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

De redactie bestaat uit Eline 
Berkhout (eindredactie), Freek van 
Vliet (vormgeving), Dominique 
Hofman, Emma Lenting, Floris 
Meertens, Sander Huls en Vita 
Jansen. De illustratoren zijn 
Floriske Meindertsma en Nina 
Litt el. 

Onze dank gaat uit naar Esmée van 
’t Hof, Francine Maessen, Joris van 
de Riet, Kim Vogelzang, Marciano 
de Bruin, Marina van Gog, Marit 
Tijhuis, Kira Beijers, Sterre Mulder, 
Riccardo Tosellini en Ward de 
Kock voor hun bijdragen aan deze 
editie. 

Dit is de Pyros van mei 2020, 
gedrukt onder bestuur Xenia. 
Het betreft de eerste druk van het 
kalenderjaar 2020, en de tweede 
van het bestuursjaar 2019-2020. 

Wil je iets schrijven voor de
Pyros? Mail dan naar
pyros@asvprometheus.nl.

Colofon

Prometheanen,
Nou. Dit is niet het soort voorwoord dat ik ooit verwacht had te 
moeten schrijven. 

Het verantwoordelijkheidsgevoel dat je tijdens een bestuursjaar 
voelt is enorm. Je moet de boel draaiende houden, en daar komt een 
hele hoop bij kijken. Zo veel dat het een jaar lang bijna alles was waar 
ik aan kon denken. Dus toen ik op donderdag 26 september 2019 
wakker werd, niet langer als Quaestor maar als oud bestuur, wist 
ik een hele tijd niet zo goed wat ik met mezelf aan moest. Het heeft 
maanden geduurd voordat ik op een activiteit weer lid was, en niet 
meer de neiging voelde om alles te regelen zoals ik dat een jaar lang 
had gedaan.

Zo’n soort gevoel heb ik nu weer. Door Corona is van de ene op de 
andere dag alles anders. Activiteiten gaan niet meer door, studeren 
gebeurt online, en vrienden fysiek zien lijkt iets uit een ondenkbaar 
ver verleden. Dat gevoel moet nog heftiger zijn voor commissies die 
al hun harde werk in rook op zien gaan, zoals de galacommissie of 
de BRC. En bestuur Xenia dan! Een heel jaar van je leven maak je vrij 
om zo’n vereniging te gaan leiden, en dan gebeurt er ineens dit. Wat 
ben ik onder de indruk van hoe ze dit doen, en ik spreek namens heel 
Halcyon als ik zeg dat ik ontz ett end trots op mijn opvolgers ben. 

Ik heb het schrijven van dit voorwoord erg lang uitgesteld, omdat dat 
verantwoordelijkheidsgevoel uit mijn bestuursjaar weer een beetje de 
kop opstak. Dit voorwoord kon niet zomaar een tekstje over vervoer 
zijn. Dit stuk moest inspirerend zijn, verbindend, hoopgevend, weet 
ik het wat allemaal. Was dat immers niet mijn taak, als praeses van 
de Pyros? Als oud bestuur?

Na lang en veel nadenken, want tijdens al die dagen thuiszitt en heb 
je soms niks anders te doen, besloot ik me hier over heen te zett en. Ik 
kan nu wel een speech gaan schrijven over dat we samen sterk staan, 
en dat we dit zullen overwinnen, en dat het allemaal goed komt, 
maar er is niks wat ik kan zeggen wat jullie niet al tientallen keren 
eerder gehoord hebben. Wat ik wel kan doen is een stukje normaal 
bieden. Een stukje verenigingscultuur, een stukje traditie, een stukje 
Prometheus. 

Daarom, hoe vreemd dat ook voelt om nu te zeggen, presenteer ik 
met trots deze Pyros. Ik hoop dat het jullie in vervoering brengt, 
want echt vervoer gaat hem de komende tijd even minder worden. 
Namens de redactie, en persoonlijk vanuit mij, wens ik jullie heel 
veel leesplezier. Maar blijf vooral allemaal gezond. Ik hoop jullie 
binnenkort allemaal weer te zien op een borrel. 

Eline 

Prometheaanse Perspectieven:
jouw reis naar/uit Leiden

Joris 
Als uit het oosten des lands afk omstige student had ik het buitengewoon grote 
geluk om nog voordat de EL CID-week begon een kamer te vinden in Leiden. 
Daar ik in mijn jonge jaren nog Natuurkunde studeerde had dit het prett ige gevolg 
dat ik niet dagelijks om 06:33 uur op de trein hoefde te stappen om uiteindelijk 
pas weer om 19:56 in het Overijsselse aan te komen. Daar stond dan wel weer 
tegenover dat ik nu als broekie van net zeventien jaar moest ontdekken hoe je op 
jezelf moet wonen: koken, schoonmaken, boodschappen doen en wat dies meer 
zij (men zou allicht denken dat ik dat van tevoren had geleerd, maar helaas). Op 
enigszins miraculeuze wijze is dat min of meer goed gegaan.

Uiteraard bevond ik mij niet louter in Leiden: het eerste halfj aar ging ik elk 
weekend nog netjes naar mijn ouders – je moet toch érgens de was naartoe kunnen 
brengen. Het probleem met die benadering was dan wel weer dat ik ’s weekends 
niet naar activiteiten van een zekere studentenvereniging kon gaan. Sinds pakweg 
halverwege mijn eerste jaar blijf ik dus de meeste weekenden in het Leidse – het 
ouderlijk huis is sindsdien eerder een soort vakantiehuis op het Twentse platt eland 
geworden, waar ik met enige regelmaat een weekend doorbreng.

Edoch, eens in de zoveel tijd is het toch weer eens tijd om een bezoek te 
brengen aan het land aan gene zijde van de IJssel. Mijn overstap in Woerden-Oost 
komt doorgaans tamelijk ongelukkig uit (waarbij ik in een halve minuut tijd het 
station door moet), met als gevolg dat ik regelmatig een half uur moet wachten 
en de tijdschriftenafdeling van de plaatselijke AKO leeg koop (niet dat ik leesstof 
tekort kom, maar dat terzijde). De trein brengt me verder: over de leegtes ten oosten 
van Utrecht, via Amersfoort en Apeldoorn, naar die watermassa die beschaving en 
barbarij van elkaar scheidt (wat zich aan welke kant bevindt laat ik aan de lezer 
over): de IJssel. Ik steek de brug bij Deventer over en ik weet: ik ben thuis.*

* Uiteraard komen hierna nog een overstap en twintig minuten in de trein, maar 
zoals iedere goede Tukker weet ben je thuis zodra je voorbij de brug bij Deventer 
bent.

Quinty
Wekelijks krijg ik vragen en 
opmerkingen over mijn reistijden. 
Ik woon na een half jaar studeren 
in Leiden en een jaar werken 
in Amsterdam nog steeds niet 
dichterbij mijn opleiding of werk. 
Ook heb ik nog niet echt actief 
gezocht naar een kamer dichter in de 
buurt. Dit heeft meerdere redenen, 
waarvan eentje juist het reizen is. Dat 
klinkt misschien wat raar voor de in 
Leiden-wonende student. De vragen 
en opmerkingen zijn namelijk 
meestal doordrenkt met afgrijzen. 
Toch geniet ik van het gehobbel en 
gebobbel van de bus, het feit dat ik 
mijn ogen kan sluiten als ik nog moe 
ben, dat ik nog eventjes naar muziek 
kan luisteren of Netfl ix kan kijken. 

Voor ik ging studeren, had ik 
mij voorgenomen erg productief te 
zijn tijdens mijn dagelijkse drie uur 
reistijd. Hier is alleen niks van terecht 
gekomen, maar dat wel zonder spijt. 
Ik ben er van overtuigd dat het leven 
niet vol kan zitt en met eff ectieve en 
effi  ciënte momenten. Soms heb ik 
een half uurtje rust nodig en die pak 
ik dan maar verplicht in mijn bus 
gevuld met toeristen. 
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In mijn geroemde carrière bij dit blad heb 
ik al veel mogen meemaken, waarvoor ik 
u vol gepaste trots graag terug verwijs 
naar mijn vorige artikelen, verslagen, 
reportages en wat wel niet allemaal meer. 
Maar hetgeen ik altijd het liefste deed en 
nog steeds doe voor mijn lezers waren 
de interviews. Niet zomaar interviews, 
neen, diepte-interviews.

Zo ook vandaag heb ik de 
eer om voor ons hooggeëerde 
verenigingsblad mevrouw de Praeses 
het spreekwoordelijke hemd van het lijf 
te vragen in een segment dat ik graag 
‘vragen naar de bekende weg’ noem 
om trouw in het thema van deze pyros-
editie te blijven. Een naam die natuurlijk 
komisch bedoeld is, maar zoals vaker 
in mijn artikelen weet ik met deze 
guitigheid ook de diepte in te duiken en 
daarmee eindelijk het spits af te bijten 
voor het interview.

Ik ken mevrouw de praeses als een 
mediator, de gulden middenweg van 
Prometheus die de koers zet, maar ook 
behoudt. Iedereen zal haar kennen als 
hét gezicht van bestuurlijk Prometheus, 
maar wat is eigenlijk haar persoonlijke 
koers? Welk pad bewandelt zij in het 
cultuur doordrenkte bos vol hobbels, 
krommingen en eikels langs de weg 
genaamd het leven? Telkens als ik 
deze verschijning voorbij zie komen 
vraag ik me toch weer af: zeilt zij met 

de wind van morgen, vliegt ze op de 
vleugels van vandaag of vaart ze toch 
stiekem liever terug naar de oevers van 
weleer? Allemaal vragen die ik met 
mijn geroemde interviewmethoden 
van kalmte, rust, doch spitsvondigheid 
beantwoord wil hebben. Zoals elke week 
rust ik niet tot de onderste steen boven is 
gelegd. Nu op naar het interview.

Ik ontmoet haar in een café in de 
Haarlemmerstraat en terwijl ik tijdens 
het wachten naar buiten tuur en verdwaal 
in de drukte van de straat, doch constant 
mijn ogen open houd of ze door de deur 
gelopen komt, schieten verscheidene 
vragen me door het hoofd: Hoe zal ik 
haar begroeten? Houd ik het formeel 
en buig ik door de knieën, geef ik een 
handkus en wuif daarmee de formaliteit 
met de noorderzon mee of geef ik een 
hand en glimlach beleefd? Een eerste 
indruk is cruciaal voor een mens, zo 
herinner ik me nog een keer op reis door 
het Peruaanse deel van Sassenheim… 
Echter bespaar ik u die kostelijke 
anekdote tot een later moment, voordat 
ik teveel afdwaal. Ik sta er nou eenmaal 
om bekend altijd bij de kern te blijven, 
maar via de goed gekozen afslagen toch 
de grenzen van een persoon te laten 
zien zonder de schijnwerper van de 
geïnterviewde in kwestie weg te nemen. 
Dat gezegd hebbende komt mevrouw 
de Praeses met de middagzon in de rug 

Dit artikel dient gelezen 
te worden in de stem van 

Ivo Niehe die ’24 uur met’ 
presenteert als hij lid was 

geweest van Prometheus en 
zelfb enoemd gastredacteur 

was bij de Pyros. Een 
hypothetisch interview 

conform dit concept:

Een diepte-interview
met mevrouw de Praeses

door
Patrick Daamen

aangeschreden en kan het interview 
beginnen.

 
Dag mevrouw, zoals altijd de eerste 
vraag is: kan ik wat voor u laten 
inschenken?

Jazeker, doe maar een theetje en zeg 
alsjeblieft geen ‘u’. We schelen hooguit 
een paar jaar.

 
Maar natuurlijk mevrouw, zoals u 
wenst. Iets wat mij erg is opgevallen 
toen ik met leden van Prometheus 
sprak is dat ze nogal voelde dat er niet 
naar ze geluisterd werd, heeft u iets te 
zeggen op deze noodkreet vanuit dit 
ongehoorde deel van Prometheus?

Weet je heel zeker dat ze zich niet 
gehoord voelden binnen Prometheus of 
op dat moment in het gesprek met jou? 
Zeg trouwens maar ‘je’ hoor.

 
Hoezo zegt u dat, ik sta namelijk te 
boek als empathisch interviewer, echt 
een luisterend oor. 

Nee niks hoor, zomaar. Laten we 
doorgaan naar de volgende vraag en ik 
heb liever dat je me tutoyeert, dat ge-‘u’ 
is nergens voor nodig hoor.

 
Dat lijken me inderdaad prachtige 
woorden om mee af te sluiten, ik dank 
u zeer vriendelijk voor uw tijd. Gezien 
ik helaas word beperkt in ruimte in ons 
blad moet ik het bij de kern van het 
interview houden. Ik dank u voor uw 
aandachtige antwoorden en wellicht tot 
een volgende keer.

 
Ik kijk terug op wederom een geslaagd 
interview. Waar openheid, aandacht en 
respect van beide kanten kwam. Een 
diepte-interview in ultima forma, waar 
de gast en het gesprek centraal stonden. 
Volgende week een persoonlijk interview 
met Carel Stolker over de verhoging van 
de lidmaatschap contributie van de High 
Society. ■

Mijn fi ets en ik
door
Kim Vogelzang

Als je in Leiden woont, is 

het bijna onmogelijk om 

te functioneren zonder 

fi ets. Eerstejaars Kim was 

dan ook waanzinnig blij 

toen hen op het eerstejaars 

festival tijdens de

EL CID van 2017 een fi ets 

had gewonnen. 

Met de blauwe wielen en het dikke, 
felroze frame was het nogal een intense 
en opvallende fi ets. Ik zou mezelf niet 
zijn als ik niet had geprobeerd de fi ets 
nog opvallender te maken. Ik zett e er 
een groot paars mandje op en deed 
gekleurde sterretjes op de spaken. Ik 
durf met enige zekerheid te zeggen dat 
ik vanaf dat moment een van de meest 
opvallende fi etsen in Leiden had.

In veel opzichten lijken mijn fi ets 
en ik op elkaar. Mijn fi ets en ik zijn 
uniek en worden door veel mensen 
gezien als anders. Mijn fi ets is vrolijk 
en praktisch een bewegende regenboog. 
Dat is ook best een accurate manier 
om mij te beschrijven. We wijken op 
zijn zachtst gezegd een beetje af van 
de norm. Dit zorgt ervoor dat het soms 
moeilijk is om in bestaande hokjes te 
passen. Mijn fi ets past met moeite in het 
gemiddelde fi etsenrek. Ook voor mij als 
non-binair* persoon zijn er maar weinig 
standaardhokjes waar ik goed in pas.

 Voor alles en iedereen is in 
onze samenleving een bepaalde ruimte 
aangewezen, waar we ons in moeten 
passen om elkaar niet tot last te zijn. Mijn 
fi ets is groot en aanwezig, met een breed 
mandje. Het is niet altijd makkelijk om 
deze fi ets in de bestaande hokjes, smalle 
fi etsenstallingen, te proppen. Wanneer ik 
mijn fi ets toch in een gemiddelde stalling 
stouw, raakt hij beschadigd. Wanneer ik 
mijn fi ets naast de stalling zet, staat hij 
andere mensen in de weg. Mijn fi ets 
wordt geregeld omver gegooid, omdat 
hij door zijn afwijkende vorm lastig is 
voor anderen. 

Toen ik een tijdje terug voor de 
zoveelste keer mijn fi ets van de grond 
moest rapen, realiseerde ik me dat dit 
ook op mij van toepassing is. Ik moet 
me vaak noodgedwongen in bestaande 
hokjes forceren, omdat dit van mij 
wordt verwacht. Wanneer ik me niet 
aan de bestaande hokjes aanpas, zien 
anderen mij als een ongemak.  Om deze 

mensen niet tot last te zijn gebruik ik het 
verkeerde toilet en verbeter ik mensen 
niet wanneer ik met zij of haar wordt 
aangesproken. Zolang ik me aan deze 
bestaande normen houd, mag ik er zijn. 

Elke keer dat mijn fi ets omvalt, 
ontstaat er een deukje. Hoewel één 
deukje geen probleem hoeft te zijn, 
stapelt zich dit op, en worden alle 
deukjes samen uiteindelijk wel een 
probleem. Deze deukjes zijn bij mij niet 
aan de buitenkant te zien, maar voelen 
precies hetz elfde. 

Deze deukjes voelen onvermijdelijk, 
maar dat zijn ze niet. Juist wanneer je van 
de norm afwijkt is het belangrijk om je 
ruimte te claimen. Het is soms makkelijk 
om je aan te passen aan wat anderen van 
je willen, om hen niet tot last te zijn. Deze 
aanpassingen kunnen echter zó ver gaan, 
dat je je eigen geluk uit het oog verliest. 
Uiteindelijk is mijn geluk meer waard 
dan het gemak van anderen. Ik moet 
mijn leven kunnen leven zonder mij 
continu aan te passen of ongemakkelijk 
te voelen, en de maatschappij moet maar 
eens met mij meebewegen. Ik heb wel 
genoeg gedaan, denk ik zo. 

Mijn fi ets verdient die deukjes niet, 
en ik ook niet. Ik verdien het om mezelf 
te zijn, wat de maatschappij ook zegt. 
De hokjes zullen zich aan ons moeten 
aanpassen, niet andersom. Ik ben Kim, 
en ik ben non-binair. En mijn fi ets? Die 
laat ik niet meer omgooien. ■

* = Non-binair is een parapluterm voor 
mensen die zich niet thuis voelen in 
de binaire gendercategorieën man of 
vrouw.
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Verzet je klokje: hoe krijg je een
jetlag en wat kun je ertegen doen?

door
Sterre Mulder

Symptomen
Een jetlag wordt ook wel beschreven als 
het time zone change syndrome, met een 
uitgebreide lijst aan symptomen. Voor de 
hand liggen insomnia, vermoeidheid en 
verminderde concentratie, vanwege het 
verstoorde slaap-waakritme. Als je naar 
het oosten bent gereisd, voel je je pas 
moe zodra het licht wordt, terwijl je juist 
te vroeg wakker wordt als je verplaatsing 
westelijk is. Maar bij sommigen ontwricht 
de omschakeling meer dan alleen de 
nachtrust. Ook kan het verteringsstelsel 
van slag raken wat leidt tot diarree en 
verlies van eetlust. Door de algehele 
staat van verwarring in je lichaam zijn 
ook hoofdpijn, geïrriteerdheid en een 
gedesoriënteerd, lethargisch gevoel 
veelgehoorde klachten. Gezellig als je 
net aan bent op je bestemming, of thuis 
weer aan het werk moet. Het kan nog 
erger. Denk aan mensen zoals Avicii, 
die continue de wereld rondvloog en 
soms een constante jetlag had. Als je je 
zo vaak moet aanpassen aan een ander 
ritme, kan de biologische klok dermate 
verstoord raken dat depressie, diabetes 
en een onregelmatige menstruatiecyclus 
optreden. Aangezien ook celdeling 
afh angt van het moment van de dag, zijn 
ernstige verstoringen van het circadiane 
ritme ook geassocieerd met kanker. Dit 
is echter alleen duidelijk aangetoond in 
proefdieren. 

Het circadiane ritme 
Hoe werkt die biologische klok 
eigenlijk? Sommige planten openen hun 
bladeren overdag, en ’s nachts sluiten 
ze weer om vochtverlies te beperken. 
Deze cyclus blijft zelfs in stand als er 
helemaal geen licht is. Hoe bijzonder dit 
ook lijkt, wij mensen hebben eenzelfde 
soort biologische klok. In plaats van de 
positie van gebladerte, bepaalt onze klok 
alertheid en slaperigheid. Daarnaast 
worden ook andere processen beïnvloed, 

zoals je cognitief vermogen, eetlust, 
lichaamstemperatuur, hartfunctie en 
het cortisol niveau (het zogenaamde 
‘stresshormoon’). Bijna alle cellen van je 
lichaam doen hieraan mee. Zelfs de helft 
van hun moleculen die rondzwemmen 
en wat klusjes uitvoeren in je cellen is 
onderhevig aan regulatie door de wijzers 
van de biologische klok. 

De ultieme machthebber (oscillator) 
is de nucleus suprachiasmaticus (SCN) 
diep in de hersenen. Deze stuurt, via 
ondergeschikte circadiane oscillatoren, 
alle cellen aan. Net als de plant zou je 
iemand in een donker hokje kunnen 
zett en. Zelfs zonder enige stimuli houdt 
de SCN een cyclus van ongevéér 24 uur 
in stand. Dit heet het ‘circadiane ritme’, 
afk omstig van het Latijnse circa (rond) 
en dies (dag). De SCN is wel slim, maar 
kan dus geen perfecte 24-uurscyclus in 
stand houden. Daarvoor zijn externe 
stimuli nodig. Die worden zeitgebers 
genoemd en sturen het SCN ritme bij in 
overeenstemming met de omgeving. En 
juist die zeitgebers lopen na een lange 
vlucht helemaal uit de pas met je eigen 
innerlijke biologische klok. Dit is de 
oorzaak van die vervelende jetlag. 

Zeitgebers
De belangrijkste zeitgeber voor het 
circadiane ritme is, zoals je misschien 
wel verwacht, (zon)licht. De SCN is 
direct verbonden met zenuwen vanuit 
het netvlies. Zo regelt de SCN onder 
invloed van de stimulus van licht, of 
de afwezigheid daarvan, de productie 
van melatonine. Dit hormoon speelt 
een belangrijke rol bij de overgang van 
waken naar slapen. Niet zo gek dus dat 
onverwacht licht dit systeem verstoort. 
Een van de belangrijkste maatregelen 
om over je jetlag heen te komen is dan 
ook: ga overdag naar buiten en zorg dat 

Als je (nog) geen fl ygskam 

(vliegschaamte, mijn 

favoriete Zweedse woord) 

hebt en dus wel eens 

verre vliegreizen maakt, 

zal je het waarschijnlijk 

wel kennen: een jetlag. 

Vermoeidheid, hoofdpijn, 

geïrriteerdheid: geen 

prett ig begin van je 

vakantie. Maar waarom 

heeft ons lichaam zoveel 

moeite zich aan te passen? 

En wat kun je doen om die 

vervelende symptomen te 

ontlopen?

je veel licht ziet. Zo zal je melatonine 
productie worden gestimuleerd op gang 
te komen op het tijdstip waarop je wilt 
slapen. 

Andere zeitgebers zijn onder 
andere fysieke activiteit, sociale 
interactie, temperatuur en eetpatroon. 
Die midnight snack kun je dus beter toch 
maar laten staan, al voelt het of je wilt 
ontbijten. Als je eet en actief bent tijdens 
de dag, helpt dat om je eigen klok gelijk 
te zett en aan die van je omgeving. 

Verschillen
Het kan zijn dat je zelf vrolijk fl uitend 
overschakelt naar het nieuwe ritme, 
terwijl je medereizigers dagenlang moe 
en chagrijnig zijn. Dat is niet zo vreemd. 
Het vermogen van circadiane ritmes om 
zich aan te passen verschilt namelijk per 
persoon. Over het algemeen ervaren 
ouderen meer last, net als mensen met 
veel stress, een ongezonde leefstijl en 
long-, hart- en diabetes patiënten. 

Afgezien van deze factoren, waaraan 
je niet zo snel iets kan veranderen, zijn 
er nog meer zaken die de ernst van je 
symptomen bepalen. Dehydratatie, 
alcohol, cafeïne en langere 
tijd stilzitt en zijn allemaal 
niet bevorderlijk voor 
je slaapcyclus in het 
algemeen, en kunnen dus 
ook een jetlag versterken. 
Ten slott e maakt het uit welke 
kant je op vliegt. Omdat je 
richting het 

westen e x t r a 
tijd hebt in je dag, 

en dus meer tijd hebt op je aan te 
passen, zijn reizigers gemiddeld eerder 

hersteld dan zij die naar het oosten gaan. 
Een onderzoek1 heeft aangetoond dat 
voor een reis met zes uur tijdsverschil, 
je gemiddeld negen dagen nodig hebt 
om er helemaal boven op te komen 
als je richting het oosten bent gereisd. 
Wanneer je een even lange reis maakt 
naar het westen, zijn dat slechts twee tot 
vier dagen. 

Tips
Wat kun je doen om je circadiane ritme 
zo snel mogelijk in harmonie te brengen 

met een nieuwe omgeving? Natuurlijk 
helpt het om een paar dagen voor de 
reis alvast wat eerder of later te gaan 
slapen en op te staan, voor een reis naar 
het oosten respectievelijk het westen. 
Probeer tijdens de vlucht alcohol en 
cafeïne te vermijden, en genoeg water 
te drinken. Ook helpt het om regelmatig 
te bewegen en te slapen wanneer het in 
de nieuwe tijdzone nacht is. Er wordt 
aangeraden om bij aankomst niet meteen 
een zware maaltijd te nutt igen en zo snel 
mogelijk het plaatselijke slaappatroon 
aan te nemen. 

Met deze tips in het achterhoofd 
hoop ik dat je bij je volgende reis erin 

van hun moleculen die rondzwemmen 
en wat klusjes uitvoeren in je cellen is 
onderhevig aan regulatie door de wijzers 
van de biologische klok. 

De ultieme machthebber (oscillator) 
is de nucleus suprachiasmaticus (SCN) 
diep in de hersenen. Deze stuurt, via 
ondergeschikte circadiane oscillatoren, 
alle cellen aan. Net als de plant zou je 
iemand in een donker hokje kunnen 
zett en. Zelfs zonder enige stimuli houdt 
de SCN een cyclus van ongevéér 24 uur 
in stand. Dit heet het ‘circadiane ritme’, 
afk omstig van het Latijnse circa (rond) 

 (dag). De SCN is wel slim, maar 
kan dus geen perfecte 24-uurscyclus in 
stand houden. Daarvoor zijn externe 
stimuli nodig. Die worden zeitgebers
genoemd en sturen het SCN ritme bij in 
overeenstemming met de omgeving. En 
juist die zeitgebers lopen na een lange 
vlucht helemaal uit de pas met je eigen 
innerlijke biologische klok. Dit is de 
oorzaak van die vervelende jetlag. 

De belangrijkste zeitgeber voor het 
circadiane ritme is, zoals je misschien 
wel verwacht, (zon)licht. De SCN is 
direct verbonden met zenuwen vanuit 
het netvlies. Zo regelt de SCN onder 
invloed van de stimulus van licht, of 
de afwezigheid daarvan, de productie 
van melatonine. Dit hormoon speelt 
een belangrijke rol bij de overgang van 
waken naar slapen. Niet zo gek dus dat 
onverwacht licht dit systeem verstoort. 
Een van de belangrijkste maatregelen 
om over je jetlag heen te komen is dan 
ook: ga overdag naar buiten en zorg dat 

terwijl je medereizigers dagenlang moe 
en chagrijnig zijn. Dat is niet zo vreemd. 
Het vermogen van circadiane ritmes om 
zich aan te passen verschilt namelijk per 
persoon. Over het algemeen ervaren 
ouderen meer last, net als mensen met 
veel stress, een ongezonde leefstijl en 
long-, hart- en diabetes patiënten. 

Afgezien van deze factoren, waaraan 
je niet zo snel iets kan veranderen, zijn 
er nog meer zaken die de ernst van je 
symptomen bepalen. Dehydratatie, 
alcohol, cafeïne en langere 
tijd stilzitt en zijn allemaal 
niet bevorderlijk voor 
je slaapcyclus in het 
algemeen, en kunnen dus 
ook een jetlag versterken. 
Ten slott e maakt het uit welke 
kant je op vliegt. Omdat je 
richting het 

westen e x t r a 
tijd hebt in je dag, 

en dus meer tijd hebt op je aan te 
passen, zijn reizigers gemiddeld eerder 

hersteld dan zij die naar het oosten gaan. 
Een onderzoek1 heeft aangetoond dat 
voor een reis met zes uur tijdsverschil, 
je gemiddeld negen dagen nodig hebt 
om er helemaal boven op te komen 
als je richting het oosten bent gereisd. 
Wanneer je een even lange reis maakt 
naar het westen, zijn dat slechts twee tot 
vier dagen. 

Tips
Wat kun je doen om je circadiane ritme 
zo snel mogelijk in harmonie te brengen 

zult slagen je geliefde SCN minder in de 
war te brengen. Al is het natuurlijk het 
beste helemaal niet te vliegen! ■

1 = htt ps://touroscholar.touro.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1017&context=sjlcas
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De degradatie van Almere en de spatie in 
Nieuw Vennep: stationsnamen onder de loep

door
Freek van Vliet

            Mijn favoriete
            stationsnamen
7. Veenendaal De Klomp
6. Hardinxveld Blauwe Zoom
5. Hoorn Kersenboogerd
4. Bovenkarspel Flora
3. Waddinxveen Triangel
2. Purmerend Overwhere
1. Heerlen Woonboulevard

            Opvallendste
            naamswijziging
3. Delft Zuid > Campus
       Enschede Drienerlo > Kennispark
    Tilburg West > Universiteit

Alle drie deze steden wilden de 
stations meer allure geven door 
een verwijzing naar de kennis-
instituten in de buurt. Verder 
bestond in Enschede het landgoed 
Drienerlo al niet meer en was er in 
Tilburg inmiddels een westerlijker 
gelegen station.

 
2. Schiphol > Schiphol Airport

Het zal genoeg mensen ontgaan 
zijn, maar in 2015 kreeg station 
Schiphol de toevoeging ‘Airport’, 
vooral bedoeld voor de hordes 
verwarde buitenlandse reizigers.

1. Eindhoven Beukenlaan > 
      Eindhoven Strijp-S (mét streepje!)

Strijp-S is een voormalig industrie-
park van Philips in het stadsdeel 
Strijp (in het rijtje met Strijp-T 
en Strijp-R) en inmiddels een 
booming wijk. “Het station krijgt 
niet alleen een andere naam,” 
klonk het bij de onthulling, “het 
gaat ook om een andere beleving.”

Stations met streepjes
Wat hebben de stations Nieuw Vennep, Santpoort Noord en Boven Hardinxveld 
met elkaar gemeen? In de namen van deze stations staat steeds een spatie, terwijl de 
treinen hier stoppen in Nieuw-Vennep, Santpoort-Noord en Boven-Hardinxveld, 
allemaal mét een koppelteken tussen de twee woorden. Dat lijkt dus zo’n gevalletje 
van gênant onjuist spatiegebruik, daar op de blauwe naamborden op de stations.

Maar nee, er is wel degelijk een reden voor het ontbreken van de streepjes. 
De NS heeft het koppelteken namelijk gereserveerd voor stationsnamen die uit 
twee plaatsnamen bestaan. Dat zijn er nogal wat: van Naarden-Bussum tot Ede-
Wageningen, van Heemstede-Aerdenhout tot Driebergen-Zeist en van Kruiningen-
Yerseke tot Hoogezand-Sappemeer. En omdat het station van Nieuw-Vennep niet 
tussen twee dorpjes ligt die Nieuw en Vennep heten, is het dan maar voor de 
duidelijkheid station ‘Nieuw Vennep’ geworden.

Ook bij wijken of stadsdelen staat er geen streepje in de stationsnaam: het 
station in stadsdeel Amsterdam-Zuid heet ‘Amsterdam Zuid’, met een spatie, net 
als station ‘Veenendaal West’ in de wijk Veenendaal-West, niet te verwarren met 
station ‘Veenendaal-De Klomp’, waarin we wel een koppelteken schrijven, omdat 
De Klomp geen wijk is, maar een eigen dorpje (ook al heeft het maar 465 inwoners).

Dat deze regels verwarring en zelfs heuse complott heorieën kunnen 
veroorzaken, bewijst station Nijmegen Lent. Lent is een plaatsje dat weliswaar 
tot de gemeente Nijmegen behoort, maar zeer zeker een eigen dorp is, met 11.000 
inwoners. Volgens de NS-regels zou het station bij Nijmegen en Lent dan ook 
Nijmegen-Lent moeten heten, met een koppelteken, net als bij bijvoorbeeld station 
Breda-Prinsenbeek, dat gedeeld wordt door de grote stad Breda en het dorp 
Prinsenbeek (gemeente Breda, maar een eigen plaatsnaam).

Op de onvolprezen website stationsweb.nl (‘Nederlands grootste online 
verzameling stationsfoto’s’) woedt dan ook een discussie over de spatie in station 
Nijmegen Lent, die pas van de laatste jaren blijkt te zijn. “Het station heett e bij 
de heropening Nijmegen-Lent”, schrijft de fanatieke Nick. “Het streepje tussen de 
beide namen geeft aan dat het twee verschillende plaatsen zijn (Nijmegen & Lent). 
Maar inmiddels heeft de gemeente de naam laten veranderen naar Nijmegen 
Lent (zonder streepje, wat volgens de NS-naamgeving betekent dat Lent een wijk 
van Nijmegen is). Deze naamswijziging impliceert duidelijk dat Nijmegen in 
de toekomst het dorpje Lent gaat annexeren.” Zo zie je maar wat het al dan niet 
schrijven van een koppelteken teweeg kan brengen. Illuminati confi rmed!!!

Even centraal
Voor Nederlandse steden leek het in december 
wel een show van Oprah: you get a central 
station and you get a central station! Opeens 
kregen de stations Eindhoven én Amersfoort 
de prestigieuze toevoeging ‘Centraal’. 

Een heuse eretitel, want alleen stations 
die door de stationsnamencommissie van 
ProRail op tien criteria (!) zijn getoetst, 
kunnen prijken met ‘… Centraal’. Amsterdam 
was lange tijd de enige stad met een ‘centraal 
station’: het belangrijkste station van de 
hoofdstad mocht zich vanaf 1889 zo noemen. 
Utrecht volgde in 1938 met de toevoeging 
‘CS’, Rott erdam in 1954 en Den Haag in 1975.

Almere maakte een vliegende start toen 
het nieuwe station in 1987 openging en meteen 
Almere CS werd gedoopt. Twaalf jaar later 
volgde echter de ultieme vernedering: dit ooit 
zo veelbelovende station werd gedegradeerd 
naar ‘Almere Centrum’. Vanwege nieuw 
beleid: voortaan kwamen alleen stations met 
meer dan 40.000 in- en uitstappers per dag 
nog in aanmerking voor de eretitel. Stations 
die weliswaar centraal liggen, maar toch 
minder prominent zijn, moeten het doen met 
het ietwat treurige ‘Centrum’: zie ook Ede, 
Veenendaal en Schiedam.

Extra pijnlijk voor Almere: vlak voordat 
de stad z’n ov-trots verloor, kreeg ons eigen 
Leiden in 1997 wél het predicaat dat in 
Flevoland werd uitgebannen. Leiden was 
de eerste stad die offi  cieel ‘Centraal’ als 
stationsnaam in gebruik nam, en niet ‘CS’. In 
2000 volgden de andere vier steden met een 
centraal station dit voorbeeld.

Inmiddels lijken de criteria iets losser 
geworden. Na Arnhem in 2015 sloten vorig 
jaar dus ook Eindhoven en Amersfoort aan in 
het rijtje. Vooral Eindhoven neemt een loopje 
met de eisen: hoewel een station voor de 
toevoeging ‘Centraal’ een internationale trein 
moet binnen zien rijden, is dit in Eindhoven 
geenszins het geval. En voor de eis dat een 
stad in totaal drie stations moet hebben, 
hebben de Eindhovenaren heel creatief de 
evenementenhalte bij het Philips Stadion 
meegeteld.

De run op de stationseretitel lijkt nog 
niet voorbij. Ook Enschede, Zwolle en 
Nijmegen hebben interesse. En – awkward 
– het afgedropen Almere overweegt ook 
een nieuwe poging te doen. Aan een 
naamswijziging hangt overigens wel een 
prijskaartje: ongeveer anderhalve ton, die 
voor rekening komen van de gemeente.

Verval.
Een tweeluik.

TOP7

TOP3
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De emotionele rit naar mijn rijbewijs
door
Quinty van der Zee

Een rijbewijs. Afgelopen zomer besloot ik koste wat het kost 
het welbekende roze pasje te willen halen. Niet lett erlijk koste 
wat het kost, dus voor ik echt begon had ik eerst nog stevige 
onderhandelingen met mijn ouders over hoeveel ieder zou 
betalen. 

Wel had ik mij voor deze onderhandeling al ingeschreven 
bij een rijschool en mijn eerste lessen ingepland. Dit inschrijven 
en plannen deed ik net voor mijn laatste schoolexamens, die 
weer net voor mijn eindexamens plaatsvonden. Het 
was achteraf gezien dus waarschijnlijk 
studieontwijkend gedrag. Een 
nogal dure manier, dat wel. En 
misschien ook wel iets waar 
ik, nu ik er op terugkijk, 
soms spijt van heb. 

De eerste lessen 
vonden plaats in 
de laatste week 
van mijn lange 
zomervakantie. 
Het was de 
week waarin ik 
achtt ien werd 
en de week 
waarin ik mij 
voorbereidde 
op de 
u n i v e r s i t e i t 
(dat was meer 
een mentaal 
proces waarvoor 
ik vooral veel 
tijd besteedde aan 
uitslapen, maar dat 
terzijde). Ik had al wat 
geoefend in zo’n simulatie-
geval met een hele agressieve 
robot-instructeur, dus de eerste keer 
dat ik op de bestuurdersstoel zat, voelde 
ik mij vrij zeker. Sure, het enige wat ik deed was 
op een boerenland-weggetje telkens starten, gassen, remmen, 
maar het voelde alsof het halen van mijn rijbewijs een simpel 
karweitje zou worden.

In de weken die volgden sloeg dat zekere gevoel langzaam 
om. Ik merkte dat het niet oplett en tijdens de verkeerslessen 
in groep zeven nu terugkwam als een soort slechte karma. Ik 
had vrijwel geen benul wat alle borden betekenden en hoe 
kruispunten werkten. Het feit dat ik, ondanks mijn vrouw-zijn, 

heel slecht ben ik meerdere dingen tegelijk doen, werkte ook 
niet echt mee. 

Autorijden vraagt heel veel dingen van je, tegelijkertijd. Ik 
moest kijken -heel veel kijken- en tegelijkertijd ook dat grote 
gevaarte besturen. Daarnaast moest ik me aan de regels houden, 
die ik dus niet kende. Ook zat er steeds een andere instructeur 
naast me, wat allemaal voor nog meer afl eiding zorgden. De 
ene instructeur was heel geïnteresseerd in mijn mening over 

politiek, tot ‘ie hoorde dat ik lid ben van een partij die 
niet zo pro-auto is. De ander was ongeveer 

mijn leeftijd en kende allemaal mensen 
die ik ook ken en ondanks dat 

dat heel leuk klinkt, was het 
vooral erg ongemakkelijk. 

Ook had ik stinkende 
exemplaren. Eentje 

stonk naar rook, de 
ander naar van die 

goedkope auto 
luchtverfrisser. 

Na een 
aantal lessen 
kreeg ik wéér 
een nieuwe 
ins t ruc teur . 
Een aardige 
niet-stinkende 
man, die 
d u i d e l i j k 

uitlegde wat ik 
moest doen. Ik 

had het geluk een 
aantal keer met hem 

te kunnen autorijden en 
eindelijk wat vastigheid 

te hebben in de lessen. 
De omgeslagen zekerheid 

sloeg weer een beetje terug. De 
onzekerheid die was gekomen door mijn 

gebrek aan kennis en multitask-kwaliteiten 
begon gelukkig weer af te brokkelen. Desondanks zat ik nog 
met enig regelmaat met tranen in mijn ogen als de auto weer 
eens stil werd gezet omdat ik bijna iets illegaals of potentieel 
dodelijks deed. Toch werd mijn algehele autorij-ervaring een 
stukje positiever. 

Tot ik op een gegeven moment weer een nieuwe 
instructeur kreeg. Ik zat in mijn laatste paar lessen en mijn 
examen was al ingepland. Deze keer zat er een vrouw naast 

studieontwijkend gedrag. Een 
nogal dure manier, dat wel. En 
misschien ook wel iets waar 
ik, nu ik er op terugkijk, 

De eerste lessen 
vonden plaats in 

tijd besteedde aan 
uitslapen, maar dat 
terzijde). Ik had al wat 
geoefend in zo’n simulatie-
geval met een hele agressieve 
robot-instructeur, dus de eerste keer 

mijn leeftijd en kende allemaal mensen 
die ik ook ken en ondanks dat 

dat heel leuk klinkt, was het 
vooral erg ongemakkelijk. 

Ook had ik stinkende 
exemplaren. Eentje 

stonk naar rook, de 

aantal keer met hem 
te kunnen autorijden en 

eindelijk wat vastigheid 
te hebben in de lessen. 

De omgeslagen zekerheid 
sloeg weer een beetje terug. De 

me, die heel bot bleek te zijn. Erg eerlijk, maar wel wat 
hard. Ze liet me eerst zo’n duizend keer hetz elfde rondje 
rijden van tweehonderd meter en vertelde me daarna dat 
ik eigenlijk nog helemaal niks kon. 

Nadat ik weer thuis was aangekomen, was ik vooral 
verdrietig. Het ging om veel geld en ook wel een beetje 
over mijn zelfrespect. Het autorijden legde namelijk 
een slechte eigenschap van mij bloot. Ik heb normaal 
gesproken weinig onzekerheden over de dingen die ik 
doe, vooral omdat ik altijd kies voor de dingen waar ik 
goed in ben. In autorijden bleek ik echter geen talent te 
zijn. Het kostt e mij veel moeite het te leren, en normaal 
zou ik dan stoppen en een nieuwe bezigheid zoeken. Deze 
keer had het me alleen al erg veel geld gekost en ging het 
deels ook om het voldoen aan verwachtingen. Om mij 
heen haalde iedereen zijn rijbewijs en anders hadden ze 
‘m al even op zak. Het voelde als een verplichting om een 
zelfstandige, vrij verplaatsbare volwassene te worden. Ik 
kon dus niet stoppen. 

Uiteindelijk heb ik, met wat extra lessen, mijn 
rijexamen op de ingeplande eerste poging gewoon 
gehaald. Hieraan ging wel het bijna stuk rijden van 
de zijspiegels vooraf en ook het fi leparkeren tijdens 
het examen ging absoluut niet soepel. Toch vond de 
examinator mijn rijkunsten voldoende (een 6,5 om 
precies te zijn). 

Na mijn examen heb ik in totaal zes keer gereden, 
denk ik. Waarvan ik een keer de motor tien keer achter 
elkaar liet afslaan, een keer door rood reed omdat ik 
te langzaam optrok en een keer bijna de auto van de 
buurman inramde. De afgelopen twee maanden heb ik 
dan ook niet meer gereden, bang dat ik iets of iemand 
sloop. 

Het weinige rijden komt ook gewoon omdat ik 
nooit hoef te rijden. Mijn leven speelt zich grotendeels af 
in Volendam, Leiden en Amsterdam en op deze plekken 
kom en verplaats ik mij veel makkelijker met het OV en 
de fi ets. Het halen van mijn rijbewijs was achteraf gezien 
dus vooral heel onzinnig, in ieder geval in deze fase van 
mijn leven. 

Het worden van een zelfstandige en vrij 
verplaatsbare volwassene was dus nog niet echt nodig, 
omdat dit vanzelf al gebeurde toen ik ging studeren. Ik 
reis dagelijks grote afstanden, en dat zonder een auto of 
mijn rijbewijs nodig te hebben. Dat is ook de reden dat 
ik soms spijt voel over het halen van mijn rijbewijs. Het 
heeft me heel veel geld gekost, en vooral ook heel veel 
tijd en tranen, maar het was nu nog niet nodig geweest.

Eén voordeel had het wel: ik werd geconfronteerd 
met een van mijn slechte eigenschappen. En dat terwijl 
ik er niet aan toe kon geven en dus mijn eigen slechte 
gewoontes even aan de kant moest zett en. De rijlessen 
waren dus toch heel leerzaam, al misschien niet geheel 
op de manier die ik had verwacht. 

Vanaf nu ga ik ook weer proberen deze slechte 
eigenschap te verslaan, als goed voornemen zo midden in 
het jaar. Ik ga gewoon blijven oefenen in de twintigjarige 
auto van mijn moeder. Het is toch niet zo erg als dat 
koekblik nog wat deuken en plekken oploopt. ■

Geachte reizigers,
Als kersverse inwoner van Leiden ga ik niet meer zo vaak 

met de trein. Dat betekent niet dat ik nooit in de trein zit, nee 
nee, helaas is dat niet het geval.

Nee, ik heb het vrij weekend-OV, zodat ik op en neer naar 
Groningen kan. En wat is mij dat een rit zeg. Drie uur lang met 
de nodige mentale en fysieke bagage in de trein naar het hoge 
noorden.

Ik kan genoeg horrorverhalen vertellen over mijn drie 
uur durende ritt en, twee keer in een weekend. Maar het ergste 
wat er mij is overkomen, is een extra weekje in Leiden blijven.  
Vanwege werkzaamheden op het spoor of omdat ik  net een 
keer extra moest overstappen. Valt allemaal wel mee, denk ik 
dan.

De trein is niet alleen transportatie, een middel om van de 
ene naar de andere plek te komen. Maar je gedachten gaan ook 
mee op reis. Soms kom je met ideeën, los je moeilijke problemen 
op of verzin je complete verhalen (ik was van plan dit artikel in 
de trein te schrijven, maar dat ben ik vergeten te doen). Het ene 
moment begint de trein te rijden en het volgende moment rijdt 
die trein je eindbestemming voorbij.

De rit kan je kalmeren. Wetend dat je op weg naar huis 
bent, of juist niet. Het ligt er maar net aan waar die trein je naar 
toe brengt. Een concert, een begrafenis, je vrienden of gewoon 
naar huis. De trein geeft iedereen vrijheid om zelfstandig ergens 
te komen, zeker als je nog geen auto kan rijden. Het klinkt 
misschien een beetje als een probleem voor kinderen, maar maak 
je geen zorgen. Zelfs ik kan nog niet rijden. Ik heb het tot nu toe 
nog niet echt nodig gehad, zo’n rijbewijs, want ja, ik ging elke 
dag met de trein naar de middelbare school en tegenwoordig 
fi ets ik lekker in tien minuten naar de Uni! En als ik ergens heen 
wil, is het altijd makkelijker om even de trein te pakken. Ook 
die drie uur durende rit naar huis doe ik liever in de trein, want 
daar kan ik lekker iets voor mezelf doen in plaats van twee en 
een half uur te moeten rijden. Het is ook een stuk goedkoper en 
milieuvriendelijker. Omdat ik al milieuvriendelijk met de trein 
ga, hoef ik me ook niet meer schuldig te voelen als ik m’n plastic 
rietje in m’n pakje Fristi prik.

Zo kan je ver komen, in je eentje in de trein. Totdat je leuke 
plannen maakt EN DE NS BESLUIT TE GAAN STAKEN.

Dan wordt het misschien toch tijd om een rijbewijs te 
halen… ■

Geachte
reizigers

door
Kira Beijers
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Houtvlotten op de Rijn – Over drijvende 
dorpen en vervoer in vervlogen tijden

door
Marciano de Bruin

“Houtvlott en…?” Wanneer ik vertel over mijn scriptieonderwerp 
zijn de eerste blikken vaak gevuld met onbegrip en vertwijfeling. 
Wat is er in vredesnaam het vermelden waard over houtvlott en? 
Wie houdt zich daarmee bezig? Nou ja, ik dus. En wanneer ik 
de eerste reacties even laat voor wat ze zijn en verder ga met 
vertellen, zie je vaak stiekem al snel een twinkeling in de ogen 
verschijnen. Die houtvlott en, dat waren namelijk kolossale 
gevaartes ter groott e van een moderne mammoett anker, 
wekenlang drijvend over de Rijn van het Zwarte Woud naar 
Dordrecht. Tijdens de vaart leefden en werkten er honderden 
mannen op deze drijvende dorpen, en werden enorme 
houtmassa’s vervoerd. “Oké verrek, dit is best gaaf.” 

Dat dacht ik dus ook, toen ik een tijd geleden voor het 
eerst zo’n vlot in het klein zag nagebouwd in een museum 
in Dordrecht. Ik studeerde geschiedenis aan de Erasmus 
Universiteit en daar was eigenlijk vooral aandacht voor de 
opkomst van Rott erdam als wereldhaven, gedreven door de 
industrie en ‘smerige’ producten als staal en olie. Wat een 
contrast met dat slaperige Dordrecht en de aan elkaar gebonden 
boomstammen die eeuwenlang onze richting opdreven vanuit 
de diepe Duitse wouden. 

Die Holländerfl oße
De aanwezigheid van die vlott en komt natuurlijk in eerste 
instantie voort uit het geweldige gebrek aan bossen in ons eigen 
land. Aangezien een gemiddeld VOC-schip al snel bestond uit 

vierduizend boomstammen, en alle huizen, kerken en paleizen 
eeuwenlang gebouwd of gefundeerd werden met een grote 
lading hout (alleen al onder het Paleis op de Dam liggen 13.659 
houten heipalen), bestond er in Nederland dan ook een grote 
behoefte aan de import van het materiaal. Een aanzienlijk deel 
daarvan kwam vanuit Duitsland en werd over de Rijn onze 
richting op gedreven, samengebundeld als vlott en. De eerste 
geschreven vermelding van houtvlott en op de Rijn dateert 
van 1287, maar het is waarschijnlijk dat zelfs in de Romeinse 
tijd al hout gevlot werd. Hoe dan ook kende de vlott erij in de 
zeventiende en achtt iende eeuw haar absolute hoogtepunt. Dit 
was het tijdperk van de ‘Holländerfl oße’, vlott en van 40 meter 
breed en 300 meter lang, bestaande uit soms wel meer dan 
10.000 boomstammen. 

 Dat hout kwam uit een gebied dat zich uitstrekte van 
het Münsterland in het noorden tot het Zwarte Woud in het 
verre zuiden. Na de kap werden de boomstammen dichtbij de 
bossen op zijrivieren van de Rijn samengebonden tot allerlei 
kleine vlotjes. Vervolgens werden al deze kleinere vlott en in 
plaatsen als Mannheim en Mainz verzameld en samengevoegd 
tot de enorme gevaartes zoals op de afb eeldingen hiernaast. 
Een vlot deed er gemiddeld enkele weken over om de reis naar 
Nederland te voltooien en gedurende die tijd werd zij bemand 
en bewoond door honderden roeiers, stuurlui, timmermannen, 
koks en knechten. Er gingen levende kippen en koeien mee voor 
de voeding, evenals vele vaten bier en wijn voor de dorst. Op 

het vlot bevonden zich slaaphutt en, eetz alen, 
provisiehutt en en een keuken, alsook een 
grote herenhut inclusief veranda en tuin 
voor de vlotbaas. Nagenoeg alles op het vlot 
bestond uit hout en werd op de plaats van 
bestemming ontbonden en verkocht.

Het besturen van een vlot was een 
enorme onderneming. Op het bochtige traject 
over de Rijn werden altijd enkele bootjes een 
uur vooruit gestuurd om alles en iedereen op 
het water te waarschuwen voor de komst van 
het grote gevaarte. Met een remweg van circa 
twee kilometer was dit geen overbodige luxe. 
Ter bevordering van het remmen en sturen 
waren er naast de talloze roeiers ook diverse 
ankerbootjes die om het vlot heen voeren en 
zo nodig een ankerlijn uitwierpen. Verder 
waren er voor het hoofdvlot twee zogeheten 
‘knieën’ bevestigd. Deze rechthoekige vlott en 
waren scharnierend ten opzichte van het 
hoofdvlot vastgemaakt en konden met behulp 
van zware kabels naar links of rechts worden 
afgebogen om het vlot een richting op te sturen. Hoewel de 
vaardigheid van vlotvaarders befaamd was gebeurden er zo nu 
en dan ook (dodelijke) ongelukken, waarbij drijvende molens 
en bruggen werden aangevaren en schepen werden verplett erd. 

De houthandel in Dordrecht
Een groot deel van de vlott en had Dordrecht als eindbestemming. 
‘Hollands eerste stad’ had door haar stapelrecht eeuwenlang 
het monopolie op ál het hout dat via de rivieren ons land 
binnenkwam. De handel in hout was samen met de wijnhandel 
dan ook een eerste levensader voor Dordrecht. Tot de vele 
beroemde Dordtenaren met een achtergrond in de houthandel 
behoorden bijvoorbeeld ook de gebroeders de Witt . Al was het 
wellicht geen toeval dat juist zij hun heil zochten in de politiek 
en het landsbestuur. Vader Jacob de Witt  was immers een 

weinig succesvol handelaar en stond te boek 
als ‘den banckroetkoopman’.

Bij aankomst in Dordrecht werden de 
vlott en uiteindelijk door een klein deel van 
de bemanning ontbonden, terwijl de overige 
lui veelal te voet aan de lange weg terug 
naar Duitsland begonnen. De waardevolle 
boomstammen ondergingen vaak eerst een 
lange kuur in de zogeheten ‘balkengaten’ 
bij de Biesbosch, waarbij afwisselende 
blootstelling aan water het hout reinigde en 
versterkte. Uiteindelijk werd het hout door de 
Dordtse koopmannen geveild of onderhands 
verkocht, waarbij een groot vlot al snel zo’n 
250.000,- gulden kon opbrengen. 

Ingehaald door de tijd
Al met al zijn vlott en op de Rijn eeuwenlang 
een wonderlijke verschijning geweest. 
Helaas waren ook zij echter niet bestand 
tegen de tand des tijds. Onder invloed van 
al het industriële geweld in West-Europa 

onderging de vlotvaart in de negentiende eeuw een sterke 
neergang. De Duitse bossen raakten uitgedund en de rivieren 
overvol. Bovenal maakte Duitsland een enorme economische 
ontwikkeling door. Gedreven door de explosieve opkomst van 
de mijnbouw in het Ruhrgebied ontstond er een grote behoefte 
aan hout. Het land werd in korte tijd houtimporteur in plaats 
van exporteur. Vlott en bleven tot 1968 de Rijn afdrijven, maar 
het mocht allemaal niet zo veel meer voorstellen. Het vervoer 
van hout ging vooral per schip in tegenovergestelde richting 
en het spaarzame vlotje dat resteerde werd gesleept door een 
stoomboot. De grote vlott en van weleer werden ingehaald 
door de tijd, maar als je het mij vraagt zijn ze van blijvende 
schoonheid. ■

1785 - Een Houtvlot zakt de Rijn af in buurt van Bonn 1810 - Het ontbinden van een houtvlot...                              ...bij Dordrecht 1911 - Houtvlott en en stoomschepen, de moderne tijd dringt zich aan

Als ik na 
het eerste 
onbegrip 
verder 

vertel over 
houtvlott en, 
zie je vaak 
stiekem al 
snel een 

twinkeling 
in de ogen 

verschijnen

“

”
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De wereld van monorails
door
Esmée van ‘t Hof

Als klein kind was de monorail een van mijn favoriete att racties 
in pretparken. Hoewel ik inmiddels dol ben op achtbanen met 
loopings, durfde ik toen ik jonger was nergens in. Zelfs de 
kikkerachtbaan in Duinrell was wel erg hoog. Gelukkig waren 
er treintjes en monorails. Als je nu denkt: “Wat is in hemelsnaam 
een monorail?” dan ben je aan het goede adres, want daar gaan 
we het uitgebreid over hebben!

Een monorail is een vervoersmiddel waarbij het spoor 
bestaat uit één spoor of paal. Mono betekent immers één, en rail 
betekent spoor, simpeler kan het bijna niet worden. De term 
monorail ontstond in het jaar 1897, maar het eerste prototype 
werd al in 1820 ontwikkeld in Rusland door Ivan Elmanov. 
Deze monorail werd door paarden over het enkele spoor 
getrokken dat uit hout bestond. Gelijktijdig was ook de Britse 
Henry Palmer bezig met het ontwikkelen van de monorail en hij 
ontving een patent voor dit plan. In Engeland werden toen twee 
monorails gebouwd, één voor personenvervoer en één voor het 
vervoer van stenen. In de jaren 1890 werd de eerste hangende 
monorail ontwikkeld. Ook verschenen er monorails die op 
stoomkracht werkten. Er werd inmiddels winst mee gemaakt 
door middel van het vervoer van vee, goederen en mensen. 

Monorails kunnen niet alleen hoog boven de grond 
zweven, maar kunnen ook ondergronds of op grondniveau 
gepositioneerd worden. Dit betekent dat ze makkelijk in het 
straatbeeld te incorporeren zijn. De wagons worden zowel 
geleid als gedragen door het enkele spoor, er zijn geen losse 
kabels nodig, zoals bij trams wel het geval is. 

Misschien wel het bekendste monorailnetwerk ter wereld 
bevindt zich in Disney World. Deze monorail vervoert per jaar 
55 miljoen bezoekers, deze monorail is een voorbeeld van een 
monorail waarvan de wagons boven de rail gepositioneerd 
zijn. Hij rijdt volledig op elektriciteit. Als er twee monorails te 
dichtbij elkaar komen, remmen ze automatisch om ongevallen 
te voorkomen, een ingenieus systeem! Tot 2009 kon je als 

passagier ook plaatsnemen in de cabine waarin de chauff eur 
zat, maar sindsdien mag dat helaas niet meer. In Disneyland 
mag het echter nog wel!

Monorails komen niet alleen voor in pretparken, ze 
worden ook ingezet als alternatief voor de metro of tram en op 
verschillende vliegvelden. Nu vraag je je misschien af waarom 
niet al het openbaar vervoer bestaat uit monorails, ik zou dat 
namelijk geweldig vinden. Het aanleggen van een monorail 
blijkt per meter goedkoper te zijn dan het aanleggen van een 
metro, maar helaas is de capaciteit van een monorail lager, dus 
blijken metro’s toch rendabeler. Voordelen van monorails ten 
opzichte van trams of auto’s, is dat ze rode stoplichten, fi les en 
andere verkeerschaos kunnen omzeilen. Ze kunnen boven grote 
wegen worden aangelegd, of juist boven natuur, de ruimte 
kan optimaal gebruikt worden. Ook werkt een monorail op 
elektriciteit en kan het dus op groene stroom draaien, dit geeft 
ook minder geluidsoverlast dan dieselbussen en -treinen. Voor 
passagiers is ook het mooie uitz icht vanuit een hoge monorail 
een groot voordeel. 

Hoewel monorails niet zo wijdverspreid zijn als de 
tweesporige varianten, zijn ze in veel landen aanwezig en 
breidt technologie zoals maglev (magnetic levitation) de 
mogelijkheden van hogesnelheidsmonorails uit. Magnetic 
levitation gebruikt twee sets magneten, één om de trein af te 
stoten en de trein boven het spoor te laten zweven en één om de 
trein naar voren te bewegen. Doordat er op deze manier minder 
wrijving is, kan de trein snel voortbewegen. Wie weet gaan we 
de monorail daardoor wel veel meer zien! ■

Bronnen
Geographic, N. (2015). Uncommon History of Common Things, 
Volume 2 (p. chapter monorail). National Geographic Society.
htt p://www.monorails.org/tMspages/TPAlweg2.html
htt ps://www.youtube.com/watch?v=68CBVKPBZro 

Formule Groen
door
Francine Maessen

Dat ik mij nogal veel bezig houd met 
klimaatverandering en duurzaamheid, 
dat weten de meeste mensen wel. Dat ik 
daarnaast ook een Formule 1-liefh ebber 
ben, is dan weer iets wat veel verbazing 
oproept. Bij F1 denkt men immers vooral 
aan ladingen CO2-uitstoot, rubberen 
banden die in een paar uur aan gort 
worden gereden en andere decadente 
verspilling, enkel en alleen voor de rush 
van iets snels. Daar heeft men natuurlijk 
ook wel een beetje gelijk: de F1 is niet 
duurzaam an sich. Dit maakte een tijdje 
dat ik sterk twijfelde in hoeverre ik dit 
nog kon steunen. Kan ik wel zowel groen 
zijn als een voorliefde voor F1 hebben? 
Vanuit deze twijfels heb ik mij meer 
verdiept in F1 en duurzaamheid.

Nu zal ik heus niet doen alsof alles 
helemaal koek en ei is met duurzaamheid 
in de F1. Natuurlijk slurpen de auto’s 
benzine, natuurlijk geeft de hele logistiek 
een verschrikkelijk hoge uitstoot en 
natuurlijk kunnen de evenementen veel 
schoner geproduceerd worden. Zelf 
heeft de organisatie aangegeven in 2030 
klimaatneutraal te willen zijn en alhoewel 
ik enthousiast ben over die ambitie sta ik 
er wel ook sceptisch tegenover: ik vrees 
veel compensatie door bomen planten en 
weinig daadwerkelijk minder zooi heen 

en weer vliegen. 
Waar ik echter wel mijn groene 

ei in kwijt kan, is de innovatie die de 
koningsklasse inspireert. Men vergeet 
vaak dat ontwikkelingen op het gebied 
van duurzaamheid ook de winkansen 
van de teams vergroten. In de hoop 
wereldkampioen te worden, investeren 
de teams dus enorme hoeveelheden geld 
in ontwikkelingen die duurzaamheid in 
de hand werken.

Neem een simpel voorbeeld als 
aerodynamica. De vorm van de auto 
is iets waar enorm veel tijdswinst in 
te behalen valt en F1 is dé plek om te 
experimenteren met excessen op dit 
gebied. De lessen die daar geleerd 
worden, worden vervolgens weer 
toegepast in de reguliere auto-industrie. 
Zo hebben moderne auto’s dankzij de 
ontwikkelingen in F1 ook al een veel 
betere aerodynamica en zijn ze daardoor 
zuiniger – er hoeft immers minder 
benzine verbrand te worden omdat de 
auto minder weerstand ervaart. 

In 2014 werden de zware V8-
motoren waar de F1 tot dan toe om 
bekend stond vervangen door hybride 
aangedreven V6-turbomotoren. Dit 
betekent dat de motorleveranciers van 
de teams het enorme budget voor F1-

innovatie ineens kon gaan focussen op 
de ontwikkeling van hybride rijden. 
Sinds enige jaren bestaat naast de 
Formule 1 nu ook de Formule E – de 
koningsklasse voor elektrische auto’s. 
Nu gaat het hierbij natuurlijk telkens 
niet om straatauto’s, maar van de 
excessen van deze grote races zijn alsnog 
belangrijke sporen terug te vinden in de 
reguliere auto-industrie. Zo zal de wens 
om in 2030 enkel duurzame brandstof 
te gebruiken met luid gejuich worden 
ontvangen door de mensen die ook 
in het normale wagenpark auto’s op 
biobrandstof willen zien rijden. Zo zei 
Dieter Rencken van GP Today: “Zo’n 
beweging heeft enorme implicaties voor 
het wereldwijde wagenpark. Zodra er 
synthetische of bio-brandstoff en voor 
de F1 ontwikkeld worden, zullen deze 
uiteindelijk doordruppelen richting de 
openbare weg – wat uiteindelijk gunstig 
is voor de planeet.”

Praat dit alles goed wat in de 
Formule 1 gebeurt? Nee, want er is 
nog steeds veel vervuiling en het gaat 
wel vaak traag. Maar het is voldoende 
ontwikkeling dat ik er oké mee ben dat 
ze aan mij geld verdienen en zo dat 
geld kunnen investeren in duurzame 
ontwikkelingen. ■
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Daniil Charms heeft zich een weekje
in de ziel van Riccardo genesteld

door Riccardo 
Tosellini

De stoelen van de 
bus draaien rond 
en rond
Een man stapte een 
reisbus in en keek naar 
zijn kaartje. Op de stoel 
die hem toegewezen was, 
zat al een jongen en de 
man vroeg hem beleefd 
of hij daar mocht zitt en. 
De jongen stond op en 
ging naar zijn toegewezen 
stoel, die ook al bezet was 
door een vrouw. Hij vroeg 
aan de vrouw of hij daar 
mocht zitt en en de vrouw 
werkte mee. Dit ging net zo 
lang door totdat iedereen 
van stoel gewisseld was. 
De laatste persoon keek 
naar zijn kaartje en zag 
dat de chauff eursstoel 
hem toegewezen was. Hij 
vroeg aan de buschauff eur 
of hij op zijn stoel mocht 
zitt en. De buschauff eur 
knikte van ja en liep naar 
buiten, waardoor de bus 
niet verder meer reed.

Een ongemakkelijke ontmoeting 
In de Doelensteeg werd Carel Stolker uit het niets bij de keel gegrepen door 
Eddie Skinner. “Waarom benadruk je alleen het verkrijgen van een baan bij al 
je almanakvoorwoorden?” Carel Stolker sputt erde fonemen uit, maar kreeg niet 
genoeg lucht om te praten. “Je hebt één minuut om een antwoord te geven,” en 
Eddie Skinner wisselde zijn horloge van pols. Carel Stolker had inmiddels een 
aardig tegenwoord geformuleerd, maar kreeg zijn beurt van Eddie Skinner niet, 
die op de manier van elk land het geluid van een kip maakte. Carel Stolker kreeg 
een zenuwinzinking en viel op zijn knieën. “Mijn ziekte is jouw ziekte,” fl uisterde 
Eddie Skinner in Carel Stolkers oor en rende haastig naar zijn college.

De-club-die-niet-over-pandemische-griepen-praatgilde 
Francine Maessen, Floris Meertens, Fons Hooft, Sander Huls en Brad Pitt  zaten in stoelkringetje. De koektrommel werd rond 
gegeven en de thee was geserveerd. Sander zag dat er alleen maar roze koeken in de trommel zaten en durfde er niet een uit te 
pakken.

Francine Maessen: Dus, waar zullen we het over hebben?
Fons: Ik weiger te spreken. Alles wat ik nu zeg kan later in mijn politieke carrière tegen mij gebruikt worden.
Sander proestt e wat thee tegen zijn mondkapje.
Floris: De mondhygiënist is een diamantslijper voor tanden en de carwash een tandenborstel voor auto’s!
Plots kreeg Floris Meertens een hoek van Brad Pitt .
Floris: Jij vieze vuile Het moment dat ik, Riccardo Tosellini, het scheldwoord opschreef scheurde Assessor PR Anne Wellink 

het stukje van de bladzijde weg.
Anne Wellink, Assessor PR: Geen ondeugdelijkheid in mijn Pyros!
Ik schreef het scheldwoord opnieuw op en het werd direct weer weggescheurd door onze Assessor PR. Daarna werd ik 

afgevoerd en vastgehouden op een onbekende locatie. Help mij alstublieft Pyroslezer! Ik word hier als een politieke gevangene 
vastgehouden door A.S.V. Prometheus. 

Een
verzameling

korte 
verhalen

Gecharmeerd door 

de vertelsels van de

Russische absurdist

Daniil Charms heb 

ik een aantal korte 

verhaaltjes in zijn 

stijl opgeschreven.

In de gouden oude studiefi nancieringstijd was er een student genaamd 
Umnyy Chelovek. Umnyy was zeer nieuwsgierig en studeerde graag. 
Na een dubbele bachelor wiskunde en natuurkunde begon hij direct 
aan zijn dubbele bachelor rechten en fi losofi e en sloot daarna als kers 
op de taart zijn studietijd af met geneeskunde. In de banenwereld 
sprong hij snel van de ene baan naar de andere zodra hij er geen 
uitdaging meer in zag. Uit verveling begon hij een dag kunst te maken. 
Hij ontdekte dat hij er behoorlijk slecht in was en was de rest van zijn 
leven zoet met deze bezigheid.

Als de tafel ondersteboven zou vallen, zou hij met zijn

vier pootjes niet meer overeind kunnen komen. De

tafel is een verre familielid van de schildpad.

Als je deze verhaaltjes leuk vindt, daag ik jou uit om er ook een te schrijven en naar mij 

te sturen via r.tosellini@umail.leidenuniv.nl. Het idee is dat het verhaal geen boodschap 

heeft en volstrekt onzinnig is. Hier is alvast een mooie van Thomas van Santen:

 

De verkrachter wordt in de guillotine geplaatst. Een moment later verdwijnt

de vervelende migraine die hem de hele dag al geïrriteerd heeft.

 

Veel schrijfplezier! ■

Een oude lelijke vrouw 

sliep al jaren alleen in haar 

tweepersoonsbed, totdat zij 

een nacht wakker schoot van 

een molotovcocktail die op 

haar nachtkastje werd gezet. 

Een man in zwarte hoodie en 

shemagh kwam naast haar 

liggen. “Deze kant van het

bed staat al meer dan een jaar 

leeg dus ik kom het kraken,” 

zei de man en zo leefden ze 

nog lang en gelukkig.
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Ruim een jaar geleden reisde ik nogal veel: iedere dag 
ongeveer 300 kilometer, omdat ik geen kamer in Leiden had. 
Dat reizen kost natuurlijk tijd en zorgde ervoor dat ik veel 
in de trein zat. De eerste trein welteverstaan. Een piepklein 
stationnetje en een tuff ende trein om 6:00 uur. Afi jn, dat ging 
er toen ongeveer zo aan toe:

Schimmen van de eerste trein
Mijn wekker gaat. Slaapdronken druk ik hem uit en ik sta 
op. Zwijgend werk ik yoghurt en muesli naar binnen. Het is 
donker buiten. Het is koud buiten. Het is stil binnen. Slechts 
het tikken van de verwarming en het razen van mijn elektrische 
tandenborstel zijn te horen. Schoenen aan en klaar om te gaan. 
Snel de route checken en dan is de klok onverbiddelijk, ik moet 
weg. Op de fi ets zijn de lantaarnpalen mijn enige gezelschap. 
In het licht van de maan parkeer ik mijn fi ets bij het station 
en wurm een extra slot om mijn voorwiel. Over tien minuten 
vertrekt de eerste trein. Ik loop naar het juiste perron en wacht 
tot een lotgenoot aan komt fi etsen. Een vermoeid ‘mogge’ komt 
uit mijn mond als wachtenden 3 en 4 er zijn.

Tien minuten gaan voorbij, zonder het geluid van 
langsrazende treinen. Pas een half uur later gaan alle remmen 
los. Dan stoppen er maar liefst twee treinen bij dit station. Nu 
zal het een enkele krakende Sprinter zijn. In de verte rinkelen 
de slagbomen en zie ik een rode gloed. De kop van de trein 
wordt na de bocht zichtbaar. Drie gele lampen verlichten de 
omgeving. De trein stopt langzaam voor mijn neus. Een minuut 
te vroeg.

Ik zie een aantal passagiers zitt en. Zij zijn nog eerder 
opgestaan om op tijd te komen. Zelfs op deze vroege ochtend 
heb ik medelijden met hen. De conducteur fl uit als ik net een 
zitplaats heb opgezocht. De deuren sluiten en aan mij trekt 
een zwarte waas voorbij. Overdag zijn het huizen, scholen en 
winkels. Nu zijn het nog niet eens schimmen. Het lijkt alsof 
alleen ik en de trein bestaan. Alleen mijn eigen slapende gezicht 
kijkt mij aan. Niet een aanblik waar ik vrolijk van word, maar 
de luxe van een 4-zitsplaats in je eentje maakt veel goed. De 
trein stopt nog eenmaal voordat de conducteur omroept dat het 
eindpunt van de trein is bereikt.

Iedereen wordt vriendelijk verzocht om uit te stappen 
en natuurlijk de bagage niet te vergeten. Ongeduldig staat de 
massa voor de deur en te vroeg drukt men op het knopje om de 
deur te openen. Als de deuren half open zijn, vliegt iedereen de 
trein uit. Mensen stuiven de trap af. De volgende trein wacht 
niet. Niet alle treinen kunnen zoals die eerste zijn…

Tegenwoordig vind ik een wekker voor 8:00 al heel vroeg. 
Mijn dagen slijt ik nu vaker op deze manier:

Welke trein?
Mijn wekker gaat. Vloekend druk ik hem uit. Welke dag is het 
vandaag? Ah donderdag, bedenk ik me als ik me weer omdraai. 
De wekker zegt 8:00. Waarom doe ik mijzelf deze tijd aan? Ik 
had nog tot minstens 8:30 kunnen blijven slapen. Nu wacht mij 
een half uur aan plafond staren, terwijl ik bedenk wat ik aan 
zal trekken en wat mijn ontbijt zal zijn (en toch eet ik iedere 
dag hetz elfde). De gedachte dat ik eigenlijk mijn kamer op moet 
ruimen bekruipt me.

Nachtlampje aan. Het felle licht komt mijn ogen tegemoet. 
Het is alsof er een emmer ijskoud water over mij heen wordt 
gegooid. Ik moet nu toch echt opstaan, al weet ik dat er geen 
docent naar kraait. In mijn achterhoofd hoor ik wel mijn 
studiegenoten vragen waar ik was. Op mijn badslippers slof 
ik naar de keuken. Een restje yoghurt, een beetje melk en wat 
boter op mijn brood voor de lunch. Mijn telefoon geeft geen kik 
als ik hem aanzet. De rest van de wereld is nog steeds in diepe 
rust. Althans, mijn deel van de rest van de wereld. De rest van 
de studenten met gunstiger collegetijden.

Ik gooi de deur achter me dicht. Kamerdeur op slot, de 
deur van mijn huis klemt een beetje. Even het hoekje om lopen 
en daar staat mijn trouwe stalen ros al op me te wachten. Tegen 
de stroom in fi ets ik richting de Breestraat. De rechtenstudenten 
die vanuit de warme bus komen, slaan als regendruppels in 
mijn gezicht. Pas op! Van links komt een bus, van rechts een 
maniakale scooter. Tussen de scholieren en de werkenden zoek 
ik een plekje op de rijbaan. Een keer rechts, een keer links, 
nog een keer links en dan ben ik er. Mijn fi ets kraakt over de 
bruggen van Leiden, want zij heeft ook niet bedacht dat de 
derde versnelling een goede optie was.

In de verte doemt het laatste gevaarlijke kruispunt op. 
Daar bij het LUMC ben ik gelukkig nog nooit op de grond 
komen te liggen. Na het ontwijken van een handvol studenten 
van de Hogeschool fi ets ik de laatste meters. Met mijn fi ets aan 
de hand stap ik de fi etsenkelder in. Slot, slot, dubbelslot en dan 
op weg naar college. Klaar voor mijn dag van twee uurtjes. Zo 
rond elven is het weer mooi geweest en rond kwart over elf plof 
ik neer op mijn bed. Wat een zware dag toch weer. ■

Van 300 naar 3 kilometer reizen
voor college

door
Marit TijhuisKraftwerk in quarantaine

door
Ward de Kock

Nu we allemaal in quarantaine zitt en, 
kunnen we eens goed de tijd nemen om 
te refl ecteren op onze verbondenheid 
met de buitenwereld. Ikzelf ben 
doorgaans afh ankelijk van het openbaar 
vervoer, wanneer ik op zoek ben naar 
fysieke verbondenheid. Het OV wordt 
echter sinds de komst van COVID-19 in 
Nederland door velen als een risicovolle 
omgeving beschouwd. Ik deel deze 
opvatt ing, maar het stemt mij droevig. 
Normaliter moedig ik namelijk iedereen 
aan zich openbaar te laten vervoeren. 
Laten wij, zo thuis op de bank, nog even 
dromen over die wereld zonder virus, 
want ondanks alles heeft onze premier 
dromen nog niet dringend afgeraden. 
Nou ja, wel natuurlijk (ik moet denken 
aan Rutt es inmiddels beruchte H. J. 
Schoo-lezing van 2013, toen hij de 
woorden ‘Visie is als de olifant die het 
uitz icht belemmert’ uitsprak), maar 
juist dit soort uitspraken zijn de reden 
dat we kritisch moeten blijven op onze 
pragmatische premier.

Het openbaar vervoer is gebouwd 
op visie. Vervoer überhaupt. Heeft niet 
iedere uitvinder, die zocht naar een 
alternatief voor de benenwagen, zich 
eerst tot een visionair — een dromer 
— moeten maken? Een oceaanwaardig 
zeilschip, een stoomauto of een 
propellervliegtuig: Geen van deze tuigen 
werden geboren uit noodzaak. Dit zijn 
kinderdromen. De grootste droom met betrekking tot het 
openbaar vervoer is natuurlijk een wereld die verbonden is 
door prachtige hogesnelheidstreinen. Ik moet denken aan de 
Trans Europ Express (TEE), een Nederlands initiatief voor 
een Europees sneltreinennetwerk uit de jaren vijftig, dat actief 
was tot in de vroege negentiger jaren. 
Ikzelf raakte bekend met de TEE via het 
legendarische album van Kraftwerk, 
Trans Europe Express, dat in 1977 
tweetalig op de markt werd gebracht. 
Een ode aan een verbonden Europa, 
hangend aan een locomotief, een 
kapper- en een winkelwagon. De TEE 
moest concurreren met de opkomende 

luchtvaartlobby, maar wij weten nu 
helaas wie er won. We zijn echter in 
2020 en er is een zogenaamde Green Deal 
voorgesteld door eurocommissaris Frans 
Timmermans. De titel verwijst naar de 
Amerikaanse Green New Deal. Treff end, 
aangezien de Amerikanen bekend 
staan om hun openbaar vervoer en hun 
successen in de groene politiek.

Laat mijn sarcasme niet overkomen 
als scepticisme, maar een beetje 
teleurstelling is er wel bij de dromers 
onder ons. In de Green Deal staat 
namelijk niets over passagierstreinen. 
Pressie om dat er alsnog in te krijgen, 
wordt uiteraard overschaduwd door het 
virus dat ons op de hielen zit. Maar dat 
is dan misschien het enige lichtpuntje in 
deze hele situatie: het gebrek aan visie 
bij de machthebbende beleidsmakers 
heeft ons toch maar beschut van een 
rechtstreekse treinverbinding met 
Italië. Wie weet wat er was gebeurd 
als Europeanen onderling verbonden 
waren! Nee, maar even serieus: ondanks 
hun Unie zijn Europeanen minder dan 
ooit geïnteresseerd in hun buurlanden. 
Alle antennes zijn gericht op dat ene 
land aan de andere kant van de oceaan, 
met prachtige fi lms en muziek, met 
een verachtelijk politiek en economisch 
stelsel, maar wel met een verhaal over 
een Green New Deal. Het is vooral het 
vertellen van grote verhalen waar de 

Amerikanen goed in zijn, terwijl de grote daden achterblijven. 
Hier in Europa zijn we ondertussen al een stuk verder als het gaat 
om groene wetgeving en ambities, maar onze parlementariërs 
slagen er niet in hun prestaties te verkopen aan het electoraat. 
Europese partijen bootsen Amerikaanse verkiezingscampagnes 

graag na, maar nemen voornamelijk de 
oppervlakkigheid ervan over. Als we 
slim zijn proberen we van de huidige 
crisis te leren en schermen we ons 
juist wat meer af van die Amerikaanse 
politieke invloeden. Laten we beginnen 
met een mooiere naam voor de Europese 
energietransitie, en natuurlijk met 
nieuwe passagierstreinen! ■
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Het Star Trek-universum bestaat uit acht 
verschillende series (en een aantal fi lms), 
die in de afgelopen zes decennia gemaakt 
zijn. Sommige daarvan vinden een eeuw 
eerder of later plaats dan eerdere series 
en een deel van de fi lms verzint er ook 
nog eens een alternatieve tijdlijn bij. 
Misschien nogal duizelingwekkend voor 
iemand die er weinig vanaf weet, maar 
daar hoop ik verandering in te brengen! 
Ik zal gelijk toegeven dat ik niet de 
allerfanatiekste ‘Trekkie’ ben – ik heb 
nog niet eens alle series gezien – maar 
ik weet er genoeg van om je een beetje 
wegwijs te maken.

De verhalen uit de meeste Star 
Trek-series en -fi lms spelen zich af in de 
23e en 24e eeuw n.C., op ruimteschepen 
bemand door mensen en hun alien-
bondgenoten in de Verenigde Federatie 
van Planeten. We hebben veel problemen 
van de moderne tijd, zoals schaarste, 
oorlog en grote ongelijkheid, achter 
ons weten te laten, en de mensheid 
kan verder kijken met een overwegend 
optimistische, barmhartige blik. 
Het is allemaal niet over één kam te 
scheren, maar over het algemeen gaan 
de series over het verkennen van het 
sterrenstelsel: to boldly go where no 
one has gone before. Hierbij komen de 
hoofdpersonen niet alleen avontuurlijke 
situaties tegen, maar ook dilemma’s 
waarbij hun futuristische moraliteit op 
de proef worden gesteld.

Star Trek wordt vaak vergeleken 
met Star Wars, maar dat is eigenlijk best 
een gekke vergelijking – en niet alleen 
vanwege die optimistische toekomstvisie. 
In tegenstelling tot Star Wars vindt Star 
Trek plaats in een voor ons enigszins 
herkenbare wereld. Al spelen de series 
zich grotendeels in de ruimte af, je ziet 
toch verwijzingen naar ‘Aardse’ cultuur 
en het hoofdkwartier van Starfl eet, de 
interplanetaire ruimteorganisatie, is 
gevestigd op Aarde. Verder zijn de series 
het belangrijkste onderdeel van het 

Star Trek-universum, terwijl je bij Star 
Wars meteen aan de fi lms denkt. Wat 
ze overigens wel gemeen hebben: een 
fanatieke fanbase die het erover eens is 
dat het vroeger allemaal beter was.

Maar maakt dat je allemaal iets 
uit? Vast niet! Je wil gewoon weten wat 
je op Netfl ix aan moet klikken. (Had ik 
dat al gezegd? De series staan, behalve 
de recentste, allemaal op Netfl ix!) Elke 
serie heeft een eigen cast, en speelt zich 
op een ander moment in de tijd af – 
met soms een klein beetje overlap. Met 
andere woorden: je kan overal beginnen, 
en voor geen van de series heb je echt 
voorkennis van de rest nodig. Toch zijn 
sommige series een betere plek om erin 
te springen dan andere.

De series en fi lms
The Original Series: 1966 – 1969
De eerste Star Trek-serie stamt al uit 
de jaren 60, en het is te merken. Qua 
eff ecten en de algemene ‘look’ is het erg 
gedateerd, en als je moderne televisie 
gewend bent kan het ook een beetje traag 
aanvoelen. Dat gezegd hebbende, het 
zijn wel leuke verhalen. De bemanning 
van de Enterprise heeft een vijfj arige 
missie om op onderzoek uit te gaan in 
het sterrenstelsel; bijna iedere afl evering 
komen ze een nieuwe planeet of een 
nieuw probleem tegen, dus je kan ook 
makkelijk alleen de beste afl everingen 
uitz oeken zonder overkoepelende 
verhaallijnen te missen. Ik heb er zelf 
delen van gezien, en ben van plan het 
ooit nog eens helemaal te kijken, maar 
waarschijnlijk pas na de meeste andere 
series gezien te hebben; ik zou anderen 
hetz elfde aanraden.

The Animated Series: 1973 – 1974
Dit is de enige serie die geanimeerd is in 
plaats van live action. Daarnaast is het 
ook de enige serie die een direct vervolg 
is op een andere; deze serie gaat door 

waar The Original Series ophield, met 
grotendeels dezelfde (stem)acteurs. Het 
idee is dan ook hetz elfde, dus ik zal hier 
maar niet in herhaling vallen.

The Next Generation: 1987 – 1994
De serie waar alle andere Star Trek-
series mee vergeleken worden, de 
maatstaf voor wat nou typisch Star Trek 
is: dit is de echte klassieker. Deze serie 
speelt zich tachtig jaar na The Original 
Series af, op een ander ruimteschip met 
dezelfde naam en dezelfde missie. De 
opzet is dan ook heel vergelijkbaar, maar 
vanaf het derde seizoen komen er meer 
overkoepelende verhaallijnen, wat er 
ook aan bijdraagt dat het allemaal wat 
serieuzer en gewichtiger aanvoelt. Dit 
is dan ook mijn sterkste aanrader om 
mee te beginnen! Mocht je toch écht iets 
recenters willen, dan komt er later nog 
eentje.

Deep Space Nine: 1993 – 1999
Dit wordt wel de ‘duistere’ Star Trek 
genoemd, al is dat vooral relatief ten 
opzichte van The Next Generation. Hier 
volgen we niet een ruimteschip, maar 
het leven op het ruimtestation Deep 
Space Nine. Dat station ligt aan een 
verre buitengrens van de Federatie en 
direct naast een wormgat dat de enige 
manier is om een nóg verder deel van 
de ruimte te bereiken. De bemanning 
staat er vaak alleen voor om plaatselijke 
problemen op te lossen, en omdat je 
alsmaar op dezelfde plek blijft merk je 
de gevolgen van belangrijke beslissingen 
meer. Ik vind het een van de beste series 
(ik ben er nu mee bezig en bijna klaar 
mee), maar ik zou hem vooral aanraden 
na The Next Generation zodat je eerst 
die ontdekkings-vibe meekrijgt die als 
typisch Star Trek wordt beschouwd.

Voyager: 1995 – 2001
Veel mensen vinden dit een van de 
mindere Star Trek-series, dus ik heb 
hem zelf ook nog even bewaard voor na 
Deep Space Nine – al ben ik er intussen 
best benieuwd naar. Deze serie gaat wel 
weer over één ruimteschip – Voyager 
– op ontdekkingstocht. De plott wist: 
de Voyager wordt naar de andere kant 
van het sterrenstelsel geslingerd, waar 
ze dus echt geen enkel contact meer 
met het thuisfront hebben. Alles draait 
dus om de terugkeer naar huis, waar de 
bemanning de hele serie lang naartoe 

Naar de sterren en daar voorbij!
Star Trek voor beginners

door
Sander Huls

De ironie van een Pyros 

over vervoer terwijl 

we allemaal aan huis 

gekluisterd zitt en, ontgaat 

vast niemand. Wat we 

wel nog kunnen, is ons 

mee laten slepen door de 

verhalen van anderen. 

Verhalen over verre reizen 

bijvoorbeeld – zelfs over 

een reis naar de sterren! 

Een ‘Star Trek’, zo je 

wil. Als dat bruggetje je 

nog geen brug te ver is, 

bezoeken we de brug van 

een reeks ruimteschepen.

The Original Series

The Next Generation

Voyager
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werkt. Ze ontdekken ook allerlei nieuwe 
soorten aliens, wat ook weer nieuwe 
mogelijkheden en uitdagingen oplevert.

Enterprise: 2001 – 2005
Star Treks ‘origin story’, oorspronkelijk 
bedoeld als een soort prequel. Waar 
alle andere series zich in de 23e en 24e 
eeuw afspelen, is Enterprise gesitueerd 
in het jaar 2151 – bij de eerste grote 
ontdekkingsreis in de ruimte. Je ziet 
veel ontstaan wat in de latere series als 
vanzelfsprekend wordt gezien: allianties 
tussen mensen en bepaalde aliensoorten, 
maar ook allerlei technologieën en 
conventies. Nou ja, in theorie: het 
veelbelovende uitgangspunt weet de 
serie niet echt waar te maken. Maar 
zonder die hoge verwachtingen is het 
wel de moeite waard, en het vierde 
seizoen is zelfs een van mijn favoriete 
Star Trek-seizoenen! (En toen werd de 
serie beëindigd…)

Discovery: 2017 – heden
Discovery is nog bezig; het derde seizoen 
wordt dit jaar verwacht. Doordat er ruim 
een decennium tussen deze serie en de 
vorige zit, is er een enorme sprong in 
productiekwaliteit, waardoor het voor het 
eerst voelt alsof er écht budget is; visueel 
is het prachtig. Bij Discovery is er meer 
dan ooit tevoren een sterke rode draad 
per seizoen, wat grootsere en complexere 
verhaallijnen mogelijk maakt: een 
grootschalig confl ict met de Klingons 
(een aliensoort), de ontwikkeling 
van unieke ruimtereistechnologie, en 
plott wists – zo veel plott wists! Het 

tweede seizoen gooit het vervolgens 
volledig om, en het derde lijkt weer een 
heel andere kant op te gaan. Sommige 
doorgewinterde Star Trek-fans vinden 
dat het deels daardoor te erg afwijkt 
van hoe Star Trek zou moeten zijn, maar 
eerlijk gezegd is dit mijn favoriet. Dit 
is dan ook mijn alternatieve aanrader 
om mee te beginnen: als je The Next 
Generation toch wat te gedateerd vindt 
aanvoelen, begin dan met Discovery. Het 
is inderdaad niet het klassieke Star Trek-
format, maar als je die modernere ‘feel’ 
nodig hebt om van een serie te genieten, 
is dit de juiste plek.

Picard: 2020 – heden
Picard, de kapitein uit The Next 
Generation, is al zo’n 15 jaar met 
pensioen. Toch komt er nog iets op zijn 
pad wat hem ertoe aanzet weer een 
ruimteschip in te klimmen: een meisje 
dat iets te maken heeft met een van 
zijn voormalige offi  cieren, die al jaren 
dood is. Ze gaan samen op weg om 
een eeuwenoud geheim te ontrafelen, 
opnieuw in een verhaallijn die het hele 
seizoen overkoepelt. Je snapt het al: dit 
is een serie die je meer waardeert als je 
eerst The Next Generation hebt gezien 
en een beetje een band hebt met Picard 
(al hoeft het niet per se). Op het moment 
van schrijven is het eerste seizoen nog 
bezig, maar ook deze serie vind ik 
zeker de moeite waard – al zijn er ook 
hier mensen die het niet ‘Star Trekkig’ 
genoeg vinden.

Films
Oh ja, er zijn ook nog fi lms. Er zijn na The 

Original Series zes fi lms gemaakt met 
grotendeels dezelfde cast als de serie, 
en na The Next Generation vier. Daar 
zitt en een paar goede tussen, maar het 
is heel erg hit-and-miss. Ik zou aanraden 
ze pas te kijken na de respectievelijke 
series, omdat je in een serie veel meer 
geïnvesteerd kan raken in de personages 
dan in een fi lm – zeker een fi lm die er 
toch wel een béétje vanuit gaat dat je 
de personages al kent. Vervolgens zijn 
er sinds 2009 ook nog een paar fi lms 
gemaakt, met de personages van The 
Original Series, maar dan allemaal ge-
recast met andere acteurs. Het vindt 
ook nog eens plaats in een alternatieve 
tijdlijn, die eigenlijk geen betrekking 
heeft op alle andere Star Trek-series 
en -fi lms. Het zijn zeker leuke fi lms 
om op zichzelf te zien, maar een goede 
introductie in het Star Trek-universum is 
het dus niet.

Make it so
Al met al: als je nog niet eerder iets van 
Star Trek hebt gezien, kan je het beste 
met The Next Generation beginnen als je 
de typische, klassieke Star Trek-ervaring 
wil meemaken en als het je niet uitmaakt 
dat het alweer zo’n 30 jaar geleden 
gemaakt is. Mocht je liever bij iets 
moderners beginnen, dan is Discovery 
misschien wel de serie waar je het beste 
laagdrempelig het Star Trek-universum 
in kan duiken. Mocht je dan enthousiast 
zijn geworden: je kan daarna nog je reis 
door de sterren voortz ett en met een van 
de andere series. Er is voor ieder wat 
wils, dus veel kijkplezier! ■

Laten we onze hel behouden! Parijs-Roubaix 
en het menselijk verlangen naar tegenslag 

door
Floris Meertens

Om de paar jaar klinken er stemmen van verzet rond Roubaix, 
een stad in het noorden van Frankrijk. De inwoners strijden 
tegen de asfaltering van enkele wegen in de regio. Dit is niet uit 
solidariteit met hun Belgische noorderburen, voor wie slecht 
onderhouden infrastructuur een gekoesterde traditie is. Nee, 
dit is wegens een van de grootste wielerwedstrijden van het 
jaar, die reist van Parijs tot Roubaix.

Parijs-Roubaix, ook wel ‘De Hel van het Noorden’ genoemd, 
is prestigieus wegens zijn moeilijkheidsgraad. Niet alleen is 
het parcours lang; van de ongeveer 250 kilometer die afgelegd 
wordt, gaat meer dan 50 kilometer over de beruchte kasseien. 

Deze hobbelige stroken maken de race tot een heroïsch 
schouwspel van wilskracht en uithoudingsvermogen. 

Uitgeputt e, met modder besmeurde gezichten vullen 
de beeldschermen van enthousiaste wielerfans. 

Velen van hen hopen stiekem ook altijd dat 
het regent op dag zelf, om het nog zwaarder te 

maken voor de deelnemers.
Begin 20e eeuw wilden ze de stroken 

eigenlijk renoveren om de wedstrijd 
dragelijker te maken, maar daar was 

simpelweg het geld niet voor. 
Sindsdien is het echter uitgegroeid 
tot het kenmerkende element 

van Parijs-Roubaix, en is er 
een organisatie opgericht 

om modernisering 
tegen te gaan. Toch 

vinden ook 
renovaties plaats; 
v r i j w i l l i g e r s 

w e r k e n 
namelijk elk 

jaar hard

om de stroken in hun huidige staat te behouden. Zo wordt de 
traditie in ere gehouden.

Eigenlijk is het je reinste masochisme natuurlijk, 
een wedstrijd bewust moeilijk houden, ook al zouden 
de obstakels makkelijk verholpen kunnen worden. Maar 
eigenlijk is sport (en verder getrokken, een groot deel van de 
menselijke ondernemingen) altijd het zoeken naar zwaardere 
omstandigheden. Tegenslag maakt de overwinning grootser; 
hoe meer moeilijkheden getrotseerd worden, hoe meer 
voldoening we voelen. Een marathon voltooien is ongetwijfeld 
lovenswaardiger dan een half uurtje hardlopen.

Het klinkt allemaal misschien wat decadent. Overleven 
is schijnbaar geen uitdaging meer voor velen van ons, en 
daarom kan dat alleen geen prestatie genoemd 
worden. Sterker nog, een leven zonder tegenslag 
is erg saai. Mensen die getroff en zijn door 
armoede of oorlog zullen vast raar opkijken van 
ons vermetel afwijzen van rust en comfort.

Boeddhisten stellen dat het leven op aarde 
enkel lijden is. De wielrenners die Parijs-
Roubaix uitgereden hebben kunnen dat 
vast wel beamen, maar zouden dat 
nooit opvatt en als iets negatiefs.   

De Hel van het Noorden 
zal dus waarschijnlijk blijven 
voortbestaan als testament 
van de opzett elijke 
zoektocht van de mens 
naar obstakels. We 
moeten het ons 
namelijk niet 
te makkelijk 
maken. ■
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Binnen of buiten de poortjes: waar zijn 
kaasbroodjes het goedkoopst?

door Eline Berkhout 
en Emma Lenting

Onderzoeksvraag
Je kent het gevoel misschien wel, of 
misschien ook niet: je hebt een lange 
treinreis voor de boeg, maar bent helaas 
ook in het bezit van een knorrende maag. 
En die maag knort niet zomaar om iets, 
hij knort namelijk dat ‘ie zin heeft in een 
kaasbroodje. Gelukkig bieden veel NS 
stations ons een uitkomst in tijden zoals 
deze. Een breed scala aan winkeltjes op 
en rondom het station, met nagenoeg 
hetz elfde assortiment, biedt diverse 
versnaperingen aan voor uiteenlopende 
prijzen. Het doel van dit onderzoek is 
dan ook om uit te vinden waar je op of 
rondom het station het goedkoopste en 
lekkerste kaasbroodje kan vinden. Onze 
hypothese is dat je buiten de poortjes 
het goedkoopste kaasbroodje kan 
bemachtigen, maar over de kwaliteit van 
de kaasbroodjes durven wij nog geen 
uitspraken te doen. 

Werkwijze
Op een grauwe vrijdagmiddag luidden 
wij het weekend in door een expeditie 
rondom station Leiden Centraal te 
houden. Wij hebben hier een bezoek 
gebracht aan alle horecagelegenheden in 
de buurt die wij dichtbij genoeg achtt en 
om een bezoekje te brengen in tijden 
van trek, maar ook tijden waarin je een 
trein moet halen. Op systematische wijze 
hebben wij eerst in kaart gebracht bij 
welke winkels je voor hoeveel ek een 
kaasbroodje kon aanschaff en. Dit was bij 
La Place (€2,55), TRECK (€2,10), HEMA 
(€1,75), AH to go (€1,55), Jumbo (€0,80) 
en Kiosk (€1,90) (bij de Aldi zagen wij 
nog een overblijfsel van een kaartje 
met ‘kaasbroodje’* hangen, maar deze 
was overgeplakt met een kaartje voor 
het ‘pizzabroodje’). Grafi ek 1 brengt de 
prijzen in beeld (zie rechtsboven).

Daarna hebben wij na lang wikken 
en wegen besloten dat we niet elk 
broodje wilden kopen omdat we maar 
arme studenten zijn, dus hebben we 

een selectie van 4 broodjes gemaakt die 
wij ook gekocht hebben. Deze selectie 
hebben wij gebaseerd op:

1. Prijs: wij wilden in ieder geval het 
duurste en goedkoopste broodje.

2. Locatie: hoe makkelijk is het om 
het broodje te kopen vlak voordat 
je de trein haalt?

3. Beschikbaarheid: hoe groot is de 
kans dat dit kaasbroodje op of rond 
een ander station ook te vinden is?

Uiteindelijk hebben wij op basis van 
deze criteria kaasbroodjes gekocht bij La 
Place, AH to go, Jumbo en Kiosk.

Resultaten
Allereerst kwamen wij bij het aanschaff en 
van de broodjes voor een aangename 
verrassing te staan: we hoefden maar 
€2,50 te betalen bij La Place! Of dit lag aan 
een fout prijskaartje of een onwetende 
caissière zullen we nooit weten, maar 
de onderzoekers vinden dit het noemen 
waard. Na het verkrijgen van alle 
geselecteerde broodjes installeerden wij 
ons op de comfortabele houten banken 
in de stationshal voor de test waar het 
allemaal om draaide: het proeven. Onze 
resultaten zijn samengevat in tabel 1:

Broodje Mening Eline Mening Emma

AH to go Wat betreft dit broodje zaten we op één lijn: het is lekker, maar we 
missen ‘iets’.

La Place Vermoedt chiquere kaas dan bij 
het vorige broodje, is hier niet 
per se positief over.

Vindt hem erg lekker. Wel hele 
hoge kruimelfactor.

Kiosk Vindt dat er te weinig kaas in zit 
en dat de kaas ‘waterig’ aandoet.

Vindt het wel wat hebben dat 
de kaas als snot aanvoelde.

Jumbo Heel heftig, niet op een goede 
manier.

Heel droog, zuigt al het water 
uit je mond.

Tabel 1: resultaten van het proeven

Een belangrijk punt om te maken is dat 
de broodjes van La Place en de Kiosk 
standaard warm komen, de broodjes 
van de Jumbo standaard koud, en dat de 
AH to go over een magnetron beschikt 
om het broodje naar wens op te warmen. 
Opvallend genoeg had de AH to go aan 
de centrumzijde wel een magnetron, 
terwijl dit in de AH to go aan de LUMC-
zijde niet het geval was. 

Onze uiteindelijke beoordelingen 
zijn gebaseerd op smaak, texturen, en 
de kruimelfactor. Al snel bleek dat de 
onderzoekers het niet met elkaar eens 
waren, en na lang discussiëren zijn de 
volgende twee persoonlijke ranglijsten 
ontstaan: 

Eline  Emma 
1. AH to go 1. Kiosk
2. Kiosk  2. AH to go
3. La Place 3. La Place
4. Jumbo  4. Jumbo

Om tot een winnend broodje te komen 
hebben we een prijs- vs. kwaliteitsmeting 
gehouden. Hierbij is gekeken naar 
of de kwaliteit van het broodje in 
verhouding staat met de prijs. Om de 
kwaliteitswaarde van een broodje te 
bepalen hebben we gewerkt met een 
puntenschaal. Een eerste plek in een 
ranglijst levert een broodje vier punten 
op. Een tweede plek drie punten, een 
derde plek twee, en een vierde plek een 
enkel punt. De maximaal haalbare score 
is acht, de minimaal haalbare score is 
twee. Een analyse van deze cijfers is 
weergegeven in grafi ek 2. 

Uit deze analyse blijkt dat de 
broodjes van de AH to go en de Kiosk 
gelijk aan elkaar zijn qua kwaliteit. 
Aangezien het kaasbroodje van de AH to 
go goedkoper is, valt te stellen dat de AH 
to go de beste prijs-kwaliteitsverhouding 
heeft wat betreft kaasbroodjes. 

Conclusie
Onze hypothese dat het goedkoopste 
kaasbroodje buiten de poortjes te vinden 
is klopt. Er lijkt een gradatie te zijn van 
drie treden. De goedkoopste broodjes 
(Aldi en Jumbo) waren te vinden buiten 
het station. De middenmoot qua prijs 
was te vinden in het station maar buiten 
de poortjes (HEMA en AH to go). De 
duurste broodjes bevonden zich binnen 
de poortjes (La Place, Kiosk en TRECK). 
Uiteraard kunnen we geen uitspraak 

doen over stations waar de HEMA en 
de AH to go zich binnen de poortjes 
bevinden.

Wat betreft de kwaliteit varieert 
het aanbod ontz ett end. Er lijkt weinig 
verschil te zijn in kwaliteit binnen en 
buiten de poortjes, zolang de reiziger het 
station maar niet verlaat. Eenmaal buiten 
het station daalt de kwaliteit aanzienlijk.

Dit onderzoek leert ons dat het 
soms goed zoeken is naar het ideale 
kaasbroodje. Wie had er verwacht dat 
de beste prijs-kwaliteitsverhouding in 
de AH to go te vinden zou zijn? Maar 
ook leert het ons dat voor een student 
prijs belangrijker kan zijn dan kwaliteit. 
Zo meldde Emma aan het einde van het 
onderzoek dat ze, ook al eindigde de 
Jumbo qua kwaliteit onderaan, toch voor 
de Jumbo zou gaan vanwege de 
prijs. Zelfs als ze dan wanneer 
ze bij de LUMC-zijde 
incheckte enkele 
minuten moest 
lopen. 

Maar misschien nog wel de 
belangrijkste conclusie die we kunnen 
trekken uit dit onderzoek heeft niks 
te maken met prijs, kwaliteit, of de 
portemonnee van de student. Die 
conclusie is dat kaasbroodjes eigenlijk 
helemaal niet zo lekker zijn, en we liever 
frikandel- en kroketbroodjes hebben. ■

* Een grondige literatuurstudie heeft 
uitgewezen dat dit beruchte Aldi 
kaasbroodje de goedkoopste van 
allemaal zou zijn met een 
prijs van een lutt ele 70 
cent. 
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Ik zat bij de groep 
die met de trein zou 
gaan. We moesten 
om half 6 ‘s ochtends 
op Leiden Centraal 
verzamelen. Volgens 
mij was Sander 
er al ver voor die 
tijd. We hadden in 

Amsterdam onze eerste overstap. Vanaf 
daar reed onze trein helemaal door 
tot aan Berlijn. In Nederland hadden 
we allemaal een zitplek, maar helaas 
was de reis door Duitsland minder 
chill. Vanaf de Duitse grens gold er 
een reserveringsbeleid en wij hadden 
niks gereserveerd. We moesten daarom 
onze plekken afstaan aan de mensen die 
wel stoelen hadden gereserveerd. Het 
was werkelijk stervensdruk. Verbaasde 
Nederlanders liepen met koff ers langs 
elkaar heen op zoek naar een plek die niet 
geclaimd was. Ik was uit ellende bij de 
deuren van de trein gaan zitt en. Daar heb 
ik contact gelegd met een groepje jongens 
van een Christelijke studentenvereniging 
uit Rott erdam die zonder geld op weg 
waren naar Dresden. In Dresden wilden 
ze onderdak en vrijwilligerswerk vinden 
om op die manier Gods goedheid te 
ervaren. Geen van hen sprak Duits. Ik 
was zeer benieuwd naar hoe het hen zou 
vergaan en dus heb ik contactgegevens 
uitgewisseld.1

De commissie kwam enige tijd 
later met het nieuws dat onze trein van 
Berlijn naar Poznan gecanceld was. We 
zijn vanuit Berlijn met de trein naar 
Frankfurt Oder gereden. Daar zouden 
we een uur moeten wachten voor er een 
trein naar Poznan vertrok. We liepen vol 
ontdekkingszin het station uit en wat 
blijkt… Frankfurt Oder is echt een gat. 
We zaten daarom al gauw weer op het 
station bij de Burger King.

Tijdens de reis van Poznan naar 
Krakau bereikte ons het nieuws dat onze 
hostelreservering op miraculeuze wijze 

was geannuleerd. Maar de commissie 
wist in de laatste uren voor aankomst 
een paar hostels te boeken verdeeld over 
de stad. Om half 1 lag ik in bed na een 
treinreis van 17,5 uur.

 
Om 7 uur in de 
ochtend begon ons 
programma. Onze 
eerste activiteit in 
Krakau was een 
bezoek aan de 
zoutmijnen.  De 
busreis erheen was 
blijkbaar gratis 

want de automaat in de bus werkte 
niet. De commissieleden probeerden 
geld aan te bieden bij de buschauff eur 
maar die negeerde hen terwijl hij een 
broodje zat te eten. Hij slikte een paar 
pillen, vooralsnog de commissieleden 
negerend. Toen de commissie hem 
uiteindelijk lett erlijk geld in zijn gezicht 
aan het wapperen was wees hij het 
duidelijk af.

Op de locatie gingen we met een trap 
naar beneden, de zoutmijnen in. Volgens 
mij hebben een aantal Prometheanen daar 
aan muren gelikt. Onze lieftallige gids 
zei dat ze het komisch vond als mensen 
verbaasd waren dat de muren niet naar 
zout smaakten. Na de rondleiding werd 
iedereen met een superkleine lift terug 
naar het aardoppervlak getransporteerd. 
Deze kleine lift werd vol Prometheanen 
gestouwd. Toen we dachten dat het al 
vol zat, duwde de medewerkster er nog 
een willekeurige Chinese toerist bij en 
propte zichzelf er ook nog in. Onderweg 
naar boven zag ik er de humor wel van 
in mijn mede-Prometheanen erop te 
wijzen dat een paar schroefj es bij het 
plafond erg los zaten. Ik weet niet wie 
het bedacht heeft maar de deuren van 
de lift gingen naar binnen toe open. Bij 
het openen van de deuren werd iedereen 
nog een keer (extra) geplet.

Omdat er ’s middags behoefte was 

aan thee gingen we op zoek naar een 
theehuis. We vonden er een met een 
bordje op de deur waarvan wij dachten 
dat het de ingang aanwees. De richting 
van de pijl volgend zijn we om het 
hele blok heen gelopen om vervolgens 
tegen dezelfde deur met het bordje te 
duwen. De deur ging gewoon open. 
Bij het theehuis hebben we Rwandese 
theegedronken, zeer bijzonder!

We gingen ’s avonds eten in een 
Pools restaurant met vogeltjesbehang 
waarvan Gerard heel enthousiast werd. 
De man die er werkte vertelde ons 
gepassioneerd over hoe de eigenaresse 
interieurdesign had gestudeerd. Daarna 
liep hij weg, zett e Marco Borsato-muziek 
op en observeerde stiekem onze reacties 
vanaf de andere kant van het restaurant. 
We vonden hem aandoenlijk.

 
Op zondagochtend 
gingen we te voet 
naar Wawel Hill, 
een mooi kastelen-
complex op een 
heuvel. Onderweg 
kwamen we door 
een park en daar liep 
een eekhoorntje! De 

hele groep stond stil en was enthousiast 
om het eekhoorntje. Helaas hebben we 
daarna onze gids gemist bij Wawel Hill. 
Maar gelukkig konden we alsnog een 
gids krijgen op een later tijdstip.

’s Avonds zaten we met een hele 
club Prometheanen in een ondergrondse 
vodka bar met een tv waar sport op 
stond. Veel van ons dronken daar de 
‘depresja vodka’ met kersensmaak. Dit 
werd inspiratie voor een Prometheus 
depressieproost. Het was zo gezellig dat 
het barpersoneel bij ons kwam checken 
of we de tent niet afb raken.

 
Maandag was 
voor de meesten 
een beladen dag 
in Auschwitz . We 
gingen er met de 
bus naartoe vanaf 
Krakau. In de 
avond gingen we 
met een relatief 

grote groep eten bij een restaurant op 
kruipafstand van ons hostel. Op de kaart 
stond verwarmd bier. Toen Gerard het 
bestelde reageerde de serveerster heel 
twijfelachtig waardoor we niet wisten 

Bij gebrek aan buitenlandreis in 2020: 
een terugblik op vorig jaar

door
Marina van Gog

Het is nu al een jaar 

geleden dat ik meeging 

met de buitenlandreis 

van Prometheus. De 

bestemming van vorig jaar 

was Polen. Je kon er toen 

voor kiezen om de reis 

per trein of per vliegtuig 

te maken. Ik heb een 

selectie aan memorabele 

momenten uitgeschreven.

of het nu lekker was of niet. Het was 
eigenlijk superlekker dus we snappen 
nog steeds niet waar de reactie vandaan 
kwam. Ik wilde het verwarmde bier erna 
ook bestellen, maar ze reageerde op 
dezelfde verbaasde toon: “You want the 
same??”.

 
In de ochtend 
verlieten we 
Krakau met de trein 
richting Warschau. 
Het uitstappen in 
Warschau duurde 
wat langer omdat 
iedereen grote 
koff ers bij zich had. 

Een vrouw die al was ingestapt vond 
het te lang duren. Ze begon tegen ons te 
tieren met dramatische pauzes in haar 
zin: “IT is a SHAME … you DECIDED 
… to LEAVE … so LATE!” Eline kan 
waarschijnlijk tot op vandaag deze 
vrouw het beste imiteren.

De commissie gaf in de middag 
een rondleiding door de historische 
binnenstad. Terwijl we voor een fraai 
kerkje stonden te luisteren naar uitleg 
van de commissie, liep er een Pool langs 
met een radio op zijn schouder. Hij 
draaide techno/dance-muziek. En wij 
gingen los. Gelukkig had deze man onze 
dansskills gezien want we kregen een 
duimpje.

’s Avonds hebben we met een 
kleine club gegeten bij een Georgisch 
restaurant. Het was erg lekker maar 
het personeel was zeer onvriendelijk. 
We hebben één grosz fooi gegeven. 
Dat is omgerekend een kwart cent. We 
vonden onszelf daarna best wel badass. 
Vervolgens hebben we vodka gekocht 
en zijn we spelletjes gaan spelen in de 
keuken van het hostel.

 
Terwijl Joris en ik 
aan het genieten 
waren van ons ontbijt 
met versgebakken 
croissantjes begon 
er buiten de 
bakkerij ineens 
een demonstratie. 
Mensen liepen met 

rode vlaggen door de straat en riepen 
leuzen. Ik vond het maar spannend 
want ik had nog nooit een demonstratie 
in het echt gezien. De stoet mensen 
was redelijk snel voorbij. Direct na 

het ontbijt werden we allemaal bij een 
oorlogsmuseum verwacht. De tram die 
we moesten nemen was al gearriveerd 
aan de overkant van de straat, maar het 
voetgangersstoplicht stond op rood. 
Evengoed sprintt en Prometheanen de 
straat over. Auto’s begonnen te rijden. 
Iedereen sprong op tijd de tram in en 
draaide zich naar om naar mij. Ik was 
als enige blijven staan voor het stoplicht. 
Dramatisch stak ik mijn arm uit naar de 
Prometheanen in de tram. De chauff eur 
van de tram bleef me uitdrukkingsloos 
aankijken terwijl hij wegreed. Zo werd ik 
achtergelaten in hartje Warschau. Ik heb 
de eerstvolgende tram gepakt.

In de middag gingen we naar het 
Paleis van Cultuur en Wetenschap, beter 
bekend onder de naam ‘Stalins Penis’. 
Via een lift kon je naar boven en vanaf 
daar had je prachtig zicht over de stad. Ik 
heb er wat rondgelopen, foto’s gemaakt, 
en souvenirtjes gekocht. Daarna moesten 
we beneden weer verzamelen. Terwijl 
we met z’n allen wegliepen van de toren 
zei ik tegen Esmée dat ik het grappig had 
gevonden als ik het gebouw gelikt had. 
We besloten om samen terug te rennen. 
Mijn huisgenoten kregen een paar 
dagen daarna een ansichtkaart waarin ik 
schreef dat ik Stalins penis heb gelikt.

 
Op donderdag 
gingen we wandelen 
in het oerbos buiten 
de hoofdstad. 
Dominique heeft op 
de wandelroute een 
boom geknuff eld en 
een aantal Prome-
theanen was erg 

geïntrigeerd door grote mierenhopen 
langs het pad. Ik had een steen 
opgeraapt met het doel deze mee te 
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nemen naar Leiden en hem daar in 
mijn tuintje te leggen tussen de andere 
keien. De gedachte aan een Poolse steen 
in mijn achtertuin vond ik wel leuk. 7 
kilometer het bos in kwamen we bij een 
mooi moeras. De ene helft van de groep 
liep vanaf hier verder en de andere helft 
besloot om te keren en hetz elfde stuk 
terug te lopen. Ik was bij de groep die 
omkeerde en terugging naar de stad. 
Toen we terug waren hadden we er 15 
kilometer opzitt en.

 
We gingen met 
de bus naar het 
Wilanow Paleis. 
Een aantal fanatieke 
Prometheanen deed 
bij aankomst aan 
ochtendyoga. Een 
oude man op een 
fi ets stopte en bleef 

staan kijken naar het tafereel. Toen zijn 
we toch maar richting het paleis gelopen. 
Onze gids bij h.et paleis had een schatt ig 
accent in haar Engels waar ik net iets te 
veel van genoot: “He was a big kingk.” 
en “We are in kingk rooms.” Na de 
rondleiding was er een afsluiting door 
de commissie en daarna was iedereen 
vrij om zelf invulling te geven aan de rest 
van de buitenlandreis. 

Eenmaal terug bij het hostel troff en 
we een eigenaardige jongeman op de 
derde verdieping van het trappenhuis. 
Hij opende het gesprek met: “Did you 

lose your key too?” Hij vertelde dat 
hij van Franse afk omst was, meerdere 
talen sprak, en graag in Warschau in 
de hotelbusiness wilde werken. Maar 
op het moment was hij werkeloos 
omdat niemand hem wilde aannemen. 
Hij had overigens geen diploma’s 
in hotelmanagement maar meende 
met zijn talenkennis wel voldoende 
gekwalifi ceerd te zijn. Hij bleef aan 
het babbelen zonder enige vragen 
aan ons te stellen. Toen de deur van 
onze verdieping openging kapte hij 
zijn verhaal af en sprintt e meteen naar 
binnen. Daarna waren we hem kwijt. We 
hadden er lichtelijk onze twijfels bij of hij 
überhaupt een kamer in het hostel had 
omdat hij ook gewoon een sleutel aan de 
receptie had kunnen vragen.

In de avond was er het idee om in 
een restaurant een omgekeerd diner te 
gaan doen. We zouden beginnen met het 
toetje en eindigen met het voorgerecht. 
Na een hele discussie over of het oké was 
om dit van het personeel te vragen en wie 
dat dan ging doen, hielden we allemaal 
onze adem in toen een serveerder onze 
bestelling op kwam nemen. We vroegen 
of we konden beginnen met het toetje 
en wachtt en zijn reactie af. De man leek 
nog niet eens verbaasd. Hij staarde ons 
aan met zijn pen en kladblok in de hand 
en vroeg: “So what’s the problem?” 
Bij het hoofdgerecht kwam dezelfde 
medewerker een preek geven over 
waarom we geen vegetariërs zouden 
moeten zijn en waarom vlees zo veel 
meer toevoegt aan gerechten. Tegen 
de tijd dat we aan het voorgerecht 
toekwamen zaten we allemaal bomvol.

 
Een dag eerder had 
ik vanuit de bus een 
klein nagelstudiootje 
zien liggen met 
de geinige naam: 
Pardon My French. 
Het leek me wel leuk 
om thuis te kunnen 
vertellen dat ik in 

Polen mijn nagels heb laten doen. Ik had 
het winkeltje vrij snel gevonden maar 
helaas waren ze volgeboekt. De rest van 
de dag heb ik besteed aan het shoppen 
voor souvenirs.

’s Avonds bij het inpakken van de 
koff ers vond Gerard dat het een goed 
moment was om te besluiten wat hij met 
de versteende ringslang wilde doen die 

hij in het bos gevonden had. Er stond al 
een tijdje een lege jodenkoekentrommel 
bij onze kamerdeur die als deurstopper 
fungeerde. De deur viel namelijk uit 
zichzelf dicht en daarom liet iedereen 
uit gemak de deur telkens tegen de 
lege koekendoos stuiteren. Gerard liep 
richting de deurstopper en haalde de 
deksel van de doos om de ringslang 
te onthullen. Deze had al die tijd in de 
jodenkoekentrommel gezeten zonder 
dat alle kamergenoten het wisten. De 
ringslang ging in de bagage van Gerard 
mee met de trein naar Nederland. Er 
werd nog gezegd dat het goed was dat 
de treingroep niet met douanecontrole te 
maken kreeg. Een versteende ringslang 
was namelijk niet het enige curieuze 
voorwerp dat die dag werd meegenomen 
door Prometheanen. Ben je benieuwd 
naar wat nog meer? Hiervoor verwijs ik 
je naar Gerard of Eddie.

 
We vertrokken in 
de ochtend met 
de trein vanaf 
Warschau richting 
Duitsland. In Berlijn 
zouden we een 
overstaptijd hebben 
van 10 minuten. 
Deze vonden we na 

een treinreis van enkele uren door het 
Poolse landschap erg spannend. Maar 
onze trein in Polen had gelukkig geen 
vertraging. Op het reserveringsysteem 
dat gehanteerd werd tijdens de reis 
door Duitsland waren we inmiddels 
voorbereid en we kozen met zorg onze 
plekken uit. Een Duitse conducteur 
riep om dat we ergens een wat langere 
tussenstop gingen maken en grapte 
dat alle rokers dan even een moment 
zouden kunnen vinden om frisse lucht 
te gaan halen. We gingen uiteindelijk bij 
schemering de Nederlandse grens over. 
Rond middernacht bereikten we Leiden. 
De totale terugreis duurde 14 uur. ■

1 De jongens die in Dresden waren geweest 
hadden op de eerste dag weinig geluk. 
Maar op dag twee kregen ze bij het Leger 
des Heils eten en een slaapplek aangeboden. 
Ze hebben met veel mensen gesproken, hen 
aangemoedigd in wat ze deden, en voor hen 
gebeden. Op dag drie kregen ze van iemand 
80 euro voor hun initiatief en hebben daarmee 
een fi jne terugreis kunnen maken.
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Ter Land, ter Zee, te Paard:
Vervoer in The Legend of Zelda 

door
Vita Jansen

Videogames en vervoer – het lijkt een onlogische combinatie, 
maar die twee zijn misschien wel meer verbonden dan 
je denkt. Tegenwoordig hebben de meeste videogames 
immers grote gebieden om te verkennen – zo groot dat het 
aardig irritant zou kunnen worden als je enkel overal heen 
kon komen door te lopen. Gelukkig hebben games hier 
verschillende oplossingen voor gevonden. Een voorbeeld 
van een game-serie die een groot scala aan vervoersmethoden 
kent is The Legend of Zelda. Dus stap in, en laten we de wereld 
van Zelda eens gaan verkennen!

Een methode van vervoer die inmiddels standaard is geworden 
voor veel games is de fast-travel-methode. Zodra je in een nieuw 
gebied bent geweest, kan je daar weer gemakkelijk heen 
teleporteren, om zo niet nog eens dezelfde 
route te hoeven lopen. Verschillende Zelda-
games maken hier ook gebruik van. Zodra 
je een vogelstandbeeld vindt in Majora’s Mask 
3D (3DS) of Skyward Sword (Wii), kan je hier 
later weer heen – handig toch? In het duistere 
Twilight Princess (Gamecube/Wii) zijn de 
teleporteer-punten plekken waar je enge 
monsters hebt verslagen die 
uit de lucht zijn komen vallen. 
Ook in de nieuwste originele 
Zelda-game, Breath of the Wild (Wii 
U/Switch), die overigens de grootste kaart in 
videogames ooit heeft, kan je na het vinden van 
een – vaak goed bewaakte – uitkijktoren hier weer 
eenvoudig naar terug-zappen.

Sommige games laten je echter wat harder 
werken en bevatt en niet zo’n teleporteer-

mechanisme. Neem bijvoorbeeld Wind Waker (Gamecube) en 
Phantom Hourglass (DS), die je beide in een boot laten rondvaren 
om van locatie naar locatie te gaan. Spirit Tracks (DS) verving 
de boot door een trein en laat je over sporen heen razen als 
een soort privé NS conducteur. Dit mechanisme viel door 
zijn gelimiteerde bewegingsvrijheid en lange duur niet bij 
iedereen in de smaak, hoewel niemand kan ontkennen dat de 
treinmuziek erg catchy is.

En nu, het moment waar alle die-hard Zelda-fans op zitt en 
te wachten: de paarden. Want ja, in een groot aantal Zelda-
games kan je je ook ter paard over de kaart bewegen. Het 
bekendste paard uit Zelda is Epona, een bruine merrie die voor 

het eerst verscheen in Ocarina of Time (N64). Dit dier 
komt onder andere weer voor in Twilight 

Princess, waar je het dier ook een 
andere naam kan geven (mijn 
persoonlijke favoriet: Nozzel), 

en in Breath of the Wild, waarin ze 
lastig te vinden is en er een heel 
pallet aan paarden te verkrijgen 

is. (En, als je de expansion pass 
hebt, zelfs een paardenmotor…) 
In Skyward Sword heb je geen 

paard maar een kleurrijke vogel, 
een Loftwing genoemd, waarmee je naar 
eilanden in de lucht kan vliegen – vrijwel alle 

(veelal naar vogels vernoemde) personages in 
dit spel hebben een eigen vogel, die net als de 
huisdieren in het echte leven goed past bij het 
personage. 

Dus, of je nou liever teleporteert, vaart, rijdt 
of vliegt – in The Legend of Zelda kan het allemaal! ■

▼ Link en zijn Crimson Loftwing 
in Skyward Sword
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Mijn interesse in lezen is in gang gezet door een stripversie van de Ilias en de Odyssee. 
Die hadden ze toen in de bibliotheek, en die heb ik daar heel vaak geleend. Ik ben hem 
recent in het Engels nog eens tegengekomen; hij staat vol met vuile grapjes die ik toen 
totáál niet doorhad! Ik las daarvoor ook wel al, maar dit koos ik echt zelf uit.

Nu lees ik 100 à 120 boeken per jaar, en dat voelt nog altijd als te weinig. 
Literatuurwetenschap legt niet veel studiedruk, maar dat vind ik ook wel goed; dan 
heb je veel tijd om je curriculum bij te houden en dus gewoon veel te lezen. Tussen die 
100 boeken zit trouwens wel veel poëzie, en dat zijn soms bundeltjes van 60 pagina’s 
waar je snel doorheen gaat. Nu ik met mijn proefschrift bezig ben, moet ik er soms 
wel meer op lett en dat ik ‘s avonds de non-fi ctie wegleg, omdat ik merk dat ik er soms 
wakker van lig. Maar ik ben dol op mijn studie; het voelt nog steeds als ontspanning, 
niet als huiswerk.

Ik heb vooral literaire fi ctie in de kast staan. Daarbinnen is er natuurlijk veel Zuid-
Afrikaanse literatuur, want dat is het specialisme waar ik op afgestudeerd ben. Als een 
boek oorspronkelijk in het Afrikaans is, probeer ik vaak ook die Afrikaanse versie te 
lezen voor mijn taalvaardigheid. Dat gaat me inmiddels ook wel goed af. Dat deed ik 
eerst ook met Engels, maar daar ben ik een beetje vanaf aan het stappen; ik begin de 
voordelen te merken van lezen en schrijven in je moedertaal.

Ik specialiseer me in Breyten Breytenbach; dat is een grote favoriet van me. 
Daarvan heb ik het volledige poëtische oeuvre wel in huis. Qua proza was ik een groot 
fan van Margaret Atwood, totdat ze The Testaments schreef. Dat vond ik een verraad van 
alles waar ze voor staat; ze heeft jaren gezegd dat ze geen vervolg op The Handmaid’s 
Tale zou schrijven, en dat boek was juist heel dreigend door de beperkte hoeveelheid 
informatie die je krijgt. Nu is er ineens die tv-serie, krijgt ze een zak geld, en schrijft ze 
een boek dat ik alleen kan omschrijven als fan fi ction van haar eigen werk. Toch staat 
zelfs die nog in mijn kast; ik gooi zelden boeken weg.

Het lijkt nu alsof er ruimte is, maar dat komt omdat ik recent opzetstukjes op de 
kast heb gezet. Dat is tijdelijk, over een half jaar staat het weer helemaal vol. Er zit ook 
een systeem in: alles wat rechtop staat heb ik gelezen, alles wat plat ligt moet ik nog 
lezen. Aan de ene kant van de kamers zijn het vooral romans, alfabetisch gesorteerd op 
auteur en daarbinnen op chronologie van publicatie. Verder is er een oudheidsectie, 
met Griekse en Latijnse boeken ook zo gesorteerd. Dan heeft Lennart ook nog een paar 
plankjes: daar staan studieboeken, wat non-fi ctie over auto’s, en een stripboekenreeks, 
Michel Vaillant.

Aan de andere kant van de kamer hebben we reisboeken, graphic novels, boeken 
over toneel, een hele kast poëzie, een plankje religie, een progressief plankje met 
boeken over bijvoorbeeld feminisme, klimaatverandering en emancipatie van mensen 
van kleur. Verder staan er ook nog studieboeken – literatuurtheorie en dat soort dingen 
– en encyclopedieën, naslagwerken over fi lm en opera, en woordenboeken. Boven op 
de kast staat alles van Breytenbach, zodat ik er makkelijk bij kan. Laten we zeggen: er 
is goed over nagedacht.

Een van mijn favoriete boeken is Een liefde van Lodewijk van Deyssel; ergens aan 
het eind zit een hoofdstuk dat haast een impressionistisch schilderij is. Een vrouw loopt 
door haar huis en tuin, en elke zoveel pagina’s krijgt een andere kleur de overtoon; dan 
ervaart ze ineens alles groen, en dan weer alles blauw. De manier waarop dat wordt 
geschreven is fenomenaal; ik wou dat ik kon schilderen zoals die man kon schrijven.

Een guilty pleasure van me is de Outlander-reeks. Het is een reeks historische 
romans die in gang wordt gezet door een vleugje science fi ction. Gabaldon doet haar 
research heel goed, en het zijn hele fi jne personages voor een dosis escapisme. Verder 
hou ik van Flaubert, en een goeie Russische roman kan ik ook wel waarderen – Tolstoy 
ofzo. Dat zijn allemaal wel auteurs waar ik erg gelukkig van word.

Als ik één ding moest kiezen om aan Prometheanen aan te raden, dan was dat Het 
vogelalfabet van S.J. Naudé – of voor wie zich dapper voelt de Afrikaanse versie, Alfabet 
van die voëls. Het is een bundel kortere verhalen, van zo’n 70 pagina’s per stuk. Het gaat 
over heel diverse personages die zich ontheemd voelen in de geglobaliseerde wereld, 
en een thuis zoeken. Het is fantastisch geschreven, en je kan elk verhaal wel redelijk in 
één stuk lezen. Daarna moet ik het boek ook steeds even wegleggen, want het maakt 
indruk en dan moet ik er even van bijkomen. ■

Onvoorstelbaar, 

maar waar: 

Francines enorme 

boekencollectie 

heeft nog nooit 

in deze rubriek 

gestaan! Hoog 

tijd om daar 

verandering in te 

brengen, dus we 

zijn bij haar langs 

geweest om een 

kijkje te nemen in 

haar kasten.

Prometheaanse boekenkasten:
Francine Maessen

door
Sander Huls
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NaNoWriMo
NaNoWriMo (National Novel Writing Month) is een initiatief dat schrijvers 
aanspoort zichzelf uit te dagen. Dit doen ze door een platform aan 
te bieden waarop ze word-goals of time-goals voor zichzelf kunnen 
zett en, aansporingen van bekende schrijvers kunnen lezen en 
de stats van hun vrienden kunnen zien! Sinds kort is dit niet 
enkel in bepaalde maanden mogelijk, maar het hele jaar lang! 
Ook kan je ze via de e-mail nog meer inspiratie en tips 
naar je laten sturen, niet alleen voor het schrijven maar ook 
voor mental, physical en social well-being. #StayHomeWriMo!
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Fons: Men zegt altijd dat het Lipsius 
lelijk is van buiten. Ik identifi ceer mij wel 
met het Lipsius.

Floris: Hallo, hier mijn naakte lichaam. 
Geniet er niet te weinig van. 

Esmée: Ik mag niet aan leden likken.

Hester: Je hoort er pas bij als je gebeten 
bent door de praeses.

Ruud: Waar gaat iedereen naartoe?
Sander: Naar huis.
Ruud: Waar is dit huis en waarom ben ik 
niet uitgenodigd?

Anne B: Ik hoor gehinnik in mijn hoofd.

Riccardo: Iemand moet Eddie vervangen, 
en beter leert ‘ie zich te gedragen.

Floris: Wie zoet is, krijgt lekkers, wie aan 
de goddelijkheid van Jezus twijfelt krijgt 
klappen. 

Esmée: Wat is traditie?
Sander: Tegen je kinderen liegen.

Eva: Prometheus laat me denken: was ik 
maar gay!

Sander: Ik wil in de statuten “doodgaan 
is gratis” zett en.

Bo: Napoleon heeft in zijn leven één fout 
gemaakt: de Kamer van Koophandel. Oh, 
en hij had Berlijn plat moeten branden.

Earryt: Hoe kouder Annes handen 
worden, hoe warmer die van mij.
Anne: Dat eff ect heb ik op mannen.

Miranda: Twilight heeft zo veel lagen, 
het is net een spekkoek.

Esmée: Ik wil geen antisemitisme in mijn 
orgies.

Tonda: Een van de redenen dat mensen 
uit Afghanistan Nederlandse muziek 
vaak niet zo goed vinden...
Esmée: ...is dat het kut is.

Arthur: Ik wil niet leven in een wereld 
met homoseksuele kikkers.

Eddie: Gelukkig nieuwjaar aan al mijn 
kechies!

Leonie: Jesus is a thicc boi.

Eline: Miranda, wees niet zo naakt.
Esmée: Nee hoor, wees zo naakt als je 
wilt.

Miranda: Ik vind ledematen een leuk 
woord omdat het impliceert dat je armen 
en benen je vrienden zijn.

Nina: Dat was Bo’s specifi eke zucht als 
hij denkt aan de penis van Liam Neeson.

Nick: Mijn +1 is Sanders tante.

Fons: Je kan ook naar het feest gaan als 
buikdanseres-versie van Pim Fortuyn.

Hester: Mensen zeggen wel eens “er is 
geen planeet B”. Dat vind ik jammer, ik 
wil wel een eigen planeet.

Lianne: Da’s het soort cheesecake dat 
ik wil maken, een waarvan mijn oma 
omvalt van de diabetes.

Bo: Ja, schreeuw in mijn buik. Hij 
onthoudt alle geheimen.

Dominique H: Prometheus wordt hip, 
what the fuck!

Kim: Dan ga ik voor ons beiden naar de 
wc, terwijl jij drank haalt.

Patrick: Floris, je hebt best een droombaar 
gezicht.

Lisett e: Ik weet niet of ik van Nina mag 
catfi shen.

Gerard: Mensen denken constant dat ik 
het Centraal Boekhuis bij mij thuis in de 
kelder heb!
Eline: Als het Centraal Boekhuis bij jou 
in de kelder past, heb je iets goed gedaan 
in je leven.

Eline: Ik wil invloed hebben op het 
paargedrag van orang oetans.

Fons: Joris, je bent mijn vader niet! Ik 
snap de obsessie, maar nee!

Miranda: Ik probeer nu heel hard om 
mijn 60-jarige moeder uit te huwelijken.

Freya: Eveline, ik ben je naakter gewend.

Tonda: Ik moet gaan, ik moet morgen 
refl ecteren op mijn gedrag.

Nina: Barbiefi lms zijn eigenlijk een soort 
Lord of the Rings.

Eveline vdV: Ik hoop dat dabben een 
fascistisch symbool wordt, zodat we het 
kunnen verbieden. ■

“

”
Dwaal door de digitale musea
Veel nationale en internationale musea houden hun 
deuren digitaal open. Dankzij de virtuele tours via 
Google Arts & Culture of de site van het museum 
zelf kun je door de gangen dwalen van onder meer 
het Van Gogh Museum, het Guggenheim Museum 
en het British Museum. Wil je liever dichter bij huis 
blijven, dan biedt Museum de Lakenhal een 360º 
-college over de renovatie van  het gebouw. Een 
andere aanrader is opwegnaardekunst.nl. De site 
gidst je door de collectie van verschillende musea 
in Nederland en België. ■

IDFA-documentaires
Op de website van IDFA zijn 
sinds kort maar liefst 302 gratis 
documentaires te bekijken! Een 
soort gratis Netfl ix dus, maar dan 
is het allemaal echt gebeurd. Veel 
kijkplezier! ■

Muziek-releases
In deze lastige tijden kan muziek 
heel opbeurend werken – gelukkig 
dan ook dat er nog genoeg nieuwe 
albums uitkomen in deze tijd! De 
optimistische All Time Low heeft op 
3 april hun nieuwe album Wake Up, 
Sunshine geleverd. Ook bracht het 
genre-fl uide duo Sparks op 15 mei 
hun nieuwste (25e!) album A Steady 
Drip, Drip, Drip uit. Wil je muziek 
die iets duisterder in toon is om je 
emotie in kwijt te kunnen, dan heeft 
Creeper vanaf 29 mei Sex, Death and 
the Infi nite Void voor je. Op deze dag 
brengt Palaye Royale ook hun derde 
album The Bastards uit! Tot slot 
komen de rockers van The Used 24 
april met het album Heartwork, wat 
teruggaat naar hun roots. Stream ze 
op alle platforms!

The
Used

Scribd en de
Bibliotheek online
Ja, je hoort het goed! Audio en e-book 
service Scribd heeft gratis trials van 
30 dagen! De Bibliotheek online 
biedt ook een groot assortiment aan 
(audio)boeken aan voor mensen die 
al lid zijn van een lokale bibliotheek 
– zo kan je thuis nog steeds nieuwe 
boeken ontdekken!

Culturele agenda
door Vita Jansen &
Dominique HofmanQuotes

door
Sander Huls

Nu we allemaal thuis zitt en zijn er helaas een hoop 
culturele evenementen afgelast. Gelukkig is er thuis nog 
genoeg cultuur op te snuiven! Hier volgen enkele tips:




