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Voorwoord

Prometheanen,

Laat ik even heel eerlijk zijn. Ik had niet verwacht dat we nog steeds zo heftig in deze situatie zouden zitten. 
Toen de eerste lockdown begon in maart 2020 wist ik voor mezelf al heel duidelijk: verwacht niks meer van 
de rest van dit jaar. Ik denk niet dat iemand echt kon voorspellen wat er in 2020 zou gebeuren, maar ik heb 
toen voor mezelf heel duidelijk besloten dat als ik niks verwacht ik ook niet teleurgesteld kan zijn. 

2020 werd 2021, en afgelopen maart was het exact een jaar geleden dat Nederland tot stilstand kwam. Begrijp 
me niet verkeerd, zolang het bijdraagt aan de veiligheid van anderen blijf ik binnen, maar het duurt wel lang 
ondertussen. Ik merk dat het niet eens de grote dingen meer zijn die ik mis. Ik wil picknicken met een paar 
vrienden in een parkje. Ik wil buiten de radius van 30 kilometer rondom mijn huis gaan waar ik me al sinds 
maart 2020 in bevind. En van alle dingen wil ik wellicht nog wel het liefst naar college.

Sinds het begin van de eerste lockdown ben ik één keer in een universiteitsgebouw geweest, om met mijn 
studieadviseur te praten. Dat was het. Geen colleges, geen werkgroepen, helemaal niks. Ik ben bezig met mijn 
scriptie en heb bijna mijn laatste tentamen, en daarna ben ik klaar met deze bachelor. Geen applaus tijdens 
het laatste college (doen mensen dat?), geen diploma-uitreiking, geen feestjes. Voor mijn master ga ik 
richting de UvA of Tilburg, dus ik heb mijn laatste lessen aan de universiteit Leiden vorig jaar al gehad en ik 
had het niet eens door. 

Maar het einde lijkt in zicht! Als we de overheidswebsite moeten geloven komen er veel vaccins aan, en kan 
ieder die dat wil begin juli de eerste prik gehad hebben. Ik vind naalden verschrikkelijk, maar ik heb zelden 
in mijn leven ergens zo naar uitgekeken. Wellicht krijg ik niet het einde van mijn bachelor zoals ik me dat 
had voorgesteld, maar helemaal eenzaam is het ook weer niet. Die picknicks gaan er komen, en zodra het 
mag zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd bij mij thuis voor een housewarming, twee verjaardagen en 
een diplomafeestje. Zodra de wereld weer open is koop ik een Interrail en ga ik in een trein zitten, zo lang als 
maar kan.

We hebben een zwaar en vooral lang jaar achter de rug, maar er lijkt weer een beetje hoop te zijn. Ik kan niet 
wachten om jullie allemaal te zien, en om een aantal van jullie eindelijk eens in het echt te ontmoeten. Want 
of ik nou ga studeren in Tilburg of in Amsterdam, jullie dachten toch niet echt dat ik zou verhuizen of lid af 
zou worden, toch? 

Met veel trots presenteer ik deze Pyros. Namens de redactie, en persoonlijk vanuit mij, wens ik jullie heel veel 
leesplezier!

Eline
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 Prometheus 
 Pr0fetieën
             Wessel de Kok

Na veel gedoe is het de Pyrosredactie gelukt om een heuse waarzegger te 
interviewen. In de eerste instantie wilden wij een seance houden met 
Nostradamus, dit ging echter helaas niet door, omdat zijn tarief hoger was dan 
het Pyrosbudget. Vandaar dat wij een verre afstammeling hebben weten te 
strikken. Met veel trots presenteren wij Nostravlammus, die de toekomst kan 
zien in de Prometheusvlam!

Dankzij de grootsten der Prometheus
Een commissie zo prominent
Zij is buiten Leiden zelfs bekend
Want is toch niet de ijssculptuur
De climax der studentencultuur?
Alfons en Patrick zullen deze bouwen
En zich toeleggen op ijsbeeldhouwen
Na alle gala’s te hebben georganiseerd
Ze hebben het dan zo vaak geprobeerd
Het is echter tien jaar op rij niet gelukt
Wat nogal op de gala sfeer drukt

Wauw, een ijssculptuurcommissie, dat klinkt 
prominent! Wat voor activiteiten zijn er nog meer?
Als de R-waarde is gedropt
Is wanneer alles zich ontpopt
Dit startsein gaat dan viraal
En iedereen heeft hoge moraal
Dit leidt tot een dagje zo uniek
Met als gevolg een groot publiek
Er wordt dan op Urk druk getest
Corona is daar dan nog funest
Het virus blijft ginds lang bestaan
Omdat Urkers niet de kerk uit gaan
Voordat ze allen hebben gezongen
Zo wordt corona nooit bedwongen
Ook de Pyros staat niet stil
Dit blad maakt het verschil
Arriveert volledig op schema
Met een bijzonder thema
Aan het einde der tijden
Zullen ze vele letters wijden
’t begin van deze dag des oordeels
Is als alle thee verandert in cocktails

Voor we beginnen, moet ik u nog uitleg geven over 
de werking van Prometheus? Wij hebben gilden, 
commissies…
De vereniging heb ik reeds verkend
Prometheus is mij al langer bekend.
Hierbij hoeven wij niet stil te staan
Zo kunnen wij gewoon verder gaan.
Al je vragen heb ik ook al voorzien,
Net zoals het verloop van Covid-19.

Over corona gesproken: wij willen graag weer in de 
Keyzer borrelen. Wanneer kan dit weer gebeuren?
Voor jullie weer aan de borrel gaan
Moet de Jonge eerst gaan staan
Op een vaccin van BioNTech
Pas dan gaat corona weg
Maar alleen als hij dit zal doen
Met zijn Delfsblauwe schoen
Studenten, nog niet gevaccineerd
Worden van de campus geweerd
Boos na dit vaccincircus
Slopen jullie het Lipsius
Daarna wordt de Keyzer heroverd
En tot een borrelpaleis omgetoverd
Dit zal gebeuren op Sint-Juttemis
Overwint men niet deze hindernis
Wacht men tot het prikken is klaar
Dan borrelen jullie over 1000 jaar

Dit klinkt uiterst onwaarschijnlijk… Wat voor 
lezing wordt er dan gehouden?
Het entertainment die avond
Komt van ’n VVD-mastodont
Een lezing die wordt gegeven
Door eerwaarde Fred Teeven
Hij doorbreekt de corona sleur 
Met boekhouden als buschauffeur
Hem haalt de vereniging in huis

“Boos na dit vaccincircus
Slopen jullie het Lipsius”
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In 2026 zal op het podium staan
De kardinalen van het Vaticaan
Ik biecht wel van tevoren op
Hun optreden wordt een flop
Door de inzet van een onvoorziene
Ongevraagde witte rookmachine
Bemand door de enige echte Omtzigt
Die, nadat hij Rutte X heeft ontwricht
Toch een functie elders heeft gekregen
En zo de Tweede Kamer is ontstegen

Heel leuk dat Songfestival, maar u noemde net het 
klimaat? Wat gebeurt daarmee?
Rustig aan, maak je niet zo druk
Het klimaat gaat heus niet stuk
En zelfs als alles wordt verstoord
Dan komt er een nieuwe soort
Ik ben al fan, kijk enorm uit 
Naar het uiterlijk en geluid
Van de gifgroene kernkat
Die leeft in een reactorvat
Stikstof, fluor, methaan, CO2
Die doen niet met EU-regels mee
’T zal blijken dat biomassa verbranden
Wel gassen in de lucht doet belanden
Gelukkig weet de bureaucratentop
Daar een hele goede oplossing op
De Himalaya wordt al nulpunt gedefinieerd
Zo wordt de zeespiegelstijging gekeerd •

*Disclaimer: dit stuk is geschreven voor de gebeurt-
enissen van 31 maart waarbij Rutte zijn gesprek over 
Pieter Omtzigt was vergeten. 

Wauw dat zijn actieve commissies! Daarnaast moest 
ik ook nog wat vragen over de gilden, hoe staat het 
daarmee?
Ook daar vindt men evolutie
Er komt een ware revolutie
Gehuld in Prometheusrood
De gilden vanouds groot
Pride, Café Politique 
Memes en moeilijke muziek
Zij leefden in vrede samen
Totdat de Tiktokkers kwamen
Zij verstoorden met een wilde dans
De door Amaryllis’ bewaakte balans
Dit tokkiegilde nam nog iets mee
De introductie van ’n vurige thee
Geconsumeerd wordt, heel gedreven
De Prometheusthee die is overgebleven
De enige die hen zou kunnen verslaan
Is een sjaars die bij alle gilden is gegaan
Alle vormen van cultuur moet hij beheersen
Ter preventie van Tiktoks eeuwig heersen

Dit klinkt bekend… Even los van Prometheus, doet 
u ook politieke voorspellingen? *
Deze gave is helaas niet aan mij
Laatst liep echter Kajsa voorbij
Uit haar zichtbare formatieblad
Bleek dat zij deze info wel bezat
Dit kan ik natuurlijk niet bewaren
Daarom zal ik nu openbaren
De identiteit van de president
Die in 2025 heel content
Het Torentje permanent bewaakt
En toch weer het klimaat verzaakt
Deze minister-president is Märk Rutté
Nu nog onbekend, hij is lid van de VVD
Alle affaires worden door hem ontkend
Er gaat geen info naar ’t parlement.
Tegen journalisten zegt hij telkens weer
“Da’s lang geleden, dat weet ik niet meer”
Wat hij echter wel zal bereiken
Is het Songfestival te verrijken
Met nog meer toonloze muzak
Van een land dat nog ontbrak
De wereld zal worden geshockt
Door een band die zeer hard rockt
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 Wat maakt Anne  
 met een E zo’n   
 goede serie?
 Vita Jansen

is vaak juist magisch en een serie gebaseerd op een 
boek met het hoofdstuk “The Reaper Whose Name Is 
Death” mag ook wel wat duistere elementen hebben.

3. Diverse afleveringen, zoals een feest en een 
toneelstuk
De serie is niet alleen in zijn geheel erg mooi, maar 
ook in zijn individuele afleveringen. Zo is er in 
seizoen twee een aflevering waarbij Anne met twee 
vrienden naar een feest gaat – de aankleding van 
dit feest, de kleding van alle mensen, en de manier 
waarop deze nieuwe omgeving de personages tot 
nieuwe inzichten brengt is heel mooi om te zien. Een 
aflevering die misschien nog wel fijner is, is degene 
waarin de school een toneelstuk gaat opvoeren. Ik 
ben zelf erg fan van toneelstuk-afleveringen in series 
(denk Avatar: The Last Airbender) en deze vond ik 
dan ook erg mooi. Het is leuk om bekende personages 
eens in een andere rol te zien kruipen en het gevoel 
van community wat vaak terugkomt in de serie voel je 
hier sterk.

Anne met een E is naar mijn mening een van de beste 
series op Netflix, zo niet de beste. Zo een sterke claim 
vraagt natuurlijk om onderbouwing. Het is lastig om 
precies te achterhalen wat Anne met een E nou zo 
goed maakt, maar hier zijn in ieder geval een aantal 
redenen om je enthousiast te maken over deze serie:

1. Tieners die zich gedragen als tieners, gespeeld 
door tieners,
Vaak worden tieners in televisieseries niet door 
tieners gespeeld, maar door mensen van 25 jaar of 
ouder. Ook gedragen ze zich dan meer als 
studenten, die er volop op los feesten, drugs 
gebruiken, en veel seksuele relaties hebben. Anne 
met een E doorbreekt dat stereotype: hier worden de 
jonge personages gespeeld door daadwerkelijk jonge 
mensen. De personages gedragen zich meer naar hun 
leeftijd: ze maken fouten, hebben vragen over het 
leven en een rijke fantasie; ze spelen nog, schrijven 
verhaaltjes, en hun relaties gaan vaak niet verder dan 
een kus. Het is verfrissend om tieners echt eens 
tieners te zien zijn, in plaats van volwassenen onder 
het mom van een high school serie. 

2. Mooie taal, mooie visuals, mooie muziek
Series die gebaseerd zijn op een boek hebben vaak 
mooi taalgebruik, zeker als ze in een ietwat oudere 
setting spelen en Anne met een E is geen 
uitzondering. Zo heeft de serie mooie quotes als: “It is 
a powerful thing, to have done someone wrong, when 
you truly didn’t intend to” en “I like imagining better 
than remembering”. Ook ziet de serie er heel mooi 
uit. De kleuren zijn vaak heel herfstig en de rustiek 
klinkende muziek past hier goed bij. Dit alles creëert 
een fijne atmosfeer waar je als kijker geheel in op kunt 
gaan. Een punt van kritiek wat de serie vaak krijgt is 
dat hij te duister is in sfeer en aard vergeleken met het 
boek, maar ik ben het daar niet mee eens. De sfeer 

Anne met een E (Anne with an E, 2017-2019) is een Canadese Netflix-serie die 
gebaseerd is op de boekenserie van Lucy Maud Montgomery, beginnend met 
Anne van het Groene Huis (Anne of Green Gables, 1908). De serie gaat over 
het leven van de fantasierijke wees Anne en de avonturen die ze beleeft. Broer 
en zus Matthew en Marilla willen eigenlijk een jongen adopteren die hen kan 
helpen met boerderijwerk en zijn dan ook onaangenaam verrast wanneer ze 
plots een meisje toebedeeld krijgen. Anne weet hun hart echter te winnen, en 
zo begint een nieuw hoofdstuk in haar leven.
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4. Allerlei vormen van liefde
Zoals ik al zei, gaan de romantische relaties tussen 
de jonge personages vaak niet verder dan een kus. 
Deze zijn dan ook niet de hoofdfocus van de serie, 
hoewel Anne een erg romantisch 
aangelegd personage is. In deze serie worden 
allerlei soorten liefde getoond, niet enkel ro-
mance. Je ziet de liefde tussen vrienden in de 
vorm van sterke vriendschappen tussen Anne en 
haar 
vrienden en vriendinnen, je ziet de liefde tussen 
broer en zus bij Matthew & Marilla en je ziet de 
liefde tussen kind en ouder/voogd in de familie 
die Anne vormt met Matthew en Marilla. Het is 
een heel liefdevolle serie, maar niet al te 
zoetsappig. Het is mooi om te zien hoe personages 
om elkaar geven en dit doet je ook om hen geven. 5. Het brengt je in vervoering

Kortom, sterke personages met goede onderlinge 
banden, een magische atmosfeer en intrigeren-
de verhaallijnen: tel deze dingen bij elkaar op en 
je krijgt Anne met een E. Toch voelt de serie als 
meer dan een optelsom van goede dingen – het 
geheel is wat het hem doet. Deze serie weet als 
geen ander emoties bij je los te maken, dus ik zou 
zeggen: zet hem aan en laat je meeslepen! •
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Interview met een 
oud-praeses
Patrick Daamen
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Een aantal docenten op je middelbare school 
laten een blijvende indruk achter, waaronder 
de ondervraagde voor dit artikel. Buiten het feit 
dat deze meneer mij de Duitse naamvallen heeft 
geleerd (waarvoor ik hem uiteraard voor eeuwig 
dankbaar zal zijn), heeft hij mij (en een groep an-
dere leerlingen) dus geïntroduceerd in de wondere 
wereld van opera en ballet. Ik ben dan ook erg 
enthousiast om deze oud-praeses van Prometheus 
te interviewen, Jean-Bernard Franken.
 
Dag meneer Franken. Om te beginnen met het 
Prometheaanse equivalent van de vaste ijsbreker 
bij College Tour: hoe was u als Leids student in 
termen van thee, cultuur en lezingen?
 
Haha, je geeft hier inderdaad wel gelijk de essentie 
van Prometheus weer. Er was veel thee en weinig 
bier (wat ik dan eerlijkheidshalve soms wel jam-
mer vond). Prometheus was in die tijd niet een 
grote vereniging, dus het was een wat ‘inhuiserig’ 
studentenleven en dat vond ik juist wel prima. Ik 
las heel veel en ik was toen al compleet bezeten 
door opera. Dus de meeste uren in mijn studen-
tentijd heb ik opera-luisterend doorgebracht. Ik 
ben nota bene zelfs een jaar in Berlijn gaan stud-
eren, enkel omdat er daar drie operahuizen waren.
Leuk dat je thee noemt, want volgens mij heb 
ik zelf ooit in een voorwoord van de Pyros mijn 
grootste genot beschreven: de esthetiek van het 
zitten in een stoel en een wolkje melk zien uitwaa-
ieren in een kopje thee met een mooi boek ernaast 
en Mozart op. Dit semi-snobistische paste dan ook 
wel goed bij Prometheus.

Laten we vanaf het begin beginnen: hoe bent u 
ooit bij Prometheus terecht gekomen?
 
Ik ben bij Prometheus gekomen tijdens de EL CID. 
Ik heb wel gekeken bij de grote verenigingen en 
ik had me al aangemeld bij Augustinus, maarhet 
grote level aan poeha en gedoe met wachtlijsten 
stond me eigenlijk al gelijk niet aan. Hierna kwam 
ik terecht bij Prometheus en ik wist gelijk dat 
dit type vereniging van vrolijke ‘nerderigheid’ 
helemaal bij mij paste. Is het eigenlijk nog steeds 
allemaal in het bovenzaaltje van de Keizer?
 
Jazeker, maar er waren vorig jaar al wel geluiden 
om naar een andere locatie te gaan door gebrek 
aan ruimte.
 
Ja, in onze tijd was daar echt geen sprake van 
omdat het echt nog wel een hele kleine vereniging 
was waar nog werd getwijfeld aan het voortbestaan 
hierdoor. Dat was ook wel een reden voor mij om 
het bestuur in te gaan.
 
Als ik daar verder op in kan gaan, hoe zag de 
vereniging er in die tijd eigenlijk verder uit qua 
gilden en commissies etc.
 
Ja in die tijd waren er wel al gilden zoals het 
spelletjesgilde en het kookglde, maar die waren 
niet heel actief. Die begonnen eigenlijk al lang-
zaam een eenzame dood te sterven. Het voor-
naamste waren eigenlijk de vaste bijeenkomsten 
op de donderdag en de lezingen. Ook wel een 
enkele keer werd er door leden onderling culturele 
activiteiten ondernomen, zoals gezamenlijk een 
abonnemment nemen op het residentie-orkest. 
De hele vereniging was ook erg democratisch, dus 
iedereen kon iets voorstellen.

Omstreeks 23:00 op een perron op Amsterdam Centraal stonden we te wachten 
op de trein die ons terug naar Zaanstad zou brengen na een avondje opera. Dit 
halfjaarlijkse uitje van de middelbare school naar een voorstelling in de Natio-
nale Opera en Ballet was altijd een hoogtepunt voor mij en mijn vriendengroep 
en hoewel ik zelf al niet meer op deze school zat kon ik via een vriend, die bleef 
zitten, een kaartje bemachtigen. Op het perron terug herkende de leraar die het 
altijd organiseerde het speldje dat ik droeg op mijn revers, ‘dat was vroeger het 
logo van het blad van de studentenvereniging waar ik bij zat, de Pyros.’ Kleine 
wereld, nietwaar?
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Het bestuur was er eigenlijk 
vooral om te faciliteren, dus 
niet per se om echt een visie 
uit te dragen of om tradities 
door te geven. Heel veel geb-
eurde ook bij leden thuis, dus 
qua etentjes enzo. Daar werd 
dan weer wel flink gedronk-
en om terug te komen op de 
theevraag, dus dat was ook wel 
weer leuk. Prometheus zelf was 
niet echt een plek voor het bal-
lerige en opgeschoten volk in 
een ruimte gevuld met testos-
teron en oestrogeen, maar wel 
een goede plek voor conversa-
ties. Het was wellicht een beetje 
snobistisch-intellectueel, maar 
dat had zeker zijn charmes.
 
U noemde het net al, dus om 
door te gaan naar het, naar 
ik aanneem, hoogtepunt van 
uw Prometheaanse jaren: 
uw bestuursjaar. Hoe kwam 
dit tot stand en hoe zag het 
eruit? Heeft u naar uw idee 
een stempel op de vereniging 
achtergelaten?
 
Nee, totaal niet. Dat was ook 
niet mijn doel. De vereniging 
begon echt in het niet te raken 
en daarom wilde ik het bestuur 
in. Ik heb echt niet eigenhandig 
de vereniging gered, maar dat 
was wel voor een deel de moti-
vatie om het bestuur in te gaan. 
Ik werd ook praeses omdat ik 
het leuk vond om tegenover 
zo’n zaal te oreren, maar de 
echte functies lagen bij de 
Quaestor en de Ab-actis. Ik was 
een beetje het sociale gezicht 
van het bestuur en van de 
vereniging toen.
 

 
Heeft u eigenlijk nog veel contacten met 
leden gehad na uw tijd bij Prometheus?
 
Ja, in het begin wel degelijk. Maar lang-
zamerhand begint dat te verwateren en 
raak je contacten kwijt. Iedereen begint 
zich uit te spreiden, dus dat idee van 
vrienden voor het leven vinden bij je 
vereniging zal best voorkomen, maar in 
kleine mate. Het is natuurlijk dat iedereen 
op een gegeven moment z’n eigen kant op 
gaat, dus het is niet per se iets slechts. Dat 
hele erge vasthouden aan je studententijd, 
wat je bijvoorbeeld haast licht-obsessief 
ziet bij corpora, dat vind ik ook soms een 
beetje triest. Bij Prometheus had je niet 
zo’n cultuur, het was een stuk losser en 
dat is juist wel fijn. Daarnaast had Pro-
metheus een hele open cultuur en dat was 
bij andere verenigingen een stuk minder.
 
Was dat in die tijd ook al iets wat een 
grote rol speelde bij Prometheus?
 
Ja, als jonge homo zat ik erg lekker in 
m’n vel en ik was er erg open over. All 
the way gay om het zo te noemen en bij 
andere verenigingen voelde het als half 
terug in de kast gaan om maar je plek er 
te kunnen vinden. Bij Prometheus werd 
het juist heel erg geaccepteerd en voelde 
ik me heel erg op m’n gemak.

 
Laten we afsluiten met twee 
klassieke vragen: wat was uw 
leukste herinnering en wat wilt 
u als 1 van de 29 prominentste 
prominenten (oud-praesides) 
meegeven aan de leden?
 
Poeh, leukste herinnering, ja 
dan denk ik toch wel de grote 
diversiteit die je had aan lezin-
gen. Dat trok je ook wel uit de 
koker van je studie. Ik deed nat-
uurlijk altijd wel talige studies, 
dus dan waren natuurweten-
schappelijke lezingen altijd erg 
leuk als afwisseling. Dus niet 
echt een concreet voorbeeld, 
maar dat vond ik altijd heel 
leuk aan Prometheus.
En iets om mee te geven aan de 
leden is misschien de realisatie 
achteraf, als je studententijd al 
is afgelopen, dat een vereniging 
als Prometheus ervoor zorgt 
dat je je heel snel thuis voelt in 
een nieuwe studentenstad door 
alle leuke lieve mensen die je 
er snel leert kennen. Voor een 
student zoals ik, die graag nieu-
we mensen wilde leren kennen, 
maar zich niet aangetrokken 
voelde door de grote vereni-
gingen, bleek Prometheus een 
schot in de roos. 
 
Ik denk dat dit erg herkenbaar 
is inderdaad voor leden van 
Prometheus, ik dank u zeer 
voor dit interview. •

Bestuur VIII, genaamd Elysium
Geïnstalleerd op donderdag
24 september 1998
Bestuursleden:
Jean-Bernard Franken (Praeses)
Mathilde Jansen (Ab-actis)
Marieke Schimmel (Quaestor)
Caroline Bokhorst (Assessor)
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Het is anderhalf kilogram zwaar, 
geleiachtig, bestaat 60% uit vet, heeft 
20% van al de zuurstof nodig, heeft 
86 miljard zenuwcellen, voelt geen 
pijn en bepaalt in 0,013 seconden 
of je iemand aantrekkelijk vind (of 
niet). We hebben het hier natuurlijk 
over het allesomvattende brein. In dit 
stuk neem ik jullie mee door een  reis 
over het brein waarbij een aantal mythes verhelderd worden, het evolutionaire 
voordeel van muziek en kunst belicht wordt, het concept liefde beschreven , waar 
je partnerkeuze onder andere vanaf hangt en wat voor een invloed alcohol op 
jouw brein heeft.

 De denkkamer   
 van de mens
 Eralin van Horssen
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Mythes
Er zijn een aantal mythes over het brein die even 
de wereld uit geholpen moeten worden. Zo wordt 
er gedacht dat de mens niet 100% van zijn hersen-
capaciteit gebruikt. Dit beeld wordt graag in stand 
gehouden, denk maar aan de film Lucy (aanrader). 
Het tegendeel is echter waar.  We gebruiken alle 
hersencapaciteit die we hebben,  alleen niet op 
hetzelfde moment.
Daarnaast hoort de uitspraak dat puzzelen demen-
tie geneest ook thuis tussen de mythes. Dementie 
is helaas een ziekte die tot op de dag van vandaag 
nog niet te genezen is. Het maken van puzzels 
zorgt voor  een mindere kans op dementie of 
een vertraagd verloop van deze ziekte. Misschien 
wordt het tijd voor een puzzelgilde?

Bij de volgende mythe mogen jullie even een 
sprongetje van geluk maken, want alcohol doo-
dt geen hersencellen. Is dat even fijn, nietwaar? 
Helaas kan alcohol wel de communicatie tussen 
neuronen verstoren, wat de oorzaak van een black-
out tijdens het stappen is.
Tot slot is de uitspraak dat er meer connecties in 
het brein dan atomen in het heelal zijn. Spijtig 
genoeg, niet waar. Berekend is dat er 10^80 (dit is 
een tien met tachtig nullen!!)  atomen in het heelal 
zijn. Hier kan ons brein met de 100 triljard (een 
tien met 22 nullen!!) verbindingen helaas niet aan 
tippen. Daarentegen komt het aantal hersencellen 
overeen met het aantal sterren in de Melkweg. 
Denk hier maar eens over na de volgende keer dat 
je naar onze prachtige sterrenhemel kijkt.

Evolutionair voordeel van muziek en kunst
Nu een aantal mythes de wereld uit geholpen zijn, 
gaan we eens kijken waarom ons brein  muziek 
en kunst als een evolutionair voordeel ziet. De 
moderne mens maakt al 40.000 jaar kunst. Het 
boek ons creatieve brein van Dick Swaab stelt dat  
kunst een belangrijk bron voor communicatie 
tussen mensen is, en hierdoor het functioneren 
van een maatschappij positief beïnvloed. De mens 
heeft daarnaast ook een aangeboren bewondering 
van dingen of personen die knap zijn. Zo geeft 
schoonheid aan dat iets of iemand gezond en 
vruchtbaar is. Kunstenaars en creatieve mensen 
zouden daarom voor ons brein een goede part-
nerkeuze zijn, aangezien hun kunst zich vertaalt 
naar goede genen. Dus wanneer er bij Prometheus 
weer een Bob Ross door jou gemaakt wordt en hij 
is net zo mooi als een van Gogh, zouden medepro-
metheanen onbewust denken dat je een goede 
partnerkeuze bent.

Voor muziek is het voordeel echter nog niet 
duidelijk. Het zou wederom te maken kunnen 
hebben met partnerkeuze maar ook met het 
behoud van groepsgevoel, overlevingsstrategieën 
en hechting tussen kind en ouders. De hechting 
tussen kind en ouder zou alleen werken tot de 
puberteit. In de puberteit (zoals je jezelf misschien 
herinnert) verandert de muziekkeuze ten opzichte 
van je ouders en wordt het een manier om gren-
zen op te zoeken. Of dit vroeger ook het geval was 
laten we maar even in het midden…
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Verliefdheid
Voordat je verder gaat met lezen moet ik je toch 
even waarschuwen, in deze alinea wordt namelijk 
het concept verliefdheid gereduceerd tot een biol-
ogisch proces. Wanneer je gelooft in het mysterie 
van de liefde is het dan ook een aanrader om verd-
er te gaan bladeren in deze Pyros.

Het proces dat wij kennen als liefde kan 
onderverdeeld worden tot lust, verslaving en 
hechting. Lust is voor de interesse om een partner 
te vinden. De seksdrift en de overlevingsdrift zijn 
de oudste drijfveren die de mens heeft en zitten 
daardoor in het oudste hersensysteem gevestigd: 
de hypothalamus (zie afbeelding). Achter ons li-
bido gaan een tal van hormonale processen schuil 
die in verbinding staan met de hypothalamus. De 
verslaving is het tweede punt die het proces liefde 
kan beschrijven. Iedereen kent de boeken, films en 
muziek over de liefde en het  is een van de grootste 
emoties die wij als mens hebben. Maar kunnen 
wij dit nog wel zien als emotie? Neurowetenschap-
pelijk onderzoek heeft aangetoond dat liefde een 
verslaving en verlangen is die schuilgaat in ons be-
loningssysteem. Het beloningssysteem zorgt voor 
een grote motivatie om een doel te bereiken om 
daarna een gevoel van euforie te krijgen, dit wordt 
veroorzaakt door een stof in de hersenen genaamd 
dopamine. Het beloningssysteem wordt als voor-
beeld ook geactiveerd bij het drinken van water bij 
extreme dorst. Hechting is het laatste onderdeel, 
het ontwikkelen van diepe gevoelens voor je 
partner. Hormonen als oxytocine en vasopressine 
spelen hierin een belangrijke rol. In de periode van 
hechting nemen de concentraties van deze eiwitten 
toe. Natuurlijk is dit bovenste niet alleszeggend 
over de liefde. Liefde heeft waarschijnlijk nog 
duizenden andere factoren die hieraan bijdragen 
waardoor er nog genoeg boeken, liedjes en muziek 
over gemaakt kan worden.

Partnerkeuze
Na het verhaal over de liefde laten we eens kijken 
hoe partnerkeuze ter werk gaat in ons brein. De 
mens en onze voorouder Australopithecus afri-
canus zijn serieel monogaam (Wanneer iemand 
meerdere malen achtereenvolgens één partner 
tegelijkertijd heeft). Een monogame relatie zou 
voor de overlevingskans van kinderen voordelig 
zijn geweest. Wanneer mannen een langdurige 
relatie hebben zakt de testosteronspiegel, wat helpt 
bij het in stand houden van de langdurige relatie 
en invloed heeft op de hersenen. De geur van je 
partner is bovendien ook van belang bij de keuze 
en het in stand houden van de relatie. Helaas kan 
je niet als argument tegen je partner gebruiken, 
wanneer je stinkt, dat hij of zij zelf voor je geur ge-
kozen heeft. Deze geurstoffen ruik je namelijk niet 
bewust. Wanneer het gezicht een symmetrische 
vorm heeft staat dit voor gezondheid. Onbewust 
wil je een gezonde partner met gezonde genen 
waardoor de voorkeur uitgaat naar symmetrie. 
Symmetrische gezichten stimuleren verschillende 
hersenstructuren waaronder ook het beloningssys-
teem. Er is aangetoond dat baby’s langer kijken 
naar aantrekkelijke mensen, dus wees er maar blij 
mee de volgende keer dat je door een baby wordt 
aangestaard.

Een aantal onderdelen die thuishoren in het brein. 
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Alcohol
Als afsluiter wil ik jullie als lezer nog even wat 
meegeven over alcohol. Alcohol is één van de 
weinige stoffen die gemakkelijk in de hersenen 
terecht kan komen. Wanneer je een slok bier hebt 
genomen zal het na tien minuten al aankomen in 
de hersenen. Aangekomen in de hersenen zal het 
de hersenactiviteit verminderen. De prefrontale 
cortex die zich bezighoudt met emoties, lange 
termijn plannen en controle zal als eerst aangetast 
worden. Hierdoor kan je minder helder nadenken 
en zal er minder remming zijn op bijvoorbeeld 
het volgende biertje. Een aantal biertjes verder, 
zal het de rest van de hersenen in hogere concen-
traties bereikt hebben, waardoor je bijvoorbeeld 
niet meer recht kan lopen. Na nog meer biertjes 
wordt op een gegeven moment de hippocampus 
(zie afbeelding) bereikt en zullen de herinneringen 
niet meer opgeslagen worden en zal de black-out 
ontstaan. Wanneer er hierna nog meer alcohol 
geconsumeerd wordt, kun je in een coma belan-
den. De dag na alle biertjes en drankjes wordt je 
wakker met veel hoofdpijn. Dit kan worden vero-
orzaakt door vochtverlies tussen de schedel en de 
hersenen. De hersenen klotsen als het ware tegen 
de schedel aan (waar je wel pijn kunt voelen) en 
hierdoor krijg je hoofdpijn. Als je erover nadenkt 
heeft alcohol niet erg veel voordelen en toch bli-
jven we met zijn alle maar doordrinken. Dit komt 
door hetzelfde beloningssysteem als dat van de 
liefde: alcohol laat het stofje dopamine vrijkomen.

Natuurlijk gaan jullie na deze reis door het brein 
jezelf er niet van weerhouden om een heerlijk glas 
bier te nuttigen (met dank aan ons beloningssys-
teem), je partnerkeuze te laten beïnvloeden op 
geur en symmetrie en de liefde niet meer als iets 
moois en mysterieus te zien. Mijn taak zit er in ie-
der geval op, om jullie wat meer kennis over onze 
belangrijke denkkamer te geven, dus ik zeg cheers, 
de volgende keer dat we weer naar de Keyzer mo-
gen. •

Boekentips:
- Hersenen voor in bed, op het toilet of in  
 bad – Han Geluk en Matthijs Oude Lo 
 huis
- Wij zijn ons brein - Dick Swaab (en   
 andere boeken van Dick Swaab)
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 De klimaatmars:  
 Welke bood-            
 schap draag je   
 uit?
 Floris Meertens
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Op 14 maart 2021, drie dagen voor de verkiezingen, stond ik op de Lammer-
markt bij de Molen samen met groep van pak ’m beet tweehonderd man om 
het klimaatalarm te slaan. Het was een demonstratie die rekening hield met 
de coronamaatregelen; daarom werd minder geschreeuwd, maar meer mas-
saal op pannen geslagen. Het was misschien een beetje knullig misschien, 
maar het effect kwam wel aan wat mij betreft. Het klimaat kan en mag niet 
meer genegeerd worden in de politiek en het publieke debat. Toch was ik niet 
helemaal tevreden over de samenkomst en dan met name niet over de speech-
es.

Nu hoeven demonstranten niet allemaal exact 
dezelfde mening te hebben over het onderwerp 
waarover ze demonstreren. Pluraliteit is geen 
gebrek, het is een rijkdom. Het is daarentegen wel 
belangrijk dat je een duidelijke, verenigende en 
inclusieve boodschap hebt als organisatoren.

En inclusief wilden de organisatoren graag zijn, in 
zoverre dat ze zelfs een gebarentolk hadden om de 
toespraken nog toegankelijker te maken. Al kon 
ik dit waarderen, de ironie van deze inclusivite-
itsdrang ontging me niet: Engels was de voertaal. 
Sterker nog, academisch Engels, met veel verwi-
jzingen naar intersectionality1 en andere termen 
die voor velen niet begrijpelijk zijn. Het moment 
dat een van de sprekers overging op Nederlands, 
zei ze veelbetekenend: “bouw je community, 
bouw je resilience.”  Een vrouw die toevallig langs 
kwam fietsen, bleef even staan en vroeg me op een 
gegeven moment: “Wat zeggen ze? Ik kan heus 
wel Engels, maar dit versta ik niet.” De groep voelt 
zich bevestigd, maar de oningewijden halen hun 
schouders vragend op.

Na het alarm volgde een emotionele speech over 
Tomy Holten, een slachtoffer van politiegeweld 
(in het kader van Black Lives Matter) en werd een 
minuut stilte gehouden. Dit verbaasde me, en ik 
vond het raar geplaatst.2

1 Mocht je geïnteresseerd zijn: intersectionaliteit is een 
theoretisch kader dat stelt dat onderdrukking plaats-
vindt over verschillende assen (zoals ras, sekse, religie) 
die elkaar versterken. 
2 Het OM beweert overigens dat hij aan een drugsover-
dosis is overleden, en dat het politiegeweld niet ex-
cessief was. Ik ga niet in op de vraag of dat zo was, of 
dat er een link gelegd moet worden met discriminatie. 
Dat zijn belangrijke discussies, maar de demonstratie 
ging over klimaat.

Racisme en politiegeweld zijn zeker problemen 
waarvoor gedemonstreerd mag worden, maar dat 
was niet de reden dat we daar stonden; dat was 
het klimaat. Hoewel klimaatuitbuiting en discrim-
inatie soms samenvallen (bijvoorbeeld inheemse 
bevolkingsgroepen die hun land kwijtraken aanleg 
van plantages), was dat hier niet het geval. De 
overlap bestond niet tussen de twee problemen, 
maar eerder tussen de twee groepen activisten.

De centrale vraag is lastig: Wat moet gedaan 
worden aan de klimaatcrisis? De organisatoren 
leken erop gefocust de aanwezige demonstranten 
te activeren, hen om te vormen tot echte activis-
ten, groepen te organiseren om harder in verzet 
te komen. Kort gezegd, ze wilden de al bestaande 
groep sterker maken, een groep van heroïsche 
revolutionairen.

Zelf lijkt deze tactiek me wat exclusivistisch. Ik heb 
liever dat klimaatactivisten zich richten op uit-
breiding, op het gesprek aangaan met mensen in 
hun leven die het misschien niet zo’n urgent prob-
leem vinden, op het doen van concrete suggesties 
over vlees eten, vliegvakanties, of consumptie van 
spullen in een meer algemene zin.1  Bewust bezig 
zijn met klimaatproblematiek en daarnaar hande-
len zou idealiter normaal zijn, niet revolutionair. 
Jonathan Safran Foer vergelijkt het met je auto 
aan de kant zetten voor een ambulance: iedereen 
doet het voor het algemene belang, niemand denkt 
erover na het niet te doen, en niemand vindt hun 
offer disproportioneel groot. Maak het een ge-
woonte, iets waar niemand meer over nadenkt.

1  Niet dat ik alle verantwoordelijkheid bij de burg-
er wil leggen natuurlijk. De politiek dient stappen te 
nemen, met name door grote bedrijven de kosten van 
hun vervuiling te laten betalen.



Ikzelf probeer mijn uitstoot zoveel mogelijk te 
verminderen, maar ik vind mezelf absoluut geen 
revolutionair. Bovenal vind ik het logisch om kli-
maatbewust te zijn (en ben ik persoonlijk sowieso 
geneigd tot soberheid). Ik geloof in klimaatveran-
dering en overconsumptie is een directe bijdrage 
daaraan. Er is geen rechtvaardiging voor overcon-
sumptie anders dan hechting aan genot en ge-
woontes. Kleine vrijheden opofferen om extreme 
vervuiling tegen te gaan is zowel instrumenteel als 
altruïstisch rationeel. De kwestie is er veeleer een 
van gradatie: hoeveel zou je moeten doen? Dat 
vind ik iets dat ieder zelf moet bepalen.

Ondanks dat er goede punten werden gemaakt, 
vond ik het dus jammer dat het zo radicaal werd 
gebracht. Niet omdat er geen urgente actie nodig 
is, maar juist omdat er breedschalig actie nodig is. 
Zelf zou ik een klimaatdemonstratie ietwat anders 
aanpakken. Mijn pitch zou als volgt zijn:

De feiten
Er zijn drie aardbollen nodig als iedereen zo zou 
consumeren als de gemiddelde Nederlander. Bov-
endien staat ons land op de twee- of eennalaatste 
plek in de EU op het gebied van groene energie-
productie; alleen voor Luxemburg en (mogeli-
jk) Malta, ver achter een land als Zweden. Zelfs 
China, vaak beticht van slecht milieubeleid, doet 
het veel beter. Daarbij is het grootste deel van de 
Nederlandse groene energie biomassa, een dis-
cutabele “groene” energiebron. Nederland is dus 
niet het braafste jongetje van de klas, maar loopt 
dramatisch achter. 
In het algemeen vinden hoogopgeleiden klimaat-
verandering een groter probleem maar verbruiken 
niettemin evenveel of zelfs meer dan laagopge-
leiden. De groep mensen die de crisis accepteert 
maar nog niet genoeg gedragsverandering heeft 
ondergaan, moet overtuigd worden om te veran-
deren.  
Zelfs als de doelen van de beperking tot twee gra-
den opwarming behaald worden, lopen 4 landen 
het gevaar om binnen 20 jaar volledig onleefbaar 
te worden. Op lange termijn zullen naar verwacht-
ing miljoenen mensen moeten vluchten uit landen 
als Bangladesh wegens de stijging van de zeespie-
gel. 

Dit zijn landen die per capita veel minder verbrui-
ken dan wij. Wij hebben de lusten, zij de lasten. 
Toch loopt ook Nederland door de zeespiegel-
stijging een aanzienlijk groter risico op water-
snoodrampen.

De actie
Veel mensen nemen genoegen met symbolische 
acties die gedrag niet structureel veranderen, 
terwijl dat juist nodig is. Daarom geef ik enkele 
suggesties voor gedragsverandering om je per-
soonlijke voetafdruk te verkleinen. 
Nummer een is simpel: minder spullen kopen en 
dan met name elektronica. Is dat te vaag? Con-
creter is nummer twee: je consumptie van dierli-
jke producten verminderen. Je kan bijvoorbeeld 
vegetariër worden. Als je dat liever niet wil doen, 
eet dan kip en liever geen varken of rund. Of eet 
geen dierlijke producten voor ontbijt en lunch 
maar enkel voor het avondeten, dan verminder je 
je voetafdruk ook significant.
Vaak wordt gezegd dat één individu geen verschil 
maakt, maar geen mens is een eiland. Jouw gedrag 
beïnvloedt de mensen om je heen, en de mensen 
om hen heen, enzovoorts. Zo wordt gedrag ge-
leidelijk aan meer geaccepteerd in de samenleving, 
en heb je als individu toch invloed. Ook kan je in 
gesprek gaan met mensen die je persoonlijk kent, 
en die het niet met je eens zijn. Wees daarbij niet 
te moreel superieur, wijs de andere persoon niet af, 
maar luister. 
Als laatste kan je druk zetten op de politiek om 
grote bedrijven meer te belasten en groene pro-
ductie te bevoordelen. Dit kan je bijvoorbeeld 
doen door het te bespreken bij je politieke partij 
(mocht je ergens lid zijn), mee te doen aan een 
demonstratie of brieven te schrijven aan politici.

Het klinkt allemaal misschien niet heel heroïsch, 
het kan zeker een tikkeltje inspirerender, maar 
toch denk ik dat deze argumenten voor een groter 
publiek duurzamer zijn. •
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Prometheanen zijn een diverse groep. Eén blik op onze gilden laat zien 
dat wij alles in huis hebben: alcoholisten, complotdenkers en theeleuten: 
je vindt het bij ons allemaal. Echter, als ik één kenmerk van de Promet-
heaan zou moeten geven, is dit een gewoonte om alles te lezen wat los 
en vast zit. Dit is nu juist waarom de volgende generatie Prometheanen 
bedreigd wordt. De leesvaardigheid, en ook de schrijfvaardigheid, van 
de Nederlandse jeugd is van bedroevend niveau. Wat is er aan de hand 
en hoe kunnen wij de volgende generatie redden?

Het verschil in Nederlandse schrijfvaardigheid. De 
leerlingen zijn hier gevraagd een brief te schrijven aan 
Annika, een Zweeds meisje dat nog nooit in Nederland 
is geweest. Hierin moeten ze wat over het landschap, de 
bevolking en de cultuur van Nederland vertellen.

De lees- en schrijfvaardigheid van Nederlandse 
jongeren gaat schrikbarend achteruit. Over dit 
alarmerende feit wordt al een aantal jaar aan de bel 
getrokken. In maart is er alweer een onderzoek van 
de onderwijsinspectie gepubliceerd over de schri-
jfvaardigheid aan het einde van de basisschool. Uit 
dit rapport blijkt dat slechts 28% van de leerlingen 
het streefniveau beheerst. Dit zou 65% moeten zijn. 
Ook het aantal leerlingen dat het minimale niveau 
van schrijfvaardigheid haalt is te laag. Dit wordt 
slechts door 73% van de leerlingen gehaald. 

Klinkt leuk die verschillende niveaus, maar waar 
komt het concreet op neer? Het minimale niveau is 
een kort stukje kunnen schrijven over je eigen lev-
en. Het streefniveau komt neer op redelijk samen-
hangende teksten met een heldere opbouw kunnen 
schrijven. Kortom: één op de vier leerlingen heeft 
moeite schriftelijk iets over zijn/haar/hun leven 
te vertellen aan het einde van de basisschool. Om 
even aan te tonen hoe schrijnend de situatie is: lees 
de geschreven stukjes in de afbeelding.



Goed kunnen schrijven is essentieel. Motivatie-
brieven, klachten, e-mails aan collega’s, het ges-
chreven dan wel getypte woord is nog steeds essen-
tieel om te communiceren. Een gestructureerd en 
samenhangend verhaal is onmisbaar voor anderen 
om zich in jou te kunnen verplaatsen. Daarnaast 
heeft goed kunnen schrijven ook nog invloed op 
het vermogen om goed te kunnen lezen. 
 De leesvaardigheid is in Nederland nou 
ook niet om over naar huis te schrijven (als men 
ten minste goed kan schrijven). Ons land doet het 
internationaal dramatisch slecht. Uit het vergeli-
jkende PISA onderzoek uit 2018 blijkt dat een 
kwart van de Nederlandse 15-jarigen een brief van 
de overheid of een handleiding niet kan begrijpen.
 Ondanks dat wij volgens het Internationaal 
Monetair Fonds het 14e rijkste land ter wereld zijn 
(gecorrigeerd voor inkomensverschillen), scoort 
Nederland onder gemiddeld als gekeken wordt 
naar leesprestaties. Sterker nog, als de leesprestaties 
gecorrigeerd worden voor socio-economische 
status, dan scoren we slechter dan Rusland! Inter-
nationaal doen we het niet alleen slecht, ook in 
vergelijking met onszelf doen we het steeds slech-
ter. Nederland is, samen met onder andere Korea 
en Thailand, onderdeel van de groep landen waar 
de gemiddelde score op lezen steeds sneller aan het 
afnemen is.
 Zoals ik net al zei wordt het moeilijk, zo 
niet onmogelijk, om anderen jouw wereldbeeld te 
laten zien wanneer jij niet helder en gestructureerd 
kan schrijven. 

Daarnaast wordt het ook nog eens moeilijker om 
de belevingswereld van anderen te leren kennen 
wanneer jij zelf niet goed kan lezen. Zo komen we 
in een wereld terecht waarin we niet alleen gevan-
gen zitten in onze eigen bubbel, maar het niet mo-
gelijk is om uit die bubbel te komen omdat we het 
vermogen verliezen met elkaar te communiceren.
 Nu kan ik me heel goed voorstellen dat je, 
tijdens het lezen van dit stuk denkt: “Ja hartstikke 
leuk, maar je preekt voor eigen parochie”. In ze-
kere zin is dit natuurlijk wel waar, Prometheanen 
houden van lezen. Alleen het feit dat je dit artikel 
aan het lezen bent, geeft al aan jij niet tot de groep 
niet-lezers behoort. Toch kunnen wij als Promethe-
anen wel iets veranderen. Wij hebben namelijk iets, 
dat een groot deel van de mensen niet heeft: plezier 
in lezen. Dit plezier kunnen we delen, niet alleen 
met elkaar, maar ook met de mensen om ons heen.
 Leesplezier begint niet op school, het begint 
in je dagelijks leven. Daarnaast ben je nooit te oud 
om te beginnen met lezen. Wij kunnen ons enthou-
siasme met anderen delen. Dit kan met jongere 
broertjes/zusjes of neefjes/nichtjes, maar ook met 
medestudenten. Lezen is besmettelijk. Wanneer je 
eenmaal het juiste boek gevonden hebt, is er geen 
houden meer aan. Ik ken persoonlijk geen groep 
mensen die zo’n grote diversiteit aan boeken lezen: 
young adult, illustere filosofie of geschiedenis, wij 
hebben alles in huis. Kortom: blijf vooral je passie 
over lezen delen, gevraagd en ongevraagd! Bonus-
punten als je er een verhaaltje over schrijft. Lang 
leve het geschreven woord!•

16

 Mijn honden en waarom jij die
 (semi-wetenschappelijk gezien)  
 zo leuk vindt
 Quinty van der Zee



 Mijn honden en waarom jij die
 (semi-wetenschappelijk gezien)  
 zo leuk vindt
 Quinty van der Zee

17

Aangezien we allemaal wel wat vrolijkheid kunnen 
gebruiken na minstens een jaar lang vanuit je kamer 
studeren met weinig echt contact, wil ik jullie in dit 
artikel kennis laten maken met mijn twee honden. 
Dierenfilmpjes zijn dé oplossing voor een slecht 
humeur. Ze zijn niet voor niets enorm populair op het 
internet. Het eerste filmpje op YouTube was zelfs een 
dierenfilmpje! Nou is bewegend beeld in een vereni-
gingsblad wat lastig, dus geniet op ouderwets papier 
(of wat minder ouderwets: via pdf) van mijn twee 
honden en geniet daarna van een korte uitleg waarom 
jij mijn honden zo leuk vindt.

Otje (de wit-gevlekte hond) slaapt het liefst de hele dag. 
Hij is (waarschijnlijk) al oud. Het grootste deel van zijn 
leven heeft hij in het Italiaanse bos doorgebracht, dus 
nu neemt hij alle tijd om daarvan uit te rusten. Dat doet 
hij het liefst met zijn achterkant in zijn mandje en zijn 
hoofd eruit.

Champ (de zwartbruine hond) chillt liever in zijn bench. 
Waar de tralies bij veel mensen een zielig en opgesloten 
gevoel oproepen (net als bij Otje), voelt Champ zich er 
erg veilig. Als Champ weer eens een tennisbal veroverd 
heeft, snelt hij zijn bench in met het blaffende verzoek 
om het deurtje dicht te doen.



Otje wordt dan weleens jaloers op de bench en 
verovert het territorium. Ook dan kan hij niet 
normaal zitten. Zijn kont gaat nu in de bench, 
zijn voorpoten eruit. Champ is ook niet altijd 
even netjes in zijn uitrustmodus. Soms ploft hij 
stiekem op de bank, om meteen zijn dagelijkse 
dramatische gevoelens te uiten. Dat ziet er, 
uhh…, bijzonder uit.

Beiden houden natuurlijk enorm van eten. Otje probeert dagelijks zijn nodige portie 
saus en jus te veroveren door zijn hoofd snel de vaatwasser in te steken. Soms eindigt 
dat met een neus en oren vol met vreemd gekleurde vlekken. Champ pakt het wat 
schoner aan en geeft gewoon obsessief high fives, omdat hij ooit geleerd heeft dat een 
high five gelijk staat aan een snoepje. Als dat niet werkt heeft hij altijd nog de optie 
van wat agressiever high fiven, tot het lijkt op slaan.
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Voel je je al vrolijker?
Dan kan je nu lezen waarom. 
Laat ik beginnen met het statement dat ik absoluut 
geen bioloog, psycholoog en gedragsdeskundige 
ben en hier ook niet voor studeer. Ik word mo-
menteel opgeleid tot historica en politicoloog. Dit 
is voor zowel dit artikel als voor de arbeidsmarkt 
een stuk nuttelozer. Deze twee studies leren mij in 
tientallen verschillende vakken telkens opnieuw 
wat politiek betekent, wat een staat is, waarom 
de internationale politiek anarchistisch is en wat 
mensen vroeger allemaal uitspookten, maar niet 
waarom jij en ik blij worden van deze foto’s. Deze 
twee studies hebben mij echter wel geleerd hoe ik 
Google Scholar gebruik, fancy wetenschappelijke 
artikelen lees (inclusief al die intimiderende tabel-
letjes en grafiekjes) en dat alles samenvoeg tot een 
semi-leesbaar verhaal. Dat komt wel weer van pas 
en die vaardigheden heb ik gebruikt voor dit stuk. 
Lees dit echter niet als een paper uit je favoriete 
wetenschappelijke tijdschrift, maar als ik die in de 
Pyros probeer uit te leggen waarom mijn hond met 
een chagrijnig gezicht jou vrolijk maakt. 

Een onderzoekster besloot het fenomeen katten-
filmpjes eens onder de loep te nemen (Gall Myrick, 
2015). Met een enquête onder 6795 mensen kwam 
zij achter de persoonlijkheid van de gemiddelde 
kattenfilmpjeskijker (aangenaam, angstig en ver-
legen). Verder gaf zij ook antwoord op de vragen 
waarom wij deze filmpjes kijken en welke effecten 
dit zoal op de kijker heeft. 
 Twee kleine kanttekeningen hierbij is wel 
dat 88,4 procent van de respondenten zich als 
vrouw identificeert en dat de beloning voor het 
invullen van de enquête een kleine donatie aan een 
dierenstichting was. Het onderzoek is dus vooral 
representatief voor de vrouwelijke dierenvriend. 
 Het grootste deel van de kattenfilmpjeski-
jkers was een honden- en kattenliefhebber. De 
meeste kattenfilmpjeskijkers struikelen per ongeluk 
op de kattenfilmpjes. De algoritmes doen hier iets 
positiefs, want uit het onderzoek blijkt een signifi-
cante toename van positieve emoties na het kijken 
van kattenfilmpjes. Het aantal negatieve gevoelens 
neemt daarnaast juist af bij het zien van een kat-
tenkwaad uithalende kat. 

Uit het onderzoek blijkt echter wel dat het kijken 
van kattenfilmpjes zorgt voor uitstelgedrag, maar 
de negatieve effecten daarvan worden verzacht 
door de positieve emoties die de respondenten 
voelen. 
Dit onderzoek ging natuurlijk wel specifiek over 
kattenfilmpjes en niet zozeer over andere dier-
encontent, zoals de bovenstaande foto’s van mijn 
honden. De onderzoekster lijkt te hinten op een 
soortgelijk effect bij andere dierenfilmpjes en -fo-
to’s, maar hiervoor heeft zij geen empirisch bewijs. 

Naast dit onderzoek waarin mensen zelf de pos-
itieve effecten beschrijven, is er ook onderzoek 
naar de positieve effecten in ons lichaam. Uit een 
onderzoek van de Universiteit van Leeds blijkt dat 
het stressniveau van mensen die dierenfoto’s en 
-filmpjes kijken met wel 50 procent naar beneden 
kan gaan (School of Biomedical Sciences News, 
2020). Hartslagen en bloeddrukken werden ge-
zonder tijdens een 30 minuten durende binge-ses-
sie van dierencontent. Dit onderzoek werd wel 
slechts gedaan bij negentien mensen en het echte 
onderzoek kon ik nergens vinden, maar de resultat-
en zijn in ieder geval leuk. 

Hoewel twee onderzoeken - waarvan een paper 
niet eens te vinden is met mijn zoekvaardigheden - 
niet enorm veel zeggen, lijkt wat wetenschappelijk 
onderzoek te wijzen op positieve effecten van het 
kijken van dierencontent. We geven aan ons pos-
itiever te voelen en onze lichamelijke functies die 
op stress wijzen, laten zien dat wij minder gestrest 
zijn. Dus mocht je je ooit niet zo heel kalm en fijn 
voelen, kijk dan eens wat kattenfilmpjes of honden-
foto’s. •
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 Wat voor Pro-  
 metheaan ben   
 jij?
 Kira Beijers 
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Vraag 1: Waarom ben je bij Prometheus gegaan?
A: Ik hou van kunst en cultuur.
B: Het was gezellig op de Discord server tijdens de EL 
CID.
C: Ik durfde niet bij de grote vijf.
D: Met z’n allen een boek lezen, wat wil je nog meer?

Vraag 2: Wat is je favoriete Gilde?
A: De Café Politique Whatsappgroep
B: Ik ben nog niet naar een gildeactiviteit geweest. 
C: Moeilijke boeken of Alcoholica. 
D: Poeh, ik kan niet kiezen, ik zit bij zo veel.

Vraag 3: Wat doe jij op de woensdagavond?
A: Werk afronden en naar de Keyzer sjezen. 
B: Nog snel in de weekmail kijken waar de lezing is. 
C: Om tien uur begint de borrel toch? 
D: Naar de preborrel, lezing, en borrel van Pro-
metheus, natuurlijk!

Vraag 4: Wat drink je het liefst met een goed boek?
A: Port
B: Fristi
C: Goudgele Rakker
D: Thee

Vraag 5: Hoe omschrijf je jouw perfecte date?
A: Samen een boek lezen en dat bespreken met een 
kop thee.
B: Een simpele koffiedate, denk ik.
C: Samen naar de borrel en dan mee naar huis ;)
D: Tussen alle commissies, Prometheusactiviteiten, 
en studie heb ik geen tijd voor daten.

Vraag 6: Waar geef jij het meeste geld aan uit?
A: Huur, had ik nog maar een DUWO-kamer.
B: Studie(boeken).
C: Borrels man, ‘Vo!
D: De uitjes van Prometheus.

Vraag 7: Wat vind jij van het aantal Pyrex dat zijn 
uitgekomen de afgelopen twee jaar?
A: Een schande, in mijn tijd was het veel beter.
B: Is dit niet een jaarlijks blad dan?
C: Wanneer komt de Pyros van dit jaar eigenlijk uit?
D: Ach, het is ook moeilijk, artikeltjes aan elkaar ni-
eten. 

Vraag 8: Wel of geen ijssculptuur?
A: Geen, we kunnen het geld ergens anders beter geb-
ruiken. 
B: IJssculptuur?
C: Maar natuurlijk een ijssculptuur!
D: He? Maar het Gala ging toch helemaal niet door?

Vraag 9: Hoe links ben jij?
A: Links
B: Linkser
C: Rechts
D: Linkst

Vraag 10: Hoe lang ben je al lid?
A: Goeie vraag, hoe lang geleden was Balkenende pre-
mier?
B: Sinds ik me inschreef op de Discord!
C: Lang genoeg om geen sjaars meer te hoeven zijn. 
D: Ik denk niet in jaren maar in activiteiten.
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Had jij bij de meeste antwoorden:

A: De eeuwige Prometheaan
Jij bent een zoveelste-jaars Prometheaan die net zo veel Bachelors is gestart als jaren dat je lid bent bij Prometheus. 
Je kent alle ins-and-outs van Prometheus en hebt elke opkomst en val van nieuwe Gilden meegemaakt. Hier vertel 
je dan ook vol trots over tegen elke onwetende eerstejaars alsof het de val van Troje was. Je was drie jaar geleden al 

van plan om lid-af te worden, maar miste telkens ‘per ongeluk’ net de deadline van het uitschrijven. Geen zorgen, dat 
overkomt de beste! 

B: De verwarde eerstejaars
Polen 2019 of ijssculpturen zeggen jou helemaal niks. Je bent net in Leiden gaan studeren om aan de non-beschaving 

(of hoe je het gat ook noemt waar je vandaan komt) te ontsnappen. De EL CID was echter niks dit jaar. Om maar 
ergens nieuwe mensen te leren kennen sloot je je dus aan bij Prometheus. Alle inside jokes gaan nog aan je voorbij, 

maar je mocht wel je eigen naam kiezen op Discord!

C: De Minerva spion
‘Vo voor het lidmaatschapsgeld, dat is wel een tandje goedkoper dan een vereniging met een sociëteit. Lezingen 

zijn leuk maar de borrels zijn nog beter! In pak naar borrels zie jij wel zitten, maar tussen al die rode truien val je 
misschien een beetje buiten de boot. Je weet nog niet helemaal of je bij Prometheus goed zit of toch bij De Tent had 

moeten gaan. Neem je tijd en vind je plekje, maar weet wel:
Een das kan nog zo strak, een stem kan nog zo schor,

Maar hij die leeft als spijtknor, blijft voor altijd spijtknor.

D: De prominente Prometheaan
Van activiteit naar lezing naar borrel, jij doet het allemaal bij Prometheus. Of je nou al lang lid bent of pas kort, 

iedereen kent je naam. Je schrijft je altijd als eerste in voor activiteiten zodat je nooit iets mist. Prometheus dankt je 
voor de contributie. Hoe gaat het eigenlijk met je studie? Heb je dan echt niks beters te doen? Nee hoor, je mag er 

zijn, zelfs als dat altijd is. •

Resultaten 
Wat voor Prometeaan ben jij?
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 Prometheaanse   
 Politieke Peiling
 Fons Hooft
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Voor de eerste keer in de roemrijke geschiedenis van onze nobele vereniging 
heeft er een politieke peiling plaatsgevonden onder haar leden. De resultaten 
worden hieronder in zo duidelijk mogelijke grafieken gepresenteerd. 

37 van onze 258 leden hebben de peiling ingevuld. Een invulpercentage van 
14,8 procent. Natuurlijk zou je een gesprek kunnen hebben over de represen-
tativiteit van deze groep voor de hele vereniging. Maar dat ga ik lekker niet 
doen. Ik beschouw deze groep als 100 procent representatief. Kritiek hierop kan 
gemaild worden naar: PolitiekRedacteurPyros@prometheusleiden.nl

Politieke Oriëntatie

NB: De gemid-
delde voorspell-
ing van hoe veel 
mensen hier 
links bij zouden 
hebben ingevuld 
was 75,11%



22

Categorie loze vragen

Politieke kwesties
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 Met de dag minder relevante vragen:
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A Quick Guide to 
Houseplants:  
Deel 1
Kaylee van Tilburg 
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Hoera het is weer lente!
En dat betekent: de start van het groeiseizoen!

Als je net zoals ik een lichte huisplantenobsessie hebt, is er een kans dat jij 
geduldig hebt gewacht tot je planten weer gingen groeien na een lange winter-
periode.  
Langzaam beginnen mijn plantjes te ontwaken uit hun winterslaap en zie ik 
weer voorzichtig nieuwe blaadjes ontstaan (iets wat mij als plant mom zeer 
gelukkig en trots maakt; mijn kindjes groeien!).‘Da’s allemaal leuk en aardig’, hoor 

ik je al denken, ‘maar bij mij gaan ze dus gewoon 
allemaal dood. Ik zou willen dat ik planten kon 
houden’.

Het is waar dat je enige aanleg moet hebben voor 
het houden van planten om deze planten goed te 
kunnen onderhouden. Maar mijn groene vingers 
zijn ook niet in een dag ontstaan. Daar zit veel 
research, liefde en geduld in.
En wat als jij nou niet uren van je tijd hebt gestoken 
in het verzamelen, informatie opzoeken over en 
staren naar planten, maar je wel een huisplant wil 
aanschaffen?

Niet gevreesd!
In dit artikel vind je een korte ‘guide to house-
plants’. Je leert binnen een aantal minuten het 
belangrijkste wat je moet weten om je huisplanten 
goed te kunnen verzorgen. Te beginnen met de vier 
belangrijkste elementen van plant care en de do’s 
en dont’s van planten houden. Daarna een spoed-
cursus planten-EHBO, zodat jij deze lente een plant 
kan aanschaffen én deze in leven kan houden. En 
tenslotte een overzicht van makkelijke huisplanten.

De vier belangrijkste elementen van plantenver-
zorging
Als je dit nog leest ga ik ervan uit dat jij interesse 
hebt in het verzorgen en houden van planten.
Een plant kopen is vaak het probleem niet: je komt 
net van het tuincentrum (of tegenwoordig de su-
permarkt) met een prachtige plant en je zet ‘m trots 
in een hoekje van je kamer om ‘m elk uur even te 
bewonderen. Waar het voor de meeste mensen 
misgaat, is het in leven houden van de plant.

Wanneer je plant toch iets minder blij lijkt dan 
voorheen, en bijvoorbeeld dorre of slappe bladeren 
krijgt, is er vaak iets aan de hand. Soms is er sprake 
van ziekte en zitten er beestjes op je plant (of in de 
potgrond) die de plant aantasten. Maar vaak heeft 
het te maken met de manier waarop jij je plant 
verzorgt. 

Er zijn vier belangrijke factoren die je kan beïn-
vloeden die essentieel zijn voor het blij houden, 
redden en verzorgen van je plant:
1. Water
2. Licht
3. Temperatuur
4. Luchtvochtigheid

Bijna alle problemen met je plant zijn tot een van 
deze vier factoren terug te leiden, hoewel het zeker 
ook voorkomt dat je plant wordt aangetast door 
ongedierte. Over die beestjes zal ik later kort nog 
iets zeggen. 
Ik zal beginnen met misschien wel de meest belan-
grijke factor:

Water
Ik kan niet meer op mijn handen tellen hoe 
vaak iemand mij om advies over een plant heeft 
gevraagd waarop mijn antwoord was: “Misschien 
geef je hem teveel of te weinig water”. Ja, je leest het 
goed: te veel óf te weinig. De symptomen die een 
plant vertoont wanneer hij te veel water krijgt lijkt 
namelijk in veel gevallen op de symptomen die een 
plant vertoont wanneer hij te weinig water krijgt. 
Verkeerd water geven is denk ik de meest voor-
komende reden dat huisplanten doodgaan.



Dat zit zo: een plant heeft water nodig om te overleven, 
dat weten we allemaal. Het zal de meeste beginnende 
plantenhouders dan ook niet zo snel overkomen dat een 
plant sterft omdat hij te weinig water krijgt. De meeste 
mensen weten wel dat je een plant niet moet laten uit
drogen, dus te weinig water geven komt niet veel voor. 
Maar iets wat wel veel voorkomt is dat mensen planten 
te veel water geven. Een hoop planten hebben minder 
water nodig dan je zou denken.

Het probleem van teveel water geven is dat de aarde te 
lang vochtig blijft waardoor de wortels van een plant 
kunnen gaan rotten. Vaak is dat dan te herkennen aan 
slaphangende of gele bladeren. Geef je een plant te 
weinig water, dan zal hij in veel gevallen ook slap gaan 
hangen en gele bladeren krijgen. Verwarrend dus. Bov-
endien heb ik gemerkt dat 
uitdroging door te weinig 
water beter op te lossen 
is dan verdrinking door 
teveel water.

Er zijn een aantal din-
gen die je kan doen om 
te zorgen dat dit jou niet 
overkomt:

- Houd je plant goed 
in de gaten; vaak kan je aan 
een plant zien wanneer hij 
water nodig heeft omdat de 
bladeren wat gaan hangen.

- Controleer regelmatig hoe vochtig de aarde is: 
steek je vinger enkele centimeters in de pot om te voelen 
of aarde nog vochtig is. Als deze nog vochtig is, heeft je 
plant nog geen water nodig.

- Zet planten bij voorkeur in een pot met een 
gat aan de onderkant of doe een laag hydrokorrels in 
de onderkant van je plantenpot. Zo kan het overtollige 
water afvloeien en blijft dit niet in de aarde hangen. Dit 
voorkomt wortelrot.

- Wees je bewust van het feit dat planten meer 
water nodig hebben als ze groeien. 

Ze zullen dus vaker water nodig hebben in de zomer 
dan in de winter of wanneer ze bijvoorbeeld dichtbij een 
kachel staan.

En tenslotte: Wat als er iets is met je plant, en je kan er 
niet achterkomen wat dat is? Google is your best friend!

Licht
De tweede belangrijke factor is licht. Planten leven 
van fotosynthese, en voor fotosynthese hebben ze licht 
nodig. Hoeveel licht een plant nodig heeft verschilt per 
plant, maar voor elke plant geldt eigenlijk wel dat ze niet 
graag in een donkere hoek van je kamer staan.

De meeste planten genieten het meest van ‘indirect fel 
licht’. Dat betekent: niet in de volle zon, maar wel zo 

licht mogelijk. Zet je planten 
het liefst bij of nabij een raam. 
Er zijn planten die in weinig 
licht kunnen overleven maar 
de meeste planten zullen zeker 
gelukkiger zijn met veel licht.

Er is wel een aandachtspuntje: 
de meeste planten kunnen 
niet heel goed tegen lange 
blootstelling aan sterk zon-
licht. De bladeren kunnen dan 
verbranden: er komen bruine 
dorre plekjes op je blad. Als 
je dat ziet nadat je plant in de 
volle zon heeft gestaan kan je 

‘m misschien beter een ander plekje                     
geven. 

Temperatuur
De meeste planten komen uit regio’s waar de gemiddel-
de temperatuur in vergelijking met Nederland vrij hoog 
ligt. Ik ga er altijd een beetje vanuit dat de meeste plant-
en een temperatuur tussen de  18-25 graden het fijnst 
vinden. Wanneer het kouder wordt, zoals in de winter, 
zullen je planten hierop reageren. Ze gaan als het ware 
in winterslaap. Dan groeien ze niet (of nauwelijks) en 
maken zolang het koud is weinig nieuwe bladeren aan. 
Wanneer het weer wat warmer wordt gaan ze vanzelf 
weer groeien.
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Luchtvochtigheid
Omdat veel populaire kamerplanten uit regenwoudgebieden komen houden ze van een hoge lucht-
vochtigheid. Nu is die in Nederland met name in de wintermaanden niet heel hoog. Dit kan je 
oplossen door een luchtbevochtiger aan te schaffen, maar persoonlijk besteed ik daar niet heel veel 
aandacht aan. Het enige waar je wel moet letten is dat planten niet graag bovenop een kachel of op 
de tocht staan door de droge en koude luchtstromen die hier vandaan komen.

Do’s en don’ts van planten houden

Do:
- Zet je plant op een lichte plaats.
- Geef je plant water als de potgrond droog is.
- Gebruik een geschikte pot.
- Gebruik voor cactussen en vetplanten cactuspotgrond.
- Wees bereid te leren van je fouten en pas je daar op aan.
- Verpot je plant wanneer de wortels te groot worden in een pot die minstens 20% 
groter is.

Don’t: 
- Zomaar planten kopen zonder te weten of je ze goed kan onderhouden.
- Gevoelige planten op de tocht of op de kachel zetten.
- Een plant in de volle zon zetten.
- Een plant extreem veel water geven.
- Je plant op een plek zetten waar hij geen licht krijgt.

Dat is het voor deze Pyros! In het volgende deel vind je de spoedcursus plant-
en-EHBO, en bovendien een lijst met makkelijke planten voor beginners. •
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Quotes
uitgezocht door: 
Eline Berkhout

Eva: Donald Trump is de Ron Bo-
szhard van Amerika.

Anne W: Als je maagden wil offeren 
zit je bij Prometheus wel goed.

Wessel: Hoe langer jullie doorkletsen, 
hoe eerder ik homo word.

Hester: Esmée heb ik gedaan, 
Daphne heb ik gedaan, Kae heb ik 
gedaan...

Anne B: Ik dacht dat die penissen 
die we hadden van die 1 cm dingetjes 
waren. Dus toen ik ze openmaakte 
was ik zo van: die is groter dan ver-
wacht.

Anne W: De dood van het ratje was 
het waard.

Eva: Volgens mij ben ik hart-
stikke lesbisch, gebaseerd op 
mijn vingers.

Bo: Wat is een muur anders dan een 
gekantelde vloer?

Esmée: Ik heb een reputatie laag te 
houden.

Marit: Dan is het goed, als Joris niet 
geniet.

Eva: Een hamer is het zelfde als een 
mes, maar een hamer is zwaarder en 
minder scherp.

Carel: Ik vind homo’s even verderfeli-
jk als garnalen: niet.

Freek: Ab-actis is geen baan, het is 
een levensstijl.

Earryt: Ik slaap ook met een fles 
in bed.
Kaylee: Ja ik snap het. Als het 
geen persoon is, dan maar een 
fles.

Eline: Ik wil niet betalen voor mijn 
orgies. 

Hester: Ik heb in mijn leven best wel 
veel avocado’s gegeten, maar ik werd 
er nou niet meer of minder gay van.

Pauline: Ik ben niet klaar voor het 
leven.

Ellex: Ik denk niet dat er ooit iemand 
zwanger is geworden van een cour-
gette.

Miranda: Ik ga mijn camera niet 
aandoen, ik zit op de badkuip.

Louise: Je kunt K3 ook wel de mod-
erne Shakespeare noemen.

Joris: Forum voor Democratie splits 
vaker dan een gemiddelde kankercel.

Elroy (van de workshop): Dusse... 
keuringsdienst van waarde, op you-
tube: bevergeil.

Esmée: Ik ben wel aan het genieten 
van mijn borsten.

Eline: Ze heeft gewoon allemaal 
meningen over waar je lijken kan 
vinden in een park, en dat vind ik 
goed want daar heb ik ook meningen 
over.

Eva: Als ik had geweten dat mensen 
van je gaan houden als je bestuur doet, 
had ik het eerder gedaan.

Earryt: Ik zou een quotum van een 
minimum aantal lijken willen instellen 
om te normaliseren dat mensen dood 
gevonden worden in Zoetermeer.

Marit: Esmée, je mág ook niet-seksueel 
bij me badderen. 

Eva: Ik vind het wel leuk om essays te 
schrijven. Maar dat komt doordat ik ze 
nooit schrijf.

Freek: Ik heb een gebiedsverbod voor 
sommige kinderboerderijen - niet 
vanwege de kinderen maar vanwege de 
kippen.

Esmée: Ik was aanwezig bij Zwanger 
Worden, volgens Brightspace.

Wessel: Bedankt voor het aanbod Ear-
ryt, maar we hoeven echt geen strip-
tease

Hester: Ik heb mezelf ooit 
buitengesloten met alleen een 
peer.

Ellex: Vragen van de Raad van Advies 
zijn gewoon pogingen om spoilers voor 
activiteiten te krijgen.

Kaylee: Ik geniet er heel erg van dat als 
ik alcohol drink dat ik merk dat ik mijn 
lichaam kapotmaak.

Marit: Ik zal Esmée niet zwanger mak-
en met een puntpaprika.

Eline: Mam, als ik eruit wil zien als een 
zitplek in een bus, dan doe ik dat!
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Louise: Wij als bestuur denken aan 
onze mentale gezondheid.  
Eva: Maar dat is niets voor een 
Quaestor.

Joris: Van paprika tot in Amerika.

Wessel: Ik ben tegen ruzie, behalve 
als het met Eline is over wie het 
antwoord typt.

Hester: Des te meer reden om niet 
op Facebook te gaan, het is een 
bangalijst.

Esmée: Geitjes proberen me altijd 
op te eten. Ik snap het niet - ik eet 
jullie niet, waarom jullie mij wel?

Kae: Zodra die allemaal dood en 
begraven zijn kunnen jullie erin.

Marit: Ze deden een kusje.
Eline: Op de lippen? 
Marit: Nee, op de mond!

Kaylee: Als je in je eentje aan het 
huilen bent in bed kan je mij bellen: 
dan kunnen we samen huilen in 
bed.

Kirsten Beljaars (spreker): Kinder-
activiteitengilde? Dat klinkt wel een 
beetje viezig.

Lisette: Jullie gaan binnenkort 
een nieuw bestuur baren.

Tijmen: De opname van deze borrel 
wordt toch wel op BrightSpace 
geplaatst?

Louise: Het is niet gezellig als er 
niet iemand dood gaat.

Marit: Als iedereen klaar is met 
stiekem kussen, kunnen we weer 
door met de ALV.

Esmée: Zo zie je maar weer, als je je 
ogen openhoudt zie je meer dan wan-
neer je ze dichthoudt.

Martijn de J: Ik ben zo Christelijk.

Wessel: Ik ben best wel an-
ti-Groenlinks voor iemand die 
GroenLinks heeft gestemd.

Miranda: Corona is de meesterbrasser.

Eva: Suske & Wiske en premier Plou-
men.

Eline: Als je poep blauw is moet je 
naar de dokter, Eva

Hester: Wat is in hemelsnaam de half-
waardetijd van een badeendje?

Pauline: Ik ben gewoon aan het pro-
beren om alles in de fik te steken. 
Louise: Mood.

Esmée: Ik wil weer peuter zijn en in 
een tentje kunnen spelen! 
Pauline: Meld je aan bij Minerva!

Joris: Eline, ik weet niet wat voor 
eigenaardige seksuele fantasieën je van 
mij hebt.
Eline: Niet van jou, maar van je oud-
ers, let nou even op!

Ellex: Daar heb je ons voor, al je vra-
gen over gangbangs.

Pauline: Sesamstraat. Kankerverwek-
kend blijkbaar.

Sofie: Ik moest mijn oma vandaag 
uitleggen dat je een video niet kan 
uitprinten.

Sterre: Volgens mij heb ik nooit echt 
gehangjongerd.

Louise: Batsen op Habbohotel, dat is de 
echte experience.

Marit: Laten we ook liefde aan Eva 
geven.
Louise: Hoezo liefde aan EVA?!?

Tijmen: Als jij niet verandert, dan doet 
Jezus het voor je.

Joris: Plus, het is toch bijna dronken 
buiten.

Vera: Ellex en ik zijn lovers... Ik bedoel 
in het spel!’

Louise: Ik heb spijt iedere keer dat ik 
iets zeg.

Martijn van M: Ik heb altijd een zest-
igjarige huisarts in zijn onderbroek die 
me onderzoekt.

Wessel: Maak je geen zorgen Eva, 
Sterre heeft niet jouw grappigheid de 
grond ingeboord. 
Louise: Nee dat deed je zelf al

Eddie: Ik heb jou niet nodig, Leo-
nie; ik heb Baby Yoda. •
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 Culturele (Thuis) 
 agenda
 
 Vita Jansen en Eralin van   
 Horssen

30

Online Pubquiz van Café de Flapcan
Heb jij ook zo een heimwee naar in een café zitten? Of naar de Pro-
metheus quizzen aan de kleine tafeltjes bovenin de Keyzer? Haal 
dan de pubquiz in huis met Café de Flapcan! Ondanks de lock-
down houden zij iedere dinsdag van 20:00 tot 23:00 een online quiz 
- meer weten? Kijk dan op hun website: https://www.deflapcan.nl/
events/pubquiz-2/

In het spoor van Naturalis
Ben jij er klaar mee om steeds het-
zelfde rondje te wandelen? Met de 
Naturalis museumapp kun je wan-
delen door Leiden en tegelijkertijd 
kennis opdoen! Tijdens de route kom 
je langs de plek waar het Naturalis 
vroeger stond. Je ziet veel natuur en 
fossielen die gewoon op de stoep te 
vinden zijn. Dit alles wordt verteld 
door verschillende experts. Ga wan-
delen en kijk eens met andere ogen 
naar het prachtige Leiden! https://
www.naturalis.nl/en/museum/natu-
ralis-museumapp

Museumnacht Leiden - zaterdag 5 juni
Heb je altijd al in de nacht naar het museum willen gaan? Dan is dit 
je kans! Verschillende musea zijn deze nacht open voor hun vaste 
collectie, workshops, lezingen, alternatieve rondleidingen en films! 
Meer informatie is te vinden op de website:  https://museumnacht-
leiden.nl/

Leidse hofjesconcerten - zaterdag 19 
en zondag 20 juni 
Heb jij weer zin om naar muziek te 
luisteren en weer eens te dansen met 
een lekker glaasje drinken in je hand? 
Dat kan! Het jaarlijkse muziekevene-
ment vindt normaal plaats met Pink-
steren. Dit jaar is het echter gepland 
op 19-20 juni. Er gaan meer dan 150 
concerten plaatsvinden in de his-
torische hofjes en andere historische 
locaties. Elk genre muziek is er wel 
te vinden, zo kun je bijvoorbeeld 
genieten van klassieke muziek, pop 
en volksmuziek! Het volledige pro-
gramma is te vinden op hun website! 
https://www.leidsehofjesconcerten.nl

Het Leids Wijn Festijn - vrijdag 30 en zaterdag 31 juli 
Hou jij wel van een wijntje? Op het net vernieuwde Ambacht-
splein (het oude Nuon terrein) in Leiden kan je in het weekend 
van 30 en 31 juli heerlijk gaan wijnen! Natuurlijk zijn er ook 
hapjes en muziek aanwezig. Voor de niet-wijnliefhebbers zijn er 
ook heerlijke speciaalbiertjes en andere (non-) alcoholische con-
sumpties te vinden. Alle elementen die je nodig hebt in de zomer 
komen hier samen, wij zeggen doen!  https://www.facebook.com/
events/554099768535737/?notif_id=1615277650963001&notif_
t=plan_edited&ref=notif 

https://www.deflapcan.nl/events/pubquiz-2/
https://www.deflapcan.nl/events/pubquiz-2/
https://www.naturalis.nl/en/museum/naturalis-museumapp
https://www.naturalis.nl/en/museum/naturalis-museumapp
https://www.naturalis.nl/en/museum/naturalis-museumapp
https://museumnachtleiden.nl/
https://museumnachtleiden.nl/
https://www.leidsehofjesconcerten.nl
https://www.facebook.com/events/554099768535737/?notif_id=1615277650963001&notif_t=plan_edited&ref=n
https://www.facebook.com/events/554099768535737/?notif_id=1615277650963001&notif_t=plan_edited&ref=n
https://www.facebook.com/events/554099768535737/?notif_id=1615277650963001&notif_t=plan_edited&ref=n



	Voorwoord
		Prometheus 
		Pr0fetieën
		Wat maakt Anne			met een E zo’n 			goede serie?
	Interview met een oud-praeses
		De denkkamer 			van de mens
		De klimaatmars: 		Welke bood-           		schap draag je 			uit?
		Volgende generatie 
	Prometheanen 				bedreigd!
		Mijn honden en waarom jij die
		(semi-wetenschappelijk gezien) 
	zo leuk vindt
		Wat voor Pro-			metheaan ben 			jij?
		Prometheaanse 			Politieke Peiling
	A Quick Guide to Houseplants: 
Deel 1
	Quotes
		Culturele (Thuis)		agenda
		


