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Achter de schermenin Marokko                                     p. 22Cid Swanenvleugel doet dit semester 
een minor in Rabat en geeft een kijkje 
in het leven in Marokko: van eentraditionele bruiloft tot een gastgezin
met ondoorgrondelijke relaties.

Prometheaanseboekenkasten                      p. 25In onze vaste boekenkastenrubriek 
zijn we deze keer te gast bij eerste-jaars Alerk Ablikim, die onder meer 
zijn Nietz sche-collectie laat zien.

Culturele agenda                p. 26door Vera Verkooijen

Quotes                                   p. 26door Sander Huls

Kerstpuzzel Extravaganza p. 27Niels Rood en Vera Verkooijenverzorgen een heuze Kerstpuzzel Extravaganza: van een sudoku toteen doolhof tot een woordzoeker.

Een kijkje bij Efeze                 p. 6Vera Verkooijen geeft ons een blik 
achter de schermen bij Prometheus-
toneelgroep Efeze via een mooiinterview met de oud-praesides,waar zij er zelf ook een van is.

Achter de schermen bijeen tentamen             p. 8Erwin Dijkstra neemt ons mee naar 
de wondere wereld van de logistiek 
van de tentamenprocedure, die heel 
gezellig blijkt te zijn.

Dungeons & Cow Gods         p. 9Met Sander Huls duiken we in een 
Dungeons & Dragons-sessie met Boals dungeon master.

Don’t worry, it’s Friday:Spanje in vijf clichés          p. 10Na studeren in Madrid en werken in 
Barcelona weet Dominique Hofman 
wat er waar en niet waar is van de clichés over Spanje.

Koude handen                                     p. 12

door Erwin Dijkstra

De avonturen van twee

concertfotografen                   p. 14

Vera Verkooijen interviewt de tweeling-

zussen Sharon en Maureen, die met hun 

22 jaar al heel bedreven zijn in de

concertfotografi e.

Stiekem is het theater            p. 18

Volgens Vita Jansen is muziek stiekem

theater. Ze laat dat op vijf verschillende 

manieren zien: van de albumhoezen tot

de songteksten.

Historici-Prometheanen        p. 20

Ward de Kock spreekt met vier mede-

historici-Prometheanen over de aard

van het vak.

clichés over Spanje.

door Eden Zhang, Floriske Meindertsma en Nina L ittel

In deze Pyros
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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 en Vita Jansen. 
Illustratoren zijn Eden Zhang, 
Floriske Meindertsma en Nina 
Litt el.

Onze dank gaat uit naar Hester Be, 
Niels Rood,  Sander Huls en Ward 
de Kock voor hun bijdragen aan 
deze editie.

Dit is de Pyros van december 2018, 
gedrukt onder bestuur Halcyon. 
Het betreft de derde druk van het 
kalenderjaar 2018 en de eerste van 
het academisch jaar 2018-2019.

Kopij voor de volgende Pyros kan 
gestuurd worden naar pyros@
asvprometheus.nl, tot uiterlijk 
2 april 2019. Gelieve (ruim) van 
tevoren contact op te nemen
met de redactie o.v.v.
‘Freelancers’.

Colofon

Lieve lezers,

Wanneer het einde van het jaar eraan komt, heerst er 

overal een spanning in de lucht. Deze spanning is voor 

iedereen anders, het kan spanning zijn voor een einde, 

voor een nieuw begin, voor de tentamens, of natuurlijk 

voor de kerstdagen met de familie.

Hoe dan ook zorgt het dat iedereen tijdens de 

kerstdagen lijkt te beseff en dat er veel is om dankbaar 

voor te zijn en dat andere mensen zo mooi zijn. 

Iedereen viert feest en is met elkaar om gewoon met 

elkaar te zijn. 

Voor de komende feestdagen wens ik voor iedereen 

dat dát warme en feestelijke gevoel het hele jaar 

aanwezig blijft. Wens ik dat iedereen elke dag het 

mooie in de wereld blijft zien en geniet van alle fi jne 

momenten. Wens ik dat alle mensen die door een 

moeilijke periode heen gaan, niet vergeten dat er altijd 

mensen zijn om te helpen en het samen makkelijker 

te maken. En wens ik iedereen veel tijd met elkaar om 

gewoon bij elkaar te zijn toe.   

Namens de redactie een hele fi jne kerst en een 

gelukkig nieuwjaar gewenst! Veel leesplezier!

Vera

P.S. Wil jij in het nieuwe jaar graag een Pyros van een 

ouder jaar bekijken, vraag dan aan onze ab-actis of 

hij je kan meenemen het archief in! Daar liggen alle 

oudere exemplaren van de Pyros. door Hester Be
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Vera Verkooijen

“Efeze begon in 2014 toen Vera en ik in de zomer bij een 
alcoholicaborrel waren op Van Der Werf 9. We waren het er 
allebei  over eens dat Prometheus wat actieve cultuur kon 
gebruiken, waarop Vera ‘laten we een toneelgroep oprichten!’” 
vertelt René. “Toen we er echt aan begonnen, dacht ik om 
eerlijk te zijn: we kijken wel waar het schip strandt. Maar toen 
strandde het schip opeens nergens!” 

Earryt, de nieuwste praeses van Efeze, lacht. Hij kende het 
verhaal van het ontstaan van Efeze nog niet, maar is van ons 
vijf degene met misschien wel de meeste ervaring binnen het 
vakgebied. Toen Bo vorig jaar Efeze als Praeses verliet, twijfelde 
hij geen moment om zijn plaats naast Lisette in te nemen. “Ik 
ben al jong begonnen met acteren, maar ging al snel door naar 
theatertechniek en regie. Ik had voor Efeze eigenlijk al een tijdje 
niet meer zelf gespeeld, dus dat was wel weer even leuk. Maar 
ik ben blij dat ik nu weer mag regisseren, dat vind ik toch het 
leukst.. Daarin kan je je hele eigen visie kwijt, zelf bepalen wat 
je leuk vindt en wat niet. Dat is gaaf.” Lisette acteert juist liever: 
“Ik merk dat als ik bezig ben met regisseren ik eigenlijk graag 
zelf daar zou staan”, zij is nu twee jaar actief bij Efeze, één jaar 
als acteur en één jaar als regisseur, “Maar regisseren vind ik ook 
heel leuk. Het is heel gaaf om met z’n allen een scène te maken, 
zoals de eindscène van vorig jaar. Daar kwamen eigenlijk allerlei 
ideeën van iedereen samen en dat was heel mooi om te zien.” 
In deze scène werd onthuld wie nu eigenlijk de dader was van 
de moord in dit echte moordmysterie, een type toneelstuk dat 
nog niet eerder was gemaakt bij Efeze. “Op dit moment is er elk 
jaar wel iets anders geweest. Ik heb ook zeker het idee dat de 
toneelstukken steeds beter worden!” zegt René trots. 

Maar door de jaren heen zijn er nog heel wat meer 
dingen veranderd vertelt René: “We begonnen met een 
psychologisch stuk met vijf spelers. We noemden onszelf de 
Efezeven en speelden met nauwelijks professionele verlichting 
in het danszaaltje HBO.  Nu zijn er elk jaar wel ongeveer tien 
spelers en wordt er gespeeld in het Imperiumtheater, waar 
alles met lichten kan.” Bo: “De stap van het HBO naar het 
Imperiumtheater is wel de grootste, ja. Eigenlijk is alles dat erna 
veranderd is daaruit voortgekomen, omdat er daar veel meer 
mogelijk is. En Efeze is natuurlijk een commissie geworden! Dat 
is ook een verandering die we niet mogen vergeten.”  Bo is al het 
langst bij Efeze betrokken. In het eerste jaar was hij de grootste 
fan en kwam hij regelmatig langs bij de repetities, daarna 
werd hij speler en vervolgens tot eind vorig jaar regisseur. “En 
natuurlijk het feit dat er nu een aparte producer is om alle taken 
naast het schrijven en regisseren op te vangen, dat is toch ook 
wel noemenswaardig. Wat veel mensen niet weten, is dat deze 
functie bijna meer tijd kost dan het daadwerkelijk maken van 
het toneelstuk.” 

De taken van de regisseurs bestaan nu voornamelijk uit het 
maken van het toneelstuk, dit houdt in dat ze het toneelstuk 
schrijven, de scènes repeteren met de spelers, de spelers 
klaarmaken voor de opvoeringen, denken aan enscenering en 
natuurlijk de repetities leiden. “Mijn favoriete gedeelte van de 
repetities is toch wel het maken van een nieuwe scène en deze 
dan voor het eerst tot leven laten komen”, zegt Bo. René is het 
roerend met hem eens en ook Earryt en Lisette knikken. “De 
repetities beginnen meestal met een aantal improvisatiespellen 
zoals het inklapspel en de emotievierkant. Na de kerstvakantie 

ga je dan gelijk door met scènes oefenen, maar voor de 
kerstvakantie bedenken we dan altijd een thema waarop de 
spelers dan zelf een scène mogen bedenken. Dat vind ik een van 
de leukste onderdelen. Dan zie je waar de spelers aan denken 
bij een bepaald thema en dat kan heel anders zijn dan wat je 
zelf van tevoren bedacht had’’, zegt Lisette, “Dat vond ik als 
speler ook altijd het leukst.” Earryt vult aan: “Nu hebben we 
ook al een heel idee over het stuk en geven we de spelers dus 
ook thema’s mee met dat in ons achterhoofd. Dan is het extra 
leuk en kunnen we er zelf ook nog inspiratie vandaan halen 
voor het maken van scènes.” 

Nu worden de spelers natuurlijk goed voorbereid voor de 
uitvoeringen, maar er kan altijd wel iets mis gaan. René lacht: 
“Jazeker, bij het eerste toneelstuk Tweestrijd hadden we Laurens. 
Laurens kan fantastisch spelen, maar had ook de neiging 
om tijdens het stuk zich soms niet helemaal aan het script te 
houden. Er was een scène waarin hij bijvoorbeeld een bepaalde 
cue moest geven, waardoor we naar het einde van de scène 
zouden gaan, maar hij kwam maar niet op dat éne zinnetje. 
Uiteindelijk kwam het helemaal goed, maar dat is natuurlijk 
wel even spannend. Het maakt elke voorstelling weer anders.” 
Ook Bo weet hoe het is als er op het laatste moment iets mis 
gaat “Bij het toneelstuk De Afdaling werd op de laatste dag Eva 
ziek. En Eva speelt een van de centrale rollen binnen het stuk, 
dus iemand moest haar rol overnemen. Aangezien Vera achter 
de knoppen van het lichtbord nodig was, zou ik dat doen. Toen 
moest ik toch even in een middag een rol gaan leren. Nu had 
ik natuurlijk meegewerkt aan het stuk, alles zelf geschreven en 
dat maakte het wat makkelijker. Maar ja, daar word je toch wel 
even zenuwachtig van.” Earryt knikt: “Vorig jaar was er een 
overhoringscène waarbij ik als assistent en Eline als detective 
samen opkwamen. Omdat Eline mij op een gegeven moment 
weg wilde hebben, was het de bedoeling dat ze mij zou zeggen 
haar hoed te halen. Maar tijdens de uitvoering had ze de hoed 
al op haar hoofd. Gelukkig had ze dat zelf op tijd door en vroeg 
ze me om een dossier. Dus dat is goed opgevangen en niemand 
heeft het gemerkt.” 

Gelukkig maar dat het meestal goed gaat en dat er na de 
laatste voorstelling goed nagepraat kan worden, ook wel Bo’s 
favoriete onderdeel: ”Dan kan je het over het stuk hebben, maar 
is de druk van de ketel af en hoef je je niet te veel meer zorgen te 
maken. Dan kan je met mensen praten over het stuk. Maar het 
moment dat je net een nieuwe scène af hebt en met zo’n stapeltje 
papier binnen komt lopen, is zeker mijn favoriete moment van 
het praeses zijn. Dan kijken alle spelers op met een blik scènes in 
hun ogen. En dan beginnen met ‘We beginnen vandaag met…’” 
“Het emotievierkant!”, lacht Lisette. 

Voor me zitten René, Bo, Lisette en Earryt. Samen met mij zijn dat alle oud-praesides van Efeze. Aan het einde van dit 
jaar viert deze prachtige toneelgroep ze al vijf voorstellingen heeft neergezet. Maar hoe zijn deze vijf voorstellingen 
voor de praesides geweest? En wat doet toneel voor hen? Een kijkje achter de schermen bij Efeze. 

Efezeven - de eerste toneelgroep Efeze, direct na de laatste uitvoering

Bo in zijn rol als Peter in de voorstelling De Onderbreking

Als regisseur van Efeze ben je dus met veel dingen bezig, 
maar wat betekent Efeze nu eigenlijk precies voor deze (oud-) 
praesides? René: “Efeze is iets waar ik plezier aan heb beleefd 
en iets wat ik heel leuk vind, nu ik er verder vanaf sta, is dat 
het nog steeds ontwikkelt. Ik heb natuurlijk alle stukken gezien 
en ik vind het gewoon heel leuk om te zien dat er binnen 
Prometheus een toneelgroep is. Het is nu anders dan toen Vera 
en ik het deden en het zal anders zijn over een paar jaar als er 
weer andere mensen zijn. En dat vind ik juist leuk, ik haal er 
alle plezier uit om te zien hoe het verandert. Iets dat wij ooit zijn 
begonnen, maar waar elk jaar weer iets aan wordt toegevoegd.” 
Bo vult aan: “Het is een leuke groep mensen die het leuk met 
elkaar hebben. Ze delen allemaal een passie voor toneel en 
daarmee ontstaat er eigenlijk een soort globe waar Prometheus 
in zit. Prometheus in een microkosmos als het ware.” Lisette is 
het met hem eens, “Voor mij is het ook een plek waar ik in mijn 
eerste jaar ben ingedoken zodat ik weer wat met toneel kon 
doen. En na twee jaar ben ik er wel gehecht aan geraakt. Het is 
mooi dat Prometheus kan bieden dat er naast de vereniging ook 
het toneel is.” “Het is daardoor een hele toegankelijke manier 
om mensen te leren kennen als je nieuw bent bij Prometheus. 
Het is een kwestie van ernaartoe gaan en dan heb je een leuke 
avond”, voegt Earryt toe. 

En voor mij? Efeze is iets dat ontstaan is uit de liefde en passie 
voor toneel. Ik ben ontzettend trots op wat René en ik hebben 
opgestart en dat dat nog steeds bestaat. Ik geniet er enorm van 
om te zien dat er elk jaar weer een plekje is voor mensen die 
zich, net als ik, thuisvoelen in het toneel. Zoals René het al zei, 
blijft Efeze elk jaar groeien en zich ontwikkelen en ik hoop dat 
dat niet zo snel gaat stoppen. Want als je met iets begint als 
Efeze, dan is dat eigenlijk alles wat je kunt wensen. 

En nu bestaat Efeze dit jaar al vijf jaar, iets dat ik niet had 
verwacht toen ik met René wilde plannen aan het maken was 
tijdens die alcoholicaborrel op de kleine kamer van Sander 
Teuchies. Maar toch is het zo en kijk ik met een lach op mijn 
gezicht naar hoe Lisette en Earryt nu hun repetities leiden en 
zich klaarmaken voor het stuk van dit jaar. Als ik hen vraag of 
ze een tipje van de sluier kunnen oplichten voor het komende 
jaar kijken Lisette en Earryt elkaar aan. “Oranje”, zegt Lisette 
dan. Zij en Earryt weten precies waar ze het over hebben, 
voor ons blijft het een 
mysterie tot aan de 
voorstellingen. Die 
zullen plaatsvinden 
op 17 en 18 juni in het 
Imperium Theater. ■

Earryt en tegenspeler Eline in de voostelling Gerechtigheid

Lisette terwijl ze de grime afhaalt nét na de uitvoering van Afdaling

Alle toneelstukken op een rijtje: 
2015 - Tweestrijd
2016 - De Onderbreking
2017 - Afdaling
2018 - Gerechtigheid
2019 - Oranje?

We beginnen vandaag met... 
een kijkje bij Efeze!
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Dungeons & Cow Gods
Sander Huls

Het kleine dorpje lijkt volledig verlaten. Oók al verwoest. 
Dwalend tussen de brandende huizen zoeken we een teken van 
leven. Eigenlijk hebben we de hoop al opgegeven, maar dan 
hoort Peregrina in de verte iets. Een kalfj e! De jonge hooglander 
ligt zachtjes loeiend tegen een ander dier aan, dat de ravage niet 
overleefd heeft. We hebben haast geen keus: we nemen het kalf 
mee op onze reis. En Trui noemt haar Harold.

Zo begint een Dungeons & Dragons-sessie op een 
regenachtige avond, bij Bo thuis. Hij is de dungeon master; hij 
bedenkt de volledige wereld waarin dit verhaal zich afspeelt. 
Afh ankelijk van de situatie is hij een geniepige burgemeester, 
een verveelde wachter of een gastvrije kasteelheer. Wij hebben 
allemaal een vast personage; Charlott e is Peregrina, een druïde 
uit een rijke familie, en Marike is de slechthorende monnik Trui.

Harold blijkt toch niet de enige overlevende te zijn. 
Verderop in het dorp zitt en een paar dorpelingen opgesloten 
in het kleine kerkje. Ooit zal het er veilig zijn geweest, maar 
nu staat het dak in brand. Trui weet de deur in te trappen, en 
een voor een slepen we iedereen naar buiten – iedereen die nog 
leefde, tenminste. Dan stort het dak in. Verblind en verstikt door 
stof en as banen we ons een weg naar de put op het nabije plein, 
waar we bijkomen van de uitputt ende reddingsmissie. ‘Wat is 
dit eigenlijk voor kerk?’ vraagt Durion. ‘Tja, rol maar’, zegt Bo.

Er ligt niet veel op tafel voor ons, voornamelijk een paar 
dobbelstenen. Die met twintig zijden – de D20 – gebruiken we 
vooral veel. Daarmee bepalen we of het lukt om een slot open te 
breken, iemand ergens van te overtuigen, of een geneeskrachtig 
drankje te brouwen. Of in dit geval: of mijn personage ooit iets 
heeft geleerd over de religie van dit vernielde dorpskerkje.

Vijftien; blijkbaar weet Durion er wel wat van. Maar Bo 
zag deze vraag niet aankomen, dus moet hij snel wat verzinnen: 
in een glas-in-loodraam herken ik de koeiengod Ka’huur. Zijn 
aanhangers geloven dat koeien en mensen ooit zij aan zij leefden; 
koeien zijn toen geëvolueerd om zo nutt ig mogelijk te zijn voor 
mensen, en mensen om zo goed mogelijk voor koeien te zorgen. 
Uit dankbaarheid aanbidden ze hier Ka’huur, de eerste koe. Met 
ons kalfj e Harold in gedachten willen Hadebrand en Andrin 
meer weten: ‘Geloven ze dat koeien nog steeds een verbinding 

met Ka’huur hebben?’ Bo laat hen ook rollen, voor religion.
Behalve de dobbelstenen hebben we ook nog pen en papier 

bij de hand. Om bij te houden wat er gebeurt, maar ook om wat 
diversiteit in de personages aan te brengen; iedereen heeft een 
character sheet waar karaktereigenschappen op staan, spreuken 
die we hebben uitgezocht, en een aantal vaardigheden waar we 
plus- of minpunten voor krijgen bij het rollen, zoals athletics, 
deception en religion. De personages van Schelte en Loes zijn 
redelijk bekwaam in religion, maar ze weten niet al te hoog te 
gooien: zeven en één. Bij een één maakt de bonus niet eens meer 
uit, maar gaat het altijd zo erg mogelijk mis.

‘Schelte, Hadebrand herinnert zich nog wel een les over 
lokale religies, maar hij heeft de hele tijd uit het raam zitt en 
staren. Loes… Andrin is er stellig van overtuigd dat je het best in 
verbinding kan komen met Ka’huur door een kalf te slachten.’ 
Er volgt een felle discussie waarbij we het dorp om ons heen 
haast vergeten. Gelukkig weten we Andrin uiteindelijk over te 
halen om Harold in leven te laten. Eén religieuze ervaring rijker 
laten we de smeulende huisjes weer achter ons.

We kunnen nu weer verder met onze missie: we zijn op 
zoek naar de Zwarte Ridder die de hele regio leegplundert. 
Maar eerlijk gezegd doet die missie er niet zo toe, net als de 
uitkomsten van de dobbelstenen en alle vaardigheden die 
we zorgvuldig voor onze personages hebben uitgezocht. Het 
draait meer om de bijzondere verhalen die ons haast vanzelf 
lijken te overkomen, zoals ook vanavond weer. Charlott e (of is 
het Peregrina?) weet het het beste samen te vatt en: ‘We hebben 
Ka’huur niet gevonden, Ka’huur heeft ons gevonden!’ Het 
is maar de vraag of we er ooit aan toe komen om de Zwarte 
Ridder te vinden. ■

Erwin Dijkstra

Achter de schermen bij een 
tentamen

Waar ben jij mee bezig vlak voor een 
tentamen? Als je een beetje op mij lijkt 
– en laten we wel wezen, ondanks hun 
verschillen hebben studenten ook veel 
gemeen – nam je wellicht nog even de 
stukken door die je als laatste had willen 
leren, omdat ze dan het dichtst onder 
de oppervlakte van je geheugen zouden 
zitt en, maar waar je uiteraard niet aan 
toe was gekomen. Of je maakte je druk 
om het BSA. Of je had een donkergrijs 
vermoeden dat je studiegenoten allemaal 
veel beter geleerd zouden hebben, zodat 
zelfs het relatief bijstellen van de cijfers 
in jouw nadeel zou uitvallen. In ieder 
geval was je met van alles bezig behalve 
de logistiek van het tentamen. Als ik er 
al over nadacht, leek het me het meest 
logisch dat het een volstrekt routineuze 
procedure was, niet echt iets om warm of 
koud van te worden.

Een blik achter de schermen deed 
dit beeld uiteraard kantelen! De 
tentamenprocedure bleek, geloof het 
of niet, ontz ett end gezellig te zijn. 
Allereerst was er natuurlijk het lesgeven 
zelf. In het begin van de herfst was ik 
betrokken bij het onderwijs voor een 
van de eerstejaarsvakken bij rechten. Het 
was een ontz ett end leuke ervaring: van 
de lessen voorbereiden tot de grappige 
en inzichtelijke opmerkingen van de 
studenten zelf. Maar alle gezelligheid 
leidde natuurlijk naar één ding, de 
zenuwslopende ochtend waarop de 
studenten mochten laten zien wat ze 
de afgelopen twee maanden hadden 
opgestoken. En de bijbehorende 
procedure had meer weg van een oude 
slapstick fi lm, waar Charlie Chaplin zijn 
vingers bij zou afl ikken.

Er waren zes dozen die van het 
Kamerlingh Onnes Gebouw naar de 
Pieterskerk moesten. Volgens Google 
Maps was dit driehonderd meter, maar 
dit behulpzame programmaatje had 
buiten de kinderkopjes van Leidens 

pitt oreske centrum gerekend. Dus 
met een kleine platt e kar – want we 
moesten uiteraard wel tussen de diverse 
deurposten passen – trachtt en mijn 
collega en ik de tentamens in één stuk 
naar de kerk te brengen. Eén van ons 
probeerde de kar in beweging te houden, 
terwijl de ander probeerde te voorkomen 
dat de dozen ervan af vielen – dit alles 
uiteraard gebukt, want het was een 
kleine platt e kar.

Eenmaal aangekomen hielpen we 
de surveillanten met alles klaarzett en 
en even voor negenen kwamen de 
studenten binnengestroomd. Sommige 
van hen wisten precies waar ze wilden 
zitt en en koersten vastbesloten op de 
plek die ze graag wilden hebben, terwijl 
de rest langzaam het schip van de 
kerk vulde. En zo begon het tentamen. 
Drieënhalf uur lang kon je de pennen 
en potloden horen krassen, alleen zo nu 
en dan onderbroken door een student 
die een vraag had of naar de wc wilde. 
Surveilleren betekent natuurlijk ook een 
heleboel rondlopen en dit was verrassend 
rustgevend. Nog nooit had ik mezelf de 
gelegenheid gegund om alle aspecten 
van de Pieterskerk eens uitgebreid te 
bestuderen. Daarnaast was het ook nog 
eens gezellig, zeker gezien het geringe 

aantal decibellen dat ons ter beschikking 
stond. De surveillanten kenden elkaar 
vaak al jaren – twee vormden zelfs een 
stel – en het contact over te distribueren 
gummetjes en nieuwe blaadjes was erg 
aangenaam. 

Na een uur of drie was het alweer 
voorbij en gingen de laatst overgebleven 
studenten opgelucht of op van de 
zenuwen naar huis. Net als het opzett en 
was het sorteren en opbergen van 
de tentamens weer een wonder van 
logistiek en een proeve van de jarenlange 
oefening van de surveillanten. De stapels 
tentamens waren echter moeilijker in de 
dozen te krijgen dan dat ze aangeleverd 
werden en de terugweg over de immer 
vervloekte kinderkopjes was zo mogelijk 
nog moeilijker dan de heenweg. 
Gelukkig wilde een van de surveillanten 
helpen, zodat er nu twee mensen waren 
die de wagen in beweging en op koers 
hielden, terwijl de derde musketier de 
papieren en dozen op zijn plek hield – 
uiteraard nog steeds gebukt.

En zo waren alle tentamens weer veilig 
op het KOG. De multiplechoice-vragen 
gingen naar het ICLON, waar een 
machine het nakijkwerk zonder morren 
zou doen, en de open vraag was uiteraard 
voor ons! De eerste middag nakijken 
deden we samen met het docententeam 
en dat was erg gezellig. Maar toch ging 
het nakijken sneller op de eigen kamer en 
dan kun je ook in alle rust genieten van 
de briljante, vergezochte, onderkoelde, 
humoristische en professionele 
antwoorden die de studenten ons bereid 
hadden. Achter de schermen, als docent 
en surveillant, was het tentamen een veel 
minder zenuwslopende, erg gezellige 
en misschien zelfs mooie ervaring. Maar 
volgend jaar nemen we een spanband 
mee. Of een taxi. ■

Durion (Sander) - Een roekeloze elf met magische 
krachten die zich vrijwel niks herinnert voor het moment 
dat hij op een strand aanspoelde.

Trui (Marike) - Een halfdove half-ork, die komt van 
een monniksorde op een ijsschots, waar ze leerde vechten, 
mediteren en (for some reason) glasblazen.

Peregrina (Charlott e) - Een human druid die dacht 
terug te keren naar haar liefh ebbende familie, maar niets 
dan tragedie vond. Nu zoekt zij gerechtigheid!

Hadebrand (Schelte) - Een jonge edelman en fi ghter 
(lees: wandelende tank). Over zijn heldendaden schrijft hij 
zijn eigen epos in zijn vrije tijd. Daarnaast plant hij om een 
Backstreet Gnomes-coverband op te zett en.

Andrin (Loes) - Een mysterieuze tovenaar die goed is 
in fl irten, en in onzichtbaar worden als er gevaar dreigt. De 
rest weet vrijwel niks van Andrin, zelfs niet hun geslacht.
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Studeren in Madrid, werken in Barcelona: twee keer verruilde ik ons kikkerlandje voor een vida española. Twee 
keer mocht ik zelf beoordelen of de hardnekkige clichés over Spanje en haar bevolking kloppen. Is mañana mañana 
daadwerkelijk het levensmott o? En eten Spanjaarden echt niets anders dan jamón serrano en tortilla de patatas? 
Clichés heten niet voor niets clichés, dus hoog tijd om deze vijf jaar na dato te ontkrachten. Of toch niet? 

Cliche 1: Spanjaarden spreken 
alleen maar Spaans 

Mi experiencia: Leer alsjeblieft Engels: het is een 
stille wens die de eerste maanden in Madrid vaak door 
mijn hoofd schoot. Zeker als een señor je om half één ´s 
nachts ervan beschuldigt dat je de krakkemikkige liftdeur 
open hebt laten staan en je hakkelend uitlegt dat jij niet de 
boosdoener bent. Ook al heb je twee jaar Spaans gevolgd 
tijdens je opleiding European Studies, je leert de taal pas echt 
spreken als het moét. Vooral als je bazin eist dat je vanaf je 
eerste stagedag geen Engels op de werkvloer spreekt, want 
dat doe je maar in je eigen tijd. Zelf was ze Frans, maar 
dat terzijde. Al met al kom je met Engels niet bijster ver in 
Spanje. In Barcelona weten ze wel iets meer dan een ‘hello, 
how are you’, in het diepere zuiden daarentegen hopen 
ze dat je meer kan zeggen dan dos cervezas, por favor. Niet 
dat alle Spanjaarden er trots op zijn dat hun Engels niet zo 
je van het is: ‘This is real English, not like my accent’, zei 
mijn docent Kunstgeschiedenis toen hij een fi lmpje van 
het MoMa liet zien. Bij hem klonk ‘very’ altijd als een besje 
(‘berry’) en Vincent van Gogh ging opeens door het leven 
als Vincent ‘ban’ Gogh. 

Conclusión: Goed, Spanjaarden spreken dus vooral 
Spaans, ook tegen toeristen en internationale  bewoners. 
Niet zo gek natuurlijk: het is tenslott e hun moerstaal. Is het 
echt zo erg dat Spanjaarden vooral Spaans spreken en niet 
zo goed zijn in andere talen, met name Engels? Nee. Spaans 
is een prachtige taal die in stand gehouden moet worden. 
Niemand zit te wachten op een tweede Amsterdam waar je 
in het Engels wordt gevraagd of je een tasje erbij wil. Dan 
liever wat extra ruimte in je koff er bewaren voor je Spaanse 
taalgids. 

Cliche 2: Spanjaarden zijn liever 
lui dan moe  

Mi experiencia: Laten we meteen een misverstand 
uit de weg ruimen: niet alle Spaanse bedrijven sluiten ‘s 
middag hun deuren, zodat hun medewerkers een siësta 
kunnen houden. En niet alle Spanjaarden beginnen pas om 
tien uur met werken. Ondergetekende moest bijvoorbeeld 
om klokslag half negen op haar werk verschijnen. Was ik 
vijf minuten later, dan werd ik door mijn bazin hartelijk 
verwelkomd met een ‘buenas tardes, Dominique’. Er moest 
immers gewerkt worden, de deadlines werden niet vanzelf 
behaald. Nu wil ik ook niet beweren dat Spanjaarden 
keiharde werkers zijn. Een leraar Journalistiek die als mott o 
‘don’t worry, it’s Friday’ heeft en halverwege de les vertrekt 
(nu moesten we alleen artikelen schrijven, maar toch), een 
presentatiepartner die op de dag van de presentatie niet 
komt opdagen en een invaldocent die vergeet dat hij ook 
nog les moet geven: jep, het is allemaal echt gebeurd. Ook 
als je geen internet hebt en je huisbaas zegt dat hij een 
mannetje zal sturen, moet je niet verwachten dat dat binnen 
een dag of twee gebeurt. Heb geduld en wacht gerust een 
paar dagen. Of anderhalve week in mijn geval. Hoera voor 
internetcafés!    

Conclusión: Stress is niet goed voor een mens en dat 
weten de españoles ook. Ze nemen het over het algemeen 
dus niet zo nauw met het begrip ‘tijd’ of in sommige 
gevallen ‘professionaliteit’. Dat is natuurlijk geen schande 
als je zelf geen stipt persoon bent, maar soms is het wel zo 
prett ig als mensen hun afspraken nakomen. Vooral als je 
om zeven uur je bed uitrolt en een uur naar school reist om 
er daar achter te komen dat je invaldocent waarschijnlijk 
nog in dromenland is. 

Cliche 3: in Spanje is 
het altijd goed weer 
 

Mi experiencia: Denk je aan 
Spanje, dan kun je het niet laten 
om een blauwe lucht met die grote 
‘gele’ bol voor je te zien. Geef het 
maar toe. Maar ook in het land van 
zon, zee en strand  valt wel eens 
een regen- of onweersbui. Logisch 
natuurlijk, maar erger dan dit kan ik 
het niet maken. Zo wisselvallig als 
het weer in Nederland is, zo stabiel 
blijft het in Spanje. In de totaal tien 
maanden dat ik in het land verbleef, 
heb ik weinig grijze wolken gezien 
en veel zon in mijn gezicht gevoeld. 
Met als een van de hoogtepunten 
een temperatuur van 30 graden in 
Barcelona op Eerste Paasdag, eind 
maart dus. Dat ik die dag in slaap viel 
op het strand en als een verbrande 
kreeft wakker werd, laten we even 
achterwege. De Spanjaarden zijn 
vanzelfsprekend gewend aan hoge 
temperaturen en lopen bij 18 graden 
nog steeds in winterjas, terwijl deze 
bij mij dan al lang weer in de kast 
hangt. En de winters dan? Laten we 
het erop houden dat het niet zo fi jn 
is als je hartje winter met 15 graden 
uit Madrid vertrekt en thuiskomt 
met -2 graden op de thermometer.  

Conclusión: Ik weet dat ik dit 
cliché niet per se kan bevestigen 
op basis van een tien-maandelijkse 
ervaring, maar het wereldwijde 
web kan dit hopelijk wel. Op dit 
moment vertelt Buienradar me dat 
het de aankomende dagen ongeveer 
15 graden en zonnig wordt in 
Barcelona, in Madrid 12 graden 
met jawel, veel zon. In november 
hoeven de winterjassen dus nog 
niet aan, al zullen de Spanjaarden 
me waarschijnlijk tegenspreken. 
Excuses voor dit uitgebreide 
weerpraatje, maar we zijn tenslott e 
Nederlanders. 

Cliche 5: Spanjaarden 
leven voor voetbal  

Mi experiencia: ‘Barça, Barça, 
Barça!’ Midden op Las Ramblas 
bouwen tientallen FC Barcelona-
fans een feestje en zingen uit volle 
borst hun clublied El Cant del Barça. 
De Blaugranas hebben net met 4-1 
gewonnen van AC Milan en gaan 
geheel onverwacht toch door naar 
de volgende ronde in de Champions 
League. In één woord: kippenvel. 
Een paar maanden later sta ik met 
een Barça-vlaggetje, dat ik met veel 
moeite heb weten te bemachtigen 
tussen de wilde supporters. De 
club is nummer één in La Liga en 
de spelersbus rijdt richting de grote 
winkelstraat Passeig de Gracia. Weer 
galmt het El Cant del Barça door de 
stad. Messi krijgt zijn persoonlijke 
supporterslied te horen, dat ook 
vaak in kroegen en Camp Nou 
te horen is: ‘Meeessi, Meeessi, 
Meeessi!’  Dit zijn slechts een paar 
voorbeelden van de vele momenten 
waarop de Spaanse bevolking laat 
zien hoe groot haar liefde voor 
voetbal is. Vaak ging ik voetbal 
kijken in een overbevolkte Irish pub 
en meejuichen met de Barça-fans, de 
zogeheten culés. Ja, ook in Madrid, 
al was dat wel op eigen risico. 
Grapje, de Real-supporters keken 
me hoogstens een beetje vreemd aan 
wanneer ik hun allergrootste rivaal 
aan het aanmoedigen was. Maar 
schelden en boe roepen als het even 
tegenzit, dat kan voetbalminnend 
Spanje als de beste.    

Conclusión:  Ik kan op dit 
moment geen andere sport bedenken 
waar Spanjaarden meer van houden 
dan van voetbal. Ze juichen het 
hardst als het goed gaat, ze vloeken 
het luidst als het misgaat. De sport is 
heilig voor hen en dat zal niet gauw 
veranderen in het land waar Messi 
de grootste held is. ■

Cliche 4: Spanjaarden 
eten alleen tapas  

Mi experiencia:  Eten wij 
elke dag boerenkoolstamppot 
of bitt erballen uit het vet? Nee, 
natuurlijk niet. Zo hebben de 
Spaanse ook niet alleen maar tortilla 
de patatas, croquetas de jamón en 
calamares alla romana (gefrituurde 
inktvis) op hun bord liggen. 
Inkoppertje, zou je denken. Maar 
hoewel wereldsteden als Madrid 
en Barcelona hun aanbod aan 
internationale keukens steeds meer 
uitbreiden, blijft het traditionele 
tapasrestaurant ook daar ongekend 
populair. In de pinchobars, waar 
je nog kleinere hapjes krijgt, moet 
je niet gek opkijken dat je staand 
moet eten bij gebrek aan lege 
zitplekken. Maar dan heb je wel de 
echte Spaanse beleving: dineren 
tussen de luide locals die samen met 
hun vrienden of familie een hapje 
buiten de deur eten. Mocht je aldaar 
toch heimwee hebben naar onze 
stroopwafels, bitt erballen en drop, 
pak dan niet meteen het  vliegtuig 
terug. Ook op Spaanse bodem zijn 
ze deze Nederlandse lekkernijen 
namelijk niet vergeten. Ook gespot: 
chocoladepepernoten, kersenvlaai, 
Calvé-pindakaas, peperkoek en last 
but very not least, Remia-satésaus!  

Conclusión: Mochten de 
españoles wel alleen maar hun eigen 
kost verorberen, wie ben ik dan om 
daar iets van te zeggen? Tapas zijn 
immers erg lekker en het aanbod 
is zo divers dat er voor ieder wat 
wils is. Je hebt de keuze tussen 
vlees (albondigas), vis (gambas a la 
plancha), vegetarisch (patatas bravas) 
en veganistisch (pimientos de Padrón). 
En je kunt de hapjes ook nog eens 
delen met je tafelgenoten. Goed voor 
je karma dus. 

"Don’t worry, it’s Friday":
Spanje in vijf cliches
Dominique Hofman

weerpraatje, maar we zijn tenslott e 
Nederlanders. 

Cliche 4: Spanjaarden 
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De eerste onsterfelijken verschenen in een tijd van grote 
ongelijkheid. Het uiteindelijke waarom van deze hele zaak zou 
ik pas begrijpen nadat ik zelf oud was geworden. De eerste 
schaduw van het besef kwam echter al tijdens de hete nazomer 
van 2016, die schijnbaar moeiteloos het begin van de herfst tot 
ver in november duwde. Mensen met een fraaiere pen zouden 
het een gulden nazomer hebben genoemd, maar voor mij 
hadden deze lange, lome dagen hun glans allang verloren en 
was de warmte meer drukkend dan iets anders. Het waren de 
Amerikaanse congresverkiezingen die dan toch het seizoen van 
de verkleurde bladeren aankondigden. Onder het auspiciën 
van een 72-jarige president en zijn voormalige tegenstandster 
die ook haar achtste decennium op deze wereld naderde, 
vochten Democraten en Republikeinen een bittere strijd uit 
om de vrijgekomen zetels in de volksvertegenwoordiging. 
Van een gebrek aan ervaring was ook op het slagveld zelf geen 
sprake. De uiteindelijke voorvrouw van de eerstgenoemde 
partij was 78 en één van de kwesties die op de achtergrond 
speelde was de eventuele opvolging van een 85-jarige rechter. 
Later, toen de stukjes op zijn plek begonnen te vallen, zag ik 
dat dit geen laatste wapenfeit was van een generatie. Ook bij 
de latere presidentsverkiezingen bleken de diverse kandidaten 
voor de nominatie van presidentskandidaat bij de Democraten 
respectievelijk 71, 78 en 79 jaar oud. 

Na 2020 rolden de jaren natuurlijk verder. Ja, zij vielen 
zonder tal, maar op sommige van onze medemensen leken zij 
totaal geen invloed te hebben. Sommigen die dit lezen zullen zich 
wellicht herinneren dat de 85-jarige rechter al de hoofdrol had 
gespeeld in een boek over haar 
fitnesregime. Maar waar dit toen 
een unicum was, verschenen 
er steeds meer bekende 
gezichten op tv die vertelden 
over hoe gezond zij leefden 
en het doorzettingsvermogen 
waarmee ze deze gezegende 
leeftijd bereikt hadden. En waar 
ik de term ‘bekende’ gezichten 
gebruik, bedoel ik het niet in 
de zin van de celebrities of de 
bekende Nederlanders die in 
het begin van de eeuw het gros 
van de media van inspiratie 
voorzagen. Deze gezichten 
behoorden bij mensen die de 
ouden van dagen als kind nog 
kenden als premier, minister, 

ondernemer of belegger. Ze waren eenvoudigweg door blijven 
leven en bepaalden nog steeds de koers van het land – zoals ze 
dat ook deden toen de ouders van de huidige bejaarden jong 
waren. 

De rest van ons leefde en stierf als voorheen. Als men 
voor het moment negeerde dat je met oneindigen tussen de 
variabelen geen gemiddelde kan trekken, zou de conclusie 
waarschijnlijk zijn dat de gemiddelde levensverwachting zelfs 
wat terugliep. Maar de klimmende last der jaren is alleen maar 
een bezwaar als er iets te verliezen is. Alle doorzettingsporno 
ten spijt lukte het de meesten van ons niet om de digitalisering, 
globalisering en robotisering de baas te worden en zodoende 
toe te treden tot de succesvolle klasse. Natuurlijk werd van 
overheidswege van alles geprobeerd om ons erbij te houden: 
Er was een basisinkomen, de mogelijkhedenaanpak werd 
geprobeerd en zelfs zingevingsbanen waren op een gegeven 
moment een vanzelfsprekendheid. Maar aan het eind van de 
dag waren onze levens grijs en leeg en de wereld om ons heen 
koud en onvriendelijk. En zo besloop de ouderdom mij, hoewel 
ik het gevoel had dat mijn leven net was begonnen. Ik had 
nog nooit een huis gekocht, of carrière gemaakt, of een vrouw 
getrouwd, voor mijn haargrens terugweek en andere kwaaltjes 
mij van mijn slaap beroofden. Aangezien ik toch niets te 
verliezen had besloot ik een kijkje te nemen achter de schermen 
bij de onsterfelijken. 

Dat was minder moeilijk dan het zou denken. Waar het 
leven van alledag volledig geautomatiseerd was en menselijk 

contact een schaars goed was 
geworden, huurden de top van 
het bestuur- en bedrijfsleven 
graag mensen in voor kleine 
klusjes. Hoewel hun levens 
nauwelijks nog iets gemeen 
hadden met dat van ons, 
koesterden ze contact met de 
mensen die geen concurrenten 
waren. Een luchtig gesprek 
met mensen als wij leidde hen 
wellicht af van de – letterlijk – 
eeuwige competitie met hun 
gelijken. Zelfs hun mode leek 
daarop te wijzen: lange linten 
bonden hun mouwen en pijpen 
in, alsof ze geketend waren, 
net als wij. Ik kwam terecht 
bij een voorname dame die na 

Koude handen
Erwin Dijkstra

een periode in de regering nu 
weer plaatsnam in het bestuur 
van een groot bedrijf. Het was 
een aangename tijd, want mijn 
werkzaamheden waren vooral 
cosmetisch – ik was er meer 
om het werk van de machines 
te verhullen dan iets anders. 
En zo volgde ik de lange dagen 
van een onsterfelijke vrouw. 
Haar leven was gevuld met 
routines: werk, natuurlijk, 
maar vooral ook sport, fysio, 
massages, medicatie, operaties, 
bestralingen, stamceltherapie, 
enzoverder, enzovoorts. Er 
was geen magie, maar de 
wetenschap bleek ook niet 
alles aan te kunnen. Dat oude 
lichaam, dat er van een afstand 
zo vitaal en krachtig uitzag, was 
het voorwerp van een grondig 
onderhoud dat haar in leven 
hield doorheen de vele generaties die zij zag passeren. Zelfs 
de linten in haar kleding waren een methode om het verval te 
verbergen. Zij bonden haar week geworden spieren en pezen in 
opdat ze niet zouden uitzakken als zij zich voortbewoog of als 
de temperatuur hoger was dan een graad of twaalf.  Het was 
op een ongewoon warme avond  toen ik haar weke arm opeen 
pakte om in haar nachtkleding te binden dat zij haar gezicht 
vertrok en vroeg: “Misgun je ons dit leven?” 

Natuurlijk dacht ik na over het antwoord dat het meest 
in de smaak zou vallen, maar in een vlaag van eerlijkheid zei 

ik: “Nee mevrouw, wil niet 
iedereen leven, leven, léven! 
Ook wij gaan door tot we oud 
en kinds zijn.”

Ze keek mij verrast aan 
en gaf een goedkeurend klopje 
op mijn wang. Hoewel de 
kamer warmer was dan ik had 
meegemaakt sinds ik in dit 
kille huis was komen werken, 
bleek haar hand – zoals altijd – 
ijskoud te zijn.

Toen ik die avond naar 
huis liep, spookte die koude 
hand nog door mijn hoofd. Die 
hand, aan een arm, zo frêle dat 
hij wekelijks werd geopereerd. 
Onsterfelijk porcelein, 
geconserveerd in een koelkast. 
Ik keek naar mijn eigen handen: 
knokig, ruw, dooraderd en met 
grove haren die de rimpels 

bedekten. Het waren handen die ooit rust zouden hebben. 
Handen van iemand die zich kon onttrekken aan de eeuwige 
strijd om het geld en de macht die noodzakelijk te waren 
voor de kostbare onsterfelijkheid die de rijken zich hadden 
toegeëigend. Handen waaraan de onvermijdelijke ouderdom 
was af te zien. Maar zij waren warm. ■
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Vera Verkooijen

Wat is concertfotografie precies? 
Beide: ‘Het fotograferen van live 

muziek. Dat kan dus op festivals zijn, 
maar ook bij optredens in zalen of 
andere locaties. Bepaalde fotografen 
zien concertfotografie als iets makkelijks, 
omdat je zelf het licht niet bepaald, dus je 
hebt weinig eigen invloed. Tegelijkertijd 
is dat ook de reden dat sommige 
fotografen tegen ons zeggen dat ze het 
juist moeilijk vinden. Je hebt vaak te 
maken met lastige belichting of veel 
rook, wat mooie foto’s erg in de weg kan 
zitten. Je moet heel erg spelen met positie 
en de instellingen van jouw camera om 
toffe shots te maken.’

Hoe zijn jullie hiermee begonnen? 
Sharon: ‘Maureen en ik wilden 

misschien naar de filmacademie, maar 
we hadden niet echt de motivatie 
hiervoor. We hadden al wel een 
spiegelreflexcamera van onze moeder 
gekregen, waarmee we films wilden 
maken. We besloten allebei een jaar te 
gaan werken, zodat we geld konden 
sparen voor een studie. In die zomer 
besloten we een keer onze camera 
mee te nemen naar een live optreden. 
Onze broer had ons uitgenodigd om 
naar Leeuwarden te komen waar 
schoolgenoten van hem in de Prinsentuin 
speelden. We fotografeerden ieder 1,5 
band en we vonden het fantastisch.’ 

Maureen: ‘Ja, dat was de eerste 
keer dat we ontdekten hoe blij dat ons 
maakte. Van het een kwam het ander. 
We schreven Popronde Zwolle aan of het 
toegestaan was een spiegelreflexcamera 
mee te nemen en we kregen als daarop 
vroegen ze ons  of we foto’s voor hun 
wilden komen maken, omdat ze nog 
een fotograaf zochten. Zo zijn we er 
voorzichtig mee begonnen.’ 

Waarom concertfotografie en niet een 
ander type fotografie? 

Maureen: ‘Wij zijn altijd gigantische 
muziekliefhebbers geweest en al sinds 
we 10 waren, werden we door onze vader 
naar concerten en festivals meegenomen. 
Vanaf ons 15e gingen we al op eigen 
houtje naar concerten en dat werd alleen 
maar meer, naarmate we ouder werden. 
Toen we eenmaal fotografie ontdekt 
hadden, was het daarom  een logische 
ontwikkeling dat we ons op muziek 
gingen richten. Naast concertfotografie 
maken we graag portretten. Ook 
reisfotografie vinden we heel gaaf.’ 

Wat is er dan zo leuk aan? 
Sharon: ‘Het is een combinatie van 

mijn twee grootste passies: muziek en 
fotografie. Ik probeer bij een concert altijd 
de sfeer goed vast te leggen in foto’s. 
Hetzelfde doe ik met het gevoel wat ik 

krijg bij een optreden. Ik vind kleinere 
concerten in zaaltjes als Melkweg en 
Paradiso dan ook het leukst. Je kunt dan 
die intieme, rauwe sfeer van een show 
zo tof vastleggen! Vooral als het publiek 
dan ook nog eens uit zijn plaat gaat.’ 

Maureen: ‘Het mooiste aan 
concertfotografie is het vastleggen van 
het gevoel dat je kan krijgen bij een gaaf 
concert. Ik kan zo genieten van speciale 
momenten tijdens een show, die maken 
het optreden uniek. Zoals een spontane 
crowdsurf die alleen bij die show was 
en niet bij de andere concerten van deze 
artiest. Dat zijn de momenten die je als 
fotograaf vast moet leggen. Ik vind het 
ook mooi om een artiest vast te leggen op 
het moment dat hij of zij erg geniet van 
zijn optreden.. Als toeschouwer vind ik 
dat gaaf om te zien.’ 

De sfeer vastleggen is dus belangrijk, 

maar krijgen jullie die zelf wel mee als 
jullie hard aan het werk zijn? 

Maureen: ‘Ik moet eerlijk zeggen 
dat dat nog wel eens verschilt. Ik kan 
soms heel goed nog helemaal in een 
show opgaan als ik fotografeer, maar 
vooral als het licht moeilijk is of de positie 
waar ik sta lastig is, ben ik drukker bezig 
met het maken van een goede foto dan 
met het luisteren naar de muziek.  Op 
een festival was ik een keer zo aan het 
vliegen van bandje naar bandje, dat ik 
achteraf niet meer wist of een band nou 
in het Engels of Nederlands zong.’

Sharon: ‘Niet altijd, nee. Ik moet het 
mezelf echt gunnen. Als ik bij een artiest 
ben waar ik heel erg fan van ben, probeer 
ik echt te denken: zet het nu even van 
je af en focus je dit nummer echt op de 
muziek! Maar dat lukt niet altijd. Je ben 
dan bezig met de belichting en hoe de 
bandleden poseren. Zelfs als ik zonder 
camera naar een concert ga, kan ik het 
niet helpen om te kijken of er mooie 
belichting is.’

Werk dat je niet loslaat dus, is dat het 
grootste nadeel?

Maureen: ‘Dat is zowel een nadeel 
als een voordeel ja. Het is mijn grootste 
passie, ik kom niet thuis uit werk en 
zet het van me af tot de volgende dag. 
Ik ben vanaf dat ik opsta tot ik naar bed 
ga (en verder door in je dromen) bezig 
met fotografie. Dit is natuurlijk ook het 
grootste voordeel, haha! Het werkt echt 
twee kanten op. Want het betekent ook 
dat dit mij het meeste geluk brengt. En 
zoals ik al zei, is het juist fantastisch dat 

ik er de hele dag door aan denk. Dat 
bewijst voor mij alleen maar weer hoe 
belangrijk het voor me is.’

Sharon: ‘Het klopt, je werkt vaak 
’s nachts, je krijgt weinig slaap en soms 
zit je uren achter je laptop. En als je een 
periode weinig concerten hebt, kom je 
al snel in een ‘dip’ terecht. Toch maken 
we zo veel gave dingen mee. Je bent 
altijd omringd door toffe, creatieve en 
enthousiaste mensen. Je deelt altijd één 
passie, namelijk muziek. Je wordt elke 
keer weer geïnspireerd door mensen 
die je ontmoet. Je bouwt toffe connecties 
op en komt op veel plekken in het land, 
soms zelfs in het buitenland. Je maakt 
allerlei avonturen mee. Het is absoluut 
geen saaie baan, het is elke dag is weer 
anders.’

Wat voor avonturen maken jullie mee 
in jullie werk? 

Maureen: ‘Op Zwarte Cross 
fotograferen kan soms lastig zijn. Zo 
stond ik een keer in de fotopit bij een 
optreden op de main stage. Ik klom even 
op het opstapje die aan het hek vastzat, 
omdat het podium zo ongelooflijk hoog 
is. Op het moment dat ik op dat opstapje 
stond, voelde ik allemaal bekers met bier 
in mijn rug krijgen. Het kwam ook over 
mijn camera heen. Dat was achteraf dus 
een flinke schoonmaakklus..’

Sharon: ‘Een ervaring waar ik nog 
vaak aan terugdenk, is het optreden 
van VANT tijdens Zwarte Cross 2017. 
Wij waren in die zomer echt obsessed 
door VANT. We gingen naar drie 
festivals om hen te zien. Toen we op 
Zwarte Cross in de persruimte zaten 
te kletsen met twee andere fotografen, 
kwam de persbegeleider naar ons toe. 
Hij vroeg of we nog speciale verzoeken 
hadden. Anne-Marie, één van de andere 
fotografen, schreeuwde meteen: ‘Zij 
willen naar VANT!’ Wij flipten meteen. 
We wilden echt niet backstage naar ze 
toe om een foto te schieten, dat vonden 
we veel te eng! Uiteindelijk hebben we 
gevraagd of we misschien achter op het 
podium mochten bij hun show, en dat 
kon wel gefikst worden. Na de eerste 
drie nummers van VANT kwam de 
persbegeleider ons ophalen en nam ons 
mee naar de achterkant van de main stage 
van Zwarte Cross. Wat een gigantisch 
podium is dat! Daar stonden we dan 
ineens, achterop één van de grootste 
festivalpodia van Nederland bij onze 

De tweelingzussen Sharon en Maureen zijn 22 jaar oud en komen uit Raalte. Vanaf 2015 zijn zij de concertfotografie 
ingedoken. Tijd om eens een kijkje achter de schermen te nemen bij het beroep van deze bijzondere dames. 

Naam: Sharon en Maureen
Leeftijd: 22 jaar
Woonplaats: Utrecht
Favoriete muziek: We hebben favorieten uit de hiphop, indierock, etc. We luisteren 
jonge bands, maar hebben ook een voorliefde voor bepaalde oudere artiesten.
Favoriete band: The Kinks en Catfish and the Bottlemen. Maar ook Nick Cave and 
the Bad Seeds, Libertines, Watsky, Sticky Fingers en The Growlers.
Site: www.sharonandmaureenphotography.com

Sharon fotografeert bij 3FM

Maureen fotografeert op het festival Welcome to the Village

De avonturen van twee 
concertfotografen
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favoriete band van dat jaar. Dan voel je je 
ineens zo gelukkig! Man, dit is toch wat 
ik wil? Dit is wat ik het liefste doe!’

Maureen: ‘Een van voor de mooiste 
herinneringen van ons allebei is wel het 
concert fotograferen van Pete Doherty in 
Hackney Empire in London. We zijn heel 
erg fan van zijn muziek. Het was ook een 
van de mooiste zalen die ik ooit gezien 
heb. Het heeft een prachtig balkon en 
de vloer is door de hele zaal bedekt met 
een rood tapijt. Wij mochten tijdens de 
eerste drie nummers in de fotopit foto’s 
schieten. Ik herinner me zo goed dat hij 
een van onze favoriete nummers al als 
tweede speelde, Last of the English Roses 
heet het. Het liedje begon en de hele 
zaal zong het woord voor woord mee. 
Het klonk zo ongelooflijk mooi. Sharon 
en ik stonden daar in de pit, tussen Pete 
Doherty en het publiek in, in London. 
We keken elkaar aan en kregen allebei 
tranen in onze ogen Het idee dat wij 
daar stonden, te fotograferen, dat was zo 
mooi!’

Hoe is het eigenlijk om samen te 
werken met elkaar? 

Beide: ‘We zijn heel erg close. We 
snappen elkaar over het algemeen altijd 
en kennen elkaar soms beter dan dat we 
onszelf kennen! Dit is ons hele leven al 
zo. Hierdoor zien mensen ons niet altijd 
als individuen, maar als ‘de tweeling’. 
Wat bij concertfotografie eigenlijk een 
heel goed ding is: mensen onthouden 
ons makkelijk.’ 

Sharon: ‘Voor shows kunnen we 
elkaar een peptalk geven en kunnen we 
samen een strategie bedenken. Tijdens de 
show staan we uit elkaar, maar doordat 
we elkaar zo goed kennen, kunnen we 
door gebaren en liplezen makkelijk met 
elkaar communiceren.’ 

Maureen: ‘Wij hebben soms wel 
van die leuke ‘tweelingmomenten’ die 
ikzelf en ook anderen heel leuk kunnen 
vinden. Een keer bij een show van DMA’s 
stond Sharon helemaal links en ik rechts. 
We hadden allebei een heel andere lens 
en wilden halverwege de show eigenlijk 
ruilen, zodat we met beide lenzen shots 
hadden van beide posities. Het stond 
zo vol en we waren met handgebaren 
aan het overleggen hoe we het gingen 
doen. De fans tussen ons, een stuk of zes, 
volgden onze conversatie en zo werden 
onze camera’s een voor een door de fans 
doorgegeven zodat we konden wisselen. 

Een ander leuk moment is tijdens 
een show van Tom Odell op Vestrock. 
Het is Sharon en mij gelukt om allebei 
dezelfde foto te schieten vanaf een 
andere positie. Die konden we leuk op 
onze socials delen met de caption “When 
you cán be at two places at the same 
time”.’(De foto’s van dit bijzondere moment 
vind je op de achterkant van deze editie van 
de Pyros!)

Niet elk concert is even makkelijk 
om te fotograferen, maar wat is nou 
de moeilijkste foto die jullie hebben 
gemaakt? 

Sharon: ‘Voor mij is het niet een 
specifieke foto, maar de show van Iceage 
in Bitterzoet was een behoorlijk lastige 
show om te fotograferen. Het publiek 
was namelijk super wild, waardoor de 
voorste rij steeds geplet werd en op het 
podium klapte. Maureen en ik stonden 
natuurlijk op de voorste rij met onze 
camera’s, Maureen links, ik rechts. 
Maureen was op een gegeven moment 
half op het podium gaan zitten. Ik klapte 
steeds met camera en al op het podium. 
We zijn grote fans van Iceage, dus 
wilden wel blijven fotograferen. Toen 

de trompettist van de band mij bezorgd 
aankeek en voorover boog om te vragen 
of ik mijn camera aan hem wilde geven 
zodat hij hem achter op het podium kon 
leggen, weigerde ik beleefd. We hebben 
toch nog goede foto’s kunnen schieten, 
alleen wel met blauwe plekken.’

Maureen: ‘Deze fullshot van Mantra 
tijdens Popronde Hoorn wilde ik graag 
maken, omdat er lekker veel mensen 
waren. Ik ging helemaal naar achteren in 
de zaal naar de bar. Ik kon alleen niet met 
mijn camera boven de mensen uit komen, 
dus ik besloot een barkruk te pakken. De 
kruk was behoorlijk hoog, hij kwam tot 
net onder mijn borst. Ik had mijn grote 
camera met flitser al om mij heen. Ik 
vroeg iemand van Popronde, Chris, mij 
te helpen door de kruk vast te houden. 
Ik was bezig om er heel onhandig op te 
klimmen, waardoor ik bijna achterover 
viel. Chris kon me nog net tegenhouden, 
anders waren ik en mijn camera niet 
meer heel geweest. Gelukkig is het me 
nog gelukt om een foto te schieten, maar 
dat was zeker een lastige.’

Krijgen jullie vaak te maken met 
vooroordelen? 

Sharon: ‘Zeker! Helaas zijn dit 
ook vaak vervelende vooroordelen. Als 
jonge, vrouwelijke fotografen krijg je 
binnen de muziekindustrie toch al snel 
te horen dat je niet serieus in je werk 
bent. Van zowel fans als medefotografen. 
Als wij iets te erg laten blijken dat we 
een band heel tof vinden die alleen uit 
mannelijke artiesten bestaat, zijn we al 
gauw ‘groupies’. Blijkbaar zien mensen 
het verschil niet tussen jonge, passievolle 
meiden die professioneel met artiesten 
willen samenwerken en vrouwen die 
met artiesten naar bed willen gaan 
vanwege hun fame.’

En andere reacties? 
Maureen: ‘Gelukkig hebben we 

heel veel mensen in onze omgeving 
die het te gek vinden wat we doen.  
Iemand vertelde ons eens dat hij het zo 
mooi vond wat wij deden en dat we dit 
nooit moesten opgeven, dat we al heel 
goed bezig waren. Dat soort dingen zijn 
natuurlijk heel leuk om te horen. Veel 
vrienden van ons steunen ons ook heel 
erg en laten vaak weten dat ze het heel 
tof vinden wat we doen. We zijn ook 
wel eens iemand tegengekomen op een 
festival die ons herkende en onze website 
had bekeken. Hij vond ons heel tof.’

Een beroep dat jullie nog altijd willen 
blijven doen? 

Maureen: ‘Op het punt waar ik nu 
sta, zou ik zeggen dat ik absoluut nooit 
van mijn leven zou willen stoppen. Ik kan 
echt niets anders bedenken wat ik leuker 
vind dan dit. Dit is mijn allergrootste 
passie en het maakt me zo gelukkig. 
Maar ik ben natuurlijk nog heel jong, wie 
weet in hoeverre ik nog ga veranderen in 

mijn leven!’
Sharon: ‘Op het moment denk ik 

het zeker, maar zoals Maureen al zegt, we 
zijn nog zo jong! Ik zou concertfotografie 
wel willen afwissen met reisfotografie, 
als ik bijvoorbeeld weer een keer 

Maureen: Ik heb tijdens mijn reis een foto geschoten van 
Ankor Wat in Cambodia. Ik had nooit gedacht dat ik een toffe 
foto zou maken daar, omdat het overspoeld is met toeristen. 
Toch heb ik een foto geschoten die ik zelf heel gaaf vind.

Sharon: In augustus 2016 deden we voor het eerst een 
echte fotoshoot. Met een heel coole vriendin van ons, Jolie. 
We hadden de shoot van te voren goed gepland,  ideëen  
op papier gezet en spullen meegenomen. De shoot was 
gebaseerd op een foto van Nick Cave in zijn appartement in 
Berlijn. Het was zo gaaf! Dit is een van mijn favoriete shots. 

Een van ons beste vriendinnen, Leonie, woonde  een tijd 
terug in Parijs. We hebben haar altijd bloedmooi gevonden. 
Toen we naar Parijs gingen om haar op te zoeken, heb ik 
deze foto van haar geschoten. De foto hadden Maureen en 
ik van te voren al gepland en is exáct geworden hoe we hem 
wilden hebben! ■

Foto’s om trots op te zijn

Iceage tijdens het optreden in Bitterzoet Mantra tijdens de Popronde in Hoorn

voor een halfjaar op reis ga. Zo blijf je 
absoluut niet eentonig leven en lekker 
veel avonturen beleven en dat wil ik op 
het moment het liefst!’ ■

Sharon en Maureen aan het werk. Foto door Felice Hofhuizen.
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Stiekem is het theater
Vita Jansen

Muziek is haast niet weg te denken uit film en theater. Talloze films zijn geprezen om hun soundtrack, en ook zijn er 
vele musicals, films en documentaires te vinden met muziek als onderwerp. Recente bioscoophits zoals A Star Is Born 
en Bohemian Rhapsody laten dit maar al te goed zien. Maar wist je dat veel muziek stiekem zelf al theater is? Klinkt 
vreemd, maar het is echt zo. In dit artikel laat ik vijf manieren zien waarop dit kan gebeuren. 

1: De opmaak 
Ten eerste kan de opmaak van de CD zelf al heel wat zeggen. Zo bracht band 

Muse onlangs hun nieuwste album Simulation Theory uit, waarbij ze als voorkant 
voor een filmposter kozen. Ook Fall Out Boy heeft een album met zo’n soort 
opmaak. Op de voorkant van From Under The Cork Tree is een publiek te zien dat 
naar een voorstelling gaat kijken. Rode gordijnen draperen de randen van de CD. 

Deze gordijnen worden niet alleen voor Fall Out Boy’s CD gebruikt, maar 
ook voor een heel ander soort entertainment: games. Op het titelscherm van Super 
Mario Bros. 3 is een podium met aan de bovenrand rode gordijntjes te zien. De hele 
game is gestileerd als toneelstuk: Mario komt op aan de ene kant van het scherm en 
gaat af aan de andere kant, en de platforms waar hij op springt zijn vastgeschroefd 
of hangen aan draden. Het hele spel is een toneelstuk. Bij Mario & Luigi is het 
titelscherm een filmtheater, waardoor het spel een film geworden is.

2: Direct tot je 
publiek  

En dan begint de muziek zelf. 
Veel bands die tot het genre ‘emo’ 
behoren begonnen in de 00’s hun 
album door zich rechtstreeks tot 
hun publiek te richten. Zo ook Fall 
Out Boy in From Under The Cork Tree, 
die zingen: “Brothers and sisters put 
this record down / take my advice 
(‘cause we are bad news!)” 

Vele bands doen iets 
soortgelijks. Zo spreekt Panic! At 
The Disco op hun eerste album A 
Fever You Can’t Sweat Out vanuit 
hun studio - “Dear studio audience 
I’ve an announcement to make”- en 
verontschuldigen ze zich op hun 
tweede album Pretty Odd voor hun 
lange afwezigheid: “we’re so sorry 
we’ve been gone /  we were busy 
writing songs for you”. De band The 
Academy Is… vraagt in Almost here 
om de aandacht van het publiek - 
“Attention! Attention! May I have 
all your eyes and ears to the front 
of the room, if only, if only for one 
second”. Recentelijk liet de band 
As It Is deze 00’s-trend herleven 
door hun nieuwste album The Great 
Depression te beginnen met de zin 
“Hello consumer, I know you’re 
there”.

Ook het muzikale comedy-duo 
Ninja Sex Party heeft vaak een intro 
– en ook een outro – waarin ze zich 
tot de luisteraar richten. Ze geven 
soms zelfs tips over hoe de luisteraar 
het beste hun album kan gebruiken, 
of ze bedanken het publiek voor de 
aankoop.

3: Over film en theater  
Ook bestaan er veel liedjes waarin over theater en film 

wordt gezongen.
Mayday Parade’s nummer Black Cat wordt gezongen 

alsof er een film wordt opgenomen, in plaats van een lied. 
Het begin luidt “Close up camera one / the hero sings in 
this scene”. Ook Sparks zong over het leven op een filmset, 
in hun nummer When You’re a French Director. Set It Off 
heeft zelfs een heel album genaamd Cinematics, waarin de 
nummers ‘Scenes’ genoemd worden. Zo wordt het hele 
album eigenlijk een film, die begint met een dramatische 
instrumentale intro en eindigt met nummer The Grand 
Finale (en op de ‘Expanded Version’ met Kill The Lights). En 
in het boekje bij de CD zijn weer rode gordijntjes te vinden!

5: Alles eromheen
Soms gaan de concepten verder dan de albums. Zo 

heeft de band Fearless Vampire Killers een hele wereld 
rondom hun muziek gebouwd, genaamd ‘Grandomina’. 
Bandlid Laurence Beveridge schreef boeken over deze 
wereld, waarin ieder bandlid een alter-ego als personage 
had.

Creeper heeft ook hun eigen wereld gecreëerd, 
gebaseerd op Peter Pan. Ze halen geregeld stunts uit die 
hiermee te maken hebben: zo zijn ze een keer als vermist 
opgegeven en hebben ze een boek over het mysterie 
uitgebracht. Laatst gingen ze ook nog eens zonder pardon 
op het podium uit elkaar, maar niemand weet of dit theater 
was of echt. Theater en werkelijkheid zijn hier moeilijk te 
onderscheiden geworden.

Een band die ietwat kalmere – en vooral heel 
grappige – stunts uithaalt is Waterparks. Ze verkleedden 
zich als struik op de rode loper van een award-show, en 
zanger Awsten is soms rapper Felony Steve, dan weer 
Kyle Fletchers. Het comedy duo Ninja Sex Party speelt 
personages Danny Sexbang en Ninja Brian op het podium, 
en daarbuiten vaak ook. ■

4: Concept-albums  
Zo’n album als Cinematics, waarin het hele album 

(losjes) om een centraal idee gaat, wordt ook wel een 
‘concept-album’ genoemd. 

Zo heeft Muse vele albums met ieder hun eigen 
verhaal gemaakt, waarin ze steeds de toekomst anders 
inzien: in album Simulation Theory speelt technologie een 
positieve rol, terwijl Drones juist de technische wereld als 
dystopie laat zien. In Absolution Theory gaat het om de 
Apocalyps, terwijl The 2nd Law meer over natuurkunde en 
global warming gaat. Ook de band Styx bracht een album 
over de toekomst uit: dit was 80’s rock-opera Kilroy Was 
Here, over een toekomst waar rock-muziek verboden is. 
Ninja Sex Party heeft het nummer 6969 over een toekomst 
zonder seks uitgebracht, met een bijbehorende video.

Maar de concept albums hoeven zich uiteraard niet in 
de toekomst af te spelen.

Green Day volgt het verhaal van ‘St. Jimmy’ in de 
toenmalige Irakoorlog in American Idiot, My Chemical 
Romance ‘The Patient’ in de fictionele wereld van The Black 
Parade. Deze beide CD’s zijn later omgetoverd tot musicals, 
en ook hebben beide bands documentaires uitgebracht 
over hun opnameprocessen. (Bij MCR ging deze docu 
genaamd Life On The Murder Scene over de tijd rondom de 
voorganger van The Black Parade.)

Ook volgde As It Is het personage ‘The Poet’ in de 
contemporaine wereld van The Great Depression.

Awsten Knight van Waterparks op tv als ‘Kyle Fletchers’

Ninja Brian en Danny Sexbang van Ninja Sex Party

Deze vijf manieren kunnen vrij gecombineerd worden, om zo een hele voorstelling rondom en in de muziek te 
creëren. Zo is te zien dat theater en muziek dichter bij elkaar liggen dan men aanvankelijk zou verwachten. En dan 
heb ik het nog niet eens over de grootse onthullingen van singles, of de live-shows van sommige artiesten gehad. ■

Op het titelscherm van Super 
Mario Bros. 3 is een podium met 

rode gordijntjes te zien“
”
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Historici-Prometheanen
Ward de Kock

‘Geschiedenis?’ 
Op verjaardagen vuren ooms en tantes vaak een salvo aan 
historische feitjes op me af; Het dodenaantal aan Franse zijde 
bij de Slag bij Waterloo; De opstelling van de troepen van Julius 
Caesar in een obscure slag in Gallië; Of het jaartal en de namen 
van de generaals van een mogelijk nog obscuurdere veldtocht in 
onze Gouden Eeuw. En wanneer ik een verbaasd gezicht op zet 
omdat ik nog nooit van deze exotische namen heb gehoord, krijg 
ik vaak te horen: ‘maar jij studeert toch Geschiedenis? Dan leer 
je hier toch wel over?’

Zo slijt de historicus het leven: ‘geduldig uitleggend dat de 
studie Geschiedenis niet gaat over het reproduceren van feitjes.’ 
Dit zijn overigens Mats’ woorden. Hij schreef me: ‘Waar wij ons 
veel meer op richten is zoeken, lezen en bestuderen van vaak 
tekstuele restanten uit het verleden, en vervolgens proberen wij 
die te interpreteren en in een groter debat plaatsen.’ En zo is 
dat. Omdat het nummerthema ‘Een kijkje achter de schermen’ 
is besloot ik aan enkele medehistorici te vragen wat hun idee 
was over de aard van ons vak. Ik durfde deze vraag namelijk 
niet zelf te beantwoorden: wie zou ik zijn te durven spreken 
voor zo veel Historici-Prometheanen?

Ook Nina is inmiddels goed getraind in het uitleggen van 
haar vak. Ze vertelde me hoe voorzichtig je moet zijn wanneer 
je iemand vertelt dat je van je hobby je vak hebt gemaakt; ’t 
onderscheid tussen geschiedenis als hobby en geschiedenis als 
vak is namelijk enorm. Over het ambacht

Het gaat om graven in archieven en historische bronnen om 
erachter te komen hoe dingen nou eigenlijk in elkaar zaten. Dit 
neemt niet altijd de vorm aan van schrijven over archiefmateriaal 
dat nog nooit door iemand anders gezien is, maar kan ook het 
herinterpreteren van bepaald materiaal zijn. 
We leren narratieven in geschiedschrijving 
te ontwaren, en deze te bevragen.

Ook medeonderzoeksmasterstudenten 
Maartje en Mats hebben soortgelijke conclusies 
getrokken. Eddie, die hier het perspectief 
van de bachelorstudent vertolkt, is uiteraard 
minder in de ban van het archiefonderzoek. 
Toch ook meer dan veldslagfeiten bij hem. 
Hij schrijft over wat hem interesseert in de 
geschiedenis:

Zien hoe maatschappijen met haar meest 
banale principes, die tegenwoordig als 
vanzelfsprekend worden gezien, zich 
ontwikkelden, en je proberen in te leven 
in iets dat zo ver van ons af staat. Maar 
mijn interesse ligt vooral in de tijd van de 
revoluties tot nu, en dan ook de economische 

en politieke context die daarbij kwam kijken.
Volgens mij is het nu wel helder dat historici geen feitenmonsters 
zijn, maar analisten en archiefonderzoekers. Volgens Nina is dit 
laatste dan ook het grote verschil met andere studies:

Ik denk dat geschiedenisstudenten een affi  niteit met archieven 
en archiefonderzoek leren die niet kan worden geëvenaard in 
andere studies. Ik hou ontz ett end veel van archiefwerk; dagen 
doorbrengen aan een tafel te midden van kartonnen dozen met 
daarin mappen vol met oude documenten.

Maartje formuleert nog een laatste burn voor die ooms en 
tantes die na al die verjaardagen nog steeds niet doorhebben 
dat we niet heel warm worden van droge gegevens, maar juist 
van ontwikkelingen, veranderingen, narratiefvorming, en ook 
lekker zelf die dingen ontwaren uit het archief:

Het opsommen van feiten en oorzaak-gevolg zoals je dat op de 
middelbare school leert wordt er ineens saai door.

Objectiviteit en subjectiviteit
Voor mij [Maartje] persoonlijk betekent bezig zijn met 
geschiedenis dat ik vaak wat fi losofi sch nadenk over de relatie 
tussen heden en verleden. Hoe is die relatie? Wat maakt iets 
verleden, dat het is ‘afgerond’? En voor wie dan? Het maakt 
ook dat je, zodra mensen of musea of media over verleden 
gebeurtenissen spreken, je meteen gaat bekijken ‘hoe creëren 
ze nu een verleden?’ en ben je veel minder met de feitjes bezig. 
Geschiedenis als ‘vak’ maakt je bewuster van de veelheid aan 
interpretaties op het verleden.

De geschiedschrijving is het vormgeven aan je eigen 
interpretaties, selecties en narratieven, op basis van enerzijds 
een veelvoud willekeurige gebeurtenissen die je in je 

bronnen terugvindt, en anderszijds de 
interpretaties van je historische subjecten in 
diezelfde bronnen. Ik vroeg Maartje of het 
persoonlijke dan niet altijd verweven is met 
die geschiedschrijving: ‘Ja, absoluut,’ was 
het antwoord: ‘Het persoonlijke is politiek 
en omgekeerd. Dat geldt ook voor cultuur, 
en alles wat de mens maakt. Zolang je je daar 
maar van bewust bent, is dat niet per se een 
probleem.’ Nina geeft aan dat hier ook enige 
noodzaak voor bestaat:

Het is zo dat je als historicus een selectie 
maakt in wat je wel en niet meeneemt, en 
zorgt dat alles past in een rode lijn die je zelf 
geschapen hebt om er een coherent verhaal 
van te kunnen maken.

Het creëren van een verhaal vereist dus altijd 
het maken van keuzes, en die keuzes kunnen 

alleen in het heden gemaakt worden — daar is niets objectiefs 
aan. Eddie formuleert hierop één van de deugden van de 
historicus, maar ook van de geschiedenisconsument: 

Ik denk dat hier altijd een zekere subjectiviteit aanwezig zal zijn, 
maar dat het belangrijk is om de subjectiviteit tot een minimum 
te houden, zonder dat het verhaal er onleesbaar van wordt. Een 
zeker bewustz ijn van de subjectiviteit bij de lezer is daarom 
volgens mij ook van groot belang.

De consensus is dus dat geschiedschrijving uit keuzes bestaat, 
maar wat voor keuzes zijn dit dan? Aan de ene kant ligt het 
er allemaal aan welk aspect van het verleden je wil belichten. 
Maartje schrijft:

Zo kan je heel economisch, juridisch, talig, sociologisch en noem 
maar op bezig zijn, maar altijd ben je bezig te historiseren: een 
situatie of een fenomeen in context plaatsen en het daardoor 
relativeren.

Dit klinkt voordehand liggend en transparant, maar het is 
niet altijd duidelijk of een boek nou over economie gaat of 
over rechten. Soms moet je een niveau dieper kijken om te 
ontdekken wie of wat nou echt de spelers in het verhaal zijn. 
In microgeschiedenissen zijn het vaak individuen, maar 
macrogeschiedenissen hebben het vaker het veel vaker over 
landen, ideologieën, sociale klassen. In sommige gevallen 
hebben de lezers het niet eens door, bijvoorbeeld doordat 
deze instituties wel door personen worden belichaamd in het 
verhaal. 

Misschien is het leuk de volgende keer dat je een 
geschiedwerk leest eens te proberen zo’n geschiedtheoretische 
keuze te ontwaren. Probeer bijvoorbeeld eens te ontdekken aan 
welke kant van het volgende beroemde debat de schrijver staat: 
Eén van de meest fundamentele debatt en die in de theoretische 
geschiedenis werd — en in minder dogmatische vorm wordt — 
gevoerd is die tussen de (Hegeliaanse) idealisten, die geloven 
dat ideeën mensen aanzett en de fysieke wereld te veranderen, 
en de (Marxistische) materialisten, die geloven dat de fysieke 
wereld juist de ideeën van de mensen vormen. Het is nu wel 
helder, lijkt me, dat het dus allemaal niet makkelijk is om een 
geschiedenis te schrijven, of te lezen!

Waarom?
Heel veel serieus gepraat, maar laten we het nog even luchtig 
eindigen: wat vinden deze Prometheanen nou gewoon zo leuk 
aan hun vak? Mats schreef aan mij een prachtig abstract stukje 
ervaring: 

Het interessantst vind ik dat het verleden aan de ene kant 
verklaart waarom alles is zoals het nu is, maar aan de andere 
kant juist voelt als een ver land met een onbegrijpelijke cultuur. 
Je moet bijna als een antropoloog elk aspect van een historische 
samenleving ontdekken voordat je de logica uit het handelen van 
historische personen begrijpt. Die ontdekkingstocht van aan de 
ene kant herkenning en aan de andere kant complete verbijstering 
is wat mij zo aan het verleden interesseert.

Eddies concretere antwoord vangt niet minder datgene dat de 
Geschiedenis zo’n wonderlijk vak maakt:

Ik heb een interesse in het alledaagse: de geschiedenis van 
het toilet, de aankleedrituelen van rijk en arm, etc. Het punt 
waarop je je voor een ogenblik kan inleven in hoe het leven voor 
miljoenen uiterst gewone mensen moet zijn geweest en wat voor 

hen de standaard was, het vanzelfsprekende, is voor mij een van 
de aspecten van het vak die het de moeite waard maken.

Nina geeft wat inzicht in haar ontwikkeling in deze thematiek:
Ik ben altijd erg geïnteresseerd geweest in hoe geschiedenis leest 
als een verhaal, dat is waarom ik het zo leuk vond op de middelbare. 
Wat me nu ook fascineert is de historische bepaaldheid van je 
ervaringen als mens, en de context-gebondenheid ervan. Ik vind 
het heel mooi om te bedenken hoe mensen hun leven leiden in 
de periodes waarmee ik me bezig hou, de persoonlijkheden van 
historische subjecten en hun dagelijkse kommer en kwel, en hoe 
dat afsteekt tegen en zich verhoudt tot de historische context 
waarmee we nu bekend zijn.

Maartje vond deze vraag iets moeilijker dan de rest, maar 
formuleerde hierdoor juist een mooi genuanceerd antwoord op: 
wat interesseert je nou zo aan de geschiedenis?:

Dat weet ik eigenlijk niet zo goed! Veel geschiedenisstudenten 
hebben al een duidelijke passie voor het verleden en voor een 
periode. Voor mij is het meer een passie voor kunst, politiek en 
maatschappij en dat dat samenkomt in het vak geschiedenis. Dat 
dat dan verleden is, tja, dat is eigenlijk alles wel!

Ikzelf sluit me helemaal bij deze antwoorden aan. Het gevoel 
dat Mats beschrijft herken ik geheel, maar betekent voor mij 
iets heel specifi eks, namelijk inspiratie. Ken je het gevoel van 
wanneer je op vakantie bent, je kijkt naar de lokale gang van 
zaken en je denkt: ik had er nooit bij stil gestaan dat het leven ook zó 
kon zijn? Wanneer ik dat heb, maar kijkend naar het Nederland 
van honderd of slechts vijftig jaar terug, dan denk ik: wauw, wat 
kunnen we met z’n allen toch veranderen. Op die manier inspireert 
het verleden me te geloven in positieve verandering, me in te 
zett en voor mijn idealen, en moedigt het me aan historische 
verandering te onderzoeken. ■
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Ondoorgrondelijk gastgezin 
In Rabat verbleef ik in een gastgezin (ik ben inmiddels naar 
een villa verhuisd, maar dat is een ander verhaal) in de Medina 
van Rabat. De Medina is de oude ommuurde binnenstad. 
Vrijwel elke Marokkaanse stad heeft er een, en ze worden 
gekarakteriseerd door de vele doolhofachtige nauwe straatjes, 
waar alles helemaal dichtgebouwd is, iedereen elkaar kent 
en waar je – als je goed in afdingen bent – alles voor een 
habbekrats kunt kopen. Het is eigenlijk vergelijkbaar met een 
soort Venetië, maar dan zonder water en met meer koeien- en 
schapenhoofden die op grillplaten op straat worden gestoofd. 
Het dagelijks leven gaat er wat anders aan toe dan bij ons in 
Nederland. Een voorbeeld hiervan is het onderhoud van de 
openbare ruimte. Gedurende de eerste drie weken dat ik er was, 
is de gehele binnenstad van nieuw straatplaveisel voorzien. 
Je moet je voorstellen dat ze met kleine bulldozertjes door de 
maar enkele meters brede en met winkeltjes bezaaide steegjes 
moeten manoeuvreren. Tegelijkertijd worden er geen straten 
afgezet. Er wordt simpelweg een touwtje gespannen om aan 
te geven waar de steentjes moeten komen, en alle voetgangers 
lopen daar gewoon omheen. Vergelijk dat maar eens met de 
Haarlemmerstraat, waar het maanden duurde om dat kleine 
k**stukje opnieuw te bestraten en alles voortdurend volkomen 
onbereikbaar was.

Goed, ik zat dus in een gastgezin. Ik sliep in een kamer met 
Marokkaanse bankjes (google maar) aan alle vier de muren, die 
tegelijkertijd ook mijn bed waren. Mijn kamer had drie ramen: 
één naar buiten, één naar de slaapkamer naast me en één naar 
de woonkamer. Het duurde enige tijd voordat ik doorhad hoe 
mijn gezin in elkaar zat. Ik had een gastmoeder, Latifa (schat 
van een vrouw), er liepen vier jongens/mannen van tussen de 
20 en 30 rond en af en toe spotte ik ook een meisje/vrouw van 
dezelfde leeftijdscategorie. Samen met mij woonde er in het 
gastgezin de eerste paar dagen ook een Amerikaans meisje, 
dat een lijst met de gezinssamenstelling had. Daarop stond 
dat er drie broers waren, één neef, en de vrouw van een van de 
broers. Dat verhelderde weliswaar een hoop, maar omdat ik de 
betreffende broer en vrouw nooit samen zag, durfde ik nergens 
van uit te gaan. En terecht, bleek op de laatste dag voordat ik 
verhuisde. Mijn gastmoeder vertelde dat ze op bezoek geweest 
waren bij mijn gastbroers baby, die dus blijkbaar in een andere 
plaats woonde. Tot op heden is het me dus onduidelijk wie de 

mystery-vrouw nou precies was. Nu woon ik overigens in een 
villa in de door de Fransen gebouwde wijk, met een tuin met 
schildpadden erin.

Tiara’s, taco’s en terror op de weg
In de allereerste week dat ik in Rabat was, zelfs voordat mijn 
colleges begonnen waren, nodigde mijn gastmoeder me uit 
om met haar mee te gaan naar een bruiloft van familie in Souq 
L-Arbaâ, een wat kleinere stad in Marokko. Natuurlijk zei ik 
ja, want ten eerste was het een fantastische kans en een enorm 
voorrecht om zoiets mee te kunnen maken en ten tweede zijn 
bruiloften altijd leuk. Het Amerikaanse meisje in mijn gezin 
kwam diezelfde dag bij ons aan en zou ook meegaan; ze had 
nauwelijks tijd om haar spullen uit te pakken of we vertrokken 
al. We zouden samen met twee nichten van onze gastmoeder 
gaan (zij was dus hun tante). Net buiten de Medina werden we 
door de twee nichten en het tienjarige  dochtertje van één van 
hen opgewacht in een klein autootje van tenminste  vijftien jaar 
oud. Wij dus met zijn zessen in een auto die ook voor vijf al 
krap zou zijn –  en daar gingen we.  We vertrokken in de late 
namiddag en de rit duurde in totaal zo’n drie uur. Onderweg 
stopte we in Kénitra, een andere stad, om wat te eten, waar ik 
een taco had. Nou zijn Marokkaanse taco’s niet wat je verwacht 
bij het woord taco. Ze noemen het Tacos de France; het is in feite 

een wrap gevuld met vlees, saus, frieten en een beetje groente, 
gegrild in een panini-ijzer. Ze hebben dus een Mexicaans 
fenomeen genomen en het compleet veranderd, zeggend dat 
het uit Frankrijk komt. En dat terwijl het zo Marokkaans is als 
maar zijn kan. Er zijn diverse taco-ketens: Tacos de Paris, Tacos 
de Lyon, Tacos de Nice en zelfs Tacos d’Alsace. Na deze pitstop 
reden we verder naar onze eindbestemming.  

Al met al kan ik zeggen dat deze autorit het allerengste is 
dat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. We reden niet over 
de snelweg, maar over de autobaan, waar er geen scheiding 
is tussen de eigen baan en het tegemoetkomende verkeer. 
Onze chauffeuse (mijn gastmoeders jongste nicht) was nogal 
ongeduldig aangelegd en vond het nodig om elke vrachtwagen 
in te halen. Dit is op zich prima, maar als er andere auto’s recht 
op je afkomen, kan het nogal beangstigend zijn. Zeker in het 
donker scheet ik zeven spreekwoordelijke kleuren in mijn broek. 
Eén keer, toen de zon al helemaal onder was, haalden we twee 
vrachtwagens tegelijk in. Op hetzelfde moment echter konden 
we al van verre de koplampen van een derde vrachtwagen zien 
naderen. Het scheelde een haartje of ik had mijn eerste week in 
Marokko niet overleefd, maar het lot was ons goedgezind.

Toen we eindelijk bij de bruiloft aankwamen, waren we 
net op tijd om het ritueel te zien waarbij de bruid en bruidegom 
dadels en melk kregen, om hun net voltrokken echtverbinding 
te bezegelen. Naast het huis stond een enorme partytent, die 
vanbinnen zwaar versierd was; wellicht een beetje kitsch, 
maar toch vrij sfeervol. Het eerste uur werd er vooral buiten 
gedanst op de muziek van de bruiloftsmuzikanten (dit is een 
specifiek muziekgenre in Marokko) en vervolgens kregen we 
een tafel in de tent aangewezen. Het Amerikaanse meisje had 
van een van de zusjes van de bruid een Marokkaanse kaftan 
(een soort fluwelen jurk met ingewikkelde stiksels) gekregen 
en ik droeg een wit overhemd dat ik van een Nederlandse 
studiegenoot in Rabat geleend had. Het bruiloftsfeest was echt 
een vrouwenaangelegenheid. Hoewel er een stuk of honderd 
vrouwen van alle leeftijden binnen aanwezig waren, waren 
er met mij erbij maar vier mannen in de tent. De rest van hen 
zat buiten; misschien hadden ze geen zin in al het gedans. Een 
tweede bruiloftsband stond aan de zijkant en speelde continu 
muziek – de boxen stonden extreem hard. Er werd voor uren 
gedanst; af en toe werd de bruid (steeds in een andere jurk) naar 
binnen gedragen op een draagstoel gedragen door zes mannen 
en door de ruimte rondgetild.

Rond een uur of half twee ’s nachts werd de eerste gang 
van het diner opgediend. Eerst kregen we salade, toen tajine 

Cid Swanenvleugel

Achter de schermen
in Marokko

Dit semester doe ik een minor aan het NIMAR (Nederlands Instituut in Marokko) in Rabat. Het is de minor Culture and 
Society in Morocco. Het eerste blok bestond onder andere uit colleges over kwesties in de Marokkaanse samenleving 
en taalverwerving in ofwel Frans ofwel Marokkaans Arabisch (Darija). Via een aantal korte verhaaltjes over mijn 
ervaringen zal ik proberen een kijkje achter de schermen te geven bij het uiterst veelzijdige land dat Marokko is.

en couscous, vervolgens fruit en ten slotte  koekjes. Ik stond 
op knappen en begon langzaam heel moe te worden. Toen 
begonnen mensen de cadeaus te geven. Er was een vrouw die 
samen met de gesluierde bruid in het midden van de ruimte op 
de grond zat, en door de tent heen riep wie wat had gegeven, 
vergezeld door veel geüluleer. Omdat we toch niet konden 
verstaan wat ze allemaal zei en het al na vier uur was, besloten 
het Amerikaanse meisje en ik te gaan slapen. Zij kreeg een bank 
in de woonkamer aangewezen, terwijl ik in een klein kamertje  
op een matras op de grond mocht gaan liggen. Later bleek dat 
zij niet kon slapen en dus naar het feest teruggegaan was, dat 
pas om half zeven afgelopen was, maar ik sliep als een blok. Een 
paar uur later, toen het feest afgelopen was, kwamen er echter 
twee zusjes van de bruid ook in de kamer slapen. Dit was licht 
ongemakkelijk, maar ach ja.  

Nog een paar uur later, toen iedereen op was, kregen we 
ontbijt met de familie van de bruid en gingen we op weg terug 
naar Rabat. Mijn ‘gast-achternicht’ die reed had maar twee uur 
slaap gehad, dus veel fiducie had ik niet in de rit, maar het 
viel alleszins mee – vooral omdat het nu licht was. Onderweg 
stopten we bij een veld met allemaal tenten, paarden en mensen 
erin. Er werd een meerdaagse wedstrijd gehouden waarbij de 
verschillende rijke paarden bezittende families uit de omgeving 
het tegen elkaar opnamen in ruiterij. De bedoeling was om met 
alle leden van één familie in een zo recht mogelijke lijn naast 
elkaar te galopperen en vervolgens op exact hetzelfde moment 
met een traditioneel geweer in de lucht te schieten. Ten slotte  
kochten we nog een paar honingmeloenen onderweg en gingen 
we terug naar ons huissie in Rabat.

Toeven als god in Frankrijk Marokko
Als onderdeel van ons studieprogramma gingen we een 
week naar het platteland in het zuiden van Marokko (zuid is 
relatief; alles vanaf Marrakesh telt als zuiden, maar het is nog 
niet eens op een derde van het land als je de Westelijke Sahara 
meerekent). Op dit punt waren we al vijf weken bezig met het 
programma. De week ervoor hadden we een intensieve cursus 
gehad over hoe je antropologisch veldwerk moest doen, zodat 
we deze vaardigheden tijdens de excursie in de praktijk konden 
brengen. De plaats waar we heen gingen heette Skoura, een 
marktplaatsje dat een half uur van Ouarzazate verwijderd 
is. Ouarzazate op zijn beurt is een stad die vanaf Marrakesh 
aan de andere kant van de Hoge Atlas ligt.  We vertrokken op 
zondagmorgen; in twee busjes voor twintig personen reden 
we eerst zuidwaarts via Casablanca naar Marrakesh, waarna 

Een straat in de Medina van Rabat, met een fotobombster

De bruiloftsfeesttent in voorbereiding Een gegooglede foto van de Hoge Atlas
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we Atlas zouden oversteken. De bussen waren als de BRC-
hotelkamerindeling. Er was een rustige bus, en een party-bus. 
Ik koos de spreekwoordelijke eieren voor mijn geld en zat in 
de party-bus. De reis ging vlekkeloos tot net na Marrakesh, 
toen we het voorgebergte van de Atlas inreden. Daar begon de 
weg te slingeren en smaller te worden, met onoverzichtelijke 
bochten en slecht wegdek. Vlak voordat we het hooggebergte 
inreden, maakten we nog een laatste pitstop om te lunchen (op 
een schitterende locatie). Na zo’n twee kilometer moesten beide 
bussen al stoppen omdat mensen misselijk werden door het 
slingeren van de weg en de enorme hoogteverschillen. Naast 
de twee bussen reden twee Nimar-docenten in een auto mee, 
waarin de misselijkste mensen terecht konden. Ikzelf had me 
ook wel eens beter gevoeld en mocht voorin tussen de chauffeur 
en een van onze Arabisch-docenten inzitten.

Dit bleek een gouden greep; niet alleen was ik niet meer 
misselijk, ook kon ik de adembenemende schoonheid van de 
magnifieke Atlas die zich voor me tentoonspreidde volledig 
in me opnemen (en kon ik mijn Arabische verkeersjargon met 
Saïd de chauffeur oefenen). Diepe ravijnen vlak naast de weg, 
piepkleine Berber-bergdorpjes en in de verte de besneeuwde, 
duizenden meters hoge bergtoppen met rondcirkelende 
arenden en schapen op willekeurige plekken; dit was zonder 
twijfel de mooiste rit  die ik ooit gemaakt heb. Op het 
hoogste punt van de route, in de Tizi-n-Tichka-pas op 2260 
m eter hoogte,  hadden we onze laatste pitstop. Terwijl het in 
Marrakesh nog meer dan 30 graden was, was het hier hooguit 
12. Ze verkochten er allerlei edelstenen en trilobietfossielen – 
Marokko staat bekend om de schitterende trilobieten die je er 
kunt vinden; David Attenborough gaat er ook heen voor een 
van zijn documentaires. Ik vertrouwde echter niet helemaal dat 
ze wel allemaal echt waren,  dus ik heb er maar geen gekocht.

Een paar uur later kwamen we in het donker aan op de 
plaats waar we verbleven. Dit bleek niet Skoura zelf te zijn, maar 
een klein dorpje in een oase rond een  kasba (een soort kasteel 
gebouwd van leem, typisch voor Zuid-Marokko) genaamd 
Ouled Merzoug. Om er te komen moesten we twintig minuten 
over een onverharde weg rijden. Eenmaal daar werden we 
verdeeld over gastgezinnen. Met twee andere jongens sliep ik 

Ik zou zonder problemen een hele Pyros vol kunnen schrijven over alle mooie dingen in Marokko, maar ik zal hier 
maar stoppen. Als je meer wilt weten, stel ik voor dat je zelf maar gaat kijken. Er rijden directe bussen heen vanaf 
Nederland, dus waar wacht je nog op? ■

bij een gezin met vijf kinderen: twee zoontjes van acht en tien, 
twee oudere dochters, en een baby’tje. De vader, Abdelkabir, 
was misschien wel de vrolijkste en gelukkigste man die ik ooit 
heb gezien. Zijn inkomen bestond uit hier en daar een beetje 
boeren, en klusjes doen. Naar eigen zeggen had hij een mooie 
vrouw, mooie kinderen, genoeg te eten en een mooie omgeving 
om te wonen. In dat laatste opzicht had hij zeker gelijk. De oase 
van Ouled Merzoug was prachtig. Het dorpje lag aan één oever 
van een riviertje, dat in een dal omgeven door laaggebergte lag. 
Het stikte er van de dadelpalmen en andere vruchtdragende 
bomen; voor ons huis stond ook een enorme granaatappelboom. 
De kamer waarin we sliepen keek uit op de rivier en de  kasba; 
je kon de hele tijd het kabbelen van de rivier horen en als ’s 
ochtends de zon opkwam  was het eerste wat je zag dat kleine 
paradijsje in de middle of nowhere.

Ondanks dat de mensen niet veel hadden,  was het eten 
fantastisch. Op kwaliteit noch kwantiteit werd op enige manier 
bespaard en ik geloof niet dat ik in zo’n korte tijd ooit zo 
veel en zo lekker gegeten heb. We speelden voetbal met onze 
gastbroertjes en hun vriendjes, gingen ’s nachts op een rots aan 
de rand van het dorp naar de sterren kijken en beklommen op 
de laatste ochtend voordat we vertrokken een heuvel naast het 
dorp om de opkomende zon de Atlasbergen in de verte roze te 
zien kleuren. Hoewel ik het geheel nu natuurlijk romantiseer 
– en ik geloof oprecht dat de kalmheid van het leven daar en 
de tevredenheid van de mensen iets is om een voorbeeld aan 
te nemen – zijn er wel degelijk ook mindere kanten. Omdat de 
middelbare school ver weg is, maken veel kinderen (met name 
meisjes) alleen de basisschool af. Om dezelfde reden zijn er 
weinig kansen op opwaartse sociale mobiliteit en veel jongeren 
dromen er dan ook van om ooit naar Casablanca te verhuizen. 

 Hoewel we er maar vijf dagen waren, heeft het een 
onvergetelijke indruk achtergelaten. Het is niet voor niets dat 
de hele regio populair is in grote internationale filmproducties. 
Kasba Amerhidil, een schitterend bouwwerk dat we in Skoura 
bezochten, figureert onder meer in Lawrence of Arabia en Asterix: 
Missie Cleopatra. Op de terugweg stopten we ook nog even bij 
Aït Ben Haddou, dat gebruikt is als Yunkai in Game of Thrones 
en voorkomt in niets minder dan Dunya en Desie in Marokko.

De Kasba in Ouled Merzoug

Aït-Ben-Haddou

Prometheaanse boekenkasten
Vera Verkooijen

Zoveel Prometheanen, zoveel 
boekenkasten. In deze Pyros nemen 
we een kijkje in de boekenkast van 
eerstejaars Alerk Ablikim.

“In mijn eigen kamer heb ik mijn boeken 
niet geordend in de kast staan. Meestal 
staan boeken die bij elkaar horen wel bij 
elkaar, maar verder heb ik het sorteren 
na lang proberen toch maar opgegeven.”

“Ik ben vooral trots op mijn verzameling 
boeken van Nietzsche, daar heb ik er 
zeven van. Hij is degene die mijn interesse 
voor filosofie heeft opgewekt en zo ben 
ik dus nu ook begonnen met mijn studie 
filosofie. Zijn beste filosofische werk 
vind ik Beyond Good & Evil, maar zijn 
biografie Ecce Homo is heel interessant 
omdat je daardoor echt een kijkje in 
het hoofd krijgt van deze man. Nu wil 
ik nog heel graag de Genealogie van de 
Moraal lezen, maar die heb ik nog niet 
en ik heb mezelf de regel gegeven dat ik 
geen boeken meer mag kopen, voordat 
ik mijn boekenkast heb uitgelezen. Dat 
duurt denk ik nog wel even...” ■

“Mijn favoriete boek is The Picture of 
Dorian Grey van Oscar Wilde. Ik vind de 
schrijfstijl in dit boek ongelooflijk. Het is 
zo mooi dat het eigenlijk niet uitmaakt 
wat het verhaal is. Maar ook het verhaal 
is boeiend en anders dan alles dat ik 
hiervoor gelezen heb.”

“Toen ik in dit huis kwam wonen 
met mijn twee huisgenoten, wilde ik 
graag een boekenplank creëren in de 
woonkamer die voor ons allemaal 
was. Dit heb ik gedaan aan de hand 
van onze studies, filosofie, biologie en 
sterrenkunde, en aan de hand van wat 
iedereen leuk vindt.”

“Het eerste boek dat er stond 
was van Hegel, De fenomenologie van 
de geest. Niemand van ons heeft dit 
boek ooit gelezen, vooral omdat dit 
gewoon niet mogelijk is. Het is volledig 
onbegrijpelijk wat er staat per zin, alleen 
het voorwoord is wel te lezen. Hiernaast 
staat er op deze plank nu onder andere 
Mythos van Stephen Fry, Karl Popper 
met zijn Logic of Scientific Discovery en De 
Hobbit. Ook kan je er een versie van 1984 
vinden, het voorwoord is in het Chinees. 
Mijn moeder, die alleen Chinees leest, 
is namelijk heel spiritueel  en kent niet 
veel literatuur. Ik wilde haar hier graag 
in introduceren en probeerde een versie 
van 1984 in het Chinees te vinden. Ik 
dacht dat dat dit boek zou zijn, maar nu 
blijkt dat het boek zelf gewoon in het 
Engels geschreven is. Toen heb ik deze 
geclaimd.”



26 27

Nostalgische 
Kermis
14 december 2018 t/m 6 januari
Leiden, Hooglandse Kerkplein
Elke kerst pakt Leiden volledig 
uit. Zo is er natuurlijk de drijvende 
ijsbaan en de drijvende kerstmarkt, 
maar ook bij de Hooglandse Kerk 
is er veel te doen. Er is namelijk een 
nostalgische kermis! Draai rondjes 
in de draaimolen, eet zoete wafels 
en drink glaasjes chocomel. Leuker 
kan het niet zijn! Kijk voor meer 
informatie op www.visitleiden.nl/nl/
uitagenda/nostalgische-kermis-1

Leonardo DaVinci
t/m 6 januari 2019
Teylers Museum, Haarlem
In het oudste museum van Nederland 
is nu wel een heel bijzondere 
tentoonstelling te zien. 33 originele 
tekeningen van Leonardo DaVinci 
staan hier eenmalig tentoongesteld 
en dit maakt deze tentoonstelling 
in Nederland de grootste over deze 
homo universalis ooit!
www.franshals-leonardodavinci.nl

Ice*Amsterdam
t/m 3 februari 2019
Museumplein, Amsterdam
Elk jaar wordt het Museumplein in 
Amsterdam omgetoverd tot een waar 
winterwonderland! Trek je schaatsen 
aan of kijk rond in de vele kraampjes 
die op het plein te vinden zijn! 
iceamsterdam.nl ■

Culturele
agenda
door Vera Verkooijen

Kerstpuzzel Extravaganza
Niels Rood & Vera Verkooijen

Sudoku Doolhof

Woordzoeker

Deze lett ersudoku werkt hetz elfde als een normale sudoku, 
maar dan met de lett ers van KERSTMAN

De kerstman is zijn rendieren kwijt! 
Vind jij ze voor hem terug? 

Vind de juiste woorden in de woordzoeker! 
De woorden zie je hieronder als plaatjes, vind 
jij ze allemaal? Protip! De plaatjes staan van 
links naar rechts op alfabetische volgorde!

Kom je er niet uit? Hier zijn alle woorden van de woordzoeker: chocolademelk, denneboom, elfj e, engelen, haardvuur, Halcyon, iglo, kalkoen, kerstballen, kerstman, kerstmuts, 
kerstt rui, lampjes, Leiden, maretak, Noordpool, piek, pinguïn, Prometheus, Pyros, rendier, slee, sneeuwklokje, sneeuwpop, sok

Riccardo: Is dat een zwijn of een artisjok?

Dominique M: Beplak me, Gerard!

Suze: Ik wil zo graag een kind! Maar 
dan een dat geen lawaai maakt. En dat 
ik altijd kan knuff elen. Eigenlijk een kat.

Loes: Je kont is echt heel erg goed, maar 
net iets te goed voor deze laserstraal.

Miranda: Ik ruik iets nostalgisch.
Gerard: De geur van gezelligheid.

Eddie: Ik moet mijn haar weer 
groen verven, dan heb ik weer een 
persoonlijkheid.

Nina: Waar haal je je goth-identity 
vandaan als je geen verval hebt? Twente.

Eline: Tranen hoor je er toch niet uit te 
trekken?
Loes: Hier met je ogen, Eline!

Schelte: De kruistochten hebben veel 
positieve eff ecten gehad, alleen het 
uitmoorden van Jeruzalem was een 
beetje overkill.

Bastiaan: Dit stond niet eens in de 
biografi e van Gordon. Die ik overigens 
niet gelezen heb.

Emma: Sorry dat ik in je bil greep, Esmée, 
ik was onderweg naar mijn eigen bil.

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

Charlott e: Schelte, is dat jouw suiker?
Schelte: Hoezo?
Charlott e: Het is bastaardsuiker.

Floris: Het staat niet in ons beleidsplan, 
maar we gaan onze naam veranderen 
van Prometheus naar Prominentheus.

René: Mamma Mia heeft wel een beetje 
koloniale trekjes, al die Britt en op een 
Grieks eiland.

Nina: Er kán altijd gelikt worden.

Bo: Als er iets blijkt uit de Russische 
geschiedenis, is het dat ze hun bek 
moeten houden.

Mats: Ik heb een cactus met expansiedrift.

Eline: Wil je nou zeggen dat mijn hond 
geen lid kan worden bij het CDA?!

Gerard: Misschien ben ik van binnen wel 
een Minervakutje.

Cid: Ik vind het wel cultural appropriation 
dat Multivlaai bestaat.

Bo: Mijn hoofd is een beetje een doos met 
grote lippen.

Floris: We zijn een soort Catena maar we 
hebben de drugs niet nodig.

Vera: Je weet wel hoe sommige mensen 
in de verkeerde eeuw geboren zijn hè? 
Vlaardingen is in de verkeerde provincie 
geboren.

Adri: Sommige mensen zijn heel ver 
weg.
Bastiaan: Zoals Robert, en de wc.

Riccardo: Ik heb ook zo’n kakkerpolo, 
maar dan meer gangster-mocro dan 
netjes.

Bart: Terroristen hebben nog wel goede 
punten, maar kinderen...

Floris: IS is echt uit jongens, Boko Haram 
is where it’s at.

Erwin: Dode kinderen doen het altijd 
goed bij rechtenstudenten.

Adri: Mijn blote been mag best op de 
sexy Prometheuskalender.

Joris: Ik kwam er recent achter dat de 
manier waarop ik slaap lijkt op een 
swastika.

Esmée: Je moet een beetje afwisselen 
tussen hipster en basic.
Leonie: Dat is precies mijn identiteit. ■

Quotes
Sander Huls
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