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Voorwoord

De Discord van Prometheus wordt sedert enkele maanden geteisterd door een ijzige aanwezigheid. Het 
is niet zozeer een entiteit met microfoon en camera, maar meer een gedaante in de vorm van een onge-

makkelijk onderwerp waar niemand de vingers aan durft te branden.

Maanden hebben we het, gedreven door een plaatsvervangende schaamte, gezamenlijk voor elkaar 
gekregen het onderwerp niet op te brengen. Maanden gekenmerkt door verbale onderdrukking en het 

afkappen van openingszinnen van Prometheaanse borrelaars wanneer die ook maar iets te maken hadden 
met het verzwegen, doch aanwezige mijnenveld.

Maar, lieve Willem, afgelopen woensdag na een lezing over referenties naar Robert F. Kennedy in Animal 
Crossing werd de olifant in de Discordcall uiteindelijk alsnog erkend, benoemd en besproken. Laat me 

vanaf het begin beginnen.

Wel en tevree zaten we in de Discordcall. Om de knusse sfeer waar de Keijzer om geroemd wordt te 
creëren in Borrelgroep 2 besloten we de camera’s aan te zetten. Iedereen, behalve Frederik die constant 

vastliep door de menselijke (maar nog steeds domme) fout van zijn ouders om over te stappen op Ziggo. 
Dit resulteerde in een hoop ellende door haperingen van Frederiks rechthoekje en het constante “Julli  l 

op n vas t bij m j”.

Na een hoop ellende, gestamel en verontschuldigingen heeft Frederik de moed opgegeven en overweldigd 
door technische mankementen heeft hij de borrel verlaten.

Nu was het weggaan van Frederik niet per se een probleem. Ik heb niks tegen de beste jongen op zich, 
maar constant beginnen over de Bitcoin hangt op een gegeven moment iedereen de strot uit. Neen, Fred-
eriks vertrek riep een ander probleem op bij Borrelgroep 2 en vervolgens bij geheel Prometheus. Frederik 

was namelijk als lid van de VVD de Prometheaanse uitzondering die het politieke diversiteitsquotum 
omhoog wist te houden op een borrel. Ik hoef jou niet uit te leggen waarom dit een nachtmerrie was, m’n 
beste Willem. Jij begrijpt net zo goed als ik dat de rest van ons ook deze borrel wederom bestond uit leden 

van PINK en DWARS en uit een paar partij-onafhankelijke communisten. Zonder deze rechtse bor-
reldeelnemer waren we nergens! Hoe konden wij nou ooit nog aan de buitenwereld wijsmaken dat we een 

politiek onafhankelijke studentenvereniging zijn?!

Gelukkig kwam daar echter spoedig ons hoogwaardige bestuur aangesneld dat voor elk mogelijk doem-
scenario een oplossing heeft en snel was aldaar een, uit privacyoverweging niet nader te benoemen, lid dat 

ooit een gesprek heeft gehad met een lid van de JOVD tijdens zijn EL CID. Het politieke evenwicht was 
met dit vanzelfsprekend rechtse zwaargewicht Godzijdank weer hersteld. Frederiks vervanging was echter 

waarschijnlijk al een tijdje niet meer op een borrel geweest en heeft hierdoor naar het schijnt niet mee-
gekregen dat de kwestie die hij aankaartte met een reden werd doodgezwegen. Lieve Willem, ik hoef jou 

Geachte Willem,

    Het verHaal acHter de veelbesproken 
  onbesproken onuitgegeven pyros 

van een paar maanden geleden
 

Fragment uit het dagboek van de Coronasjaars student Karel R.
door Patrick Daamen

Ik ben ergens achter gekomen. Ik vind voorwoorden schrijven heel lastig. Iedereen 
die me een keer op een borrel gesproken heeft weet dat er vaak geen speld tussen te 
krijgen is, en dat er verhaal na verhaal uitkomt over wat dan ook. Maar zet me voor 
een voorwoorddocument en ineens heb ik niks meer te vertellen.

Wellicht komt het door de schermmoeheid. Ik gok dat we daar na ongeveer een 
jaar pandemie allemaal wel last van hebben. Ik zou jullie erg graag fysiek willen 
vertellen over mijn meningen over de nieuwe Netflix Winx serie, of over waarom 
Red, White and Royal Blue nou zo’n goed boek is (serieus, lees het), of over het 
grachtenpand studentenhuis dat ik met pijn en moeite heb gebouwd in de Sims.  
Maar ik ben bang dat dat nog wel even zal duren, en tot die tijd zal ik mijn verha-
len enkel via Discord kunnen delen. 

Maar er komen ook mooie dingen uit deze door schermen gedomineerde tijd. 
Zonder reistijd kunnen er ineens allemaal mensen naar activiteiten komen die dat 
anders niet konden. Ik heb nu al meerdere keren tot laat op de avond, en in som-
mige gevallen zelfs tot diep in de nacht, geborreld met mensen meer dan honderd 
kilometer verderop. Ik heb mensen gezien die ik al veel te lang niet gezien heb, ook 
vóór corona, omdat even inloggen een lagere drempel bleek dan jezelf naar Café de 
Keyzer slepen. En ik heb mensen ontmoet die ik zonder digitale activiteiten in dit 
coronatijdperk sowieso nooit ontmoet zou hebben, waar ik intens van geniet.

Dus hoewel ik klaar ben met schermen, ben ik niet klaar met schermen als er 
Prometheanen op te zien zijn. We blijven met elkaar verbonden, ook als we elkaar 
niet fysiek kunnen zien, en dat is onze kracht. Daarom hebben we voor deze Pyros 
wat anders gedaan. In plaats van een thema is er deze keer geen thema. We willen 
horen wat Prometheanen bezighoudt, hoe ze zich voelen, waar ze over nadenken. 
Jullie zijn ons thema. 

Met veel trots presenteer ik deze Pyros. Namens de redactie, en persoonlijk vanuit 
mij, wens ik jullie heel veel leesplezier. Blijf allemaal gezond, en blijf vooral ook al-
lemaal doen wat jullie doen. Ik hoop jullie binnenkort allemaal weer te zien op een 
borrel, fysiek of digitaal. En laten we even hopen dat voorwoorden schrijven ooit 
soepeler gaat voor me.

Eline

Mijn favoriete Prometheanen,

Colofon

De Pyros is het verenig-
ingsblad van A.S.V. Pro-
metheus.

De redactie bestaat uit 
Eline Berkhout (praeses), 
Quinty van der Zee 
(vormgeving), Dominique 
Hofman, Eralin van Hors-
sen, Floris Meertens, Fons 
Hooft, Patrick Daamen, 
Sander Huls, Vita Jansen 
en Wessel de Kok. 

Onze dank gaat uit naar 
Anna Visser, Bob Ver-
meulen en Lianne de Rijk 
voor hun bijdragen aan 
deze editie. 

Dit is de Pyros van voor-
jaar 2021, gedrukt onder 
bestuur Amaryllis. Het 
betreft de eerste druk van 
het kalenderjaar 2021, en 
de eerste van het bestuurs-
jaar 2020-2021. 

Wil je iets schrijven voor 
de Pyros? Mail dan naar 
pyros@asvprometheus.nl. 
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niet te vertellen waar hij over begon, maar voor het geval dit dagboek ooit wordt gevonden en in een 
verenigingsblad wordt geplaatst zal ik het toch maar uitleggen. Frederiks vervanging unmutete zichzelf 
en zei in een zin bestaande uit louter naïviteit en onwetende onschuld: “Zeg, ligt het aan mij of is er al 

een tijdje geen Pyros meer verschenen de afge…”.

En nog voordat hij zijn zin kon afmaken had een bestuurslid al ingegrepen om het net aangewakkerde 
vuilnisbakbrandje te blussen voordat het de hele vereniging zou affikken. Tevergeefs, het kwaad was al 

geschied. Het vuurtje was via kleine vonkjes via de schermen en de glasvezelkabels in de gedachten van 
de Borrelgroep 2-aanwezigen overgesprongen. En binnen een mum van tijd kwam het doodgezwegen 
subject uit de doofpot gerezen, waardoor er een kakofonie aan geluiden ontstond van mensen die al 

maandenlang in een zorgvuldig gecreëerde onwetendheid werden gehouden. “De laatste Pyros kwam 
inderdaad in april uit volgens mij, meestal hadden we onderhand wel minstens twee nieuwe gehad!” De 
onderdrukte onvrede over het gebrek aan Pyrex zat hoog en hetgeen waar het bestuur en wat ze tot dit 
moment wisten te mijden kon niet meer worden gestopt: Er werd gespeculeerd over de reden achter de 

gepasseerde Pyros.

De meest grandioze verhalen passeerden de revue. Ten eerste claimde Joost dat het kwam door een 
geschil binnen de redactie. Eline en Sander kregen van horen zeggen bij een van de wekelijkse vergade-

ringen van de Pyrosredactie een ruzie over het aantal quotes dat zou worden gepubliceerd. Een ruzie die 
finaal uit de hand blijkt te zijn gelopen. Wat ook verklaart waarom er van een deel van redactie sinds-

dien niks meer is vernomen, ze niet meer zijn te bereiken en niet meer in de Prometheusledendatabase 
van Joris als ‘levend’ staan genoteerd (waarom dat überhaupt een categorie van leden is in zijn database 

mag Joost weten).

Hierop schreeuwde Evelijn dat zij een heel andere verklaring omtrent het Pyrosgebrek via via te horen 
had gekregen. Bij een van de zesmaandelijkse buitenlandse reisjes die bedoeld zijn om alle Pyroskoppen 
weer dezelfde kant op te krijgen lag volgens haar de oorzaak. Bij het reisje was dan wel een gebrek aan 

genoeg bedden voor de gehele Pyrosredactie en had niet iedereen de juiste inentingen, toch gingen ze er 
vol goede moed tegenaan. In dit afgehuurde kasteel net buiten Brugge kwam het idee een Pyrosspecial 

te maken van de 2020 EL CID-Pyros over de geschiedenis van defenetraties binnen Prometheus. Al snel 
stuitte de redactie echter op een gebrek aan voorgevallen defenetraties binnen Prometheus. Er zat maar 
één vanzelfsprekende oplossing op, iemand van de redactie moest worden opgeofferd.  Op die manier 
hadden ze gelijk iets om over te schrijven en was daarmee ook het beddenprobleem voor een deel op-

gelost. Twee vliegen in een klap zou men dan zeggen. Na niet al te lang beraad (eigenlijk opvallend snel 
beraad. Zo snel dat je het nauwelijks een beraad kunt noemen; meer een verzameling van uitgewisselde 
blikken die lieten zien dat iedereen wel al direct zonder overleg op dezelfde lijn zat) werd Freek uit het 
raam gekeild. En al had Vita dan eindelijk een bed voor zichzelf (als enige dan wel), waren ze nu wel 
de persoon kwijt die het contact onderhield met de drukker. Vandaar dat deze Pyros daarom nooit is 

afgedrukt.

“Dat slaat nergens op en dat weet je zelf ook. Dit is het meest ongeloofwaardige verhaal dat ik in tijden 
heb gehoord, Freek onderhield niet het contact met de drukker!” riepen meerdere mensen opvallend 

synchroon.

Een twijfelend stemmetje vanuit een hoek van de Discordcall (tenminste daar zat ze bij mij op het scherm) 
zei zacht dat de verklaring misschien veel simpeler was. ”Wellicht waren ze allemaal gewoon te lui en te 
ongemotiveerd om een artikel te schrijven en hebben ze die Pyros daarom simpelweg laten zitten.”  Het 

stemmetje heeft deze ongefundeerde en alle perken te buiten gaande opmerking echter snel moeten bez-
uren. Binnen no-time was ze verwijderd uit de Discordcall en geroyeerd als lid. Waarschijnlijk was ze niet 
bekend met het algemeen bekende gegeven dat de Pyrosredactie louter bestaat uit hardwerkende, gemo-
tiveerde en, mag ik het even zeggen als onprominente Prometheussjaars, geniale Prometheus-coryfeeën. 

Dat zouden ze simpelweg niet doen, er moest meer achter zitten.

Na de heisa van het onbekende geroyeerde lid viel er een ijzige stilte in de call. “Ik weet precies wat er is 
gebeurd…” zei een zwoele stem vanuit de achtergrond. Een stem die alleen maar te omschrijven is als de 

stem die je denkt te herkennen als een geluid uit een ver verleden, een stem die je badend in het zweet 
wakker houdt in de nacht, maar ook de stem die op de kermis “JA HOORRR, RRRONDJE VAN DE 

ZAAAK” schreeuwt. Kort omschreven, een nogal verwarrende stem. Deze stem van mysterie vertelde dat 
hij een tijdje geleden het hoofdkantoor van de Pyrosredactie had gevonden…

Iedereen deinsde uit schrik weg van hun laptop (waar meerdere mensen de input van hun koptelefoon 
mee hebben gemold). Een van de eerste dingen die je namelijk leert als kersverse Prometheaan is dat je 
de locatie van de Pyrosredactie niet leert kennen. Zelfs binnen het bestuur krijgt maar één persoon het 

te horen, waarvoor deze eerst een wurgcontract dient te ondertekenen. Hij beschreef het kantoor als een 
ongemakkelijke ruimte, enkel te beschrijven als de louche kroeg waar je je toekomstige huisbaas voor het 
eerst ontmoet en de bijbehorende gespannen ambiance. Overal lagen kalenders op de grond waarbij de 

dagen van deadlines groot omcirkeld waren, wachtend om uitgesteld te worden. Verspreid door de ruimte 
lagen dossiers en mindmaps van brainstorms waar niks mee is gedaan. En helemaal achteraan, op een 

whiteboard aan de muur die de Pyrosredactie veilig houdt van de buitenwereld, stond iets in grote rode 
letters geklad die alle afwezigheid van de afgelopen maanden verklaarde: “BELANGRIJK!! KOMENDE 

PYROS AFGELAST VANWE-

 

De Pyrosredactie heeft na goed overleg besloten dit artikel hier te 
stoppen, omwille gebrek aan ruimte. 

Onze excuses voor het ongemak.
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wel eens motiveren om naar activiteiten te komen. 
’s Avonds op mijn studeerkamer zitten en in mijn 
eentje thee drinken, motiveert toch minder dan 
samen een drankje doen.

Dit heeft als gevolg dat ik sommige mensen één 
of twee keer heb gesproken, enorm goed met ze 
klikte en ze daarna nooit meer zag. 
Ondanks de uitdagingen die door corona ont-
staan, vind ik toch dat mijn integratie best wel 
goed gelukt is. Hierbij hebben drie dingen heel 
erg geholpen: andere eerstejaars, de houding van 
ouderejaars en de vele activiteiten. 

Natuurlijk ben ik lang niet de enige die dit jaar 
nieuw is bij Prometheus. Dit betekent dat ik 
mensen tegenkwam die, net zoals ik, hun plekje 
bij een nieuwe vereniging zochten. Ik kon zien dat 
ik lang niet de enige was, die mensen online leren 
kennen uitdagend vond. Dit maakte digitaal op 
mensen afstappen een stukje minder spannend.
 
Het was ook erg fijn dat ouderejaars begrip 
toonden voor hoe ongelofelijk complex de situatie 
met corona is. Daarnaast toonden ze ook erg veel 
enthousiasme over de vereniging. Ik hoefde er 
maar om te vragen (en vaak zelfs helemaal niet), 
en ik kreeg uitgebreide anekdotes over Pro-
metheus activiteiten. Hierdoor kreeg ik toch een 
beeld van hoe de vereniging was in coronaloze 
tijden. Dat was ook een grote factor voor mij om 
lid te worden; alpacawandelingen, theeproeveri-
jen en avonden over politiek debatteren, klonken 
ontzettend leuk.

Een grote factor voor mij om lid te worden; alpa-
cawandelingen, theeproeverijen en avonden over 
politiek debatteren, klonken ontzettend leuk.
Nadat ik eenmaal lid was geworden, waren vooral 
de vele activiteiten heel fijn om echt onderdeel te 
worden van de vereniging. Dingen als de DIES 
viering, samen naar de Amerikaanse verkiezingen 
kijken en online dichtavonden zorgden ervoor dat 
ik lange tijd met een kleine groep mensen door-
bracht.
Over zo’n tijdspanne leer je mensen veel beter 
kennen. Daarna kun je elkaar ook op de borrel 
aanspreken, wat voor blijvend contact zorgt. 

Mijn absolute favoriet is wel het idee van de mail/

Je zou het niet zeggen, maar zo 
ziet tegenwoordig een student 

aan de borrel eruit

penvriend. Hierdoor heb ik in ieder geval één 
Prometheaan (shoutout naar Eline) een stuk beter 
leren kennen. Al met al, integreren met corona is 
niet makkelijk, maar zeker te doen. Vooral als je er 
een beetje hulp bij krijgt van vriendelijke Promet-
heanen en hardwerkende bestuursleden. Hopelijk 
hoeven de nieuwe leden van volgend jaar niet 
online te integreren. 

Mocht dat toch het geval zijn: als ze zo warm en 
hartelijk ontvangen worden als ik de afgelopen 
maanden ben, dan komt ook die integratie hele-
maal goed! •

Nieuwe mensen leren kennen is sowieso een beetje 
spannend. Zeker als het gaat om je toekomstige stu-
dentenvereniging, waar je de rest van je studententi-
jd lid zult zijn. Je komt in een nieuwe groep, die zijn 
eigen normen en waarden heeft. Denk hierbij aan 
dingen als elkaar knuffelen of samen thee drinken. 
Daarnaast kom je in een groep mensen die elkaar 
al kennen, maar jij kent hen niet. Dit zorgt ervoor 
dat je in één keer heel veel namen, gezichten en 
interessante feiten over mensen te horen krijgt. Dit 
allemaal onthouden is moeilijk, zeker als je zoals ik 
heel slecht bent met namen en gezichten. 

Corona gooit hier nog een schepje bovenop: in 
plaats van iedere woensdag gezellig samen in de 
Keyzer te kunnen zitten, zit nu iedereen in zijn 
eentje achter een beeldscherm. Dit maakt het veel 
moeilijker om mensen te leren kennen. Überhaupt 
een gesprek voeren is moeilijk. Als je fysiek samen-
komt, kun je aan lichaamstaal zien wie als volgende 
gaat spreken en wat mensen wel of niet fijn vin-
den. Online ontbreken al die signalen. Dit leidt tot 
gesprekken waarin drie mensen tegelijk beginnen te 
praten en vervolgens alle drie even stilvallen.

Als je eenmaal voorbij de awkward silences bent, 
wordt het ook niet makkelijker. Je gaat je afvragen 
wie iedereen ook alweer was. Normaal kun je per-
soonlijkheden koppelen aan namen en gezichten, 
maar online gaat dit helemaal niet. Je kan niet echt 
spreken van integratie in een vereniging als je bij de 
bestuursleden denkt aan anonieme Discordfoto’s. 
Ik zal bestuur Amaryllis altijd associëren met een 
vrolijk cactusje (Kae) en 1973 Disney’s Robin Hood 
(Louise). 

Al vroeg in de El CID merkte ik dat sommige 
Prometheanen zich meerdere keren aan mij voor 
moesten stellen (nog excuses daarvoor) en ik stelde 
me ook voor aan mensen die ik al ontmoet had 
(ook hiervoor excuses). Mijn oplossing was om 
naar lekker veel activiteiten te gaan. Als ik iedereen 
maar vaak genoeg zag, leerde ik vanzelf kennen. Na 
genoeg lezingen heb ik inmiddels een vaste collec-
tie profielfoto’s, waarbij ik weet wie er achter het 
scherm zit.

Helaas komt niet iedereen even regelmatig naar de 
activiteiten, of ze komen alleen naar de lezing. Dit 
kan ik ook helemaal begrijpen, ik moet mezelf ook

Bij een vereniging gaan in coronatijd, je 

moet wel gek zijn. Aan de andere kant: 

met de hoeveelheid tijd die ik tegen-

woordig op mijn studeerkamer spendeer 

(een beetje te veel, zelfs voor mijn doen), 

is het wel een goed idee om wat sociale 

contacten op te doen. Zoals alles in de 

post-COVID wereld, is onderdeel worden 

van een groep mensen veranderd. In-

tegreren met corona heeft zo zijn eigen 

bijzonderheden en uitdagingen.

Een bestuur van discordfoto's

door Wessel de Kok
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Arendsoog is een populaire kinderboekenserie 
uit de vorige eeuw over de cowboy en indiaan 
Arendsoog en Witte Veder. Nog bekend onder 
veel volwassenen, maar inmiddels vreemd 
voor veel jongeren. Daarom grijp ik deze kans 
om de Western die Jan en Paul Nowee hebben 
geschreven onder de aandacht te brengen.

In veel oude boekenkasten is meestal wel een 
Arendsoog te vinden. Bij toeval heb ik er een keer 
een gelezen. Sindsdien ben ik een fanatiek ver-
zamelaar en een groot fan van de serie geworden, 
mede geholpen door de directeur van mijn basis-
school. Hij is het trotse neefje en kleinzoon van 
de twee schrijvers. De schrijvers zelf zijn helaas 
al jaren dood, maar de directeur was nog altijd 
erg enthousiast over Arendsoog. Hij heeft me een 
door hem gesigneerde Arendsoog gegeven, wat 
nog altijd een van de bijzonderste boeken in mijn 
verzameling is. 
De serie zelf bestaat maar liefst uit 64 boeken. Ze 
zijn geschreven tussen 1935 en 1993. Het is me 
nog niet gelukt om dit grote aantal te verzamel-
en. Ik ben hard op zoek naar nog 18 delen tussen 
tweedehands boeken. Alle verhalen gaan over het 
duo Arendsoog en Witte Veder. Arendsoog is een 
bijnaam die de indianen de cowboy hebben ge-
geven, want hij kan namelijk goed in het donker 
zien en is een indianenvriend. In de serie verber-
gen ze niet hoe erg er wordt neergekeken op de 
indianen door de gemiddelde Amerikaan in die 
tijd. Verder speelt geloof ook een belangrijke rol, 
wat naar voren komt doordat Arendsoog fanatiek 
katholiek is. In alle boeken is het duo bezig mis-
daad te bestrijden, maar dan wel zonder te doden. 
Dat is een lastige opgave in het Wilde Westen.
Hier de drie Arendsoogboeken die voor mij het 
meest bijzonder zijn:

20 Arendsoog en de goudkoorts
Bijzonder aan de serie is het feit dat deze twee 
schrijvers heeft. De eerste 19 boeken zijn 
geschreven door Jan Nowee. Aan deel 20 is hij 
begonnen, maar hij overleed voordat hij klaar was. 
Één van zijn zoons, Paul Nowee, heeft geprobeerd 
het boek af te maken. Dit was hem behoorlijk 
goed gelukt. Zo goed zelfs dat hij verder is gaan 
schrijven aan de serie. Zelf heb ik bijvoorbeeld 

niet gemerkt dat deel 20 door twee verschillende 
mensen is geschreven. Dankzij dit boek zijn er dus 
43 Arendsogen meer verschenen! Verder is dit qua 
inhoud niet de beste Arendsoog. Een onnozele en 
niet al te slimme 
goudzoeker maakt 
een geweldige 
goudvondst. Maar 
waar geld is, zijn 
problemen. Een 
hoop gelukzoekers 
en bandieten zijn 
snel ter plekke om 
een slaatje mee te 
pikken. Arend-
soog en Witte 
Verder proberen te 
voorkomen dat het uit de 
hand loopt.

40 Arendsoog en de sheriff 
van Wurding
Dit is het allereerste Arendsoogboek dat ik heb 
gelezen. De boeken hoeven gelukkig niet op vol-
gorde te worden gelezen, maar hebben vaak wel 
veel verwijzingen naar eerdere boeken. Voor mij is 
dit het boek waarmee mijn enthousiasme allemaal 
is begonnen. Het boek begint mysterieus. Je komt er 
achter dat de sheriff een dubbele agenda heeft. Ook 
staat Devil Jim, een schurk en lokale held, op het 
punt om vrijgelaten te worden. De buit van de mis-
daad die hem zijn vrijheid kostte is nooit gevonden. 
Iedereen houdt Devil Jim in de gaten, in de hoop 
“Devil Jim’s gold” te bemachtigen.
49,5 Arendsoog Extra
Om te vieren dat er 4.000.000 Arendsogen waren 
verkocht, deel 50 uitkwam en Arendsoog 45 jaar 
bestond, werd deze special uitgebracht. Dit is het 
enige boek dat vier korte verhalen bevat in plaats 
van één grote. Paul maakt heel goed gebruik van de 
mogelijkheden van Arendsoog in een korter  ver-
haal. Daarom is dit ook mijn favoriete Arendsoog. 
(Ik heb nog niet alle Arendsogen gelezen, dus miss-
chien is er een nog betere Arendsoog.)

Mocht je ooit een Arendsoog tegenkomen, dan kan 
je even stilstaan bij het feit dat de serie langzam-
erhand vergeten wordt. Je kan me misschien ook 
blij maken als het een boek is dat ik nog niet heb 
gevonden. Je kan ook contact met me opnemen als 
je een boek wilt lenen of ruilen of gewoon vreemde 
feitjes over de serie wilt! •

Een handtekening 
voor Bob

Arendsoog, een Western uit de 
vorige eeuw

door Bob Vermeulen

In oktober, tijdens de tweede lockdown, waarin 
ik niet met familieleden, vrienden of medestu-
denten af kon spreken, was er een bijzondere 
groep mensen die ik wel mocht zien: een stuk of 
vijftien senioren in een bibliotheek in Alphen 
aan de Rijn. Ik geef namelijk lezingen voor de 
stichting Oud Geleerd Jong Gedaan, waarbij 
studenten collegereeksen geven aan ouderen.
    Het is overigens via Prometheus dat ik in 
contact ben gekomen met dit project; toen ik 
nog bestuur deed, werden we benaderd met de 
vraag of we hun doel onder onze leden konden 
verspreiden. Ik had zelf wel interesse om een 
reeks te geven, en meldde me dus aan. Mijn 
studierichting is Chinees en de titel werd “een 
introductie tot China”. In vier lezingen probeerde 
ik een beknopt overzicht van de Chinese cultuur, 
geografie, taal, geschiedenis, filosofie, religie en 
politiek te geven. 
    Wat me verraste maar me tegelijk beviel aan 
het opzetten van het college was de volledig an-
dere manier van denken. Ik was dat moment bez-
ig met mijn masterscriptie en ploeterde daarvoor 
wollige artikelen door die kritische noten plaat-
sten bij alle mogelijke discoursen. Nuance is het 
toverwoord waarvan de geesteswetenschapper 
smult. Dominante ideeën, bijvoorbeeld dat China 
collectivistisch is en het Westen individualistisch, 
worden daar radicaal bevraagd. Voor een geïn-
teresseerd publiek met weinig voorkennis is daar 
echter amper mogelijkheid toe. De hoofdzaak 
was hier: hoe kan ik een gigantisch onderwerp 
omvormen tot een kort, samenhangend verhaal 
dat ook nog grotendeels klopt? 
Tot nu toe heb ik de reeks twee keer gegeven: 
eenmaal in een bejaardentehuis op de de-
mentie-afdeling en eenmaal dus in een openbare 
bibliotheek, voor een groep ouderen tussen de 
55 en 75. Spreken voor dementerenden was voor 
mij een nieuwe ervaring; het ging daar meer 
om gezelschap en interactie bieden dan over 
kennisoverdracht. In die zin was het fijn om iets 
tegen eenzaamheid te kunnen doen en ook om 
te zien hoe het leven in een tehuis is. De andere 
groep stelde meer vragen en leek goed op de hoogte 
van actualiteiten; bij hen kon ik vaker de diepte 
ingaan.

Naar mijn mening is het van grote waarde dat 
de “gemiddelde Nederlander” meer weet over 
China. China wordt steeds meer genoemd 
in de media; met name de negatieve kanten, 
zoals onderdrukking van Hong Kong en Xin-
jiang komen bijna dagelijks aan bod. Maar de 
Chinese cultuur en geschiedenis zijn voor de 
gemiddelde Nederlander in nevelen gehuld1. 
Ik ben ervan overtuigd dat het belangrijk is 
hier meer over te leren en dan niet wegens het 
motto “Know your enemies”. Het is niet alleen 
zodat je een groot deel van de wereldbevolk-
ing misschien beter leert begrijpen, maar ook 
omdat van zo’n gigantische cultuur (of eerder 
culturen) veel te leren is.2  
Maar deze relevantie beperkt zich zeker niet tot 
mijn studie. De wereldvreemdheid van de uni-
versiteit en dan met name geesteswetenschap-
pen betreurt mij. Er is zo gigantisch veel kennis 
en inzicht bijeengeraapt, maar het lijkt amper 
buiten de deuren van het Lipsius te treden. Als 
na maandenlang werken je scriptie eindelijk 
af is, wordt ze door twee mensen gelezen en 
er is geen enkele verdere aanmoediging om 
de gevonden inzichten verder te delen. Door 
mensen buiten de academie niet te betrekken 
in de discussie, wordt de universiteit elitair en 
onbegrepen. “Bij ons leer je de wereld kennen” 
is het motto in Leiden. Het is vast positiev-
er bedoeld, maar je kan het ook lezen als “de 
academie heeft een monopolie op begrip van de 
wereld”. Om dit te voorkomen, dient universi-
taire kennis breder gedeeld te worden. •

1 Deze onwetendheid strekt zich uit tot 
de academie. Hoogleraar Internationale Be-
trekkingen Rob de Wijk maakt in zijn boek 
De Nieuwe Wereldorde, waarin hij uitlegt dat 
China de nieuwe politieke wereldmacht wordt, 
talloze spelfouten en vergeet ook maar iets van 
de cultuur te benoemen. Confucius, de Nieuwe 
Cultuur-beweging en de Culturele Revolutie 
worden bijvoorbeeld niet genoemd. Als een ge-
opolitieke analyse van de VS zou spreken over 
“Barack Ibama uit Chijago” en met geen woord 
zou reppen over de Amerikaanse Revolutie, 
Abraham Lincoln of The New Deal, zou iemand 
dat dan ook maar een beetje serieus nemen?  

2 Lees dit alstublieft niet als het goed-
praten van het huidige autoritaire regime; dat is 
niet wat ik bedoel.

Bij ons leer je de wereld kennen
Seniorenonderwijs en het probleem van een af-

gesloten universiteit

door Floris Meertens
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Zelf heb ik ook nog een oud boekje liggen genaamd 
The Children’s Book of Books 1999, waarin allerlei 
extracten van boeken en dichtbundels voor kinder-
en staan!

De ‘zelfbedacht boek’ A categorie: een boek in een 
boek (of zelfs in een boek in een boek) (links en 
rechts boven)
Sommige schrijvers vinden één verhaal schrijven 
niet genoeg: in dat verhaal moeten ook boeken zit-
ten! Zo gaat Stephen King’s verhaal Secret Window, 
Secret Garden over schrijver Morton Rainey, die het 
verhaal ‘Sowing Season’ heeft geschreven. Dit ver-
haal kom wel erg veel overeen met John Shooter’s 
verhaal ‘Secret Window, Secret Garden’ – de laatste 
beschuldigt de eerste dan ook van plagiaat, hoewel 
Morton weet 
dat hij het 
niet heeft 
gedaan… 
Cornelia 
Funke’s Hart 
van Inkt 
gaat over het 
gelijknamige 
boek, en over mensen met de kracht om dingen uit 
boeken in de echte wereld te brengen – en omge-
keerd. Dit laatste gebeurt ook in Peter van Olmen’s 
De Kleine Odessa - Het Levende Boek, waarin 
Odessa in bestaande boeken kruipt – dit boek valt 
ook deels in de 2e categorie, aangezien Shakespeare, 
Kafka en Orpheus personages in dit boek zijn, en 
dat best een grote kennis-flex is.

De ‘zelfbedacht boek’ B categorie: een boek uit een 
boek (midden-rechts boven)

Denk je nou: ik zou willen dat de fictieve boeken in 
andere boeken ook echt bestaande boeken waren? 
Dan heb je soms geluk! Zo heeft Rainbow Rowell 
met haar boeken Carry On en Wayward Son de 
fictieve personages die genoemd worden in haar 
eerdere boek Fangirl omgezet tot echte boeken. Ook 
Lauren Child deed iets soortgelijks, en schreef de 
Ruby Redfort serie nadat ze dit boekpersonage al 
noemde als fictief personage in haar Clarice Bean 
boekenreeks.

De ‘boekceptie’ categorie (rechts)

Soms heb je echter niet zelf een fictief boek be-
dacht om je boek op te baseren – dus baseer je je 

boek op een bestaand boek of schrijfsel van 
iemand anders! Dit kan aardig wat lagen vero-
orzaken, waardoor je taferelen kunt krijgen zoals 
Stardust van Neil Gaiman, die net als zijn goede 
vriendin Diana Wynne Jones met haar boek 
Howl’s Moving Castle zijn boek baseerde op een 
gedicht van John Donne (Song: Go and Catch 
a Falling Star). Hoewel Gaiman zegt dat Diana’s 
boek niet veel invloed had op de zijne (maar dat 
ze wel invloed had op zijn schrijven), is dit toch 
een interessante overeenkomst. Als je je dan be-
denkt dat er ook een film van Stardust is gemaakt 
heb je dus een film, gebaseerd op een gedicht, 
waar ook een ander boek op is gebaseerd. Boek-
ceptie ten top!

Lev Grossman (rechtsonder)

Deze man verdient zijn eigen categorie. Hij kan 
geen boek schrijven zonder dat het over boeken 
gaat. The Magicians gaat over Quentin Coldwater, 
een jongen die geaccepteerd wordt op een univer-
siteit voor magie. Niet alleen zit hij op de uni veel 
in de boeken, hij is ook nog eens geobsedeerd met 
de Fillory and Further boekenserie (categorie 3, 
hoewel dit nog ingewikkelder ligt, aangezien The 
Magicians deel 6 is van deze fictieve serie… Denk 
er niet te lang over na). Codex gaat over een jonge 
man die geobsedeerd is met een Middeleeuws 
manuscript, en Warp gaat over een jonge man die 
geobsedeerd is met popcultuur (richting categorie 
2). Zijn volgende grote boek zal voortbouwen op 
de Arthurlegendes, en met name op de boeken 
van T.H. White (categorie 5) – wederom een boek 
over boeken dus!

Zo, dat waren een hoop boeken! Zo zie je maar, 
ook in boeken zijn boeken belangrijk: ze kunnen 
wezen monsters helpen te bestrijden, lezers en 
personages iets leren, werken aan elkaar verbind-
en… Of misschien is een boek wel je hele realite-

it! (Laten we daar 
maar niet te veel 
over nadenken…) 
Hopelijk heb je er 
iets leuks tussen 
gezien – en anders 
in ieder geval wat 
over boeken-boek-
en geleerd. Tot de 
volgende Pyros! •

Wist je dat er echt heel veel boeken over boeken te 
vinden zijn? Als ik naar mijn boekenkast kijk kan 
ik er zo twintig vinden – en dat is nog zonder dat 
ik mijn boeken over literatuur van de uni meerek-
en, en zonder boeken met Bijbelse invloeden 
(daar zijn er ook veel van, maar dat is een verhaal 
voor een andere keer). In dit artikel probeer ik 
een orde in de chaos te vinden, en deze boeken 
over boeken in mooie categorieën te plaatsen – en 
je hopelijk wat nieuwe boekenaanbevelingen te 
geven in het proces.

De ‘kind vindt een boek wat hem/haar helpt’ cate-
gorie (linksonder op de foto)

In veel kinderboeken vinden kinderen de ant-
woorden op hun problemen in andere boeken. 
In Georgia Byng’s Molly Moon’s Incredible Book 
of Hypnotism, bijvoorbeeld, vindt de wees Molly 
Moon een boek dat haar de kracht van hypnose 
leert. Ook wees Klaus uit Lemony Snicket’s A Series 
of Unfortunate Events gebruikt boeken om steeds 
met zijn zussen aan de kwaadaardige Count Olaf te 
ontsnappen. In John Stephens’ The Emerald Atlas 
(deel 1 van The Books of Beginning) vinden twee 
broers en hun zus een magische atlas waarmee ze 
door de tijd kunnen reizen en zo achter het myste-
rie van hun vermiste ouders proberen te komen.

Het valt op dat deze boeken alle drie om kinderen 
zonder ouders draaien – maar dit gaat vaak zo in 
kinderboeken.

Een subcategorie van deze categorie is de ‘monster 
manual’ categorie. Vaak vinden of krijgen de kin-
deren namelijk een boek over monsters of vreemde 
wezens, waardoor ze deze tijdens hun avonturen 
kunnen identificeren. Zo heeft Harry Potter (niet 
op de foto) zijn Fantastic Beasts and Where to Find 
Them (waar later een echt boekje van is gemaakt!), 
en hebben Jared, Mallory en Simon hun Spider-
wick Chronicles in de gelijknamige boekenserie 
van Holly Black. Dit was een van mijn favoriete 
boeken als kind, samen met Achmed Zappa’s De 
Monsterlijke Memoires van een Machtige Mc-
Moedig, een boek over twee kinderen wiens vader, 
een monsterminator, is ontvoerd door het mach-
tige monster Zarmagiorch. Alleen met behulp van 
de Monstranomicon, een soort levende monsteren-
cyclopedie, kunnen ze hem redden.

De ‘wow kijk mij veel boeken kennen’ categorie 
(midden)

Soms willen auteurs gewoon even hun boeken-
kennis laten zien. Dit kunnen ze doen door te 
verwijzen naar de talloze boeken die hun hoof-
dpersonage leest of heeft gelezen, zoals in Ste-
phen Chbosky’s The Perks of Being a Wallflower 
en Ernest Cline’s Ready Player One, maar soms 
doen ze het net iets subtieler. Zo is er bijvoorbeeld 
de Japanse manga-serie Bungo Stray Dogs (van 
Kafka Asagiri en Sango Harukawa), waarin ieder 
personage een verwijzing is naar een bestaande 

schrijver, en hun 
superpower een 
verwijzing is naar 
een boek – John 
Steinbeck’s kracht 
heet namelijk The 
Grapes of Wrath, 
en Dazai Osamu’s 
power heet No 
Longer Human. 

Als je zelf meer 
boeken zoekt om 
te lezen zijn de 
boeken in deze 
categorie een goed 
beginpunt. n een 

De boeken 

     Met boeken over boeken boek je zo je 
vrije tijd vol
door Vita Jansen
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Met de komst van het coronavirus is mijn studen-
tenleven gedegradeerd naar urenlang staren naar 
een laptop. Om wat tijd te doden besloot ik een 
nieuwe hobby te zoeken. Ergens in een vorig lev-
en waar echte borrels nog bestonden, sprak ik een 
mede-Prometheaan over politiek. Het gesprek ging 
over lokale politiek en dat actief daarin zijn eigen-
lijk best vermakelijk is. Dus toen ik niet wist wat 
ik met mijn leven aan moest na voor de zoveelste 
dag enkel de vier muren van mijn kamer te hebben 
gezien, besloot ik het interesseformulier in te vullen 
van de lokale afdeling van mijn partij. Ik mocht 
kennis komen maken.  

Voor de kennismaking had ik afgesproken met de 
fractievoorzitter, een emeritus professor in de biol-
ogie, en de enige andere persoon in de fractie van 
rond mijn leeftijd. Ze vertelden misschien wel een 
uur lang over wie zij waren, waarom ze actief waren 
en wat er allemaal speelt in de gemeente. Daar was 
ik namelijk niet zo van op de hoogte, ondanks dat 
ik als politicologiestudent de politiek echt wel volg. 
Gemeentepolitiek lijkt op het eerste oog namelijk ge-
woon wat minder spannend dan landelijke politiek. 

Niks is minder waar. Aan het eind van de kennis-
making, toen ik ook wat had verteld over mijzelf, 
werd ik uitgenodigd om bij de campagnecommissie 
te komen. Dat was namelijk laagdrempelig en koste 
niet zoveel tijd. Halverwege dit jaar nodigde die eni-
ge andere niet-pensionada van het clubje mij echter 
ook uit voor de fractievergadering. Sindsdien heb ik 
daar elke maand gezeten en ben ik ook echt actief. 
Gemeentepolitiek is namelijk enorm 
spannend, het gaat namelijk altijd wel 
over iets wat jou raakt. 

Het leukste aan de gemeentepolitiek is 
daarom ook dat iedereen wat te zeggen 
kan hebben, als ze maar hun mond 
opentrekken en zich er tegenaan gaan 
bemoeien. Zelfs ik! Ik ben natuurlijk 
maar gewoon een tweedejaarsstudent 
met niet erg veel expertise. Ik heb niet 
zoals de anderen verstand van biologie 
of houtbouw of bestuursprocessen, 
maar ik spreek wel genoeg mensen

om te weten waar mensen mee zitten. Daardoor 
kan ook iemand als ik wat nuttigs inbrengen. De 
gemiddelde gemeentepoliticus in Nederland is een 
man van in de vijftig. Daar is an sich natuurlijk niks 
mis mee, maar voor de representatie in onze repre-
sentatieve democratie is dat misschien niet zo han-
dig. De gemeenteraad kan een diversere aanstroom 
van mensen gebruiken, zeker omdat de politiek over 
allemaal verschillende mensen gaat. In het geval van 
mijn gemeente had ik toch wel heel andere dingen 
te zeggen over probleemjongeren dan al die gep-
ensioneerden uit mijn fractie. Een van hen heeft 
daarentegen weer veel meer te zeggen over bouwn-
ormen dan de rest, want hij is oud bouwvakker. Een 
ander kijkt meer naar politieke strategie en doet de 
sociale media. Iedereen kan wat bijdragen, zelfs al 
lijkt dat op het eerste gezicht niet zo te zijn. 
Lokale politiek gaat daarnaast ook over dingen die 
mensen direct raken, zoals in het geval van mijn 
gemeente over een nieuwe wijk in het laatste stuk 
groen, sociale woningbouw en probleemjongeren. 
Politiek op hogere niveaus kan nog wel eens over het 
grote plaatje gaan. Dat is enorm interessant, maar 
betekent wel dat het mensen minder direct raakt. 
Lokale politiek gaat over dat park achter je huis of het 
voortbestaan van je oude basisschool. Het gaat over 
dé zaken van je gemeenschap. 

Wil je de wereld dichtbij huis een beetje veranderen? 
Verdiep je dan eens in jouw lokale politiek. Ook jij 
als misschien nog levensdoelzoekende student kan 
hier je steentje bijdragen om de democratie gezond 
te houden. Jij bemoeit je misschien (nog) niet met de 
politiek, de politiek bemoeit zich wel met jou. Geef 
je mening via je actief kiesrecht straks in maart en 
zeker ook in 2022, maar verdiep je vooral eens in je 
passief kiesrecht. •

Het is begin december in het jaar des heeren 
2019 en terwijl bij Prometheus Mark van den 
Bergh weer eens uit de kast wordt gepakt, loopt 
Zhang Wei1 over een drukke markt in Wuhan. 
Al twijfelend loopt hij langs de kraampjes. 
‘Waar heb ik zin in?’ vraagt hij zich af. Vleer-
muispuree, hutspot, een patatje met of toch een 
schubdiersoepje?’**. Ineens begint een markt-
koopman te schreeuwen: 
“dklj”***. Een stapel kooien is omgevallen 
en een tiental dieren ontsnapt. Terwijl er een 
schubdier langs hem de vrijheid tegemoet stuift, 
denkt Wei: ‘We gaan toch maar voor dat patatje.’

Drie maanden later
Na maandenlange fantastische promotie is het 
dan eindelijk zover. Het Prometheusgala. Niet 
langer in een aftands danscentrum, maar in 
een prachtige zaal, net als de echte studenten-
verenigingen. De kaartverkoop heeft met 120 
gelukkigen hoogtes bereikt als nooit tevoren. 
Bij binnenkomst kijken de leden hun ogen uit. 
De zaal wordt links en rechts geflankeerd door 
een rij ijssculpturen. Van de Praeses van bestuur 
Alexander (Prometheus bestuur 2004)  tot voltal-
lig Halcyon, alle groten der Prometheanen zijn 
afgebeeld. 
De roaring twenties worden gepast geopend met 
het dansen van Charlestons en Foxtrots tot in de 
kleine uurtjes. Na afloop rest alleen nog de vraag 
hoe het gala van 2021 dit ooit gaat overtreffen. 

Een maand later
Eén keer per jaar doet Prometheus haar best om 
de naam ‘dé culturele studentenvereniging van 
Leiden’ echt te verdienen en gaan we op reis om 
een week cultuur te snuiven. Of je deze reis nou 
‘De BRC’, ‘De BRC-Reis’ of correct ‘de buitenlan-
dreis’ noemt. Het is voor iedereen puur genieten. 
Deze culturele uitspatting gaat traditiegetrouw 
naar een rechtstatelijke parel. Waar in 2019 de 
reis naar Polen ging gaat hij nu naar Hongarije 
(en Oostenrijk). Zoals verwacht was het een spet-
terend succes. De komende eerstejaars zullen een 
jaar lang worden lastiggevallen met verhalen van 
de reis, zoals al jaren traditie is. 

Weer drie maanden later

El CID 2020, struck by Leiden: duizenden eerste-
jaars die zich onderdompelen in het vereniging-
sleven. Dankzij onze geweldige EL CID-commis-
sie en Appelflap, het net onthulde aankomend 
bestuur, gaat een langgekoesterde droom eindelijk 
in vervulling. Met 125 aanmeldingen (waarvan 
drie man) worden er voor het eerst meer nieuwe 
leden ingeschreven dan bij een van de Grote Vijf 
(Catena, maar toch). Dit wordt gevierd tijdens een 
fantastische eindborrel in de Keyzer, waabij wordt 
afgesproken de KPCQ volgend jaar in het Latijn te 
houden.

Een week later 
Prometheuskamp: vier nachten pure intellectuele 
losbandigheid. Vanwege de onverwacht hoge toes-
troom van eerstejaars heeft Xenia, op de valreep 
van hun bestuurstijd, voor het eerst in Promet-
heaanse geschiedenis een KMT ingevoerd. 
De Kenningsmakingstaken worden met verschil-
lend succes uitgevoerd, sommige aspirant-leden 
lijken het moeilijk te vinden om Dostojevski op 
te dragen op de melodie van het Io Vivat en weer 
anderen lijken de noodzaak om een ploegje, jaar-
club, dispuut en cordiaal te vormen niet helemaal 
te begrijpen. Afsluitend wordt het Prometheuslied 
gezongen. Over de tekst kon geen overeenkomst 
worden bereikt, maar in de melodie was een 
manier gevonden om de Prometheaanse diversiteit 
te waarborgen: De Internationale gevolgd door 
Bohemian Rhapsody. 

September 2020
De inauguratie van bestuur Amaryllis was een 
feestelijke bezigheid, traditie ontrouw georgani-
seerd in de (na uitstekende investeringen door de 
Quaestor) recent aangekochte sociëteit. Amaryllis 
belooft de glorieuze koers van de afgelopen negen 
maanden aan te houden en stelt slechts één nieuwe 
maatregel voor: een breed gedragen voorstel om 
de whatsappgroep van Café Politique preventief te 
zuiveren van enkele ongewenste individuen.**** •
* De auteur weet niets tot weinig over de Chinese 
cultuur. De naam is simpelweg de meest voorkomende 
Chinese naam.
**De auteur weet nog steeds niets tot weinig over de 
Chinese cultuur, maar is wel een keer in een Chinees 
restaurant geweest. 
***Als de volgende pandemie ergens in het Westen zou 
kunnen beginnen zou dat voor de auteur goed uit-
komen. 
****Enkele zinsneden in deze tekst zouden als ironisch 
geïnterpreteerd kunnen worden of laten de persoonlijke 
voorkeuren van de auteur doorschijnen. 

Hoe het had moeten gaan...

door Fons Hooft

      Een maatschappelijke coronahobby: 
de gemeentepolitiek

door Quinty van der Zee
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 eens, zou ik zeggen.
 
Wat waren/zijn je favoriete activ-
iteiten? 
Buitenlandreizen hebben altijd 
wel op één gestaan, maar door de 
jaren heen ben ik ook de feestjes 
steeds leuker gaan vinden. Iro-
nisch, want voordat ik bij Pro-
metheus ging wilde ik juist niet bij 
een vereniging omdat de feesten 
me helemaal niks voor mij lek-
en. Dat ik nu af en toe een béétje 
gespannenheid los kan laten, komt 
volledig doordat er zoveel fijne 
mensen bij Prometheus zijn waar 
ik me thuis bij voel.
 
Wat is je favoriete BRC-moment?
Het eerste dat in me opkomt, is 
een fantastisch uitzicht tijdens de 
BRC naar Portugal. We kwamen 
met de trein Porto binnenrijden 
vanaf Lissabon. Je rijdt dan op een 
brug tientallen meters boven een 
rivier, en ziet de steile heuvels aan 
weerszijden van die rivier, met 
gebouwen van boven tot onder 
tegen de heuvels gebouwd. Tussen 
de twee kanten heb je nog meer 
torenhoge bruggen, en omdat de 
heuvels zorgen dat je de rivier net 
niet helemaal tot aan de zee ziet 
kronkelen, lijkt het wel tientallen 
kilometers door te gaan. Met dat 
uitzicht reden we binnen aan het 
begin van de avond, terwijl er 
lichtjes door de stad heen te zien 
waren en de zon tussen de heu-
vels onderging. Zonder twijfel het 
mooiste uitzicht dat ik ooit gehad 
heb.
 
Maar natuurlijk is een BRC veel 
meer dan alleen mooie plaatjes; 
dat moment is vooral memorabel, 
omdat het heel visueel is. Als ik 
er iets langer bij stil sta, zijn het 
vooral de gezellige momenten die 
eruit springen, momenten waarop 
ik nog beter bevriend raakte met 
mensen. Diep in de nacht cock-
tails drinken in een bar in Istan-

bul, geserveerd door een barman 
die we alleen kenden als 'Henk'; 
de treinreis van 18 uur naar Po-
len… en nog eens 18 uur terug; 
een avond in de ballenbak in het 
hostel in Lissabon, en ga zo maar 
door. 
 
Wat heb je geleerd van Pro-
metheus?
Wat niet? Naast een enorme ho-
eveelheid willekeurige feitjes die 
uit lezingen zijn blijven hangen, 
heb ik ook een hoop geleerd over 
mezelf, hoe cliché dat ook klinkt. 
Opgroeien in een sekte (lang 
verhaal) geeft je niet echt goede 
handvaten om jezelf als individu te 
ontwikkelen, en ik kan niet genoeg 
benadrukken hoeveel Prometheus 
me heeft geholpen om dat wel te 
doen – en met Prometheus bedoel 
ik natuurlijk vooral: Promethea-
nen. Nog steeds blijft er wel een 
hoop uit mijn jeugd hangen waar 
ik verder aan kan werken; eigen-
lijk weet ik na 9 jaar studeren nog 
steeds niet zo heel goed wat ik met 
mijn leven wil, maar ik heb er wel 
vertrouwen in dat dat ook nog wel 
komt. En ook dat is weer iets dat 
ik geleerd heb: iets meer ver-
trouwen in mezelf hebben. Door 
gewoon een hoop te doen en te 
merken dat dat best goed gaat of 

dat ik er iets nieuws van leer voor 
de volgende keer, komt het ver-
trouwen vanzelf.

Welke gilden vind (of vond!) je 
het tofst?
Mijn favoriete gilde – helaas 
bestaat het niet meer – was het 
Fantasielandengilde. In mijn eerste 
twee jaar hebben we daar een 
fantasiewereld bedacht, waarin 
ieder een eigen personage bedacht 
en een eigen stukje van de wereld 
uit kon denken, en daar zijn heel 
wat mooie dingen uitgekomen. Ik 
heb zelfs nog in mijn achterhoofd 
het plan om die wereld – met flink 
wat aanpassingen – te gebruiken 
als basis voor een Dungeons & 
Dragons-campagne.
 
Als ik moet kiezen uit gilden 
die nog bestaan, dan vind ik het 
Pridegilde wel de tofste – en met 
een hele leuke praeses natuurlijk. 
Sowieso is het super dat er best 
regelmatig activiteiten zijn; dat is 
nu extra lastig, dus ik waardeer 
het des te meer. Maar het speelt 
minstens net zo'n grote rol dat 
ik er een hoop heb kunnen leren 
over de LGBTQ+-community en 
uiteraard dat ik er zelf voor het 
eerst voorzichtig uit de kast heb 
durven komen.
 

Sander Huls, wie kent hem niet? 
Hij gaat al heel lang mee bij 
Prometheus, en is voor iedereen 
een vriendelijk gezicht. Maar 
hoe kwam Sander eigenlijk bij 
Prometheus, en wat heeft hij er 
allemaal geleerd? En wat is er 
allemaal veranderd? In dit inter-
view zal deze oude Prometheaan 
zijn ervaringen met jullie delen.
 
Hoeveelstejaars Prometheaan 
ben je? 
Ik ben zevendejaars Prometheaan, 
maar negendejaars student.
 
Wat is je eerste herinnering aan 
Prometheus? 
Mijn inschrijving natuurlijk! 
Ik kwam tijdens de EL CID op 
maandagochtend om kwart voor 
11 naar de Keyzer, waar ze een 
beetje verbaasd waren dat er zo 
vroeg al iemand langskwam; ze 
waren pas net begonnen met alles 
klaarzetten. Nadat er snel werd 
uitgezocht waar de inschrijfm-
ap was – die lag nog op het hok 
– mocht ik mijn handtekening 
zetten en was mijn lidmaatschap 
een feit!
 
Waarom besloot je bij Pro-
metheus lid te worden? 
Ik studeerde al twee jaar, en had 
best een paar goede vrienden bij 
mijn studie (toen Chinastudies), 
maar zat toch het grootste deel 
van de week thuis op mijn kamer. 
Daar wilde ik wel wat aan ver-
anderen, en mijn beste vriendin 
(die zelf niet eens lid was) zei eens 
casual: "Hey, is Prometheus miss-
chien niet iets voor jou?" Ik wist 
er eigenlijk niks van, maar toen 
ik de site later opzocht klonk het 
inderdaad als precies wat ik zocht 
– en dat bleek te kloppen. Thanks, 

Katinka!

Wat was je favoriete lezing? 
Deze vraag zag ik aankomen, dus 
ik ben goed voorbereid. Ik vond 
het heel lastig om te kiezen, want 
er zijn zo'n 230 lezingen gehouden 
sinds ik lid ben – en ik schat dat 
ik bij ruim 180 ben geweest. Maar 
goed, mijn favoriete lezing vond ik 
heel lastig, dus ik heb er voor elk 
bestuursjaar een uitgekozen!
 
Andromeda: Isabel Hoving – 
'Stereotypering in videogames'. 
Dat games gebruiken maken van 
stereotypen snapt iedereen tot 
op zekere hoogte wel, maar het 
was interessant om eens helemaal 
uitgelegd te krijgen hoe dat pre-
cies zit – zo interessant zelfs dat ze 
vervolgens is gevraagd voor een 
EL CID-lezing.
Nehalennia: Olaf Kaper – 'De ont-
dekking van het verdwenen leger 
van Cambyses'. Misschien ben ik 
een beetje bevooroordeeld omdat 
het mijn eigen docent was, en 
mijn eigen themamaand, maar een 
2500 jaar oud 'verdwenen leger' 
waarvan nu pas is achterhaald wat 
er écht gebeurd is? Fascinerend.
Yggdrasil: Caro Verbeek – 'Geuren 
in de verleden tijd'. Een lezing 
over nagemaakte geuren uit de 
geschiedenis, bijvoorbeeld, hoe zou 
het Colosseum hebben geroken? 

Op zich al heel boeiend, maar 
die geuren had ze ook nog eens 
bij zich zodat we het zelf konden 
ruiken!
Parcival: Henk Gerber – 'Stichting 
Leeuw'. Deze man. Hij kwam ge-
woon vertellen over de leeuwen in 
zijn opvang en er waren filmpjes. 
Kattenfilmpjes werken, wat moet 
ik nog meer zeggen?
Halcyon: Luc Reiff – 'De opricht-
ing van Prometheus'. Een Pro-
metheuslezing over Prometheus 
is een beetje meta, maar het was 
erg tof om te horen hoe het er 
hélemaal in het begin aan toe ging. 
Fun fact: er waren de eerste jaren 
nog nauwelijks lezingen!
Xenia: Tycho van der Hoog – 
'Noord-Koreaanse beelden in 
Afrika'. Misschien wel het beste 
voorbeeld van wat er zo boe-
iend aan lezingen kan zijn. Wie 
heeft er nou ooit gehoord van 
standbeelden uit Noord-Korea in 
Afrikaanse landen? Wat is daar in 
vredesnaam het verhaal achter? 
En dan is er gewoon iemand die 
daar alles over weet en het je komt 
vertellen. Love it.
 
En voor Amaryllis noem ik er nog 
even geen, want die hebben nog 
een groot deel van het jaar te gaan! 
Vraag het me in september nog 

 "Precies wat ik zocht." Een  
 interview met de oude Pro-

metheaan Sander Huls
door Vita Jansen
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Hoe kijk je terug op je bestuurs-
jaar?
Het was waarschijnlijk wel mijn 
favoriete jaar bij Prometheus. Als 
ab-actis van Yggdrasil was ik echt 
helemaal in mijn element. Nog 
steeds weten mensen me te vinden 
als ze een vraag hebben die met 
het Prometheus-archief te beant-
woorden is, en daar geniet ik ook 
elke keer wel weer van.
 
Het ging allemaal niet vanzelf; 
het laatste deel van het jaar was 
bijvoorbeeld nogal heftig, omdat 
de bestuursformatie van onze 
opvolgers moeizaam verliep. Dat 
zorgde er ook voor dat een aantal 
van mijn bestuursgenoten er tegen 
het eind van het jaar wel doorheen 
zaten. Het voelde af en toe alsof 
ik veel in mijn eentje op moest 
lossen, en soms leek ik ook de eni-
ge te zijn die zich uitsprak tegen 
dingen die ik mis zag gaan. Maar 
uiteindelijk hebben we een mooi 
jaar neergezet, en ik heb er veel 
van geleerd en het erg naar mijn 
zin gehad met mijn bestuursgen-
oten. De meesten van ons gaan 
nog steeds om de paar maanden 
eens uit eten en praten elkaar bij 
over hoe ons leven ervoor staat.

Wat hoop je nog te doen in je tijd 
bij Prometheus?
Ik ben pas geleden bij de lustrum-
commissie gegaan; waarschijnlijk 
wordt dit wel mijn laatste commis-
sie bij Prometheus. Wat mij mooi 
lijkt, is om mijn actieve tijd bij 
Prometheus een beetje af te sluiten 
rond de tijd dat we dat lustrum 
kunnen vieren. Het liefst in het 
echt, nadat alle coronamaatrege-
len zijn opgeheven. Zoals het er 
nu uitziet moet dat haalbaar zijn, 
maar we moeten het natuurlijk 
nog maar zien. Ik heb ieder geval 
veel zin om dat de komende tijd 
uitgebreid voor te bereiden!

 
Heb je nog iets mede te delen aan 
nieuwe Prometheanen?
Corona maakt alles net wat mind-
er leuk, en helaas ook Prometheus 
– al doet bestuur Amaryllis ontzet-
tend goed hun best. Het is waar-
schijnlijk ook lastiger dan normaal 
om je echt Prometheaan te voelen; 
hoe kan het ook anders, als je de 
meeste leden überhaupt nooit in 
het echt gezien hebt? Maar als ik 
één ding mee kan geven, dan is het 
dat het echt de moeite waard is. Je 
hebt misschien wel eens gehoord 
dat je studententijd de beste tijd 
van je leven zou zijn, en daar kan 
ik geen uitspraak over doen; ook 
als negendejaars student ligt het 
grootste deel van mijn leven nog 
voor me. Wat ik wel kan zeggen, is 
dat Prometheus het beste onder-
deel van je studententijd kan zijn. 
Ik ben er jaloers op dat jullie de 
komende jaren nog zo veel tijd 
bij deze vereniging door kunnen 
brengen, want dat is echt iets om 
naar uit te kijken. •

Wat is er veranderd sinds je lid 
bent van Prometheus?
"De mensen" is het voor de hand 
liggende antwoord. Van iedereen 
die lid was toen ik me inschreef, 
zijn volgens mij alleen Bo en Nina 
nog een beetje actief – en ikzelf 
dus. Mijn eerste jaren bij Pro-
metheus waren ook top, maar veel 
van mijn beste vrienden zijn juist 
later lid geworden. Die verander-
ing heeft dus ook veel goeds met 
zich meegebracht!
 
Inhoudelijk is de grootste veran-
dering waarschijnlijk de profes-
sionalisering van Prometheus. Een 
paar jaar geleden was het contact 
met het bestuur bijvoorbeeld wat 
informeler, er werden verjaardags-
kaartjes bij leden langsgebracht, en 
omdat de gilden actiever waren lag 
de nadruk iets minder op bestuur 
en commissies. Voor mijn gevoel 
was alles wat minder strak gerege-
ld, misschien zelfs iets kneuteriger. 
Dat voelde ook best wel alsof het 
iets typisch Prometheaans was, 
maar dat hoeft dus niet per se zo 
te zijn.
 
En veel dingen zijn met die pro-
fessionalisering ook echt aanzien-
lijk beter geworden. Ik heb nog 
Pyrossen van A5-formaat op mijn 
boekenplank staan waar de re-
dactie iedere keer weer zelf nietjes 
doorheen moest slaan. Geloof me, 
de Pyros waarin je dit leest ziet er 
echt een stuk beter uit.
 
En wat blijft altijd hetzelfde?
Dat mensen een thuis kunnen 
vinden in Prometheus, en zich er 
prettig en veilig kunnen voelen. 
Dat zeg ik met veel hoop en opti-
misme, want dat is geen garantie 
die vanzelfsprekend is. Er moeten 
genoeg mensen zijn die ervoor 
zorgen dat dat zo blijft. En wat wel 
nieuw is, voor zover ik weet – en 
waarvan ik een beetje schrok – is 
dat die veiligheid de afgelopen tijd 

op de proef gesteld is.
 
Waarschijnlijk ken je de toleran-
tie-paradox wel: als je oneindig 
tolerant bent, ook naar intol-
erantie, 'wint' die intolerantie. 
Nou werd er laatst in de Café 
Politique-app beweerd dat er 
Trump-supporters en Forum voor 
Democratie-leden bij Prometheus 
zijn die daar niet voor durven uit 
te komen. Ik sluit me volledig aan 
bij een reactie die daarop vol-
gde: "Als FvD'ers zich onwelkom 
voelen, boeit het me vrij wein-
ig." FvD heeft ervoor gepleit dat 
aanzetten tot haat en discrimi-
natie tegen LGBTQ+-mensen niet 
langer strafbaar zou moeten zijn. 
Daar zouden heel veel Promet-
heanen slachtoffer van zijn. Hoe 
kunnen zij zich veilig voelen als 
iemand die lid is van zo'n partij 
verwelkomd wordt binnen de 
vereniging?
 
Dat is maar één voorbeeld van wat 
ik bedoel met dat die veiligheid 
getest is – je hebt ook nog eens 
het trolgedrag waarvoor we in 
december een lid hebben geroy-
eerd. Ik hoop dat de reactie op 
dit soort dingen altijd hetzelfde 
blijft. Ik denk dat dat zo zal zijn, 
en dat Prometheus daar ook in de 
toekomst de juiste beslissing in 
zal blijven maken, zodat er ieder 
jaar veel leuke nieuwe mensen de 
vereniging als hun thuis kunnen 
gaan zien.
 
Wat is je favoriete commissie? 
De buitenlandreiscommissie 
was fantastisch. Die deed ik in 
mijn eerste jaar bij Prometheus, 
en ik mocht gelijk zoiets groots 
organiseren! De bestemming, 
Istanbul, was ook nog eens mijn 
voorstel; ik wilde al jaren een keer 
naar die stad. Het hielp ook dat de 
commissie uiteindelijk vol leuke 
mensen zat die wel wisten waar ze 
mee bezig waren. Of nou ja, één 

jongen vond het een goed idee 
om liftend de BRC te houden en 
kwam vervolgens meerdere keren 
niet bij een vergadering, dus die 
is de commissie uitgegaan, maar 
daar hebben we het niet over. In 
ieder geval werd het een prachtige 
reis waar ik nog steeds wel een 
beetje trots op ben.
 
En ik wil eigenlijk ook nog de 
almanakcommissie noemen die ik 
na mijn bestuursjaar deed. Com-
missies gaan over het algemeen 
prima, maar érgens is er altijd wel 
een puntje dat moeilijker verloopt 
of waar er wat spanning tussen 
commissieleden is. Maar niet in 
die commissie. We raakten wel op 
een heleboel bijzondere zijsporen 
tijdens vergaderingen, maar dat 
was alleen maar gezellig. Als we 
echt aan de slag moesten, ging 
het ontzettend soepel. Over het 
eindresultaat (de superhelden-al-
manak van 2017) had de Mare 
zelfs iets leuks te zeggen in hun 
almanakkenwedstrijd, al hadden 
we ook wel graag een podiumpl-
ekje gewild. In mijn hart heeft hij 
die zeker.

'' Prometheus 
kan het beste 
onderdeel van 

je studententijd 
zijn.''
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Bo: Op een gegeven moment 
houden we alleen zaterdag en 
zondag over, dan hebben we de 
utopie bereikt.

Anne B: Roy moet eens leren zijn 
kleren aan te houden!

Miranda: Oeh, Prometheusquar-
antaine! Dat klinkt soort van 
gezellig!

Pauline: "Prometheanen zijn 
gewoon bejaarden die nog 

niet bejaard zijn." 

Patrick: Het woord "moeten" is 
meer een suggestie.

Tonda: Dus je wil Pauline praeses 
maken om haar leider van een 
sekscult te maken?

Miranda: Ik ben alle bachelors 
aan het doorlopen om te zien wel-
ke het meest sexy is.

Fons: Ik ga later mijn kinderen 
verhalen vertellen over wc-papier.

Hester: 'Bij twijfel, kies Be': dat 
zou ik als een pick-upline kunnen 
gebruiken!

Patrick: Rot op met je Cars, ik wil 
Christus!

Kae: Als je maar geen kleren aan-
hebt naar een activiteit, dan krijg 
je acquisitie.

Eline: Joris, waarom is de EU 
jouw identiteit?
Joris: Heb ik een identiteit?

Miranda: Gemberkoek is prak-
tisch ontbijtkoek, en ontbijtkoek is 
praktisch brood. 

Kees: Earryt, hebben je ouders 
nog een jurist nodig om je te on-
terven?

Esmée: Ik heb nog nooit iets 
onzedelijks gedaan met Lisette, 
behalve trouwen. 

Louise: We moeten met z'n allen 
bij de KKK, dan hebben we ein-
delijk een Wikipediapagina.

Esmée: Iedereen is gewoon gay, 
behalve mensen die ik stom vind.

Sander: Glitterbestuurspak?
Louise: Shit, we hebben te veel 
weggegeven.

Esmée: Is een cult een huishoud-
en?

Sander: Als je alleen maar online 
activiteiten organiseert, hoef je 
niks aan.

Eline: "Er zijn drie soorten 
boa's, en de handhavers zijn 

het minst intimiderend." 

Kae: Mag je per ongeluk seks met 
iemand hebben tijdens het knuf-
felen?

Bo: Je gezicht leidt af, kan je het 
uitzetten?

Hester: Geldt een harem als een 
huishouden?

Esmée: "Je moet wel een 
beetje met EL CID'ers flirten 

om ze lid te maken."

Bart W: Eline, ik maak me oprecht 
zorgen over wanneer jij je kracht-
en voor het slechte gaat gebruiken.

Lisette: Ik wil wel vanavond nog 
terug naar mijn ouders... Maar dat 
kan ook dronken. 

Eline: Een nieuwe paus is net als 
een statutenwijziging.

Linda: Ik hou van mijn schedel.

Pauline: Tamar, ik verlaag me wel 
weer even tot jouw niveau. 

Pauline: Martijn is gewoon goed 
in domme dingen zeggen.

Martijn vM: Je mag niet dabben 
van Kant.

Hester: Eline, waar had ik zonder 
jou mijn potloden in moeten 
bewaren?

Eline: Sander, het is niet dat je 
geen sterke mannelijke man bent, 
je bent gewoon een beetje een 
himbo. 

Sander: Maakt dit Dobby een 
voetfetisjist?

Marike: Ik denk niet in trolley-
problemen, ik denk in trolleyo-
plossingen.

Marit: Ik kan toch niet in dit 
kloffie iemand uit de vereniging 
zetten. 

Floris: Luizen zijn mijn haaracces-
soires.

Earryt: Geeuwen en je arm om 
iemand leggen is een goede move, 
je moet het op het goede moment 
doen.
Marina: Tenzij het je zusje is, dan 
is het fout.
Earryt: Ja je moet ergens op oe-
fenen.

Fons: Ik kan me niks verschrik-
kelijkers voorstellen dan Joris die 
daar zit met een stapel uitgeprinte 
memes.

Tonda: Skeerheid is de rijkste, 
meest vruchtbare bodem voor 
creativiteit.

Fons: Catena bij de grote vijf 
is hetzelfde als Luxemburg als 
volwaardig lid van de Benelux 
noemen.

Susan: Ik sta open voor groepsd-
ruk.

Tonda: "Het is voor het grot-
er goed: alcohol.

Eva: Sudoku is een democratie, 
jongens.

Fons: Bij Augustinus hebben ze 
misschien een leven maar wij 
maken grappen over Bach.

Louise: Als er iets is wat funky en 
fresh is, is het wel jodelen.

Miranda: Katten zijn gewoon 
luchtmeesters die gewoon minder 
begaafd zijn.

Gijs P: Ik wil jou wel medisch 
keuren Earryt.

Thijs-Jan: Ik ga heel lekker op een 
selfie per anderhalf jaar.

Bo: Sander Dekker is een worm-
vormig aanhangsel van minister 
Grapperhaus.

Eva: Ik had niet de intentie vaak 
bij Prometheus te gaan komen. 
En toen liep het uit de hand.

Anne B: Ik kan worden neerge-
haald door een grassprietje.

Susan: Als ik ook al niet online 
kan shoppen, waar leef ik dan 
nog voor?

Loes: "Weet je wat meer 
zegt dan duizend woorden? 

Tweeduizend woorden."

Eva: Je kunt langs speeltuinen 
lopen, je hoeft ze niet te likken.

Joris: Ik ben gewoon een 
aangeklede satéprikker.

Marike: Vet! Behalve de kinder-
arbeid. Dat was niet vet.

Floris: Prometheaan zijn is een 
recessief gen.

Marit: Ik behoorlijk niet tot de 
populaire Twello-gang.

Patrick: Ik droom dagelijks over 
Earryts 
BDSM-
kelder.

Quotes

verzameld door Sander 
Huls en Marina van Gog
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Was Anna Visser (31) in 2008 geen lid ge-
worden van Prometheus, dan had ze waar-
schijnlijk nu geen kookclub en al die leuke 
vrienden gehad. Twaalf jaar later blikt ze 
terug op haar leven bij de vereniging. En 
ook niet onbelangrijk: wat doet ze nu? 

Lid geweest: van 2008 tot 2015.
Studies: BA English Language and Culture, MA 
American History. 

Hoe heb je kennisgemaakt met Prometheus?
“Nadat ik me ingeschreven had voor mijn studie, 
kreeg ik een folder thuisgestuurd waarin verschillen-
de verenigingen stonden. Ik twijfelde vervolgens tus-
sen SSR, Asopos en Prometheus. Het cultuuraspect 
sprak me aan, dus ben ik tijdens de El Cid-week eens 
gaan kijken bij De Keyzer.”

Wat trok je nog meer over de streep om lid te 
worden? 
“Ik vond iedereen heel vriendelijk en voelde me 
erg welkom. Ik had ook geen zin in een verplichte 
kennismakingsweek en werkweek, dat was bij andere 
verenigingen wel het geval.”

Was je erg actief?
“Tijdens mijn studiejaren wel. Ik zat in verschillende 
commissies en heb bestuur gedaan. En ik heb bi-
jvoorbeeld ook het IKEA-gilde opgericht. Ik dacht: 
iedereen moet toch naar IKEA, dus waarom niet met 
z’n allen? En als je daar toch bent, kun je evengoed 
gehaktballen eten. Bestaat het gilde nog steeds? Wat 
leuk! Ik heb met een ander meisje ook een kook-
gilde opgericht. Tijdens het eerstejaarskamp waren 
we ’s avonds couscous aan het eten. Al snel ging het 
gesprek over koken, waarop we besloten een nieu-
we kookgilde op te zetten. Er was al namelijk een, 
maar die zat al vol. We hebben echt alle werelddelen 
gekookt en komen nog steeds met een paar mensen 
bij elkaar.”

Dus je spreekt nog steeds mensen van toen? 
“Jazeker, mijn beste vriendin en een paar goede 

vrienden heb ik bij Prometheus leren kennen. De 
meesten wonen nog steeds in Leiden, net als ik.”

Welke momenten zijn jou bijgebleven?
“De buitenlandreis naar Andalusië, de weekendjes 
weg, de activiteiten tijdens mijn bestuursjaar. Zo had 
ik voor een lezing een keer een psychoanalist uitgen-
odigd, dat was heel leuk! Een jongen en ik moesten 
na elkaar op een bank gaan liggen en onze droom 
vertellen, waarna die psychoanalist iets zei wat ik 
altijd onthouden heb. Als je droomt over iemand van 
vroeger, van de basisschool bijvoorbeeld, gaat dat 
vaak over een ander die nu in je leven is en belangrijk 
voor je is. Maar omdat je brein dat te confronterend 
vindt, verstopt het zich achter een persoon die al lang 
niets meer voor jou betekent. Hierdoor lijkt het alsof 
je over vroeger droomt.”

Hoe was het om bestuur te doen?
“Dat ging best goed, al heb ik me achteraf afgevraagd 
hoe ik het allemaal gedaan heb. Ik volgde een mas-
ter ernaast, waarvoor ik harder moest studeren dan 
tijdens de bachelor. En ik had nog twee baantjes: 
suppoost bij Paleis het Loo en huiswerkbegeleiding. 
Maar kennelijk lukte dat allemaal, ook omdat ik 
efficiënt studeerde. Als ik tijd hiervoor vrijmaakte, 
moest het in een keer goed gaan.” 

Heeft Prometheus je veranderd? 
“Ik was al breed geïnteresseerd, in allerlei literatuur 
en films, maar Prometheus heeft dat wel versterkt. 
Ik ben een keer met Prometheanen naar de opera 
geweest, iets dat ik vanuit huis helemaal niet heb 
meegekregen. Heel mooi!”

En op persoonlijk vlak?
“Ook. Vooral tijdens mijn bestuursjaar heb ik geleerd 
initiatief te nemen en dingen te regelen. Als je wil dat 
een schrijver of psychoanalist komt spreken, moet je 
mailen of de telefoon pakken. Niet bang zijn dus en 
gewoon doen.”

Is de vereniging ook veranderd in de tijd dat je lid 
was? 
“Dat gaat in golfbewegingen. Het ene jaar wordt er 
veel gedronken en is het allemaal wat wilder, het 
andere jaar drinkt iedereen appelsap. Toen ik lid was, 
werden nadat de Keyzer dichtging vaak naborrels 
gehouden. Ik ging er meestal niet heen, omdat ik 
het te laat vond. Dan hoorde je later dat er nog een 
naborrel van de naborrel was geweest. Bij een of twee 

alcholicaborrels ben ik wel geweest. Soms waren ze 
bij ons in Huize Boot, waar ik drie jaar heb gewoond. 
Het is een groot oud huis in de Sumatrastraat, een 
perfecte plek voor een drukke eindejaarsborrel.”

Wat zou je nog willen zeggen tegen toekomstige 
leden? 
“Hoewel er vanwege het leenstelsel een grotere druk 
op studeren ligt dan toen ik lid was, is het goed om 
ook met andere dingen bezig te zijn. Socializen, cul-
tuur, activiteiten organiseren, het is net zo waardevol. 
En bij Prometheus kan dit allemaal.” 
Nu ben je freelancer vertaler van onder meer liter-
atuur en poëzie, van het Engels naar het Nederlands. 
Wat spreekt je zo aan in vertalen? 
“De afwisseling in verhalen en het spelen met taal. 
En het leesplezier dat je mensen bezorgt. Het vorige 
boek dat ik vertaald heb, Het Cupcake Café, is niet 
heel highbrow, maar veel mensen worden er blij van. 
Dat het nu in alle Bruna’s te koop is, maakt me wel 
trots. Nu ben ik weer bezig met een soort chicklit, 
The Secret Bridesmaid. Dit gaat over een meisje dat 
in het geheim wordt ingehuurd als bruidsmeisje, een 
grappig boek met veel dialogen. Poëzie vind ik ook 
tof. 

Welk boek staat er nog op je wensenlijstje?
“The Queen’s Gambit. Ik heb de uitgever gevraagd 
of ik het boek mocht vertalen. Ik heb alle boeken ge-
lezen van Walter Tevis en heb ook een boek en twee 
korte verhalen van hem vertaald. Maar ze kiezen nu 
liever de oude vertaling uit 1984, dus dat is jammer. 
Mocht deze opgepoetste vertaling goed verkopen en 
er is over een jaar genoeg geld voor een nieuwe, hoop 
ik dat ze voor mij gaan!” •

Anna's bestuur:

Insomnia

Bestuur XXI, genaamd Insomnia
Geïnstalleerd op woensdag 28 september 2011

Bestuursleden:

Jeroen Bouterse (Praeses)
Kevin de Kuyper (Ab-actis)
Thomas Bakker (Quaestor)

Anna Visser (Assessor Intern)
Eveline Brouwers (Assessor Extern)

Informatie:

’s Nachts is de beste tijd voor diepzinnige 
gesprekken, eenzame overpeinzingen en cre-

atieve bevliegingen, voor ambitieuze idealen en 
inspirerende wandelingen, voor typisch Promet-
heaanse contemplatie en activiteit. Daarom heeft 

het nieuwe bestuur besloten het komende jaar 
niet te slapen. Wij omarmen Insomnia, de slape-
loosheid; wij vereren Insomnia, de tiende muze, 

die de nachten van de Prometheanen en hun 
bestuur vult met creatieve en vruchtbare ideeën. 
Wij bewonderen Insomnia, de patrones van de 
ijver, het symbool van onze bereidheid om tot 

in de kleine uurtjes voor Prometheus te werken. 
Wij beminnen Insomnia, de dochter van IJver 

en Enthousiasme, en de moeder van Cultuur en 
Gezelligheid. Wij zíjn Insomnia, en waken dit 

jaar onvermoeibaar over Prometheus.

‘Ik voelde me meteen welkom’
interview met oud-Prometheaan 

Anna Visser

door Dominique Hofman 

Anna Visser
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Hoi, ik ben Lianne. Mijn vriend Nick gamet, ik niet. 
Sinds we samenwonen (yay) ben ik een amateur 
backseatgamer geworden. Een paar weken terug 
introduceerde Nick me tot het youtubechannel Girl-
friend reviews (aanrader) en dacht ik, dat kan ik ook! 
Dus bij deze een review van het meekijken van Bio-
shock infinite. 
De game is first-per-
son shooter en een 
losstaand deel van 
de Bioshock serie die 
begon met Bioshock 
en Bioshock 2, welke 
zich in een andere 
stad afspeelden. 
De afgelopen 
maanden heeft Nick 
niets anders gezon-
gen dan jaren '10/'20 
muziek. Nachtenlang 
heb ik niet in kun-
nen slapen omdat de 
ragtime niet meer uit 
mijn hoofd kwam. 
Dit is een risico van 
Bioshock infinite 
laten spelen door 
iemand die altijd aan 
het zingen is. 
Gelukkig is de 
soundtrack wel heel 
divers, er zijn super 
coole jaren '10/'20 
stijl covers van 
moderne muziek. De 
achtergrondmuziek 
tijdens het spel zelf 
is niet te overheersend en soms zitten er zelfs wat 
klassieke thema’s van Mozart, Chopin en Pachelbel 
in. 
De muziek uit het begin van de eeuw zit in de game 
omdat het zich afspeelt in een vliegende stad uit 
die periode. Booker, de hoofdpersoon wordt naar 
deze stad genaamd Columbia gehaald om een jonge 
vrouw genaamd Elizabeth te redden. Zodra je Eliza-
beth gevonden hebt word ze een nuttige sidekick die 
ook nog eens gezellig kletst, neuriet en soms zelfs een 
beetje zingt. De stad is een autoritaire theocratie 

gesticht door een “profeet” genaamd Comstock 
en kan vliegen door de genialiteit van de weten-
schappertweeling Lutece. Het verhaal is complex 
en naarmate de tijd vordert, komen er steeds 
meer dingen bij. Elizabeth wordt beschermd 
door een angstaanjagende gigantische steampunk 
mechanische vogel genaamd Songbird, een revo-
lutie is gaande in de arme arbeidersklasse en er is 
iets vreemds aan de hand met tijd en ruimte. 
De look van de game is geweldig, de stijl van de 

zwevende stad uit het 
begin van de eeuw is 
prachtig, de gebouwen 
zijn indrukwekkend 
en er word op magis-
trale manieren gebruik 
gemaakt van natuurlijke 
belichting. De kleuren 
zijn geweldig en zelfs in 
de donkere stukken zijn 
ze goed te zien en mooi 
gemaakt. Een van de 
bijzondere mechanics is 
dat je als Booker vigors 
kan gebruiken wat een 
soort superkrachten 
zijn, zoals machine’s 
naar je hand draaien, 
dingen of mensen laten 
zweven of electrocuter-
en. Dit zorgt
ervoor dat ik als back-
seat gamer het gevoel 
kan hebben dat ik help 
omdat ik meedenk over 
welke Vigors handig 
zijn in verschillende 
situaties. Een andere 
speciale mechanic van 
de game zijn de sky-
lines waarover je aan 

een haak door de stad heen kan vliegen. Dit was 
het enige wat ik niet geweldig vond als backseat 
gamer, omdat ik er soms een beetje duizelig van 
werd. Gelukkig is dit het enige minpunt en com-
penseerde de rest van de game dit heel goed.  
In conclusie: de game is prachtig, de muziek is 
aanstekelijk en borderline irritant als iemand in 
je huis het de hele dag zingt, het verhaal is com-
plex en intrigerend en de gamemechanics zijn als 
backseatgamer ook leuk. Bioshock infinite krijgt 
van mij een 8/10 en een seal of approval. •

Bioshock: infinite

door Lianne de Rijk

Furious Fiction

Iedere eerste vrijdag tot zondag van de maand houdt 
de Australian Writers Centre een schrijfwedstrijd: 
Furious Fiction! Dit is je kans om een kort verhaal 
(max 500 woorden) te schrijven aan de hand van leu-
ke prompts zoals: “locatie: hotel”, “er moet een boot 
in je verhaal zitten” en “dit keer willen we grappige 
verhalen”. Voel je je toetsenbord al lonken? Klik dan 
op deze link: https://www.writerscentre.com.au/furi-
ous-fiction/ . P.S. Had ik al gezegd dat je er ook nog 
eens 550 AUSD mee kan winnen?

De Belgische Mol

Wie is de Mol, wie kent het niet? Maar wist je al 
dat er ook een Vlaamse versie is? Deze versie van 
WIDM, getiteld ‘De Mol’, is minstens zo goed als de 
versie van eigen bodem. De kandidaten zijn allemaal 
onbekende mensen, en dat maakt het nog leuker om 
naar ze te kijken en ze te leren kennen. In het voor-
jaar zal er weer een nieuw seizoen komen, maar tot 
dan kan je met een gratis account al een aantal seizo-
enen bekijken op vier.be . Dag vrienden, veel plezier!

Aan de pubquiz! 
Iedereen smacht naar een gezellige avond met 
vrienden, al is het via het scherm. Niet gek dus dat 
de online pubquizzen als paddenstoelen uit de grond 
schieten. Een aanrader is De Andere Quiz. Verwacht 
negen rondes vol grappige filmpjes en triviale vragen 
over onder meer sport, muziek en actualiteit. Denk 
je: klinkt prima, maar ik wil liever mijn kennis over 
één thema testen. Kijk dan in de agenda van Up-
beatles, te vinden op hun website. Vorig jaar organ-
iseerden ze online quizzen over onder andere Harry 
Potter, Disney en Friends. Leukere onderwerpen zijn 
er haast niet! •

Culturele agenda

door Dominique Hofman en Vita Jansen
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