geld 
kostten. En de Hema-medewerkers snapten 
er zelf ook helemaal niks van, dus toen raakte 
ik alleen maar meer in de stress. Ik wil heel 
graag bij de Hema blijven ontbijten, maar 
ik weet niet of ik al deze veranderingen wel 
aankan. Wat moet ik nou doen?

Groetjes,
HongerigHertje

Beste HongerigHertje,

Don’t get me started! Ook ik mocht na een 
incidentele sleepover graag een Hema-ontbijtje 
halen. Echter, de Hema is helemaal van het 
padje af! Je mag inderdaad maar vijf items, en 
het omeletje kost nu standaard wel € 0,25 extra! 
Dat betekent dus dat, als je een oud hema-
ontbijtje wilt (met een broodje, een croissantje, 
omelet, verse jus, een warme drank en een 
jammetje), je tenminste € 2,75 kwijt bent. Dat 
is basically bijna evenveel als bij de La Place, 
dus dan ben je gewoon letterlijk dief van je 
eigen portemonnee! Nou was een van mijn 
sleepovers toevallig een heel handig mannetje 
wat geld betreft. Hij had uitgerekend dat het, 
wanneer je met zijn tweeën elk 6 items wilt, 
voordeliger is als de ene er zeven en de ander er 
vijf neemt. Zo bespaar je de €0,25 die je anders 
aan ei kwijt zou zijn #lifehack. Wat betreft de 
keuzestress is dit mijn advies: beslis thuis hoe 
jouw hema-ontbijt van die dag eruit gaat zien, 
take a deep breath, stap de hema binnen en laat 
je niets zeggen door de medewerkers. Jij bent 
de reden waarom zij werk hebben: zij hebben 
jou nodig, en jij bent belangrijk voor hen. Of zij 
zich dat al beseffen is de vraag, maar dat jij het 
zelf weet is al half of it..

Liefs,
L’Shania

door L’Shania van Zandt

Lieve Prometheanen,
Omdat dit de eerste keer is dat mijn nieuwe rubriek in jullie enige 

blaadje verschijnt, lijkt het me goed om even iets over mij en mijn leven te 
vertellen. Op die manier hoop ik met jullie allemaal te kunnen connecten, 
zodat jullie je totally at ease voelen om met je vragen bij mij te komen.

Mijn naam is L’Shania van Zandt. Ik ben 38 jaar en kom uit het altijd 
zonnige Bunnik, waar ik nog altijd met veel plezier woon en werk. Mijn 
specialisaties zijn het adviseren en lifecoachen van jongvolwassenen, 
adolescenten en teenagers. Het leven van een student gaat niet altijd over 
rozen. Je studie is druk, je wilt je social life onderhouden, je moet werken 
en daarnaast wil je ook trainen voor je summer body. Dit kan zwaar zijn, 
maar dat is waarom ik er ben! 

Zit je in de put, wil je je ei kwijt of heb je gewoon een praktische vraag? 
You can talk to me! Ik zie er erg naar uit jullie en je vereniginkje van dienst 
te zijn. Elke editie zal ik een aantal van de ingezonden vragen behandelen, 
dus don’t be shy en stuur je vraag naar lieve.l.shania@gmail.com.
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Hallo, ik ben Floriske, een van de 
nieuwe illustratoren van de Pyros. 
Daarnaast ben ik 20 jaar oud, houd 
ik zoals wel meer Prometheanen van 
lezen en begin ik in september als het 
goed is aan mijn master archeologie 
met als specialisaties het paleolithicum 
en menselijk botmateriaal. 

Ik teken graag, veel en van alles, van schetsjes van mensen 
tot tekeningen van vuurstenen pijlpuntjes voor mijn studie. Ik 
weet niet of mijn stijl – voor zover ik één stijl heb – specifiek 
geïnspireerd is door bepaalde tekenaars, maar vroeger genoot 
ik erg van de illustraties van Charlotte Dematons (De tuinen van 
Dorr) en Marit Törnqvist (Jij bent de liefste) en enkele tekenaars 
die ik tegenwoordig bewonder zijn Paula Mela, Ulla Thynell 
en webcomicschrijfsters als Minna Sundberg en Petra Erika 
Nordlund. 

Wat deze Pyros betreft: ik had me geen beter eerste thema 
als illustrator voor kunnen stellen, want er zijn toch maar 
weinig dingen leuker te illustreren dan sprookjes! Ik heb dan 
ook lang getwijfeld over wat ik als onderwerp zou nemen voor 
mijn introductietekening. Doornroosje, mijn favoriete sprookje 
sinds ik Toon Tellegens Brieven aan Doornroosje heb gelezen? 
Of toch maar een zeemeermin of grote boze wolf? Uiteindelijk 
heb ik gekozen voor de vuurvogel uit het Russische sprookje 
Van Iwan Tsarewitsj, de vuurvogel en de grijze wolf (dat overigens 
vrijwel hetzelfde verloopt als De Gouden Vogel, een sprookje van 
Grimm), aangezien die me toch wel erg leuk leek om te tekenen 
en ik deze kans voor een illustratie in kleur tot het uiterste wilde 
benutten. Moge deze kleurrijke vogel het begin inluiden van 
een mooie tijd vol Pyrosillustraties!  

Hoi! Ik ben Nina, en ik ben een nieuwe 
illustrator bij de Pyros. Ik heb tekenen 
altijd al erg leuk gevonden, en als je 
me vroeger vroeg wat ik later wilde 
worden, dan antwoordde ik altijd 
‘illustrator!’. Dat kwam vooral omdat 
ik de illustraties van Annet Schaap 

heel erg leuk vond. Deze illustraties ken je misschien wel, 
van de Hoe Overleef Ik-boekenserie, of van Meester Jaap, of De 
Bende van de Korenwolf. Niet dat mijn stijl nu erg lijkt op die 
van Annet Schaap, maar zij was wel mijn voorbeeld vroeger. 
Dus ik heb nog iets om op terug te vallen als historica ‘m niet 
wordt. Momenteel doe ik namelijk de History Research Master 
Political Culture and National Identities. Verder ben ik 23, ben 
ik praeses van het Pride Gilde en het Tekengilde, en aankomend 
jaar ook ab-actis bij de Integratiecommissie. Naast tekenen doe 
ik ook graag aan fotografie, en ben ik een kattenfanaat.

Er is me gevraagd om iets te vertellen over de tekening 
waarmee ik mezelf wilde introduceren. De tekening die ik voor 
deze Pyros heb gemaakt is van twee feeën op een sprookjesboek. 
De Prometheus-vlam komt er een aantal keer in terug. Ik vind 
feeën erg leuke mythische wezens; ze zien er lief en schattig 
uit, maar vaak zijn ze gemeen, jaloers en sluw. Denk maar aan 
Tinkelbel, die in haar sprookje een poging doet om Wendy om 
te laten brengen. Wie weet wat de feeën in deze afbeelding van 
plan zijn, maar ik raad aan voorzichtig te zijn. Eentje heeft de 
Prometheus-vlam al te pakken. 

FloriskeNina

Eden
Hallo lieve 
lezers! Wat ben 
ik blij om steeds 
i l l u s t r a t i e s 
voor de Pyros 
te mogen 
maken! Voor 

de Sprookjes-Pyros dacht ik aan een 
sprookjesbundel die ik als cadeau 

Even voorstellen: onze illustratoren

Eden Zhang, Floriske 
Meinderstma en Nina Littel

De Pyrosredactie bestaat uit allemaal creatievegeesten die hun verhalen in woord op papier weten zetten. 
Maar om deze verhalen écht tot leven te brengen, hebben wij onze geweldige illustratoren: Eden Zhang, 
Floriske Meindertsma en Nina Littel. Hun illustraties vind je terug op pagina 2! 

gekregen heb. Dat was een verzameling 
van Noord-Europese sprookjes, en de 
illustraties daarvan, getekend door 
Duitse illustrator Tatjana Hauptmann, 
vermoedelijk met potlood en houdkool, 
hebben een sterke indruk op mij gemaakt. 
De personage drukken hoogstens de 
suggesties van angst, blijheid of triest 
uit. Soms zagen ze er zelfs uit als of ze 

een beetje in de waar zijn, als of ze “hé” 
zeiden. Ze waren ook op een imperfecte 
manier uitgebeeld samen met veel 
naturalistische details. Dit vond ik een 
zeer naïeve stijl. Bij de illustraties voor 
de Sprookjes-Pyros probeer ik deze stijl 
een beetje na te doen.  Ik hoop dat ik 
jullie daarmee kan vermaken! ■

door Niels Rood

Volwassen sprookjes

Er was eens een prachtige prinses in een kasteel hier ver 
vandaan.” 

Zo begint voor de gemiddelde 5-jarige zijn of haar eerste 
sprookje. Natuurlijk kan de prinses veranderd worden in een 
draak, kikker of reus en het kasteel in een bos, dorpje of zelfs 
schoen. Maar meestal als het over sprookjes gaat denken wij aan 
het dikke boek met alle verhalen uit de Europese (of Oosterse) 
vertellingen en sagen die al jaren worden doorverteld en zijn 
opgeschreven door onder andere de gebroeders Grimm of Hans 
Christian Andersen. De Van Dale definieert een sprookje als een 
“eenvoudig verhaal waarin bovennatuurlijke wezens optreden, 
dieren of dingen kunnen spreken enz.” Maar sprookjes zijn veel 
meer dan de kinderlijke verhalen met een haan op een kat op 
een hond op een ezel.

Sprookjes lijken zo in onze maatschappij gewoven dat 
er regelmatig bericht wordt over sprookjes. Dat betekent niet 
dat er regelmatig pratende dieren worden gevonden of dat 
de drakenpopulatie afneemt door een teveel aan heldhaftige 
strijders. Nee, sprookjes zijn in ons taalgebruik verbonden 
aan plaatsen of gebeurtenissen die zo mooi zijn dat je niet kan 
geloven dat ze waar zijn. Natuurlijk kent iedereen wel een plek 
die sprookjesachtig, of magisch, is. Een bos met fantastische 

paddenstoelen, een suikertaart-kasteel in Duitsland of de 
Efteling. Stuk voor stuk plaatsen waar je constant verwacht een 
wolf en zeven geitjes tegen te komen als je er rondloopt. 

Veel bijzonderder zijn de alledaagse, maar toch iets 
wonderlijkere, gebeurtenissen die als sprookjesachtig 
beschreven worden. Een goed voorbeeld hiervan is het 
sprookjeshuwelijk: soms met prins (Harry en Meghan), soms 
met prinses (Dennis en Tunku1), maar niet altijd met een 
“happily ever after” (Brad en Angelina). En alhoewel het 
hierbij eigenlijk vaker niet dan wel over kabouters gaat, met als 
uitzondering Wesley en Yolanthe, beschrijven wij het toch als 
een sprookje: als te mooi om waar te zijn. In de verschrikkelijke 
wereld waarin wij leven hebben twee fantastische mensen 
elkaar gevonden, wat ons allen voor twee tellen afleidt van alle 
kommer en kwel en doet geloven in wonderen.

Een ander goed voorbeeld van sprookjes vind je in de 
sport. Elke underdog die de grote favoriet verslaat krijgt 
zijn eigen sprookje, net als elke jonge hond die voorbestemd 
is tot grootsheid en de oude rot die nog een keer terugkomt. 
Het nietige Leicester City dat alle miljardenclubs uit Londen, 
Liverpool en Manchester versloeg? Dat was een sprookje. De 
eerste overwinning van Max Verstappen in de formule 1? Dat 
was een sprookje. De bijnaam van bokser James J. Braddock die 
in 1935 wereldkampioen werd nadat hij tijdens de depressie 
jarenlang geblesseerd als dokwerker de kost had verdiend? 
‘Cinderella man’.

Elk van deze sporters versloeg zijn eigen draken om 
vervolgens de hand van de prins of prinses te kunnen winnen. 
Elk van deze verhalen doet ons geloven dat magie de wereld 
nog niet uit is en dat er elk moment een toverfee tevoorschijn 
zou kunnen komen die van onze pompoen een prachtige koets 
maakt, ook al is het maar voor heel even. Zo zijn niet alleen 
kinderen, maar ook volwassenen dol op sprookjes. ■

Noten
1 Een voetnoot naar de website Glamour, ik denk een Pyros primeur? 
<https://www.glamour.nl/fun/nieuws/artikel/fotos-van-sprookjeshuwelijk-
dennis-verbaas-uit-lisse-en-de-maleisische-prinses-zijn-getrouwd>

“
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Dominique Mulder
praeses

Leeftijd: 20
Komt uit: Oegstgeest
Studie: biomedische wetenschappen
Bijbaan: eerder bij een bibliotheek
Prometheus-lid sinds: 2016

Favoriete Prometheus-activiteit:
“De lezingen, ook vanwege de 
borrels erna. M’n favoriet was de 
Henk-lezing in februari [Henk 
Gerber van Stichting Leeuw, red.]! 
Ik heb daar intens van genoten.”
Favoriete Koningslied-citaat:
“Hou je veilig zolang als ik leef”

Wat maakt Dominique een goede 
praeses?
Eline: “Een dag na onze functie-
verdeling was ze al subtiel aan het 
droppen dat we onze shit moesten 
doen. ‘Ik heb een Drive gemaakt, je 
kan al dingen in de mapjes zetten.’ 
Oftewel: hint! Maar niet agressief 
ofzo. Ze pakt het leiderschap heel 
natuurlijk op.”
Floris: “En ze neemt ons mee in haar 
enthousiasme.”
Lisette: “Ze nam dat direct op zich.”
Eline: “Maar ze geeft ons niet het 
gevoel dat ze boven ons staat.”

Wat is er typisch Prometheaans 
aan Dominique?
Eline: “Alleen al dat ze deals maakt 
over Buzzfeed-quizzen en boeken 
lezen [zie bladzijde 9]. Daarin komt 
de cultuur-Prometheaan samen met 
de popcultuur-Prometheaan.”

Op welk sprookjesfiguur lijkt 
Dominique het meest?
Leonie: “Je tweede naam? Inger, het 
meisje dat op het brood liep!”
Dominique (lachend): “Maar zij is 
echt heel gemeen!”

Het was: Pürüzsüzlüğünüzündür. Maar 
zo heten we dus niet.”

Prometheus heeft al een hele tijd geen 
bestuur met zes leden gehad.
Joris: “Sinds Pandora [bestuur 2003-
2004, red.] al niet.”

Waarom wilden jullie dit zo graag 
met z’n zessen gaan doen?
Eline: “We wilden een assessor pr!”
Leonie: “We wilden héél graag een pr!”
Dominique: “Die had bestuur Parcival 
dit jaar natuurlijk ook, maar wij willen 
pr een beetje gaan uitbreiden.”
Joris: “Een assessor pr die tegelijkertijd 
de facto ook assessor extern is, is dan niet 
zo handig.”
Eline: “En er waren heel veel goede 
aanmeldingen voor het bestuur, dus het 
was niet moeilijk om een zesde erbij te 
vinden.”
Lisette: “Verder hebben we best wat 
plannen waarvan we denken dat ze beter 
uitvoerbaar zijn met zes. Omdat we dit 
jaar zo veel mogelijk willen bereiken.”
Floris: “Elk bestuur begint natuurlijk 
met superveel ambitie. Dan moet je 
dingen loslaten omdat je niet álles kunt 
doen. Maar als je met zes mensen bent, 
kun je meer bereiken.”

Wat zijn die ambities? Willen jullie nu 
al wat plannen delen?
Dominique: “We hebben een aantal 
grote plannen...”
Eline: “Vooral: communicatie. We willen 
gewoon veel gaan praten met de leden. 
En meer mogelijkheden voor input 
vanuit de vereniging.”
Leonie: “Veel transparantie.”
Dominique: “Aan het begin van de zomer 
hebben we ook een beleidspicknick 
georganiseerd, om alvast input te krijgen 
voor ons beleidsplan.”
Eline: “Wij vertegenwoordigen een hele 
grote groep. Dan willen wij weten wat 
die groep vindt. En dus niet alleen op 
een ALV.”

Wat voor plannen hebben jullie wat de 
lezingen betreft?
Joris: “Ik wil graag een van mijn docenten 
vragen voor een lezing over Dante. Dat 
lijkt me echt iets voor Prometheanen.”
Lisette: “Het lijkt mij leuk om een lezing 
te doen van iemand met een meer 
praktisch beroep, dus bijvoorbeeld van 
de brandweer of de politie. Ik denk dat 

Joris van de Riet
ab-actis

Leeftijd: 20
Komt uit: Enter
Studie: rechten
Bijbaan: geen, wil misschien
wel student-assistent worden
Prometheus-lid sinds: 2015

Favoriete Prometheus-activiteit:
“Het gala, maar ook de lezingen. 
M’n voorkeur gaat nog altijd uit 
naar de lezing over Romeinse 
slavernij van Egbert Koops [in 
2016, red.]. Die blijft geweldig.”
Favoriete Koningslied-citaat:
“Ieder mens heeft een taak in dit 
leven”

Wat maakt Joris een goede ab-
actis?
Het hele f.t.-bestuur barst in lachen uit.
Leonie: “Nou, heb je z’n boek 
gezien? Het grote ab-actis-boek!”
Floris: “En Joris heeft een stamboom 
gemaakt met álle Prometheus-
bestuursleden. Die is vier A4’tjes.”
Eline: “Hij kent de ledenlijst 
helemaal uit z’n hoofd. Je noemt de 
voornaam van iemand die je nog 
nooit hebt ontmoet – en Joris weet 
de tweede naam en de achternaam.”
Dominique: “Ons grapje, ‘hij weet 
waar je woont’, dat is écht waar.”

Wat is er typisch Prometheaans 
aan Joris?
Eline: “Hij citeert Cicero als hij 
dronken is.”

Op welk sprookjesfiguur lijkt 
Joris het meest?
Dominique (lachend): “Spider-
Man! Toch Lisette?”
Lisette: “In de almanakenquête was 
de vraag: wie is de beste Spider-
Man? Ik zei: Joris. Hij is zo lang.”

door Freek van Vliet

“Met z’n zessen kun je meer bereiken”

Totdat jullie de echte 
bestuursnaam onthullen, staan 
jullie bekend als f.t.-bestuur 

Wipwap. Waarom hebben jullie deze 
schuilnaam gekozen?
Eline: “Dat zit zo: we zijn waarschijnlijk 
het jongste bestuur ooit. Ten tijde van 
de wissel is alleen Leonie 21, de rest is 
jonger. Ik ben 18.”
Leonie: “En verder is Prometheus 
natuurlijk onze speeltuin. We hadden 
eerst Speeltuin als schuilnaam.”
Eline: “Dat werd daarna Glijbaan en 
toen kwam Floris met Wipwap. Wipwap 
bekt gewoon lekker.”
Floris: “En we houden van de W van 
Wipwap...”
Dominique: “Al kende ik het Koningslied 
helemaal niet. Nog steeds niet.”

Joris: “De W van Wipwap, stamppot 
eten. Met 3 oktober gaan we Wipwap 
Hutspot Eten.”

De naam blijft altijd geheim tot de 
bestuurswissel, maar kunnen jullie 
al een tipje van de sluier oplichten? 
Hebben jullie al gekozen wat jullie 
echte naam wordt?
Floris: “Nee, nog niet. We hadden eerst 
23 opties, maar daarvan zijn er nu nog 
vijf over.”
Leonie: “Het is in ieder geval niet... Do, 
wat was ook alweer die ene naam?”
Floris: “Die hele lange Turkse met 
miljoenen umlauts.”
Joris: “Die heb ik ook gewoon niet 
genotuleerd.”
Dominique: “Oh, ik heb hem gevonden. 

Nog maar een paar weken 
totdat Parcival het stokje 

doorgeeft aan het nieuwe 
Prometheus-bestuur – hoog 

tijd dus voor de Pyros om 
nader kennis te maken 

met de bestuursleden van 
‘Wipwap’, die staan te 

trappelen om te beginnen.
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aan. Dan heb je direct antwoord, dat is 
echt chill.”

Floris, voel jij je eenzaam als enige 
geesteswetenschapper in dit bestuur?
Leonie: “O ja, inderdaad! Dat merk ik nu 
pas!”
Dominique: “Wow, dit is nog nooit 
geweest, denk ik?!”
Floris: “Ik mis wel al m’n taalkundige 
vrienden, m’n classici, m’n historici...”
Eline: “Joh, sociale wetenschappen 
komen in de buurt...”
Floris: “Nou... Dat zijn dingen waar je 
misschien nog wel banen mee krijgt, 
daar sta ik echt niet achter.”
Eline: “Baankansen, gadverdamme!”
Floris: “Maar goed, ik vind het wel boeiend 
als enige alfa. Deze samenstelling helpt 
volgens mij om lezingen te organiseren 
vanuit andere perspectieven. Niet dat 
ik ooit verveeld kan raken van lezingen 
over bijvoorbeeld de oudheid, maar ik 
denk dat wij zeker meer mogelijkheden 
hebben om hele boeiende bètalezingen 
te doen. Daar kijk ik naar uit. Maar ik 
ga m’n bestuursgenoten ook heel veel 
mooie dingen bijleren als alfa. Ik heb Do 
al een boek geleend.”
Dominique: “We hebben een deal 
gemaakt.”
Floris: “Do houdt heel erg van Buzzfeed-
quizzen en dat vind ik zieldodend. Zij 
was mij de hele tijd aan het dwingen om 
een Buzzfeed-quiz te doen. Ik weigerde. 
Maar toen dacht ik: wacht, nee, ik kan 
Do overtuigen, ik kan Do iets bijbrengen, 
met mijn wijde ervaring als alfa. Dus 
ik heb een selectie gemaakt van mijn 
boeken. Voor elke vijftig pagina’s die zij 
leest, maak ik een Buzzfeed-quiz.”
Dominique: “We hebben hier keihard 
over onderhandeld.”
Floris: “Ik zei eerst: per honderd pagina’s 
een quiz. Maar het is de helft geworden. 
Ik vind trouwens wel dat je na het lezen 
een verslagje moet schrijven, Do. Dat je 
emotioneel moet zeggen hoe het boek je 
geraakt heeft.”
Dominique: “En dan moet jij na de 
quizzen doorgeven wie je bent.” ■

Floris Meertens
assessor extern

Leeftijd: 20
Komt uit: Noord-Brabant /  
Groningen / het Gooi / Rhenen
Studie: Chinastudies
Bijbaan: Index Books, bedrijf voor 
vakliteratuur (met poëzieboekhandel)
Prometheus-lid sinds: 2014

Favoriete Prometheus-activiteit:
“De buitenlandreis. Dat is een heel 
andere manier om elkaar te leren 
kennen, door samen een cultuur te 
ontdekken. En: karaoke!”
Favoriete Koningslied-citaat:
“Ik zal niet rusten tot het waar 
geworden is”

Wat maakt Floris een goede 
assessor extern?
Joris: “We waren bij de LOW-dag 
[een introductiedag voor nieuwe 
besturen van Leidse verenigingen, 
red.] en Floris ging gelijk met 
iedereen praten.”
Eline: “Hij heeft aan iemand die hij 
nog nooit had ontmoet een boek 
uitgeleend dat hij bij zich had.”

Wat is er typisch Prometheaans 
aan Floris?
Leonie: “Alles?! Hij is echt 
traditioneel Prometheaans.”
Dominique: “Hij is de meest 
culturele en kunstzinnige van ons.”
Eline: “Floris kan gerust een heel 
gesprek met je hebben over vage, 
Hongaarse boeken. Dat is óók 
Prometheus, dat vind ik heel mooi.”

Op welk sprookjesfiguur lijkt 
Floris het meest?
Eline: “Indiana Jones? Kijk die 
Harrison Ford-blik! Geef toe!”
Dominique: “En hij graaft door de 
cultuur om het beste te vinden.”

Leonie Dams
assessor pr

Leeftijd: 20
Komt uit: Delft / Den Haag
Studie: biomedische wetenschappen
Bijbaan: geen
Prometheus-lid sinds: 2016

Favoriete Prometheus-activiteit:
“De culturele uitjes. Dat zijn 
dingen die je graag wilt doen, 
maar alleen nooit doet. Zoals 
naar het Frans Hals Museum! En 
jongens, waarom heeft niemand 
het alpacawandelen genoemd?!”
Favoriete Koningslied-citaat:
“Laat me weten wat je droomt”

Wat maakt Leonie een goede 
assessor pr?
Eline: “Have you seen her?”
Dominique: “Ze heeft een Pinterest-
bord voor Prometheus!”
Eline: “Ze is creatief, schudt slogans 
zo uit haar mouw. Ze kijkt naar een 
poster en ziet: dit kleurencontrast 
moet anders. Het is top.”
Dominique: “Ze heeft 14.000 
volgers op YouTube. Wij willen nu 
ook een bestuursvlog!”

Wat is er typisch Prometheaans 
aan Leonie?
Eline: “Memes. Dat is intussen ook 
typisch Prometheaans geworden.”
Joris: “Wie zou daar toch 
verantwoordelijk voor zijn?”
Eline: “En: Leonie is up for anything.”
Floris: “Ze gaat altijd mee, met elk 
waanzinnig plan dat er is. Zo goed!”

Op welk sprookjesfiguur lijkt 
Leonie het meest?
Eline: “Een Disney-prinses, maar 
dan de hipsteruitvoering! En dan het 
meest Ariël, met haar waardering 
voor glimmende objecten.”

dat heel cool is als afwisseling van de 
universitaire docenten. En: mijn opa is 
brandweerman.”
Floris: “Ik wil pleiten voor een lezing 
over hiphop. Iets dat heel cultureel 
is, en ook sociologisch boeiend. Maar 
Prometheus is toch een béétje een 
elitaire vereniging, of tenminste: de 
hiphopcultuur is helemaal niet echt 
bekend, of alleen ironisch bekend. Dus ik 
zou het daar graag meer over hebben.”
Dominique: “Ik wil graag een lezing van 
een van de oprichters van Prometheus. 
Dat lijkt me heel top.”
Eline: “Ik heb best veel contacten met 
kinderboekenuitgevers. Het lijkt me 
superleuk om de uitgevers van Rupsje 
Nooitgenoeg en Dikkie Dik een keer naar 
Prometheus te halen.”
Leonie: “Ik zou wel meer lezingen willen 
van mensen die hun eigen verhaal doen. 
Dus sprekers die uit eigen ervaring 
vertellen, levensverhalen, in plaats van 
een lezing over iets waar ze veel van 
weten.”

Dominique, Lisette en Leonie, jullie 
wonen met z’n drieën bij elkaar in huis. 
Is dat een voordeel of een nadeel als 
je samen in een bestuur zit?
Leonie: “Het is nu wel een voordeel...” 
[wijst naar Lisette, die haar been in het gips 
heeft]
Dominique: “Het is voor ons in ieder 
geval fijn dat we niet zo vaak ergens 
anders heen hoeven om te vergaderen.”
Lisette: “En ik denk dat je als huisgenoten 
al beter weet wat je aan elkaar hebt. Met 
Do heb ik ook al eerder samengewerkt, 
met Leonie nog wat minder. Maar je 
weet na een jaar in hetzelfde huis wel hoe 
iemand is.”
Leonie: “Als je vrienden bent, ken je 
natuurlijk sowieso al een beetje de goede 
en slechte kanten. Maar als je met iemand 
samenwoont, dan zie je al helemaal hoe 
iemand echt is.”
Floris: “Dan zie je alle dagelijkse 
beslommeringen.”
Dominique: “En wat ook handig is: ik 
kan natuurlijk heel makkelijk even langs 
om aan te moedigen dat ze wat gaan 
doen. Gewoon op de deur kloppen, zo 
van: hallo, jongens, maak even je taakjes 
af!”
Eline: “Dat is heel handig. Als we zitten 
te appen en iemand dan even niet op z’n 
telefoon kijkt, is er altijd een Do of een 
Lisette die zegt: ik klop daar wel even 

Lisette Neeleman
assessor intern

Leeftijd: 20
Komt uit: Pijnacker
Studie: pedagogische wetenschappen
Bijbaan: bijlesdocent
Prometheus-lid sinds: 2016

Favoriete Prometheus-activiteit:
“Sowieso het Pridegilde. En de 
Genderbenderparty in mei.”
Favoriete Koningslied-citaat:
“Ik bouw een dijk met m’n blote 
handen en houd het water bij jou 
vandaan”

Wat maakt Lisette een goede 
assessor intern?
Dominique: “Alle liefde. Ik heb 
Lisette nog nooit gemeen zien doen.”
Floris: “Ik denk dat iedereen naar 
Lisette toe kan komen.”
Eline: “Ik heb haar ook nog nooit 
anders gezien dan kalm.”
Dominique: “Ze heeft haar been 
gebroken en zelfs dat was niet 
genoeg om haar in paniek te zien.”
Eline: “Ik stond ernaast en het was 
letterlijk alleen: au. Die rust gaat ze 
ook op de commissies afstralen.”

Wat is er typisch Prometheaans 
aan Lisette?
Leonie: “Ik denk dat ze heel goed het 
progressieve en maatschappelijke 
deel van Prometheus embodyt.”

Op welk sprookjesfiguur lijkt 
Lisette het meest?
Eline: “Belle van Belle en het Beest, 
dat is de liefste van iedereen. Omdat 
ze volledig door iemands uiterlijk 
heen kijk en denkt: ik hou van jou.”
Dominique: “Of Sneeuwwitje.”
Eline: “Die gaat gewoon chillen met 
dwergen, die discrimineert niet.”
Leonie: “En ze zingt! Lisette ook!”

Eline Berkhout
quaestor

Leeftijd: 18
Komt uit: Haarlem
Studie: criminologie
Bijbaan: in een kinderboekhandel
Prometheus-lid sinds: 2016

Favoriete Prometheus-activiteit:
“Het ledensymposium. Omdat 
je over heel veel verschillende 
thema’s wat hoort. En je ziet hoe 
gepassioneerd leden zijn als ze 
over hun onderwerp praten.” 
Favoriete Koningslied-citaat:
“De W van wakker, stamppot eten”

Wat maakt Eline een goede 
quaestor?
Joris: “Eline lééft voor quaestuur.”
Dominique: “Ze heeft me al 
maanden voordat we het bestuur 
ingingen beloofd om een keer Excel 
uit te leggen. Ze gebruikt het om tv-
programma’s als Are You The One? 
op te lossen. Echt!”

Wat is er typisch Prometheaans 
aan Eline?
Joris: “Ze houdt echt fucking veel 
van boeken.”
Leonie: “En haar gezelligheid.”
Lisette: “En enthousiasme.”
Dominique: “Het vuur! Het vuur 
van Prometheus.”

Op welk sprookjesfiguur lijkt 
Eline het meest?
Leonie: “Merida van Brave! Ik zie 
jou daar echt wel in, Eline. Met een 
compleet Schots accent.”
Floris: “Ik ken dit niet? Wat is dit?”
Eline: “Een Pixar-film! Merida 
verandert per ongeluk haar moeder 
in een beer.”
Dominique: “Dat zie ik jou ook wel 
doen. Maar dan met je broers.”
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Wij denken vaak aan sprookjes 
als geschreven verhalen, 
maar de meeste sprookjes 

komen uit een orale traditie. De sprookjes 
van Grimm zijn gebaseerd op Duitse 
volksverhalen en ook Hans Christiaan 
Andersens eerste sprookjesboek bestond 
uit traditionele Deense volksverhalen. 
Bij het Legendarisch gilde vertellen 
we nog steeds verhalen. Er wordt 
gelachen, gegeten en gedronken, maar 
vooral: geluisterd. Verhalen vertellen is 
van alle tijden en in essentie is er niks 
veranderd ten opzichte van de eerste 
verhalenvertellers.

Toch zijn professionele verhalen-
vertellers tegenwoordig schaars 
geworden. De concurrentie van de 
moderne media heeft ze verdreven 
naar een kleine niche. Je ziet ze nog op 
festivals1 en bij kleine lokale theaters. 
De ironie is dat moderne media vaak 
gebruik maken van dezelfde technieken 
als verhalenvertellers. (Superhelden-)
films zijn onze verhalen over helden 
en goden. Thor is direct uit de Edda2 
geplukt en Superman is een messiaans3 
figuur. Zowel Spielberg als Dan 
Harmon bouwen hun verhalen op 
volgens hetzelfde patroon als de oude 
volkssprookjes. Spielberg gebruikte het 
concept van ‘The hero with the thousand 
faces’ van mytholoog Joseph Cambell 
in Star Wars, en Harmon gebruikt een 
variant die hij de ‘story circle’ noemt in al 
zijn series. Films, series en andere media  
bieden hetzelfde vermaak, dezelfde 
hoop, empathie en levenslessen. Toch 
zou ik iedereen aanraden om, als de kans 
er is, naar een echte verteller te gaan.

Toen ik een jaar of twaalf was 
ging ik met mijn ouders naar een 
voorstelling van de in 2012 overleden 
meesterverteller Tob de Bordes in zijn 
bungalow De witte veer. De bungalow 
was sjofel op z’n best en de inrichting 
was die van een eeuwige bachelor; 
overal stonden spullen, de meeste 

onder een laagje stof. De woonkamer 
was leeggemaakt door meubilair opzij 
te schuiven en er kleden overheen te 
gooien. De nieuwe inrichting bestond 
uit drie dozijn verschillende stoelen. De 
aanwezige gasten pasten net met z’n 
allen in de woonkamer. Voorafgaand 
aan de voorstelling kregen de kinderen 
waterige ranja, terwijl de volwassenen 
even waterige koffie dronken. Een paar 
schemerlampen waren de enige bron 
van licht en vormden provisorische 
spots voor het ‘toneel’.

Eerst vond ik het moeilijk me in te 
leven in  het verhaal van deze oude man 
in rare kleding met zijn doorleefde stem. 
Maar gedurende de voorstelling werd ik 
meegezogen in het verhaal en ik had pas 
door dat ik in een stoffige bungalow zat 
toen hij stopte met praten en iedereen 
begon te klappen. Tob vertelde die avond 
drie sprookjes van Hans Christiaan 
Andersen. Dit is nog steeds een van de 
bijzonderste voorstellingen die ik ooit 

door Mathijs Smith

Over verhalenvertellers

Noten
1 Eigenlijk zijn dit meer acteurs in het grote toneelstuk dat het festival heet.
2 De Edda is de collectieve naam voor twee IJslandse werken waarin een groot deel van de Noordse 

mythologie aan ons is overgeleverd. Het oudste werk is de poëtische Edda, overgeleverd via de Codex Regius 
uit de 13e eeuw (n.Chr.). Het bekendste werk is de jongere Prosa Edda, geschreven door Snorri Sturluson rond 
1220 (n.Chr.) En overgeleverd in meerdere fragmenten daterende van de 13e tot de 16e eeuw.

3 Verwijzend naar het concept van een verlosser bekend uit de grote monotheïstische godsdiensten. Voor 
het Christendom is Jezus de Messias. De Joodse traditie zegt dat de messias nog moet komen.

heb gezien: veel intiemer dan toneel of 
film ooit kan zijn.

Helaas heeft niet iedereen 
de mogelijkheid om ooit een 
meesterverteller te zien en te horen. 
Gelukkig bieden onze moderne media 
hier een uitkomst. Deze opties zijn niet 
zo intiem als een echte vertelsessie, maar 
je kunt er wel naar luisteren in de trein, 
tijdens het sporten of op de fiets. Ik raad 
het Youtube-kanaal van Dael Kingsmill 
aan. Een andere aanrader is de Myths 
& Legends podcast. De eerste optie geeft 
wat informelere hertellingen, de podcast 
is iets strikter in haar vertelling.  Verder 
zijn ook de video’s van Jim Hensons 
The Storyteller zeer de moeite waard. 
Menig gymnasiast zal bekend zijn met 
zijn Griekse mythen, maar Henson heeft 
ook vertellingen van negen sprookjes 
uitgebracht. Als je een keer een echte 
vertelavond mee wil maken dan kun je 
natuurlijk ook altijd lid worden van het 
Legendarisch gilde. ■

Legendes en mythes zijn van alle tijden, en het is de 
tijdloosheid van deze verhalen die hun universaliteit 
bevestigt. Wij kunnen nog steeds genieten van het 

epos van Gilgamesj of van de fabels van Aesopos. Zoals Peter 
Venmans stelt in zijn essay over Borges: “De mythe drukt een 
kernervaring van de mensheid uit en is dus niet afhankelijk van 
concrete levensomstandigheden.”

Dit alles pleit voor het idee dat in de wereld van nu er dus 
nog steeds drang is naar het vormen en vertellen van legendes. 
De vraag is dan of de verhalen zelf nog een vergelijkbare 
boodschap hebben als vroeger. En misschien nog wel boeiender 
is de vraag of de hoofdpersonen van onze legendes veranderd 
zijn. Kort gezegd, wie zijn de helden van onze tijd?

De mythen van weleer gaan veelal over mensen in een 
positie van politieke macht. Deze macht wordt gewoonlijk 
gerechtvaardigd met religieuze redenen. Koningen, militairen 
en dergelijken leiden hun volkeren naar veiligheid en welvaart, 
en worden daarin ondersteund door de goden. Soms hebben 
de helden zelf een bijna goddelijke status, alhoewel ze nooit de 
menselijkheid compleet moeten verliezen. Enkele kenmerken 
van deze personages zijn standvastigheid, vindingrijkheid, 
intelligentie en vooral ook fysieke kracht.

Ten tijde van de Verlichting werd het goddelijke aspect 
van de held minder belangrijk, maar de politieke macht 
bleef centraal staan. Naarmate de centrale macht van staten 
verstrekkender werd in de samenleving, groeide ook het 
aanzien van de heersers. Dit bereikte zijn top in de totalitaire 
regimes van de twintigste eeuw, waar menig dictator een 
persoonlijkheidscultus om zich heen vormde. De held was een 
sterke leider, een redder van het volk. 

Vandaag de dag is dat mijns inziens niet meer zo. Met het 
ineenstorten van de regimes is ook het geloof in de politieke 
held minder sterk geworden. Natuurlijk zijn leiders nog bezig 
met beeldvorming en begint het soms op een cultus te lijken 
(denk aan Xi Jinping, Maduro, Poetin of in mindere mate Jesse 
Klaver), maar het is voor velen niet meer overtuigend genoeg. 
Politiek is te veel een onderdeel van de alledaagse werkelijkheid 
en kan dus niet oneindig gemythologiseerd worden. Conclusie: 
wij kunnen niet onvoorwaardelijk Mark Rutte aanbidden.   

Waar de levende legendes in de moderne samenleving 
bestaan, is naar mijn idee in de kunsten, of misschien eerder, 
in performance. Hier draait alles om het beeld en dus 
beeldvorming, waardoor de artiest moeiteloos op een voetstuk 
kan worden gezet. Dit viel me op bij de dood van David Bowie, 
waarbij de hele wereld in rouw leek te zijn. Omdat performers 

zoals Bowie, Prince en Michael Jackson zich niet bezig houden 
met iets wereldlijks als politiek, kunnen ze mythologische 
vormen aannemen. Ze krijgen de status van icoon – hierin ligt 
het hedendaagse heldendom.  

door Floris Meertens

Een held van onze tijd

‘De Grootste’
Rond de millenniumwisseling vond in veel (voornamelijk 
Europese) landen een wedstrijd plaats waarbij ‘De Grootste’, 
de belangrijkste historische of nog levende figuur, van die 
natie werd gekozen. De resultaten zijn fascinerend, zeker 
omdat ze per land erg verschillen. Amerika heeft veel 
industriëlen hoog op de lijst staan, Portugal veel schrijvers 
en ontdekkingsreizigers, Rusland heeft Stalin op plek 3, 
en Tsjechië heeft zelfs een fictief personage op één. De lijst 
van Nederland is verrassend divers, en wordt aangevoerd 
door Willem van Oranje en Pim Fortuyn (die toen pas 
net overleden was). Daarnaast is de top 10 voor een deel 
gevuld met oude schilders, denkers en wetenschappers 
(Van Gogh, Rembrandt, Erasmus, Van Leeuwenhoek), en 
met andere nationale iconen als Anne Frank, Willem Drees, 
Michiel de Ruyter en Johan Cruijff. ■
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door Dominique Hofman

Prometheaanse Perspectieven

Schelte van Deventer

Way back in days of old, there was a legend told about a hero known as…. 
Schelte???

Het zal niemand verbazen dat mijn leven, als het een sprookje zou zijn, zich af zou 
spelen in een middeleeuwse wereld. Ruige ridders, huilende horigen en schofterige 
schouten. Alleen dan met hooikoorts- en astmamedicijnen en een algemeen verbod 
op het kwaad der kwaden: sesam. 

Mijn sprookje begint in een rustig dorpje. Kleine hutten en huisjes omringt door 
weilanden. Een klein kasteeltje is zichtbaar op een heuvel uitkijkend over de vallei. 
Het grootste gebouw in het dorp is de herberg. Daar wordt iedere avond gegeten en gedronken door de dorpelingen tot diep 
in de nacht. Elke avond is het daar feest. Muzikanten spelen jigs en reels en het bier dat de herbergier heeft gebrouwen vloeit 
rijkelijk. 

In deze vrolijke setting beginnen de avonturen van onze nieuwe held. Hij is een jonge ridder bewapend met zwaard, 
schild en epipen. Zoals bij mij hoort begint het verhaal heel degelijk. De ridder moet op pad om een schone dame te redden uit 
de hoogste toren etc. etc. en vanaf dat moment ontspoort het gigantisch. De held wordt lid van het HSKK (Haagsch Studenten 
Kruisboogschutters Korps) een maffe club die puur voor de lol het hele jaar traint om vier dagen te gaan lopen. Onze held 
wordt ook bijgestaan door een groep ridders, minstrelen en andere malloten met wie hij regelmatig in een zang en dans 

routines uitbarst, gevolgd door een massieve astma aanval.   
Bij aankomst heeft de dame zichzelf natuurlijk al drie 

keer gered. Dit is natuurlijk gelukkig want heel eerlijk, 
eerst de hoge toren op en dan nog met een draak vechten 
zit er niet echt in. Deze merry band gaat dan nog verder 
op de meest wilde, belachelijke en onverantwoordelijke 
avonturen denkbaar van het innemen van kastelen met 
niets anders dan een tandenstoker en een oude pianola 
tot het wakker worden met een blauwe oog en een paarse 
teddybeer in het bos van de Keyzer.

Weet je het nog? Als klein kind dook je in de verkleedkist en waande je je even in de wereld van Assepoester, 
Peter Pan of de Grote Boze Wolf. Nu we ouder (en wijzer?) zijn, betekent het niet dat we nooit meer 
mogen dromen van een prins op het witte paard of een geest die al onze wensen vervult. In deze editie 

van Prometheaanse Perspectieven verklappen twee Prometheanen hoe hun perfecte sprookjesleven eruit zou zien.  

Emma Lenting

Als mijn leven een sprookje was, dan was ik een prinses. En dan waarschijnlijk 
Doornroosje omdat ik zo van slapen (en Doornroosje de musical van k3) houd. 

Om deze prinsessendroom te verwezenlijken moeten er wel een paar dingen in mijn 
leven een klein beetje veranderen. Maar ik zal proberen het dicht bij de realiteit te 
houden:

Mijn roze fiets zou een upgrade krijgen tot koets. De sterflat op de Klikspaanweg 
zou een kasteel zijn en al mijn huisgenoten (ook Jurrian en Mathijs!) zouden bedienden 
zijn. Dat vinden ze gelukkig niet erg want ik zou heel goed zijn voor mijn personeel. 
Zo zouden ze soms zelfs met mij in de koets mee mogen rijden naar Chateau d’Empereur waar elke woensdagavond een bal 
gegeven wordt. Drie lieve feeën genaamd Dui, Dua en Duo zouden ervoor zorgen dat ik elke maand allemaal lekker eten kon 
kopen. Verder zou ik te paard naar mijn colleges in het sprookjesbos (=LUMC) rijden. Ook zou ik een excuus hebben om zo 
vaak als ik wil dutjes te doen, ik ben immers Doornroosje.

Op deze manier zou ik natuurlijk niet anders kunnen dan nog lang en gelukkig leven, en dat is dan ook precies wat ik 
zou doen (mét witje, mijn duifje)! ■

door Hester Be
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We huilen nog steeds om de dood van Mufasa en lachen nog altijd om die gekke Geest: Disney heeft voor 
altijd ons hart gestolen. Toch? Blijkbaar geldt dat niet voor iedereen. Al jarenlang krijgt ‘s werelds grootste 
animatiestudio kritiek over zich heen. Wij zetten vijf blunders voor je op een rij! Maar wees niet bang dat je 

dierbare Disney-momenten nu voorgoed verpest zijn, want kritiek is er om weerlegd te worden. Zo ook in dit geval.

door Dominique Hofman

Van magische paddenstoel tot bizarre droom

Agressieve Arabieren
Film: Aladdin (1992)

Het verhaal: Straatschoffie en prins-in-wording 
Aladdin wordt verliefd op prinses Jasmine en zij op 
hem. Samen met zijn apenvriendje, een vliegend tapijt en 
Geest gaat hij de strijd aan met schurk Jafar om Jasmine te 
bevrijden en haar voor altijd voor zich te winnen. 

Oeps, foutje: Aladdin is een van de populairste 
Disney-films, maar het Arabische sprookje is niet zo perfect 
als het lijkt. Volgens kijkers zet Disney de inwoners van 
Agrabah neer als manipulatieve barbaren, die alleen maar 
uit zijn op geld. Ze schromen niet om je hand af te hakken 
en zwaaien met hun zwaarden alsof het speelgoed is. 
Oh ja, en ze dragen allemaal een tulband en een kameel 
is hun enige vervoersmiddel. De ‘bad guys’, zoals Jafar, 
hebben bovendien een donkerdere huidskleur en sterker 
accent dan de westers ogende Aladdin en Jasmine, die 
eerder een Amerikaanse tongval hebben. Als klap op de 
vuurpijl worden de vrouwen geërotiseerd als onderdrukte 
haremmeisjes die alleen maar sensueel kunnen dansen. 
Behalve Jasmine dan. 

Of toch niet? Toegegeven, Aladdin, Jasmine en de 
sultan lijken inderdaad westerser dan de duistere Jafar. 
Maar de animatie - het genre zegt het al - is nog altijd een 
kinderfilm en ja, daar horen stereotyperingen bij. Bovendien 
is de film losjes gebaseerd op Aladdin en de wonderlamp, een 
duizend-en-een-nacht-sprookje uit de 18e eeuw. Een tijd 
waarin auto’s nog niet waren uitgevonden en Arabische 
vrouwen al in harems vertoefden. In het Midden-Oosten 
geldt je hand afhakken nog altijd als een straf, dus zo 
inaccuraat is Aladdin niet. Voor de video-release luisterde 
Disney overigens wel naar de kritiek over het openingslied 
Arabian Nights en veranderde 
de aanstootgevende tekst 
Where they cut off your ear 
if they don’t like your face in 
Where it’s flat and immense and 
the heat is intense. Had niet 
gehoeven, maar het klinkt 
toch net wat gezelliger.

Onfeministische koekenpan
Film: Tangled (2010)

Het verhaal: Rapunzel wordt in een toren 
vastgehouden door (nep)moeder Grothel, die jong 
blijft door Rapunzels extreem lange én magische haar. 
Gewapend met een koekenpan en met behulp van de 
bijdehante dief Flynn ontsnapt Rapunzel om eindelijk de 
zwevende lantaarns te zien. Maar moeder Grothel geeft 
zich niet zo snel gewonnen.

Oeps, foutje: Disney veranderde zijn eerste titel 
Rapunzel Unbraided in het genderneutrale Tangled, maar dat 
is nog altijd niet genoeg voor menig feminist. De kritiek? 
In de film is de verteller een man (Flynn), de sidekicks (een 
kameleon en een paard) zijn mannelijk en Flynns criminele 
vrienden zijn - jawel - allemaal mannen. Rapunzel zelf is 
als Disney-prinses nog steeds te dun en te blond. De film 
draait volgens de feministen verder alleen maar om uiterlijk 
schoon, vooral omdat de boze en stiekem stokoude moeder 
geobsedeerd is door haar rimpelloos gezichtje. En alsof 
dat nog niet genoeg is, heb je ook nog Flynn die Rapunzel 
‘Blondie’ noemt. Als wapen gebruikt de blondine trouwens 
geen stoer zwaard, maar een koekenpan. En wie staan er 
achter het aanrecht? Juistem. 

Of toch niet? Rapunzel is feministischer dan alle 
Disney-prinsessen bij elkaar, beweren (vrouwelijke) 
tegenstanders. De dappere prinses staat haar mannetje en 
heeft geen prins nodig die haar redt van de boze wereld. 
Flynn is juist een passief karakter die haar helpt haar droom 
te verwezenlijken. Rapunzel houdt verder niet alleen van 
bakken en breien, maar ook van ‘mannelijke’ hobby’s 
als schaken en sterrenkunde.  Omgekeerd willen de 
agressief ogende criminelen stiekem mimespeler worden 
of keramieken eenhoorns verzamelen. En die koekenpan? 
Die bewijst vooral dat Rapunzel een van de dapperste 
prinsessen is. Ze heeft immers alleen een keukengerei 
nodig om zichzelf te verdedigen.

Schijnheilige Alice
Film: Alice in Wonderland (1951)

Het verhaal: Het nieuwsgierige 
meisje Alice valt in een konijnenhol 
en ontmoet vervolgens allerlei 
bizarre wezens, waaronder 
een zwevende kat, een prettig 
gestoorde hoedenmaker en een stel 
schilderende speelkaarten. Plottwist: 
het blijkt toch allemaal een droom te 
zijn.

Oeps, foutje: Die Alice. 
Ze lijkt zo onschuldig met haar 
blauwe jurkje en lieve gezichtje, 
maar tegelijkertijd is ze niet vies 
van een beetje drugs hier en daar. 
Althans, dat beweren bloggers. In 
de Disney-film lijkt de tiener een 
grote drugstrip te beleven: ze drinkt 
drankjes waarvan ze krimpt en eet 
koekjes waarmee ze groeit. Het 
arme kind wordt nota bene door een 
waterpijprokende rups geadviseerd 
om van de magische paddenstoel 
te eten. Eén en één is twee, zou je 
zeggen.

Of toch niet? Is het niet gek 
dat Disney alle schuld krijgt, terwijl 
de animatie gebaseerd is op het 
gelijknamige boek (1865) van Lewis 
Carroll en hij dus het verhaal heeft 
bedacht? Zat de schrijver misschien 
zelf aan de drugs terwijl hij zijn 
beroemde werk schreef? Volgens 
Carolyn Vega, curator van de 
tentoonstelling Alice: 150 Years in 
Wonderland, is dat nooit bewezen. 
De Brit wilde zijn lezers slechts 
amuseren met Alice’s wonderlijke 
avonturen. Vergeet ook niet dat het 
zich allemaal in haar droomwereld 
afspeelt. En hebben we eigenlijk 
allemaal niet weleens zulke bizarre 
dromen?

Rode voorouders
Film: Peter Pan (1953)

Het verhaal: de vliegende 
Peter Pan neemt zijn nieuwbakken 
vrienden mee naar Neverland. Daar 
zoekt hij zijn oude vijand Kapitein 
Haak op, die eerst het Indiaanse 
meisje Tijgerlelie gevangenneemt en 
vervolgens zijn kameraden.

Oeps, foutje: What made 
the red man red is misschien niet 
het bekendste Disney-nummer, 
maar misschien wel het meest 
controversiële. In het vrolijke liedje 
legt de indianenstam van Tijgerlelie 
uit wanneer ze voor het eerst ‘ugh’ 
zeiden en hoe ze aan hun rode 
kleur komen. Racistisch, vinden 
media en bloggers. Hun advies: 
als je al iets van de Amerikaanse 
geschiedenis wil leren aan kinderen, 
doe het dan goed. En niet door hun 
Amerikaanse voorvaderen als wilde 
beesten te laten dansen en hen niet 
in een brabbeltaal te laten zingen.  
Over de stereotyperende decoratie 
als wigwams en verentooien nog 
maar niet te spreken. Als de film 
op televisie verschijnt, wordt het 
aanstootgevende nummer zelfs eruit 
geknipt.

Of toch niet? Voor de 
theaterversie van Peter Pan 
veranderde Disney de titel in What 
made the brave men brave. Dat had nou 
ook weer niet gehoeven, beweren 
fans van de eerste versie. Ja, de 
indianen worden gestereotypeerd, 
maar racistisch? Dat is heel wat 
anders! Bovendien is Neverland een 
fantasieland, gezien door de ogen 
van de kinderen. En dachten we 
vroeger niet allemaal dat indianen 
in een wigwam woonden en een 
vredespijp rookten? ■

Zwaarlijvige halfgod
Film: Vaiana (2016) 

Het verhaal: De Polynesische 
Vaiana reist de halve oceaan over 
om halfgod Maui op te sporen. 
Alleen hij kan haar eiland Motunui 
redden van de ondergang. Maar hun 
samenwerking gaat niet altijd voor 
de wind. 

Oeps, foutje: Is Disney eindelijk 
overstag gegaan na alle kritiek dat de 
vrouwelijke karakters altijd maatje 
34 hebben en hebben ze Vaiana een 
beetje heup gegeven, is het nog niet 
goed. Volgens critici is Maui, haar 
compagnon, te dik en zit zijn haar 
te wild. Dat is juist het omgekeerde 
van de Polynesische halfgod uit de 
legendes: een slanke gespierde kerel, 
heroïsch en zijn haar opgestoken. 
Zelfs de Nieuw-Zeelandse minister-
president bemoeit zich met de 
kwestie en noemt de Disney-variant 
‘onacceptabel’.  

Of toch niet? Disney-makers 
doen altijd gedetailleerd onderzoek 
voor hun nieuwe filmproject. Zo ook 
voor Vaiana. Van Maui’s tatoeages 
tot vistechnieken: de producenten 
vroegen vijf jaar lang hulp aan 
lokale experts. Deze Polynesische 
eilandbewoners overtuigden hen 
óók om Maui niet kaal en klein te 
maken, het uiterlijk wat de makers 
eerst in gedachte hadden, maar 
groot en breed. Alleen dan zou hij 
op een held lijken, namelijk sterk en 
stoer. 
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“Kokosvet is gezond!”
Dit sprookje ben ik in vele vormen tegengekomen in de ontelbare 
hoeveelheid online kook-video’s die ik kijk, Het aantal mensen 
dat met kokosolie bakt is aanzienlijk toegenomen, vaak onder het 
mom van ‘dit is gezonder dan boter’. Deze claims, die ook mijn 
facebook-feed domineren, lijken vaak geloofwaardig omdat ze 
gebaseerd zijn op wetenschappelijke artikelen, maar een korte 
duik in de literatuur onthult al snel hun onbetrouwbaarheid.

Verzadigd vet, zoals uit kokosnoten of dierlijke 
producten, is de grote boosdoener als het gaat om hart- en 
vaatziekten. Voorstanders van kokosolie beargumenteren 
dat het verzadigde vet uit kokos juist bevorderlijk is voor de 
gezondheid omdat het ‘mediumlengte vetzuren’ bevat. In 
tegenstelling tot de gebruikelijke ‘lange vetzuren’ worden 
mediumlengte vetzuren direct geresorbeerd door de darmen 
en dus completer afgebroken. Hoewel dit klopt, blijkt het dat 
het mediumlengte vetzuur in kokosolie, laurinezuur, zich meer 
gedraagt als een lang vetzuur en niet direct wordt opgenomen 
door de darmwand. Het kokosvet gedraagt zich dus anders dan 
het vet dat zich anders gedraagt dan het slechte verzadigde vet 
(volg je het nog?). Het komt erop neer dat de voordelen van 
medium lengte vetzuren helaas niet van toepassing zijn op de 
vetzuren in kokosolie.

Daarbij wordt vaak aangedragen dat volkeren van de 
Pacifische eilanden, die veel kokosolie nuttigen, een lager 
sterftecijfer en een gezonder vetspectrum hebben. Het is echter 
zo dat deze mensen naast kokosolie ook meer groente en fruit 
eten, en minder afhankelijk zijn van verwerkt voedsel. Het is 
dus niet mogelijk om een vergelijking te trekken tussen tussen 
dit dieet en een wester dieet.

Hoe zit het dan met al die onderzoeken die aantonen 
dat kokosolie cholesterol verlaagt? In de meeste gevallen zijn 
dit onderzoeken met kleine sample sizes en hebben daardoor 
onbetrouwbare resultaten. De auteurs van deze onderzoeken 
raden vaak zélf aan om het vermijden van verzadigde vetten 
vol te houden – dus ook kokosvet. Dit laatste laten de meeste 
social-media artikelen gemakkelijk achterwege.

 “Mensen met obesitas hebben gewoon geen wilskracht.”
Er zijn veel legendes over obesitas, sommigen naar waarheid, 
anderen naar vooroordelen. Een van die laatste is het idee dat 
obesitas patiënten geen wilskracht hebben en door eigen schuld 
zich niet kunnen inhouden. Maar hoe groter het overgewicht, 
hoe meer dit een mythe wordt.

Ons hongergevoel wordt gereguleerd door een hormoon 

genaamd leptine. Leptine stimuleert onze cellen om meer 
energie te verbruiken en vertelt onze hersenen dat we minder 
willen eten. Hoge vetgehaltes induceren de aanmaak van 
leptine, zodat de energieopslag weer zal dalen.

Mensen met obesitas bereiken een punt waarop de 
lichaamscellen niet meer reageren op het hormoon: er ontstaat 
een zogenaamde ‘leptine-resistentie’. Hierdoor krijgt iemand 
geen signalen meer om voedselinname te verminderen en ook 
het energieverbruik wordt niet meer bevorderd. Zo belanden 
mensen met obesitas in een vicieuze cirkel waarbij ze alleen 
maar meer willen eten en minder gemakkelijk calorieën 
verbranden.  

Obesitas is dus een ziekte die zichzelf versterkt. Een 
obesitas patiënt is niet ‘zwak en zonder wilskracht’ maar 
slachtoffer van de tegenwerkingen van zijn eigen lichaam. 

“Ik ben echt een rechterbrein persoon.”
Het is een veelvoorkomend fabeltje dat nog altijd opduikt in 
self-help artikelen of Buzzfeed-quizzen: De rechterhelft van de 
hersenen faciliteert creativiteit en passie terwijl de linkerhelft 
zich bezighoudt met logica, strategie en orde. Volgens de 
theorie heeft iedereen een dominante hersenhelft die zijn of 
haar persoonlijkheid bepaald. 

Roger W. Sperry bracht dit idee de wereld in toen 
hij onderzoek deed naar epilepsie. Hij ontdekte dat het 
wegsnijden van de verbintenis tussen de twee hersenhelften 
(corpus callosum) toevallen vermindert. Als bijwerking van 
deze ingrijpende snede ervaarden patiënten moeite met het 
benoemen van objecten, afhankelijk van in welke hersenhelft 
deze werden verwerkt.  Door een serie van onjuiste conclusies 
en verdere overdrijvingen is deze theorie geëvolueerd tot de 
huidige popcultuur-theorie die we kennen. 

Het idee dat de hersenfuncties compleet gescheiden zijn 
per helft is echter onjuist. Wat Sperry’s experiment eigenlijk 
aantoont is dat samenwerking tussen de twee helften cruciaal 
is. Wanneer mensen bezig zijn met wiskunde, kunst of taal 
communiceren de hersenhelften en werken ze ijverig samen. 

Er zijn wel degelijk verschillen tussen de linker- en 
rechterkant van je brein, maar dat zijn gevallen van specialisatie, 
in tegenstelling tot compartimentering. Zo is je rechter brein net 
iets beter in het herkennen van objecten dan de linkerkant. Ook 
is je hele linkerhersenhelft verantwoordelijk voor de rechterkant 
van je lichaam, en vice versa. Toch zijn de verschillen niet zó 
groot dat ik kan zeggen dat ik bij het schrijven van dit artikel 
alleen mijn creatieve rechterhersenhelft heb gebruikt. ■

door Leonie Dams

Medische mythen

door Rik van Leeuwen

Dwarrel

Dwarrel dwarrelt in de wind, 
lager en lager totdat hij tussen 

de daken van een stad zweeft. Hij ziet 
een zolderraam dat open staat, en een 
wapperend lila gordijn lonkt hem vanuit 
het venster. Hij vangt een gunstig briesje 
en dwarrelt behendig naar binnen. Heel 
eventjes raak hij het wapperende gordijn, 
dat verrassend zacht en verwelkomend 
aanvoelt.

Binnen is het schemerig, want het 
is laat in de middag. Twee personen 
zitten tegenover elkaar aan een ronde 
tafel. De ene persoon is een vrouw in 
een grijze trui. Met gesloten ogen leunt 
ze schijnbaar voldaan achterover in haar 
stoel. De andere persoon is niets dan 
een geraamte, wiens heldere beenderen 
uitspringen in schemering. Op de tafel 
staan twee dampende koppen thee, 
en liggen allerlei papieren verspreid. 
Nieuwsgierig dwarrelt Dwarrel 
dichterbij.

Het geraamte draait zich om 
en lijkt Dwarrel met lege oogkassen 
aan te kijken. ‘Kijk nu toch, wat een 
merkwaardige bezoeker...’ mompelt het. 
Dan wendt het zich abrupt tot de vrouw. 
‘Jaja, ik geloof dat ik een beter idee heb!’ 
zegt het opgewonden. Het grist een 
pen en een leeg vel papier van tafel en 
begint driftig te schrijven. Dwarrel vindt 
dat het geraamte een bijzonder sierlijk 
handschrift heeft. Desalniettemin staat 
het papier al snel vol met krassen en 
correcties.

De vrouw, Jaja, kijkt het geraamte 
ietwat geërgerd aan. ‘Notmot, dit is nu al 
de zoveelste keer dat je opnieuw begint. 
Misschien wordt het tijd dat je eens 
iets afmaakt,’ zegt ze. Dan haalt ze een 
smartphone uit haar zak en begint er op 
te tikken. ‘Ik heb intussen al vijf-en-een-
half sprookjes geschreven, wist je dat?’ 

‘Nu is het anders!’ zegt Notmot, 
het geraamte. ‘Dit gaat over iemand die 
onder de grond woont, en verliefd wordt 
op een pikzwarte salamander. Ze vallen 

samen in een grot vol roestige fluitketels, 
en één van de ketels bevat een boekje met 
oude liefdesgedichten. Zo’n idee heb ik 
nog nooit gehad!’

‘Al je sprookjes gaan over mensen 
die onder de grond wonen, en je hebt er 
nog nooit eentje afgeschreven,’ mompelt 
Jaja zonder op te kijken.

Er is nauwelijks tocht in de kamer, 
en het valt Dwarrel zwaar om te blijven 
dwarrelen. Hij maakt een duikvlucht 
en weet met enige moeite op de tafel 
te landen, midden tussen Notmot’s 
onafgemaakte sprookjes. Jaja noch 
Notmot lijkt hem nog op te merken.

‘Eerlijk gezegd zit ik zelf ook een 
beetje vast,’ bekent Jaja. ‘Dit sprookje 
gaat over een huis met ogen aan de 
binnenkant, dat honderden jaren aan 
menselijk inwoning aan zich voorbij 
ziet schieten. Ik weet alleen niet 
hoe ik duidelijk moet maken dat de 
hoofdpersoon een huis is, zonder het 
botweg te zeggen...’ Ze kijkt op van het 
schermpje in haar hand, en heel even 
lijkt ze Dwarrel voor zich op tafel te zien. 
‘Oh, natuurlijk,’ zegt ze. ‘In de eerste 
regel kan ik iets over “mijn bewoners” 

zetten. Mensen hebben immers geen 
bewoners.’

‘Dat is niet waar. Ik had bewoners 
toen ik nog zoals jij was,’ zegt Notmot, 
nog altijd druk pennend. ‘En ik durf 
te wedden dat jij ze ook hebt. Hoe zou 
je anders zoveel sprookjes kunnen 
bedenken?’ Het geraamte slaakt een 
longloze zucht. ‘Mijn hoofd en ribbenkast 
zijn nu leeg, karig, onbewoonbaar. 
Gasten arriveren, maar vertrekken weer 
voordat ik ze kan leren kennen. Ik kan 
niets meer herbergen.’

Mistroostig legt Notmot de pen 
neer. ‘Dit sprookje is bij nader inzien 
toch niet zo goed.’

De schemer is inmiddels duisternis 
geworden, en Dwarrel begint zich 
slaperig te voelen. Hij raapt enkele 
onafgemaakte sprookjes bijeen en maakt 
een er bedje van, midden op de tafel—het 
sprookje met de begeerlijke salamander 
is zijn kussen. Nog even werpt hij een 
blik op Jaja en Notmot, die nu zwijgend 
in het donker zitten. Dan sluit hij zijn 
ogen, en droomt dat hij in een huis van 
botten woont. ■

Lang geleden, in een land niet ver hier vandaan, genazen doctoren hun patiënten door bloed te onttrekken. 
Tegenwoordig leeft deze praktijk, genaamd aderlaten, nog lang en gelukkig als slechts een medische mythe. 
Maar niet alle sprookjes zijn van vroeger. Ook tegenwoordig is er geen tekort aan gezondheidsfabeltjes. Dus 

kruip lekker je bed in en geniet van deze 3 verhaaltjes-voor-het-naar-de-dokter-gaan. 
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door Sander Huls

Schokkende complottheorieën onthuld!

Crouching Tiger, Hidden Extinct Mega-Sloth

De theorie: China heeft Amerika ontdekt.
Het bewijs: Nu verkrijgbaar in een boekenwinkel bij jou in de 
buurt voor slechts €17,99. Bronvermeldingen apart leverbaar.1

Het motief: Het verkoopt beter dan ‘China heeft Amerika niet 
ontdekt’. 

Huh? In de vroege 15e eeuw leidde de Chinese admiraal 
Zheng He zeven expedities met vloten van honderden schepen, 
waarvan sommigen ruim vijf keer zo groot als Columbus’ 
vlaggenschip een kleine eeuw later. Hij stond aan het hoofd van 
‘s werelds grootste klopjacht op zee, haalde tribuut op in havens 
door heel Azië en langs de oostkust van Afrika, bracht exotische 
dieren terug die regelrecht uit de Chinese mythologie leken 
te komen, en maakte de Chinese keizer rijker dan hij ooit had 
kunnen dromen. En dat is nog maar de algemeen geaccepteerde 
geschiedenis.

1421: The Year China Discovered the World2 is een boektitel 
die je waarschijnlijk vindt klinken als slechte pseudogeschiedenis 
(of als je NT of NG hebt gedaan gewoon als ‘iets saais met 
geschiedenis’), maar is eerder een uitbreidingspakket voor 
de vorige alinea in de vorm van een Dan Brown-thriller/
reisdagboek-combinatie.3 De schrijver, Gavin Menzies, besloot 
om na een aangemeerd schip te hebben geramd zijn expertise als 
onderzeeërcommandant elders in te zetten om te doen wat geen 
enkele academicus hem na zou kunnen doen: kaartlezen. Op een 
Portugese wereldkaart uit 1424 zag hij namelijk twee eilanden 
met plaatsnamen die niet met bestaande plaatsen overeen leken 
te komen, maar die Menzies als Puerto Rico en Guadeloupe 
identificeerde. Zo begon zijn jarenlange zoektocht naar de ware 
ontdekker van Amerika.4

Ik zal hier maar geen gedetailleerde samenvatting van het 
boek bij elkaar schrijven, want ik denk niet dat de Pyrosredactie 
me dat in dank afneemt. Het idee is echter simpel: in zijn zesde 
expeditie zou de megavloot van Zheng He langs de westkust van 
Afrika zijn gegaan om de Atlantische Oceaan over te steken. De 
vloot werd opgesplitst; één deel ging via de Noord-Amerikaanse 
oostkust naar de Noordpool en keerde langs Rusland terug 
naar China. Een ander deel bereikte het zuidelijkste punt van 
Zuid-Amerika, en splitste zich verder op; de ene helft ontdekte 
Antarctica en ging oostwaarts om via Australië naar huis te gaan, 
de andere helft ging westwaarts naar Australië, vervolgens naar 
Canada en Peru, en toen pas terug naar China.5 Ergens onderweg 
ontdekten ze ook nog eens (drie eeuwen voor John Harrison dat 
deed) een manier om de lengtegraad op zee exact te bepalen, en 
vestigden ze koloniën in Australië, in Nieuw-Zeeland, en langs de  

 
 

volledige oost- en westkust van Amerika. Na al deze reizen 
waren ze zo slordig om dit zelf niet fatsoenlijk op te schrijven, 
maar om wél hun kaarten in handen van Europeanen te laten 
vallen die hiermee enkele decennia later dezelfde ontdekkingen 
nog eens gladjes overdeden.

Menzies sleept bewijs willig en onwillig uit elke uithoek van 
de aarde: DNA-testen, scheepswrakken van (misschien) dezelfde 
houtsoort die China gebruikte, een millennia lang uitgestorven 
reuzenluiaard, Chinese teksten op stenen in Amerika, 
taalkundige overeenkomsten tussen het Chinees en talen over 
de hele wereld,6 en plaatsnamen op kaarten die zijn ontcijferd 
door kruiswoordpuzzelexperts. Bewijs is echter maar bijzaak, 
want na het meeslepende verhaal van Menzies’ jarenlange, door 
zijn uitgever gesponsorde wereldreis, heb je het gevoel dat je 
Amerika zelf óók ontdekt hebt – diep in je hart.

Maar doet het er allemaal wel toe? De échte complotkenner 
weet dat China veel te druk bezig was met de voorbereidingen 
voor een reis naar Italië om in 1434 het startschot voor de 
Renaissance te lossen, en dat Zheng He al te laat was om Amerika 
als eerste te ontdekken; het continent was immers al in de 4e 
eeuw v.C. ontdekt door scheepvaarders uit Carthago (volgens 
een aantal 18e- en 19e-eeuwse geleerden), en in de 6e eeuw v.C. 
door een groep Israëlieten (volgens 16 miljoen Mormonen).

De aarde is plat, de maanlanding is in scène gezet en vaccins veroorzaken autisme. Tenminste, als je alles gelooft wat je op 
het internet leest, iets dat je ouders je hopelijk hebben afgeleerd vóórdat ze je twijfelachtige Facebook-linkjes begonnen 
te sturen over net iets té wonderbaarlijke ontdekkingen in je studierichting. Complottheorieën vind je tegenwoordig op 

elke straathoek, maar als stokoude tiener of twintiger loop jij natuurlijk weer eens achter op alle belangrijke trends. Geen zorgen, 
met gevaar voor eigen zoekgeschiedenis breng ik je in slechts één artikel weer een beetje op de hoogte! 

The Mummy Returns

De theorie: President Obama is een kloon 
van farao Akhenaten. 

Het bewijs: Kijk nou. Dat is toch 
gewoon dezelfde persoon, dude.

Het motief: De wereld redden van 
lasers op de maan, en tegelijkertijd een 
fanfic schrijven over Obama en Beyoncé. 

Huh? Al zeker sinds 2009 zijn er mensen op het internet 
te vinden die Obama wel een beetje op Akhenaten vinden 
lijken, maar zelfs op de gekste forums werden ze nog een beetje 
weggelachen. Freeman Fly, zelfbenoemd “expert in Illuminati-
mind control, oude beschavingen en vrijmetselaarssymbolisme”, 
vond het echter nodig om een dvd en een podcast-reeks uit te 
brengen die hier toch nog eens op inging. Ik heb veel voor jullie 
over, lieve Prometheanen, maar ik heb de dvd overgeslagen 
en me beperkt tot een paar twijfelachtige websites en een 
interview van een uur.

Een samenvatting van het verhaal: in 1985 is er DNA 
uit een Egyptische mummie gehaald, en in 1952 werden er 
kikkervisjes gekloond, dus Akhenaten klonen was prima 
mogelijk toen Obama in 1961 werd geboren.10 Daarnaast zou 
hij exact op Akhenaten lijken, Michelle Obama op Akhenatens 
moeder Tiye, hun dochters Malia en Sasha op Akhenatens 
favoriete kinderen, en Beyoncé op Akhenatens vrouw 
Nefertiti. ‘Barack Obama’ klinkt verder als ‘baraq o bamah’, 
wat Hebreeuws zou zijn voor ‘bliksem uit de hemel’, precies 
de beschrijving van Satan in Lucas 10:18.11 Ook zou de Duitse 
raketgeleerde Wernher von Braun zijn assistente verteld 
hebben over een voorspelling dat de Koude Oorlog eraan zat 
te komen, gevolgd door terrorisme, asteroïden en aliens – alle 
vier dingen waarvoor ruimtewapens nodig zouden zijn. We 
zitten al in het voorlaatste deel van de voorspelling, want er 
komt in 2029 een asteroïde genaamd Apophis aan, die héél 
misschien wel op aarde inslaat, en Apophis is ook nog eens een 
god die de tegenpool is van Akhenatens favoriete god Aten.

De enige logische conclusie: Obama is een kloon omdat 
hij op die manier als enige voor ruimtewapens kan zorgen om 
tegen de asteroïden en de aliens te vechten. Thanks Obama! Oh 
nee wacht, de asteroïden en de aliens zijn natuurlijk maar een 
complot van geheime organisaties om de militarisering van de 
ruimte te rechtvaardigen, want die hebben ze dringend nodig 
om de wereld te veroveren. Net zo dringend als dat Obama de 
Nefertiti-kloon Beyoncé nodig heeft, want iedereen weet dat 
je de wereld niet kan veroveren zonder affaire met Beyoncé. ■

From Biblical Russia With Love

De theorie: Vrijwel de volledige wereldgeschiedenis tot 
ongeveer de 17e eeuw klopt niet.

Het bewijs: Dacht je nou echt dat geschiedenis géén 
marxistisch complot was?

Het motief: Je vervelende leraar van de middelbare 
school terugpakken voor al die jaartallen die je uit je hoofd 
moest leren. Damn you, meneer Sieben! 

Huh? Misschien wel het enige minpunt aan 
complottheorieën is dat ze elkaar in de weg kunnen zitten; als 
bijvoorbeeld alles wat er over de piramiden geschreven is waar 
zou zijn, zouden ze door een combinatie van Satan, Atlantiërs 
en Noach gebouwd moeten zijn (met behulp van levitatie), met 
als doel om als graanschuur te dienen én om het einde van de 
wereld te voorspellen, en zouden Israëlische spionnen bezig 
zijn om ze te stelen.7

De Russische wiskundige Anatoly Fomenko heeft 
daar iets op bedacht: de Nieuwe Chronologie, één 
overkoepelende complottheorie die stelt dat de chronologie 
van alle historische gebeurtenissen tot ongeveer de 17e eeuw 
verkeerd geïnterpreteerd of vervalst is. De geschiedenis begint 
ergens rond de 11e eeuw, en parallellen van de meeste echte 
gebeurtenissen zijn in viervoud terug te vinden in de neppe 
geschiedenis zoals wij hem kennen. De precieze oorsprong van 
zijn ideeën is onduidelijk, maar mogelijk kwam hij hiermee als 
verzet tegen de Sovjet-Unie. In de communistische uitleg van 
de geschiedenis werd het communisme als een onvermijdelijke 
uitkomst beschouwd, en bestaand bewijs herinterpreteren 
leverde dus niets anders op dan een enkeltje goelag; alléén met 
nieuw bewijs, of in dit geval de volledige Nieuwe Chronologie, 
was een andere interpretatie mogelijk. Vooral ná de val van 
de Sovjet-Unie won de theorie echter aan populariteit, toen de 
Russische nationale identiteit nogal herontdekt moest worden; 
grootmeester Garri Kasparov vertelt je er bijvoorbeeld graag 
alles over tijdens een potje schaak, maar nog eens 30% van de 
Russische bevolking ziet de theorie ook op zijn minst als een 
serieuze mogelijkheid.

Maar wat houdt deze chronologie precies in?8 Eenvoudig 
gezegd, geheel toevallig was Rusland eeuwenlang de coolste 
jongen van de klas, totdat de Romanovs en daarna de 
communisten alles kwamen verpesten. De wereld bestond 
tot die tijd uit een immens wereldrijk, namelijk Russisch 
Byzantium, gevolgd door Rusland zelf. Constantinopel heette 
eigenlijk Tsargrad en was tevens Jeruzalem, want Jeruzalem en 
Rome waren slechts rondzwervende namen die talloze grote 
steden droegen; de Bijbelse tempel van Salomo is dan ook de 
Hagia Sophia, eigenlijk gebouwd door sultan Suleiman die 
tsaar Salomo heette. Moskou was er bovendien veel eerder 
dan Athene en Rome, of beter gezegd, Griekse en Romeinse 
geschiedenis heeft überhaupt nooit bestaan totdat het bedacht 
werd op basis van middeleeuwse inspiratie. Alexander de 
Grote was een 15e-eeuwse Russische tsaar, koning Arthur 
was een personificatie van de Byzantijns-Russische horde die 
Groot-Brittannië veroverde, Jezus was een Byzantijnse keizer 
geboren op de Krim, de conquistador Cortés was een Rus, en 
Babylon was ook Russisch. Ik kan echt op geen enkele manier 
genoeg benadrukken hoe intens 
Russisch alles is.9 De enige die 
dat wel kan is Fomenko zelf; zijn 
zevendelige boekenreeks History: 
Fiction or Science? geeft je in zo’n 
4000 pagina’s een makkelijk 
opstapje naar zijn overige tientallen 
publicaties. Veel leesplezier!

Noten
1 Oh nee, toch niet.
2 Ook wel bekend als 1421: The Year China Discovered America in precies één land 

op aarde, raad eens.
3 En om mysterieuze redenen te vinden op vijf plekken in de UB van Leiden!
4 Dit is trouwens zijn eigen versie van het verhaal. Volgens zijn uitgever 

begon het allemaal toen Menzies tijdens zijn 25e huwelijksjubileum in China 
geobsedeerd raakte door het jaar 1421 en daar een onpubliceerbaar manuscript 
van 1500 pagina’s over inleverde, waarvan een klein fragment werd uitgewerkt 
tot het huidige boek met de hulp van ruim 130 mensen.

5 Voor wie niet mee aan het tellen was: dat is maar liefst drie keer de Stille 
Oceaan over met enkele tientallen 15e-eeuwse Chinese jonken. 

6 Menzies spreekt overigens geen woord Chinees.
7 Gratis drankje voor de eerste persoon die bij een borrel naar me toekomt 

en vijf keer snel achter elkaar “Atlantis-Satan-Graanschuur-Apocalyps-Alliantie” 
zegt. Bonuspunten voor niet aan omstanders aankondigen waar je mee bezig bent.

8 Behalve het volledig verwerpen van archeologie, dendrochronologie en 
koolstofdatering.

9 Gefeliciteerd, je bent nu zelf Russisch!
10 Als je ook nog even vergeet dat Akhenatens mummie niet eens met 

zekerheid geïdentificeerd is.
11 Volgens mij is dit niet relevant voor de theorie, maar een vleugje ‘Obama is 

óók de Antichrist’ kon niet ontbreken.
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door Dominique Hofman

“Klassieke verhalen zijn gewoon steengoed” - 
interview met Hugo Koning

Je doceert het vak Wereldmythen en hun 
betekenis. Kun je daar iets meer over 
vertellen? 
‘Ik ben er zes jaar geleden mee begonnen. Ik 
wilde zelf graag meer mythen leren kennen 
dan alleen de Griekse, al wijd ik aan die laatste 
wel drie of vier colleges. Bovendien wilde ik 
niet alleen maar leuke verhalen lezen, maar 
ook ontdekken waar een mythe precies over 
gaat en hoe mensen deze interpreteren. 
Het vak gaat ook over de geschiedenis 
van het vak Mythologie: welke betekenis 
haalden mythologen uit een mythe? En 
wat vinden wij daar weer van? We kijken 
ook naar de psychologische, historiserende, 
ritualistische, structuralistische en zelfs 
biologische benadering van een mythe. We 
ontleden deze als het ware. Dan kunnen we daarna er ook goed 
met elkaar over praten.’  

Hoe benader je een mythe psychologisch?
‘Een mythe kan ontstaan uit iemands psyche. Als iemand 
bepaalde issues heeft, dan worden deze problemen in een 
verhaal getransformeerd dat zich afspeelt in de buitenwereld. 
In dat verhaal probeert hij allerlei problemen te overwinnen. De 
held neemt het op tegen enge monsters, om het maar even lomp 
te zeggen. Je ziet het ook bij het Oedipuscomplex, ofwel angst 
voor de vader. In de mythe komen enge vaderachtige figuren 
voor, zoals boze omen of boze koningen. Psychologen proberen 
daar aanknopingspunten in te vinden.’

Dus waar wij nu voor in therapie gaan, werden vroeger 
mythes voor bedacht. 
‘Klopt. Sommige mensen beweren dat je door het vertellen van 
verhalen je angsten kunt overwinnen, of in ieder geval daar 
goed mee om leert gaan. Dan vertel je een verhaal waarin het 
goed afloopt. Of juist niet, dan kun je je in ieder geval daaraan 
vasthouden en jezelf niet de schuld geven.’

Het aantal mythes lijkt wel ontelbaar. Hoe houd je het 
overzicht erover?  
‘Een heleboel geschriften zijn verloren gegaan met de volkeren 
die zijn uitgestorven. Die mythen zullen we dus nooit kennen. 
We weten nu maar een fractie van alle verhalen en daar hebben 

We weten allemaal wel iets van mythen - al is het maar door een serie als Game of Thrones- maar 
niet zoveel als mytholoog Hugo Koning (40). Hij doceert sinds 2012 het vak Wereldmythen en 
hun betekenis aan de Universiteit Leiden. Hoog tijd dus om de mytholoog beter te leren kennen 

en onze eigen mythe-kennis bij te spijkeren: ‘Ieder mens heeft wel een fascinatie voor bizarre verhalen.’

we zelfs geen overzicht over. Ik probeer 
natuurlijk veel bij te lezen en word dan nog 
altijd verrast.’  

Op welke andere manier spijker je je 
kennis over mythes bij?
‘Als mytholoog moet je proberen om niet 
statisch te blijven in je interpretatie van 
mythes. Dus nieuwe boeken lezen, nieuwe 
inzichten leren kennen. Je kunt ook naar 
congressen gaan, al doe ik dat zelf niet vaak. 
Toevallig zag ik deze week een uitnodiging 
voor een congres over Griekse mythologie 
in kinderboeken. Laatst is er ook een boek 
uitgekomen over Griekse mythologie in 
moderne fantasy, bijvoorbeeld in The 
Hobbit enGame of Thrones.’

Als mytholoog moet je natuurlijk ook bij de tijd blijven. 
´De klassieken worden inderdaad vaak geassocieerd met 
statige teksten uit de oude tijd. Daar zit een soort aura om heen. 
Gelukkig hebben classici steeds meer interesse voor populaire 
cultuur. InGame of Thrones en Lord of the Rings zie je zoveel 
klassieke mythologische patronen terug. ´

Noem eens een voorbeeld. 
‘Lord of the Rings heeft bijvoorbeeld het hele godensysteem, 
dat is weer afkomstig uit de Nnoordse en deels Germaanse 
mythologie. Klassieke verhalen behoren tot de oudste verhalen 
die de mensheid überhaupt heeft. Die zijn gewoon steengoed. 
Wij als mensen vinden die klassieke patronen erg mooi en 
kopiëren deze bijvoorbeeld in films. Als je naar een Avenger- of 
Spiderman-film gaat, zie je die oude patronen terugkomen. Star 
Wars is ook een goed voorbeeld: George Lucas (de bedenker, 
red.) heeft contact gehad met de mytholoog Joseph Campbell, 
de veel onderzoek heeft gedaan naar klassieke patronen.’

Wilde George Lucas niet het thema ‘goed versus kwaad’ erin 
verwerken?
‘Dat geloof ik wel, maar de mythologie is wel complexer dan dat. 
In Star Warszie je ook figuren die zich op de drempel bevinden 
en op het laatste moment overstappen. Mythologie is dus niet 
zo zwart-wit. Sprookjes vaak wel. In college één leg ik trouwens 
uit dat mythen, sprookjes en legendes verschillende genres zijn. 

Dan kun je die in ieder geval van elkaar onderscheiden.’

Sprookjes spelen zich natuurlijk ook in een onbepaalde tijd 
en op een onbepaalde plek af.
‘Ja, dat is een formeel verschil. Sprookjes kunnen natuurlijk 
anytime en anyplace gebeuren. Legenden spelen zich wel af in 
deze wereld. Die zijn historisch of quasi-historisch. Kijk maar 
naar de verhalen over Koning Arthur en Karel de Grote.  Mythen 
zijn vaak in een soort van wereld die eigenlijk soort van net vers 
is, of zelfs nog in wording is. Ze gaan vaak over kosmonogieën, 
dus over het ontstaan van de wereld en  de mensheid.’  

Mythes werden vroeger als waarheid beschouwd, maar nu 
niet meer. Denk je dat we over duizend jaar bepaalde religies 
hun verhalen ook niet meer als waarheid aannemen? 
‘Daar raak je een belangrijk aspect van mythen. We weten 
dat ze historisch niet juist zijn, dat goden niet op de berg 
Olympus wonen. Tegelijkertijd kun je best in mythen geloven 
en beseffen dat de goden ons iets willen leren. Hetzelfde geldt 
voor gelovigen, bijvoorbeeld Christenen. Zij weten heus wel 
dat Bijbelse verhalen niet letterlijk waar kunnen zijn. Maar ze 
kunnen er dus wel lessen uit halen.’  

Haal je zelf een bepaalde les uit een bepaalde mythe?
Lachend: ‘Ik geloof niet in Griekse goden en offer niet aan Zeus, 
maar ik denk wel dat de mythen barstenvol betekenissen en 
interessante lessen zitten. Mensen hebben die verhalen bewaard 
om ze door te vertellen en we vinden het nog steeds interessant 
om het erover te hebben. Je hoeft het er verder niet mee eens 
te zijn of erin te geloven, maar je kunt wel denken: goh, dat 
is interessant. Laten we er eens over praten. Je kunt mythen 
ook van twee kanten benaderen. Je vindt ze bijvoorbeeld leuk, 
omdat ze iets over je leven vertellen. Maar mensen die mythen 
bestuderen, vinden ze  interessant omdat ze de mensen van 
vroeger zo beter kunnen begrijpen.’  

Maar weinig mensen weten iets van mythes af en wat het 
hen kan leren. Dus meer mensen zouden erover moeten lezen, 
willen ze er een goed gesprek over kunnen voeren. 
‘Als je door een bepaald narratief geprikkeld wil worden, kun 
je ook een boek lezen of een film kijken. Die kunnen je ook 
iets leren. Kijk naar een film als The Matrix. Die film laat ons 
nadenken over onze wereld. Wat is realiteit precies en leven we 
misschien in een illusie?’ 

Je hebt in Leiden Grieks en Latijn gestudeerd. Waar komt je 
interesse in Griekse mythes vandaan? 
‘Dat weet ik eigenlijk niet. Het was iets oerigs, denk ik: ieder 
mens heeft wel een fascinatie voor verhalen waarin bizarre 
dingen gebeuren, maar die tegelijkertijd veel indruk op je 
maken. Ik vond die mythen zo leuk dat ik ermee verder wilde 
gaan.’   

Heb je ook een favoriete mythe?
‘Ik vind die oerige mythen van de oudste Griekse auteurs altijd 
fascinerend, waarin je verschillende verwijzingen naar nog 
oudere verhalen vindt. Bijvoorbeeld Hesiodus, een Griekse 
dichter die in dezelfde tijd als Homerus leefde. Hij schrijft over 
het ontstaan van de wereld en over Prometheus. Die laatste 

vind ik zo krachtig. Ook vertelt hij over de mythe van de vijf 
geslachten en de degeneratie van de mensheid. Nog ouder 
is het Gilgamesj-epos. Daarvan zijn sporen van drieduizend 
jaar voor Christus gevonden. Die prachtige teksten gaan over 
belangrijke thema’s als vriendschap, liefde en sterfelijkheid, en 
hoe we daarmee om moeten gaan.’

Dat is natuurlijk iets van alle tijden.
‘Klopt. Die mensen hadden vaak dezelfde issues als wij. Soms 
keken ze er op dezelfde manier naar, maar af en toe losten 
ze hun problemen anders op. Dat is het fascinerende van de 
oudheid, dat die mensen tegelijkertijd dichtbij en veraf van ons 
staan. Als je een tragedie leest waarin iemand verdriet heeft, 
snap je die figuur helemaal. Maar ze doen ook dingen die je 
helemaal niet begrijpt.’

Zoals?
‘We vinden het bijvoorbeeld gek dat Grieken en Romeinen 
slaven normaal vonden. Of dat Romeinen bloederige 
gladiatorenspelen hielden. Dat staat zo ver van onze beschaving. 
Maar soms kunnen we ze bijna aanraken.’ 

Dat laatste gaat dan over bepaalde emoties. 
‘Ja, en ook bepaalde gedachten die interessante inzichten 
bieden. Ik geef les op een middelbare school en daar vind ik 
het altijd leuk om verhalen voor te lezen, bijvoorbeeld van de 
cycloop uit de Odyssee. Die stuiterkinderen kunnen dan prima 
vijfentwintig minuten naar mij luisteren. Ze vinden het een heel 
spannend verhaal. Het is ook nog steeds goed. Drieduizend 
jaar geleden wordt dat verhaal bedacht en de nieuwe generatie 
vindt het nog steeds leuk.’

Het is fascinerend dat we na drie decennia nog zoveel over 
mythes weten. 
‘18e-eeuwse en 19e-eeuwse geleerden hebben ons natuurlijk 
geleerd om die verhalen belangrijk te vinden. Zij bestempelden 
de Grieken en Romeinen als onze culturele voorouders. Als 
Europeanen voelen we ons dus hecht verweven met die teksten: 
ze horen bij onze westerse identiteit. Europeanen weten wie 
Caesar is of hoe een cycloop eruit ziet. De Odyssee hebben 
ze dan niet gelezen, maar in plaats daarvan vast weleens een 
computerspelletje met een eenogige reus gespeeld. Met ons 
cultureel geheugen zit het dus best goed.’

Waarschijnlijk blijven we zulke verwijzingen in moderne 
media nog wel even terugzien. 
‘De laatste dertig jaar is er wel een culture wargaande. 
Mythologen proberen er ons op te wijzen dat Babyloniërs en 
Sumeriërs net zo goed belangrijk zijn. Misschien zijn het wel hun 
denkbeelden die we via de Grieken en Romeinen tot de onze 
hebben gemaakt. Dan is onze westerse cultuur veel oosterser 
dan we denken. Ik weet daar niet zoveel vanaf, maar ik denk wel 
dat mensen steeds alerter zijn op culturele verschillen. Zulke 
discussies worden steeds heviger en openlijker gevoerd. Een 
heleboel mensen vinden politieke correctheid niet belangrijk 
en klampen zich vast aan hun eigen denkbeelden. Ze kunnen 
zich bijvoorbeeld opwinden over genderneutrale wc’s of de 
discussie over Zwarte Piet. Zoiets hoort bij hun identiteit en 
daarom kunnen ze zich er heel boos over maken. Dat wordt 
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door Ward de Kock

Vijfentwintig jaar de Pyros

Als ik dit artikel had geschreven 
in mijn geboortejaar, 1995, dan 
zat ik na afrondingervan op 

de fiets, met dit artikel in WordPerfect 
5.1 op een floppy in mijn zak.1 Immers: 
“Kopij is altijd welkom op flop,” zo 
luidde de lijfspreuk van de redactie, ooit 
lang geleden.2 Men moge het barre tijden 
noemen voor zo’n jong verenigingsblad, 
alles analoog en plaatjes die later met 
Prittstift werden toegevoegd, maar 
eigenlijk was de Pyros in deze tijd 
belangrijker dan ooit. In dit artikel leid 
ik jullie graag rond door vijfentwintig 
jaar Pyros! Een kwart eeuw betekent 
honderden pagina’s aan materiaal, die 
ik in een slechts zeer beperkt aantal 
woordenheb moeten samenvatten. 
Onmogelijk heb ik recht kunnen doen 
aan alle curiositeiten in dit blad. Hierom 
raad ik iedere Prometheaan aan een 
keer een oude Pyros uit het archief te 
halen! Niet alleen is er veel wonderlijks 
in het verleden te vinden, ook is het een 
tamelijk bizarre ervaring te realiseren 
hoe oud onze vereniging eigenlijk is. 
Veel leesplezier!

Direct na haar oprichting in 1991 begon 
het jonge Prometheus hard te groeien. 
De behoefde om al deze leden goed te 
kunnen informeren over de laatste stand 
van zaken groeide natuurlijk mee. Een 
jaar na oprichting werd besloten dat een 
verenigingsblad deze taak op zich zou 
nemen, om zo de al snel honderd leden 
te verbinden.3 Zes nummers per jaar, 
kleurloos en A4, zo manifesteerde deze 
ruggengraat van de vereniging zich. Een 
ruggengraat was het echt: de Pyros was 
er niet alleen om leuke opinieartikeltjes 
de wereld in te spuien, neen, de Pyros 
verzorgde in dit analoge tijdperk de 
essentiële communicatie binnen onze 
vereniging!

Een nummer zag er ongeveer zo 
uit: het bestuur communiceerde in één 
of meer artikelen met de leden hoe 

het met de vereniging ging, riep op 
tot betaling der contributie wanneer 
nodig en kondigde in een pagina of vijf 
de aankomende lezingen en excursies 
aan.4 Daarnaast werd in die tijd jaarlijks 
van olim bestuursleden verlangd een 
afscheidsgroet te plaatsen, en van 
het hoc bestuur een voorstelronde en 
beleidsplan.5 Zelfs ALV-notulen kenden 
hun plek in dit verenigingsorgaan.6 
Naast het bestuur gaven de leden ook 
direct grote input aan het blad. Zeker 
was er plaats voor een enkele column, 
maar de meeste ruimte van de Pyros 
was bestemd om van alle lezingen en 
excursies verslag te leveren — iets dat 
later (lees: een decennium) steeds vaker 
aan eerstejaarsleden gevraagd werd te 
doen.7

Opvallend is dat gildeberichten 
echter zelden hun weg naar de Pyros 
vonden. Men zou dit toch wel verwachten, 
wanneer de gehele communicatie 
rustte op dit verenigingsorgaan? De 
eerste oorzaak voor het ontbreken is 
dat 62% van de Prometheanen in de 
vorige eeuw geen gildelid was.8 Echter, 
de andere 38% moest wel een medium 
hebben, niet? De oplettende lezer zal 
dan ook weldra begrijpen dat er nog een 
tweede communicatiemiddel binnen 
Prometheus haar plaats kende. Deze 
mag zeker geen grote plaats krijgen in 
dit artikel, maar het is wel belangrijk om 
de verhoudingen te kennen: in de jaren 
negentig belde nog menig Prometheaan. 
Gesloten gilde-activiteit? Dan belde de 
gildemeester alle leden op. En, wanneer 
open, en het wel in de Pyros stond, 
dan belden de geïnteresseerden de 
gildemeester om zich aan te melden.9 
Laten we over deze verschrikking maar 
snel weer zwijgen.

Met haar grote verantwoordelijk-
heden en onmisbare plek binnen de 
vereniging had de Pyros al snel financiële 
moeite de wens van zes dikke nummers 
per jaar te vervullen. Een helper werd 

gevonden in de ABN-AMRO: de bank 
betaalde het volledige blad van eind 1993 
tot eind 1999. Toen deze samenwerking 
eindigde moest een nieuwe oplossing 
worden gevonden. Op een ALV werd 
geopperd om het programma voortaan 
per e-mail te versturen, hetgeen veel 
pagina’s zou besparen. Op de vraag wie 
van de aanwezige leden regelmatig haar 
e-mail checkte ging bij een kleine derde 
van de vereniging de hand omhoog: 
Prometheus liet het idee varen.10  Hierop 
volgde dat met een meerderheid van 
87% de ALV besloot de contributie van 
veertig naar vijftig gulden te verhogen 
om de Pyros te financieren.11

Het blad kreeg in deze jaren ook een 
vaste structuur. Vanaf november 1996 
werd het ingedeeld in vier elementen: 
Aarde, Vuur, Water en Lucht.12 Onder 
Aarde werden de voorwoorden 
geschaard van redactie en bestuur, 
alsmede de zaken die wij nu buiten de 
Pyros houden: notulen, programma’s 
en gildeberichten. Vuur was altijd het 

alleen nog maar sterker de komende tijden. ‘ 

Daar moet nog wat tijd overheen gegaan, voordat het 
allemaal geaccepteerd wordt.
‘Ik ben ook bang dat er een kloof aan het ontstaan is tussen 
mensen die dit wel belangrijk vinden en tussen mensen die 
gewoon echt niet snappen waar het allemaal over gaat. Die kloof 
wordt ook steeds groter. Ik hoop dat dat een generatieverschil 
is en dat het een kwestie van tijd is.’ 

Iets anders: je hebt drie jaar geleden het boekje Mythologiein 
de reeks Elementaire Deeltjes geschreven. Heb je al plannen 
voor een nieuw boek? 
‘Ik zit nu nog in de nadenkfase. Een paar maanden geleden heb ik 
samen met Hans Verheij Het eiland van Pelops geschreven, een 
literaire reisgids over de Peloponnesos. Dat vond ik superleuk 
om te doen. In het boek link ik de locatie aan mythische en 
historische gebeurtenissen. Dat wil ik graag nog een keer doen, 
bijvoorbeeld over Kreta.’  

Je hebt ook een proefschrift geschreven. Waar ging dat over? 
‘Dat ging over de Griekse dichter Hesiodus. Daarin lees 
je bijvoorbeeld ook over de mythe van Prometheus. Mijn 
proefschrift gaat niet zozeer over de interpretatie van zijn 
teksten, maar hoe de Grieken naar zijn werk keken. Welke plek 
hij innam in hun cultureel geheugen, dus wat voor figuur ze 
van hem maakten.’  

Dat kan natuurlijk anders zijn dan de persoon die hij 
werkelijk was. 

‘Ze zetten hem steeds anders neer, omdat ze zoiets nodig 
hebben. Dat fenomeen, en ook mijn werk, valt onder de cultural 
memory studies. Mensen bedrijven dus geschiedenis alsof ze 
een CV schrijven. De dingen die je belangrijk vindt, benadruk 
je. Wat niet relevant is, laat je weg. Als je een cultural memory 
study over het nu zou doen, kun je het beste een cultureel 
fenomeen van vijftig jaar geleden nemen, zoals de Tweede 
Wereldoorlog. Vijftig jaar geleden hadden we een hekel aan de 
Duitsers en nu zijn ze weer onze vrienden. Behalve als het over 
voetbal gaat.’

Vanaf augustus komen er weer een heleboel nieuwe studenten 
in Leiden studeren. Heb je nog een tip voor de eerstejaars?  
Lachend: ‘Ze moeten sowieso allemaal mijn vak volgen. Je kunt 
het beste eerst je propedeuse halen en vanaf het tweede jaar 
over de grenzen van je eigen studie heen kijken. Welke andere 
vakken worden er aangeboden? Dan komt mijn vak hopelijk in 
het vizier.’ 

Zat je tijdens je studententijd zelf bij een studentenvereniging?
‘Nee, maar dat had ik achteraf anders gedaan. Ik raad de 
eerstejaars dus aan om lid te worden van een studenten- of 
studievereniging. Als student moet je dat leven omarmen. 
Mijn broertje zat zo’n vijftien jaar geleden bij Augustinus en 
heeft er nog steeds goede vrienden aan overgehouden. Je 
studententijd wordt meteen veel leuker. Leren gaat niet alleen 
maar over de inhoud van studieboeken. Als je lid wordt van een 
studentenvereniging, leer je bijvoorbeeld hoe een vereniging in 
elkaar steekt en hoe mensen met elkaar omgaan. Je studententijd 
is een vormende fase van je leven.’ ■

advertentie
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Prometheaan of een serieus interview 
met een hoogleraar.27 De verslagen 
werden wel speelser. Een verslag van 
een lezing op woensdag 5 april begon 
met de woorden: “Ik ben wakker, 
geschrokken van iets. Gaat de wekker? 
Nee, het is woensdagmiddag en wekkers 
horen ‘s ochtends te gaan, bovendien 
ben ik niet thuis, maar in de Smoeshaan 
te Amsterdam.” De lezer moest de 
Prometheaan een gehele woensdag 
volgen, waarbij tevens uitspraken 
werden gedaan die nu niet meer gedrukt 
zouden kunnen worden.28

Alles leek dus te mogen. De Pyros 
werd in dit tijdperk een collage van 
proza, poëzie en plakwerk. Vele originele 
en klassieke gedichten sierden het blad 
in alle talen, en vooral degenen in Latijn 
droegen bij aan een elitair karakter. 
Echter, dit karakter werd meteen weer 
weerlegd door slechte humor en luchtige 
stripverhalen. Copyright werd niet 
gehandhaafd: veel professionele cartoons 
verschenen in het blad. Een laagtepunt 
in het collagewerk dat de A5-Pyros was, 
was waarschijnlijk het Wikipedia-artikel 
over het bromrund, dat onaangepast 
(zelfs niet de opmaak) in de Pyros werd 
overgenomen.29 Maar let wel: andersom 
is ook gelukt! Een kleine overwinning 
mag het wel genoemd worden dat 
het huidige Wikipedia-artikel over de 
dichter Jacob van Oosterwijk Bruyn in 
iets informelere vorm als eerst verscheen 
in Pyros IV van jaargang 2005/2006.30 
Dit nummer is overigens het enige 
nummer IV dat deze eeuw verschenen 

is. Onbevlekt door de Kridietcrisis van 
2007 moeten dit de mythische tijden zijn 
geweest waarin de Pyros-redactie nog op 
financiële meevallers kon rekenen.

De Pyros is zo een lange tijd haar 
gangetje gegaan. Een excentriek blad 
waarin elke Prometheaan haar of zijn ei 
kwijt kon. Alhoewel dit een historisch 
artikel is — en ik graag het huidige 
tijdperk overlaat aan een opvolger, 
ergens vijf à tien jaar in de toekomst — 
is het misschien ook aardig om iets te 
zeggen over de huidige Pyros. Recent 
zijn we een derde tijdperk ingegaan: niet 
uit conservatieve overwegingen is de 
Pyros in 2016 weer op A4 verschenen. 
Het blad luistert naar de tijd, en kent nu 
een modern uiterlijk. Vele Pyros-tradities 
bestaan echter nog steeds: wat ooit “Met 
de billen bloot” heette bestaat heden in de 
vorm van het interne interview; nieuwe 
besturen worden nog steeds uitgebreid 
voorgesteld; en de Pyros garandeert nog 
steeds een grote creatieve vrijheid voor 
haar ‘freelancers’, zoals dezen sinds 2013 
heten.31 De Pyros vervult dus nog steeds 
haar rol als leden- en verenigingsblad.

Dat er ook dingen zijn veranderd 
spreekt voor zich: zo zijn bijvoorbeeld 
de pagina’s-lange voorwoorden van 
redactie en bestuur verdwenen; zijn 
ook uiteindelijk de vele verslagen 
verdwenen, alsmede de Latijnse poëzie; 
en heeft de Pyros tegenwoordig enige 
continuïteit in haar opmaak gekregen.32  
Nieuwe rubrieken sieren de Pyros: “De 
Laatste Pagina” ontstond begin 2013; 
in het einde van dat jaar introduceerde 

Francine Maessen tevens het ‘externe 
interview’; en in 2016 werden de 
“Prometheaanse boekenkasten” stil 
geïntroduceerd. Al met al is de Pyros een 
prachtblad, dat altijd in ontwikkeling 
is, en altijd zo zal blijven. Op naar de 
volgende vijfentwintig jaar! ■
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dikst en kende voornamelijk lezing- en 
excursieverslagen. In Water kon men 
terugkerende rubrieken en katernen 
vinden. Altijd terugkerend was minstens 
één intern interview, dat van maart 1994 
tot december 2006 “Met de Billen Bloot” 
heette.13 Andere vaste onderdelen waren 
het Studia Promethianorum, waarin 
Prometheanen (tot eind vorige eeuw 
overigens nog Promethianen) over hun 
studie vertelden.

Lucht was structureel het dunst 
en soms zelfs leeg. Dat men niet wist 
wat men ermee aan moest bleek ook 
uit het feit dat verschillende redacties 
(de Pyros-redactie wisselde jaarlijks) er 
anders mee omgingen. In Lucht stonden 
eerst de verjaardagen aangekondigd, 
maar die verplaatsten later naar Water. 
Toen verschenen de programma’s hier, 
maar deze werden later per inlegvel 
bijgevoegd aan het blad. Vanaf de 
eeuwwisseling verschenen hier ook 
gildenberichten. Eén hiervan zou ik nog 
wel graag willen delen om het tijdbeeld 
zo compleet mogelijk te schetsen. In 
2002 vindt men hier het verslag van 
het Fotografiegilde, dat, anders dan 
dat wij nu zouden denken, niet samen 
fotografeerde. Neen: dit gilde nam 
foto’s mee om aan elkaar te laten zien.14 
Men bedenke: in deze tijd zag men niet 
zomaar foto’s van anderen!

Uiteindelijk zouden er toch twee 
rubrieken in Lucht hun vaste plaats 
vinden: de ‘Op. Cit.’ met hilarische citaten 
van Prometheanen en de PyrosLight. 
Alhoewel beiden zich van de rest van 
het blad onderscheidden doordat 
meligheid de boventoon voerde, is de 
PyrosLight eigenlijk een verhaal apart. 
In 1998 werd “het omstreden katern 
PyrosLight” in het leven geroepen, om 
op riooljournalistieke wijze plaats te 
bieden aan alle “schokkende roddels”.15  
De ALV reageerde negatief op het 
fenomeen, en gaf het in de Pyrosenquête 
van 1999 het cijfer 5.16 Toch hield de 
PyrosLight stand, en werd zelfs los van 
de rest van de Pyros-inhoud gerund. 
Met een eigen e-mailadres (pyroslight@
asvprometheus.nl) en redactie begon 
de “bijlage” al snel een eigen leven 
te leiden.17 Artikelen kenden titels als 
“Obsceniteiten op het Cleveringadebat” 
en “Polygamie in de huisvesting”, en 
eigen rubrieken kregen gestalte, zoals 
“Nuda weet raad”, waarin twijfelachtig 
advies op twijfelachtige dilemma’s werd 

gegeven.18 De grootse onderneming 
kende al snel vele pagina’s met korte 
geruchten en beschuldigingen. Het 
meest schokkende is misschien wel dat 
de PyrosLight tot 2016 bestaan heeft: zo’n 
achttien jaar. Men mag wel toegeven dat 
in de tussentijd de bijlage soms ontbrak, 
en tevens gedurende de jaren ’00 van 
vorm begon te veranderen: artikelen 
werden langer en gestroomlijnder, tot ze 
niet meer te onderscheiden waren van 
normale Pyros-artikelen.

De vormverandering van de 
PyrosLight ging gepaard meteen 
verandering in zowel de gehele Pyros 
als Prometheus zelf. Een eerste poging 
tot een verenigingswebsite werd in 
2002 ondernomen, en vanaf 2004 
werd asvprometheus.nl de stabiele 
thuishaven.19 Programma’s verdwenen 
uit de Pyros, en het blad kon tevens 
digitaal bekeken worden: ofwel op 
digipyros.nl (toegankelijk voor de gehele 
wereld), ofwel via “een bewaarversie 
op CD-rom, te bestellen via de site”.20  
Drie keer per jaar verscheen de Pyros 
voortaan op A5-formaat in kleur —
gedrukt, gevouwen en geniet door de 
redactie zelf op Plexus. Een literair 
tijdschrift moet men het zeker niet 
noemen, maar langere artikelen gingen 
de oude mededelingen vervangen. Een 
recordlengte zal een interview van negen 
pagina’s zijn — overigens niet meer 
onder de noemer “Met de billen bloot”, 
maar “Het Setje”, waarin altijd twee 
Prometheanen werden overhoord.21

Met dit nieuwe concept kwam ook 
een nieuwe stijl in de Pyros. Nu er geen 
formele taak meer was weggelegd, werd 
de Pyros een spreekbuis voor creativiteit 
en persoonlijke expressie van de leden. 
Prometheus’ praeses in 2005 kenschetste 
het ledenblad als “interessant, soms 
kritisch, soms humoristisch, maar immer 
scherp”.22 Om de schrijvers’ impulsen 
nog enigszins in banen te leiden 
werden er thema’s geïntroduceerd, 
die wij nu nog steeds kennen. De 
onderwerpkeuze was echter dikwijls 
“onorthodox”.23 Pyros-onderwerp “Wij, 
Taalpubers” uit 2005 gaf bijdragers de 
mogelijkheid zich te uiten met “het 
meest acrobatische Nederlands”, oftewel 
“kuddes archaïsmen [die] door een 
bochtig landschap van overspannen 
syntax, begroeid met beeldspraak” 
zich manifesteerden.24 Veel later zou 
hoofdredacteur Francine Geurts tevens 

opmerken dat dit één der onorthodoxer 
nummers was. Ik noem dit, omdat haar 
eerste ‘Voorwoord’ als eindredacteur, 
in 2013, als eerste voorloper van dit stuk 
dat u nu leest geldt. In haar historische 
schets reflecteert ze op een nummer uit 
2005, ze schreef:

“Zo werd er in Wij Taalpubers 
verwezen naar het komende 
nummer dat 250 afgeknipte 
bavianenneuzen in een sporttas op 
schiphol [sic] zou gaan heten, en zo 
geschiedde. In 2006 werd Het beste 
uit 15 jaar Pyros gedrukt en onder 
hetzelfde bestuur verscheen in de 
zomer Het Grote Pyros Vakantieboek 
(2007): Prometheanen ontvingen 
een van de drie versies, waarbij op 
de omslag de personages Taptoe, 
Okki of Oktoknopie stonden en 
waarbij de middelste vier pagina’s 
in elke editie verschilden, onder het 
mom van “spaar ze allemaal”.25

Ik had het niet beter kunnen navertellen.
Een hectische tijd dus voor de 

Pyros en haar lezers. Volgens de 
eerdergenoemde praeses was deze 
“groei en bloei”, waarbij ongeveer alles 
toegestaan lijkt, geheel aan de redactie 
toe te schrijven: “waar de selectie laag 
is gaat het woekeren.”26  Toch was 
het helemaal niet alleen maar ongein. 
Excursie- en lezingverslagen gingen 
gewoon door, een soms werd een 
grappig artikel afgewisseld door een 
serieus, wetenschappelijk stuk van een 
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door Vita Jansen

Invulsprookje

1. Jouw naam:  

______________________________

2. Minst favoriete Leidse gebouw: 

______________________________

3. Manier van voortbewegen: 

______________________________

4. Meubelstuk: 

______________________________

5. Etenswaar (meervoud): 

______________________________

6. Minst favoriete Beatles-lid: 

______________________________

7.    Kleur (bijvoeglijk naamw.): 

______________________________

8.     Fruitsoort (meervoud): 

______________________________

9.     Strengste docent Nederlands: 

______________________________

10.   Bijvoeglijk naamwoord: 

______________________________

11.   Dapperste Prometheaan: 

______________________________

12.   Disney-prinses: 

______________________________

13.   Emotionele toestand: 

______________________________

14.   Bijvoeglijk naamwoord: 

______________________________

15.   Hoofddeksel: 

______________________________

Er was eens een Prometheaan genaamd 
__1__, die op een dag naar __2__ moest 
__3__. Eenmaal aangekomen viel de 

blik van de Prometheaan op een __4__ met 
een bord vol __5__ erop. De student had het 
HEMA-ontbijt deze ochtend gemist en kon 
het niet laten om met gesloten ogen een grote 
hap __5__ te nemen. Maar de ogen eenmaal 
weer geopend bleek __1__ niet langer in de 
gang te staan! De muren waren plots bedekt 
met posters van __6__ en __7__ __8__, en 
op een bureau stond een naamplaatje met 
__9__ erop. De Prometheaan slikte nerveus 
en keek achterom.

Toen pas merkte de Prometheaan 
de __10__ kooi in de hoek van de kamer 
op. Daarin zat __11__, gekleed als __12__. 
__11__ zag er __13__ uit. “Hoe kom jij hier?”, 
vroeg __1__. “Ik ben opgesloten! En de deur 
gaat alleen open met een toverwoord!”, 
antwoordde __11__, nog steeds __13__. De 
Prometheaan besloot __11__ te bevrijden, 
maar nadat ‘simsalabim’, ‘sesam open u’, 
‘__6__’ en ‘__7__ __8__’ niets deden kwam 
de wanhoop nabij. Tot het plots doordrong: 
“__5__!” De deur van de kooi zwaaide open, 
en alles leek goed te komen.

Tot er een stem klonk vanuit de 
deuropening: “Dat dacht ik niet!”. Daar 
stond __9__, die een __14__ __15__ droeg. 
__9__ zag er nog nooit zo eng uit. Voordat 
__1__ iets kon doen werd __11__ terug in 
de kooi gegooid. De Prometheaan werd ook 
vlug de kamer uitgesmeten, en __9__ deed 
de deur snel op slot, zodat zelfs __5__ hem 
niet open zou kunnen maken… “Neeeee, 
__11__!”, riep de Prometheaan, die de 
handen voor het hoofd sloeg en de ogen 
samenkneep. “Nee, nee, nee!” “Wat is er aan 
de hand?”, klonk de stem van __11__. Van 
__11__?

De ogen weer geopend zag __1__ 
een maar al te herkenbaar interieur, en het 
bezorgde gezicht van __11__. Ze waren in 
Café de Keyzer. “Niks,” zei de Prometheaan, 
“ik had gewoon een vreemde droom denk 
ik.”  “Kom van die leren bank af”, zei __11__. 
“Laten we een drankje gaan halen.” ■

allemaal gescheiden te leven zouden alle 
bevolkingsgroepen juist de kans krijgen 
zelf hun eigen, ‘vrije’ ontwikkeling door te 
maken. Dat hij zich ook tot zwarte mensen 
had kunnen verhouden in een andere 
relatie dan baas-personeel was voor hem 
blijkbaar helaas geen optie. De bevolking 
van Orania gebruikt dit argument nog 
steeds tegen verwijten van racisme: door 
volledige segregatie claimen zij niet bij 
te dragen aan de onderdrukking van de 
zwarte bevokking. 

Dit soort dorpen en denkbeelden 
worden gelukkig steeds zeldzamer 
onder de Afrikaner bevolking, maar bij 
vlagen drukt het nog wel een stempel op 
de verhoudingen binnen het land. Er is 
een sterke reflex bij de groep om je af te 
zonderen en te mokken over discriminatie, 
en situaties vaak persoonlijk aan te trekken. 
Dit is duidelijk te zien bij de interpretatie 
van de golf aan plaasmoorden die door 
Zuid-Afrika gaat, waarbij afgelegen 
boerderijen worden overvallen. Een deel 
van de Afrikaner bevolking ziet deze 
moorden als raciaal gemotiveerd en claimt 
dat er een volkerenmoord op hen aan de 
gang is, terwijl het percentage moorden op 
zwarte mensen en kleurlingen nog steeds 
in zowel absolute als relatieve cijfers hoger 
is. De oorzaak van de plaasmoorden is 
eerder te vinden in praktische redenen, 
namelijk dat de afgelegen boerderijen door 
hun ligging gewoon een makkelijk doelwit 
zijn, dan om racistische redenen. Het 
grondbezit is nou eenmaal nog voor een 
buitenproportioneel groot deel in het bezit 
van witte mensen, dus op het moment dat 
je afgelegen boerderijen als doelwit kiest, 
zal dat toevallig gewoon snel veel witte 
mensen treffen. 

Zoals gezegd wordt deze groep 
oerconservatieve Afrikaners gelukkig 
steeds kleiner, maar ze bestaan nog 
wel, in verschillende gradaties. Wie het 
interessant vindt om meer te lezen over 
de Afrikaner gemeenschap kan ik het 
boek Het beloofde land van Adriaan van 
Dis aanraden, waarin hij vertelt over zijn 
rondreis door de Karoo en de verschillende 
Afrikaners die hij op zijn reis tegenkomt. 
Zelf sta ik nogal dubbel tegenover mijn 
kans om in aanraking te gaan komen met 
de conservatieve Afrikaner. Gelukkig heeft 
mijn reis geen bezoek aan Orania in het 
programma staan – dat had ook moeilijk 
gekund, want één van mijn medereizigers 
is zwart – maar als dat wel was geweest 
weet ik niet of ik bereid zou zijn geweest 
dat bezoek door te zetten.. ■

Op het moment dat deze Pyros 
uitgedeeld wordt, zal ik in mijn 
laatste week van een maand 

lang reizen door Zuid-Afrika en Namibië 
zitten, waar ik mij zal verdiepen in de 
Afrikaanssprekende gebieden van deze 
landen. Alhoewel ik in de afgelopen jaren 
een grote liefde voor Zuid-Afrika, het 
Afrikaans en hun letterkunde heb opgevat, 
is er altijd één aspect hiervan wat mij zwaar 
blijft vallen: de conservatieve Afrikaner. 
Deze ouderwetse, vaak zwaar religieuze 
en racistische bevolkingsgroep is toch een 
vreemde eend in de bijt in een land dat 
verder zo hard werkt aan harmonieuze 
samenleving. In de meest extreme gevallen 
betekent dit zelfs dat de Afrikaners zichzelf 
als een uitverkoren volk zien, en Zuid-
Afrika als het beloofde land – de Afrikaner 
mythe. Ondanks al mijn bezwaren tegen 
de ideologische ideeën die in deze kringen 
rondgaan, moet ik wel bekennen dat de 
groep me intrigeert – ik denk vooral uit 
een soort verbazing over hun wereldvisie.

De Afrikanerbevolking stamt af 
van Europese immigranten, vooral van 
Nederlandse, Vlaamse, Franse en Duitse 
afkomst. Er zijn ongeveer 3,5 miljoen 
mensen die zichzelf als Afrikaner zien 
en daarvan wonen er 3 miljoen in Zuid-
Afrika, waar ze met 5% van de nationale 
bevolking een minderheid zijn. Lang 
niet iedereen van deze groep valt onder 
de conservatieve Afrikaners die ik 

zojuist heb omschreven: veel bekende 
progressieve Zuid-Afrikanen zijn van 
Afrikaner afkomst, zoals J.M. Coetzee en 
Breyten Breytenbach. De oorspronkelijke 
Afrikaners waren echter veelal strikte 
calvinisten en op de plattelandsgebieden, 
vooral diep in de Karoo, leven zij nog vrij 
onveranderd.

Sinds hun aankomst in Zuid-Afrika 
hebben de Afrikaners een vrij roerige 
geschiedenis gehad. In oorlogen met de 
Britten en de Zulu’s ervaarden zij vaak 
hun eigen positie als die van de underdog, 
een houding die nog veel terug te vinden 
is bij de extremistische Afrikaners. Een 
voorbeeld hiervan is toen Zuid-Afrika 
onder Brits bewind was en de Britten 
slavernij af wilden schaffen. Dit had 
natuurlijk economische gevolgen voor 
de Afrikaners, maar het voornaamste 
argument wat zij tegen deze maatregel 
aandroegen was dat zij dit ervaarden als 
onderdrukking van hun eigen levensstijl. 
Dit soort voorbeeld van een eigen gevoel 
van superioriteit en een hoge mate van 
verongelijktheid tegenover iedereen die 
dit niet erkent, kenmerkt de wereldvisie 
van de oerconservatieve Afrikaner.

Religie speelt een zeer grote rol in 
deze beleving. Toen in 1838 de Afrikaners 
tegenover een grote overmacht van Zulu’s 
kwamen te staan, legden zij een gelofte af 
om God te eren als het tot een overwinnen 
voor hen zou komen. Onverwacht wonnen 
de Afrikaners, en deze dag is als Geloftedag 
een grote rol gaan spelen in hun cultuur 
als een nationale feestdag. Zij zagen hier 
een bevestiging in dat God aan kun kant 
stond, wat er toe leidde dat een deel van 
de bevolking zichzelf als het uitverkoren 
volk is gaan zien met Zuid-Afrika als het 
beloofde land: de Afrikaner mythe.

Deze mythe komt het duidelijkst tot 
uiting in het dorpje Orania, gesticht in 
1990. Orania (een verwijzing naar oranje 
en de Nederlandse afkomst van veel 
Afrikaners) is een dorp met een kleine 
1000 inwoners in het noorden van de 
Karoo. Iedereen die zichzelf als Afrikaner 

identificeert is welkom er te komen wonen 
en het dorp streeft zo de Afrikaner cultuur 
in stand te houden. Het dorp probeert zo 
veel mogelijk zelfvoorzienend te zijn en 
zo de Afrikaner selfwerksaamheid nog 
een plaats in de samenleving te geven. 
Uiteindelijk hoopt men aan te moedigen 
tot meer van dit soort dorpjes zodat er 
een onafhankelijke Afrikaner staat, de 
Volkstaat, gesticht zou kunnen worden.

In Orania zijn niet-witte mensen 
niet welkom. Wanneer de gemeenschap 
wordt aangesproken op het racistische 
karakter hiervan, wordt dat gebruikelijk 
omgekeerd: zij zeggen dat er geen racisme 
aan ten grondslag ligt, enkel hun eigen 
vrijheid van meningsuiting en de behoefte 
om hun eigen cultuur in vrijheid te beleven 
– en hun eigen cultuur zou nu eenmaal 
vragen om geen contact met zwarte 
mensen. De laatste jaren is het officiële 
beleid van de leiders van Orania op die 
gebied wel wat milder geworden door 
druk van buitenaf, maar de bevolking in 
de gemeente is nog steeds voor 97,5% wit. 
Wie in Orania wil wonen moet toegelaten 
worden door een commissie, die claimen 
hiervoor te kijken naar culturele en niet 
naar raciale aspecten – maar in de praktijk 
betekent dat dus dat de conservatieve, witte 
en racistische bevolking in stand wordt 
gehouden. Door middel van donaties en 
wederzijdse bezoeken probeert men zich 
te ontdoen van de racistische reputatie die 
men heeft opgebouwd, maar feit blijft dat 
de gemeenschap zeer gesegregeerd werkt.

Wonderbaarlijk genoeg zijn er 
mensen die Orania en hun inwoners 
juist uitermate anti-racistisch vinden. 
Zij verwijzen bijvoorbeeld naar premier 
Hendrik Verwoerd (wiens weduwe later 
in Orania is gaan wonen) en zijn ideeën 
over het Apartheidssysteem. Hij was zo’n 
groot voorstander van Apartheid dat 
hij zelfs geen zwart personeel had. Eén 
van de verdedigingen die hij daarvoor 
noemde was dat zwart personeel 
hebben de onderdrukking van de zwarte 
bevolking in stand zou houden. Door 

door Francine Maessen

De Afrikaner mythe
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door Vera Verkooijen & Eline Berkhout

Prometheus voor de buis

Een film waar je stil van wordt. Het gebeurt 
ons niet heel vaak dat we even niks te 
zeggen hebben (geloof ons), maar deze 
film… Laten we beginnen bij het begin. 
Onze keuze voor deze editie van 
Prometheus voor de Buis was in eerste 
instantie lastig te maken. We hadden 
drie voorwaarden: het moest in het 
thema sprookjes passen, het mocht niet 
Hollywood of Hollywoodachtig zijn en het 
moest een film zijn waar we aan konden komen. Dit brengt ons 
al heel snel naar Netflix en de zoekterm 'princess tales´. Naast 
Barbie Mariposa, Enchanted en de oude verfilming van Beauty 
and the Beast stonden er niet veel films uit andere culturen 
tussen. Behalve eentje: The Breadwinner. Na wat speurwerk, 
om uit te vinden of het wel echt met sprookjes te maken zou 
hebben, kwamen we op een recensie van The Independent: “The 
two storylines enable the filmmakers to include very colourful 
animation in which the fight against the Taliban is reimagined 
as an expressionistic fairytale”. Het woord 'sprookje' is gevallen, 
dus hebben we de film aangezet en man, wat een belachelijk 
indrukwekkende film is het! 

Algemene verwachtingen
We begonnen deze Prometheus voor de Buis met bijzonder 
weinig verwachtingen. Want ja, wat verwacht je van 
een Canadees-Luxemburgs-Ierse animatiefilm met een 
Afghaanse cast, een Oscarnominatie en een expressionistisch 
sprookjesgehalte? Juist ja, eigenlijk niets. 

De samenvatting
Het verhaal gaat over het jonge Afghaanse meisje Parvana. Ze is 
zo’n 11 jaar oud en leeft met haar oudere zus Fattema, jongere 
broertje Zaki, moeder en slecht ter bene vader in een klein 
huisje. Het gezin is arm en door het overlijden van Parvana’s 
oudere broer moet Parvana haar vader helpen bij het verkopen 
van waren, zodat ze voldoende geld hebben om eten te kopen. 
In Afghanistan mogen vrouwen echter geen aandacht naar zich 
toe trekken, en laat dat nou net zijn wat je moet doen als je iets 
wil verkopen Hierdoor komt haar vader in de problemen: hij 
wordt opgepakt en naar de gevangenis gebracht. Parvana’s 
gezin heeft dus geen mannen meer, waardoor ze iets anders 
moeten verzinnen om geld in het laatje te brengen. Vrouwen 
mogen namelijk ook niet alleen op straat zijn, of dingen kopen 

in winkels. Al hadden ze geld, dan hadden 
ze het nog niet kunnen uitgeven. Parvana 
bedenkt een plan om zich als jongen te 
verkleden (we waren toen ze haar haar 
afknipte helemaal enthousiast dat ze een 
Mulantje ging doen) en zo spullen aan de 
man te brengen. Nu blijkt dat een meisje 
uit haar vroegere klas, Shauzia, hetzelfde 
idee heeft. Er ontstaat een vriendschap 
tussen de twee. Ook ontmoet Parvana 

Razaq, een aardige man die niet kan lezen, terwijl zij dat wel 
kan. Parvana verdient vervolgens haar geld gedeeltelijk door 
stukken tekst voor te lezen, en Razaq komt herhaaldelijk terug. 
Parvana wil een deel van haar inkomsten gebruiken om een 
gevangenisbewaker om te kopen, zodat ze haar vader kan zien. 
Tegelijkertijd begint de situatie in Afghanistan steeds moeilijker 
te worden en wordt er geroepen dat er binnenkort een oorlog 
begint. Parvana’s moeder besluit Fattema aan haar neven aan 
te bieden als bruid om zo de grote stad te ontvluchten. Maar 
Parvana wil eerst nog haar vader spreken, omdat hij anders 
niet weet dat zij weggaan. De neef komt een dag eerder, 
omdat de oorlog bijna gaat uitbreken en neemt Fattema, Zaki 
en Parvana’s moeder mee, terwijl Parvana naar de gevangenis 
loopt om haar vader te zoeken. Tegelijkertijd breekt de oorlog 
uit. Door de hele film vertelt Parvana een verhaal à la Vrouwe 
Holle, maar dan fantastisch mooi geanimeerd met als basis het 
achtergrondverhaal van Parvana's broer. 

Het sprookje
Deze film komt echt binnen. Omdat het een tekenfilm is, lijkt 
het ver van je af te staan, maar juist daarom kan het zo veel 
meer laten zien dan een speelfilm. Doordat de film dankzij de 
animatie onrealistisch is, kan het verhaal de realiteit veel meer 
benaderen, wat het een ontzettend indrukwekkende film maakt. 
Je wordt het verhaal in gezogen en waar je aan het begin denkt: 
naaah, het zal allemaal wel meevallen. Het is een tekenfilm, 
vraag je je aan het eind af hoeveel mensen het überhaupt zullen 
overleven. Je wordt pessimistischer naarmate het slot van de 
film nadert en dat is mooi, omdat het reflecteert hoe de situatie 
binnen het verhaal is voor de personages, maar ook hoe de 
situatie in Afghanistan is. Het is gek als je bedenkt dat dit een 
verzonnen verhaal is, maar tegelijkertijd ook het leven van een 
echt meisje had kunnen zijn. Afghanistan ligt in puin, en dat 
zoiets gebeurt, is niet onmogelijk. 

Eline en Vera zijn totaal onwetend over films uit andere delen van de wereld dan… nou ja, Hollywood... 
en willen dat graag veranderen. Daarom komen zij voor elke Pyros bij elkaar om een nieuw genre 
films te ontdekken. In deze editie van Prometheus voor de Buis: de Canadees-Luxemburgs-Ierse 

animatiefilm The Breadwinner!

Favorietjes
Personage
Eline: Het verhaal dat Parvana vertelt, gaat over een jongen 
die zijn dorp moet redden. Langzaam leer je dat die jongen 
Parvana’s overleden broer is. Dankzij dit verhaal weet zij 
houvast te vinden in een moeilijke wereld. Ook al is het dus 
niet eens een echt personage, ik vond de jongen uit het verhaal 
superfascinerend. 
Vera: Razaq heeft bij mij een plekje in mijn hart veroverd, die 
man is door en door goed in een wereld waar niet iedereen 
dat is. Daarnaast is broertje Zaki ook een favoriet personage. 
Alhoewel dit jongetje een kleine rol heeft, is het toch een heel 
schattig jongetje. 

Symboliek
Eline: Ik vond het heel interessant dat de slechte mensen vaak 
niet zo lang en dun waren, terwijl de goede mensen zoals Razaq 
en bepaalde winkeliers juist lang en erg breed waren. Dat zette 
het standaardbeeld van goed versus slecht een beetje op zijn 
kop en maakte het dus veel realistischer.
Vera: In de film zit zo veel symboliek dat het bijna lastig is om 
te kiezen. Dit is iets waar Eline me op wees en wat ik toch wel 
fantastisch vind. De hoeveelheid rijst die de familie op hun bord 
heeft, hangt samen met de hoeveelheid hoop die ze hebben. Zo 
mooi gedaan.

Moment
Eline: De moeder, Fattema en Zaki zitten in de auto van de neef, 
en de moeder besluit dat ze terug wil om Parvana te zoeken. 
De neef weigert. De moeder geeft Zaki aan Fattema en vertelt 
haar te rennen. Dan houdt ze de neef tegen met een brandende 
tak. De familieliefde was zo sterk, en het feit dat ze op deze 
manier voor iedereen opkwam… Ik moest even een traantje 
wegpinken.
Vera: Het moment dat Parvana Shauzia tegenkomt en realiseert 
dat zij ook een meisje in jongenskleren is, vind ik zo mooi, maar 
ook zo gek. Parvana mag opeens zelf rondlopen, winkels in en 
geld uitgeven als ze jongetje is. Ik kan me niet voorstellen hoe 
het is om te leven in een wereld waarin ik niets zou mogen.

Quote
Eline: “It is rain that makes the flowers grow. Not thunder.”
Vera: “Raise your words, not your voice.”

Oordeel
De film is prachtig geanimeerd en laat je nadenken over 
aspecten in de wereld waar je eerder misschien weinig idee 
over had. We snappen de Oscarnominatie erg goed, en zijn het 
er dan ook allebei over eens dat deze film het kijken héél erg 
waard is. Maar we weten niet precies hoe en aan wie we deze 
moeten aanraden. 'Ja! Ga kijken! Je wordt er niet vrolijk van en 
het verhaal is heel heftig!' verkoopt misschien niet zo goed als 
we zouden willen. Maar we gaan het toch proberen. Ga kijken. 
Je wordt er niet vrolijk van en het verhaal is heel heftig. Maar 
het is het zo waard. 

Heb jij een filmtip voor Eline en Vera? Stuur dan een mailtje 
naar pyros@asvprometheus.nl met als onderwerp Prometheus 
voor de Buis en wie weet kijken wij de volgende keer wat jij hebt 
voorgesteld! ■

advertentie
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De nacht van 
Ontdekkingen
15 september 2018 - 19.00u tot 01.00u
Leiden
De Nacht van Ontdekkingen, voorheen De 
Nacht van Kunst en Kennis, staat in het 
teken van kunst, cultuur en wetenschap. 
Wandel in het donker door de hortus, ga 
langs bij een van de lezingen, doe mee met 
een van de vele excursies en experimenten, 
luister naar de leukste band en ontdek wat 
deze nacht je te beiden heeft! Het complete 
programma vind je op de site:
www.nachtvanontdekkingen.nl

Kunstroute
22 en 23 september 2018 - 12.00u tot 
18.00u 
Start: Pieterskerkhof 4a, Leiden
Neem een kijkje achter de schermen bij 
de vele kunstenaars die hun ateliers en 
geheimen openstellen tijdens het weekend 
van de kunstroute! Vanaf het Pieterskerkhof 
loop je zo langs de 76 kunstzinnige locaties! 
Kijk voor meer informatie op de site:
www.kunstrouteleiden.nl

Kunst uit de wereld 
van de Islam
8 september 2018 t/m 3 maart 2019
Gemeentemuseum, Den Haag
Na lange tijd brengt het Gemeentemuseum 
haar fantastische collectie aan Islamitische 
kunst weer in de schijnwerpers. De 
indrukwekkende, gevarieerde voorwerpen 
komen samen in de tentoonstelling “Glans 
en Geluk”. ■

Culturele
agenda
door Vera Verkooijen door Larissa Koedood

En ze leefde nog 
lang en gelukkig?

Er was eens een Prometheaan genaamd Larissa.1 Ze ontdekte na 
een tijdje bij Prometheus te hebben rondgedarteld het bestaan 
van het verenigingsblad, de Pyros. Het leek haar ontzettend leuk 

om bij de redactie te gaan, en op 11 januari 2017 was het dan zo ver: 
ze ging naar haar eerste Pyrosvergadering! Met gezonde spanning en 
veel enthousiasme ging ze ernaartoe, en mocht ze haar mening geven 
over de laatst verschenen Pyros, de Spiegelpyros. Hiervoor had ze een 
gedicht geschreven, want voordat Larissa in de redactie ging had ze 
bij twee Pyrossen als freelancer gewerkt om te kijken of het echt wel 
wat voor haar was. Na de evaluatieronde gingen de redactieleden 
brainstormen over een nieuw thema, wat toch wel het allerleukste is 
van opstartvergaderingen! Larissa had veel enthousiaste ideeën, maar 
het bleek dat veel van de thema’s al recent waren geweest. Uiteindelijk 
kwamen ze gezamenlijk op het thema idealen, iets waar Larissa zich erg 
goed in kon vinden, en de Ideale(n) Pyros was een feit! 

Haar idealen kwamen in deze Pyros, maar ook zeker in de 
Pyrossen daarna, al snel naar voren; ze schreef een artikel over 
schoonheidsidealen en interviewde samen met Francine Anna Tijsseling 
over gender in de huidige maatschappij. Dit interview vond Larissa 
doodeng, want dit had ze nog nooit eerder gedaan, en mensen die haar 
kennen weten misschien dat praten niet een van haar grootste hobby’s 
is. Dankzij Francine was het gelukkig een stukje minder eng, en het was 
een van de leukste dingen die ze in haar Pyrosperiode heeft gedaan. 
De volgende Pyros was de Home Sweet Home Pyros, waar ze een 
stuk schreef over hygge en introvert zijn, tiny houses en een interview 
afnam met Niels en Sander over je thuis voelen bij Prometheus. Bij 
de A.S.V. Kindertijdpyros werd een andere droom vervuld; ze werd 
een ware covergirl. Weliswaar met kinderfoto’s, maar het resultaat 
mocht er wezen. In deze Pyros vertelde ze over Tholen, de plek waar 
ze opgroeide, en gaf ze de lezers een sneak-peak in haar academische 
specialisatie in memory studies door een analyse van de graphic novel 
Maus. In de Azië-pyros vertelde Larissa over haar passie voor Indiaas 
koken en hoe deze tot stand kwam.

Echter komt aan elk sprookje een einde, en Larissa’s Pyrosredactie-
avontuur eindigt met deze Sprookjespyros. Deze zomer heeft ze 
namelijk haar Master International Relations afgerond (daar gaan 
we voor het gemak maar even vanuit), waardoor ze het harde, grote-
mensenleven in zal moeten gaan. Ze heeft hier absoluut geen zin in en 
zal vaak terugdenken aan de goede oude tijd bij de lieve Pyrosredactie, 
en breder gezien bij Prometheus. Maar wees niet al te getreurd, lieve 
lezers! Ze zal zeker nog langskomen, en misschien zelfs hier en daar een 
freelance-artikeltje schrijven om haar waarde Prometheanen niet uit het 
oog te verliezen! 

Dank jullie wel voor de mooie tijden! ■

1 Dit verhaal gaat specifiek over Larissa Koedood, er waren vast ook nog wel andere 
Prometheus-Larissa’s door de tijd heen.

Momenteel is taalkundestudent en oud-bestuurslid 
Gerard Spaans bezig met zijn scriptie over het 

metrum van de oudste overgeleverde verhalen uit India. 
Niet alleen woont hij in een gebouw dat regelrecht uit 
Alice in Wonderland lijkt te komen, maar hij heeft ook een 
sprookjesachtige collectie verhalenbundels – al of niet in 
exotische talen zoals het Zeeuws – én uilen. Genoeg reden om 
langs te gaan dus!

“Ik vind uilen heel mooi, ze hebben een prachtig ‘uilterlijk’! 
Daarnaast is het natuurlijk leuk dat ze in veel culturen op 
verschillende manieren tot de verbeelding spreken. In sommige 
verhalen zijn uilen juist dom in plaats van wijs en dat zie je 
bijvoorbeeld nog terug in ons woord ‘uilskuiken’. Ook kan een 
uil je ongeluk brengen als je ‘m ’s nachts tegenkomt.”

“Het bijzondere aan sprookjes vind ik dat ze niet alleen 
geschreven zijn op een manier die je direct aanspreekt – 
want het moet natuurlijk wel boeiend blijven – maar dat ze 
tegelijkertijd ook heel gedetailleerd zijn. Aan het eind blijkt 
dan alles samen te hangen en heb je alle puzzelstukjes nodig 
om tot de uiteindelijke conclusie of boodschap te komen. Veel 
van die puzzelstukjes vergeet je al snel weer en daarom kun je 
sprookjes keer op keer herlezen. Elke keer ontdek je dan nieuwe 
puzzelstukjes of details die je vergeten was.”

“Sprookjes en ook mythen kom je in elke cultuur tegen en 
in al die culturen willen ze ook een boodschap uitdragen met 
die verhalen.  Sprookjes zijn in die zin een manier om volgende 
generaties mee te geven welke fouten mensen in het verleden 
maakten of juist wat ze goed deden. Je ziet dan ook heel veel 
gelijkenis tussen de sprookjes van al die verschillende culturen 
omdat ze dezelfde lessen willen overbrengen – we zijn namelijk 
allemaal dezelfde mensen.” ■

door Erwin Dijkstra

Prometheaanse boekenkasten
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door Loes de Bruin

Welke Disney-prinses ben jij?

Rapunzel
Je probeert altijd 
positief te blijven 
en bent, net als 
Rapunzel, al in 
geen tijden bij de 
kapper geweest.

Tiana
Net als Tiana 
werk jij hard voor 
je dromen! Ik zou 
voortaan wel wat 
afstand houden 
van kikkers...

Ariël
Jij lijkt het meest 
op Ariël. Koop 
maar alvast wat 
keelsnoepjes in 
voor het geval dat 
je je stem verliest.

Merida
Jij bent duidelijk 
Merida! Oefen 
nog even op je 
Schotse accent en 
laat je rode manen 
wapperen!

Ik ben 
down 

to 
earth

Ik fiets langs de 
supermarkt en 
haal daar taart

Ja

Belle
Jij lijkt als twee 
druppels water op 
Belle! Gelukkig 
heb je deze test 
af, nu kun je weer 
ongestoord lezen. 

Nee

Houd je van 
lezen?

Anna
Helaas kun je 
voorlopig nog 
geen sneeuwpop 
maken!

Zeilen Duiken

Moana
Jij staart graag 
naar het water 
en verlangt 
naar avontuur!

Ik zoek een 
recept op en

bakt hem zelf

Zit je vaak met je hoofd in 
de wolken of sta je met beide 

voeten op de grond?

Ben je sportief?Nee Ja

Wat doe je als 
je een taart mee 
moet nemen?

Yay

Nay

Diepzeeduiken 
of zeilen?

Zwemmen:
yay or nay?

Het spijt me, maar 
je moet kiezen

Draken of 
eenhoorns?

Mulan
Als er nu maar 
een man van je 
gemaakt kan 
worden!

Dan toch draken Eenhoorns 

Doe de test en twijfel niet langer!Nick: Sommige mensen geven een joint 
door. Wij delen een broccoli.

Susanne: We hebben twee normale 
mensen nodig bij Prometheus, maar ik 
weet niet wie.

Sander: Bo, niet doodgaan!
Eline: Niet zonder testament!

Dominique: Mijn haat voor mensen 
komt naar boven, het is net alsof dit de 
Primark is.

Schelte: Ik had me God met een kleinere 
cupmaat voorgesteld.

Kees: De drie niveaus van dronkenschap...
Esmée: ‘Alles draait’, ‘ik ben misselijk’...
Kees: En ‘Schelte is best een leuke 
jongen’.

Bo: Twee geloven op een kussen, daar 
slaapt een Dertigjarige Oorlog tussen.

Cid: Riccardo, wil jij je wenkbrauwen 
doneren?

Eline: The general public is echt een enge 
bevolkingsgroep.
Eddie: Allemaal laten inslapen.

Kees: Je moet die balans vinden tussen 
zoetsappigheid en Stockholmsyndroom.

Schelte: De hemel is een CenterParks 
met een onbeperkte voorraad fudge.

Eline: Zou je een tondeuse over een kiwi 
kunnen halen?

Eddie: Met papieren rietjes ga je 
tenminste biologisch verantwoord dood.

Laurens: Weet iemand waar je swastika-
tepeltape kan krijgen?

Annemieke: Een blaas is een beetje 
onnodig als je ook al een baarmoeder 
hebt.

Eline: Soms wil je gewoon een simpele 
moord, maar dan krijg je die kut-Russen!

Bo: Schotland... Wat praten ze hier 
allemaal grappig.

Cid: Moet ik mijn geld opnemen met 
of zonder conversion?
Bastiaan: Is dat dan dat je protestants 
wordt?

Riccardo: Er staan daar drie bomen bij 
elkaar, is dat een treesome?

Laurens: Ik krijg van dit land echt 
Eftelingvibes.

René: Annemieke, ik had nooit 
gedacht dat jij zo merkengeil was!

Floris: Wat heeft Laurens nu weer 
gedaan?
Eveline: Melk over me heen gegooid, 
maar ik ben echt héél trots dat ik het 
dit keer niet zelf was.

Schelte: Sophie, kan je me één ding 
beloven? Ga never nooit niet voor de 
diplomatieke dienst werken.

Bo: Bij mannen zijn het de genitaliën 
waar ze het meest aan zitten.
Sophie: Ja, dat vind ik ook heel leuk.

Riccardo: Kom, zing eens dat K3-lied 
over slavernij: van Afrika tot in Amerika.

Emma: Wat studeert Bastiaan?
Sander: Fiscaal recht.
Emma: Oh, dan wil ik wel met hem 
trouwen.

Hedwig: In Drenthe wonen juist alle 
oudjes.
Mathijs: Om te drenthenieren.

Quotes

Bastiaan: Over zeventien jaar rijden 
we op een motor door Amerika. Met 
een midlifecrisis. Maar dan heb ik wel 
ANWB Platinum.

Eveline: Ik denk niet dat het wat gaat 
worden tussen mij en Stalin.

Floris: Nessie is eigenlijk gewoon een 
eend.

Marianne: Het leven is als doedelzak 
spelen op een parkeerplaats. Iedereen 
gaat aan je voorbij.

Laurens: Ik ben pitabrood: geen 
smaak, maar het hoort er wel bij ofzo?

Bastiaan: When life gives you barf, 
borrow a kotszak.

Loes: Bo, niet doen, mijn haar zit net 
goed!
Bo: ‘Goed’ is ook maar relatief.

Francine M: Ik geloof wel dat er iets 
is... Maar geen wifi.

Annemieke: Dat meisje lijkt een beetje 
op Adri, maar dan meer trashy!

Riccardo: Voor de echte haggis-
ervaring moet je een Schotse oma en 
een hooglander kidnappen en ze in 
een keuken zetten.

Bastiaan: Ik ben gewoon Monique 
Smit aan het bewerken.

Maartje: Anita is een platte tosti.
Eveline: En Nederland is de Anita 
onder de landen. ■

door Sander Huls

Buitenlandreis Schotland



“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)


