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Julia Schuring
Lieve (online) Scoop-lezer,
Het zijn gekke tijden. Ondertussen meer dan een maand geleden zaten we in collegezalen, gingen we naar concerten en dronken we biertjes in de kroeg. Ondertussen meer dan
een maand geleden liepen we gewoon nog met meer dan twee personen over straat, alsof
het niets was. Die doodnormale gang van zaken lijkt nu wel een eeuw geleden. Ik hoorde
iemand die tijd vóór de uitbraak van het virus grappend “BC” (Before Corona) noemen,
maar ergens voelt het echt alsof we in een overgang zitten, en dat het hierna allemaal anders zal zijn.
Tijd is relatief, Einstein zei het al, en dat voelen we nu allemaal – misschien wel meer dan
ooit. Het lijkt wel alsof iemand op het pauze-knopje heeft gedrukt van het normale leven.
Iedereen beleeft het concept van tijd ook ineens anders: het kan zijn dat je nu veel meer
tijd over hebt dan normaal, terwijl het voor anderen juist kan voelen alsof ze tijd tekort
komen.
We moeten ons allemaal aanpassen aan de nieuwe situatie, en dat is niet altijd even makkelijk. Ik denk dat twee dingen in ieder geval belangrijk zijn. Ten eerste is het van belang
dat we niet met de pakken neer gaan zitten. Ja, we zijn gelimiteerd, maar dat betekent niet
dat we moeten stoppen met dingen doen! Blijf sporten, blijf doorleren, blijf praten met
mensen. Sta in ieder geval niet stil, want “stilstand is dood”, zoals Multatuli schreef. Ten
tweede moeten we ook even spieken bij de wetten van de natuur. Die vertellen ons namelijk dat hoe sneller je gaat, des te langzamer de tijd wegtikt*. Loop dus ook niet ineens te
hard van stapel omdat je het gevoel hebt dat je niet productief bent of bezig moet zijn. Pak
ook af en toe je rust, al is het alleen maar om de tijd sneller te laten gaan.
Albert Einstein zei ooit: “Time is relative; its only worth depends upon what we do as it is
passing.” Dus, hoe vul jij de komende weken in? Wij hebben in ieder geval geprobeerd je
een beetje te helpen de dagen door te komen met deze speciale online versie van de Scoop,
gevuld met content om te lezen en tips tegen de verveling. Veel leesplezier gewenst, dus!
Ik ben in ieder geval benieuwd hoe de wereld er hierna uit gaat zien. Gaan we elkaar weer
handen geven? Houden we de online meetings erin? Wordt wc-papier het nieuwe blikvoer? We zullen het zien. Only time will tell.

Waar we normaal gesproken vergaderen op Science Park, werd er voor deze online
editie ook online vergaderd. Best gezellig zo, met een biertje erbij en niemand die weet
of je een broek aan hebt of niet!
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Digitale groetjes en blijf gezond,
Julia
* Oké, zo werkt het natuurlijk niet précies. Maar het gaat om het idee.

2



Scoop mei 2020

Activiteiten

Het woord van de NSA

Quarantaine Questing

Sietse Verbeek

Tijdens deze geïsoleerde
dagen hebben we de quarantaine quests opgezet
om elke week een kleine
uitdaging te geven waar
ook iets mee te winnen
valt. De eerste week zijn
er een paar scherpe haiku’s
geschreven door Demi,
Peter, Chinook en Guido.
Zij hebben de eerste challenges dan ook gewonnen
en zullen thuis een mok
ontvangen met een van de
haiku’s er op. Verder blijkt
het maar dat de NSA goed
kan koken, we hebben een
aantal foto's ontvangen
van heerlijke gerechten!
De quests komen elke
week in de nieuwsbrief en
in de beschrijving van de
groepsapp. Hier is de link!
https://chat.whatsapp.
com/DTdB0LOZtxOBCdApkjZ795

Lief lid,
Met de komst van de lentekriebels is er dit jaar wat raars
aan de hand. Als sneeuw voor de zon smelten de wintermaanden weg en begint de temperatuur weer wat te
stijgen. Maar het is niet een lente zoals wij die gewend
zijn. Als je naar buiten kijkt word je dan wel heel gelukkig van het zonnetje op je gezicht maar word je ook
geconfronteerd met een alles opslokkende leegte. In de
straten en parken is niemand te bekennen, om dan nog
niet te spreken over de verlaten terrasjes en cafés.
Uiteraard wordt er gewoon geborreld door de NSA,
maar niet in de geliefde Havelaar. We hebben de houten
vloeren en bier doordrenkte bar ingeruild voor ons toetsenbord. Maar er wordt natuurlijk niet alleen geborreld
achter de laptop, alles moet hier nu gebeuren. Van de
vroege colleges volgen waarbij je toch maar in bed blijft
liggen tot eindeloze Skype-sessies of spelletjes avonden.
Wij vinden het natuurlijk leuk om jullie nog te zien,
ondanks de quarantaine, en hopen jullie langs te zien
komen op de verschillende online hangplekken. Van
een Zoom origami sessie tot Discord borrels, voor ons
is niks te gek. Daarnaast zien wij ook graag jullie corona-meme’s op de nieuwe NSA reddit!
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Inhoud
Tips tegen verveling.
Van de redactie voor jullie lezers.
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Boekentips.8
Tips voor de literatuurliefhebbende lezers.
Games tegen de verveling.
11
Twee bijzondere games tegen de verveling.
Een blik in de glazen bol.
12
Het Coronavirus voorspeld: van The Simpsons
tot Nostradamus.
Dungeons & Dragons Online.
14
Relaas vanuit een wereld vol monsters waarvan
er geen een corona heet.
Column: wat de buitenlandredactie 
had moeten zijn.
Erasmus in Madrid.
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Het is niet helemaal hoe ik me het voorjaar voorstelde en wij hebben met pijn in ons hart veel activiteiten
moeten cancelen. Ik hoop jullie allemaal toch echt weer
voor het einde van het collegejaar te kunnen zien en als
alles goed verloopt het einde van de quarantaine te vieren met een fantastisch flux-festival.
Groetjes,
Sietse

14
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Tips tegen verveling
Naast al dat schoolwerk dat af moet en de Google Hangout sessies met je vrienden, kan het zijn dat je
nog steeds tijd over hebt. Om je niet te vervelen de komende tijd hebben we daarom als redactie wat
tips voor je op een rij gezet.

Games

Online groepsgames
Cards Against Humanities		

Kaisa

Zet je Discord alvast maar klaar, want ook
online kun je jouw satirische humor laten
gelden. De meesten kennen het spel vast
wel, maar voor degenen die het niet kennen: Cards Against Humanities is een
kaartspel met zwarte en witte kaarten.
De zwarte kaarten bevatten een zin met
een of meerdere open plekken, de witte kaarten bevatten woorden die je op de
open plekken invult. Iedere ronde speelt

een nieuwe ‘Kaart Tsaar’ één zwarte kaart.
Vervolgens kiezen de andere spelers een van
de tien witte kaarten in hun hand. De Tsaar
krijgt vervolgens alle opties te zien, zonder dat hij of zij weet wie de witte kaarten
heeft gespeeld. De grappigste kaart wordt
beloond met een punt, en de speler die als
eerste een bepaald aantal punten heeft wint
het spel.
https://xyzzy.clrtd.com/zy/game.jsp

Catan Universe

Beer with me

Mis je het ook zo om weggetjes te bouwen,
wol te ruilen en de struikrover te verplaatsen? Speel dan online Catan met je vrienden! http://www.catanuniverse.com/en

Niet echt een game, maar met deze app kun
je vrienden op de hoogte stellen als je een
biertje opentrekt en geeft jou een pushmelding als je vrienden aan het drinken zijn.
De locatie wordt nog gedeeld, alhoewel die
functionaliteit momenteel natuurlijk enigszins overbodig is.

Pictonary

skribbl.io
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Games op Steam
Ori and the Blind Forest

Hou je van games met prachtige visuals, betoverend goede muziek én een goed verhaal?
Dan is dit spel gemaakt voor jou. In Ori and
the Blind Forest speel je de bosgeest Ori en
ga je op avontuur om het verwelken van het
grote woud tegen te gaan. Door puzzels op
te lossen en vijanden te verslaan verbeter je
je skills, en ontdek je steeds meer van het
bos. Waarschuwing: ben je net zo’n emotio-

Escape Room the Game

Donna

ontsnappen uit een gevangenis en een
andere keer weer uit een Azteekse tempel.
Het spel is ontzettend spannend en bevat leuke brainteasers. Het nadeel is wel
dat je de kamers maar één keer kunt
spelen en bovendien is het spel wat
prijzig. Gelukkig zijn er genoeg uitbreidingssets en zijn ze wat mij betreft het
geld helemaal waard!

5

Bekijk de trailer hier: https://store.steampowered.com/app/261570/Ori_and_the_
Blind_Forest/

Voor meer game-tips kun je het stuk van Nanne lezen op pagina 10!

Podcasts

Bordspellen

Heb je het geluk dat je nog met een paar
huisgenoten of leuke familieleden woont,
dan zijn bordspellen ook een goede manier om jezelf te vermaken. Een hele leuke
tip is dan de ‘Stay at Home Escape Rooms’,
oftewel de spelserie Escape Room the
Game. Met de Chrono Decoder en drie
enveloppen ‘sluit je jezelf op’ in je
woonkamer en probeer je de ene keer te

neel wrak als ik, dan is het binnen 5 minuten van het spel al huilen geblazen. En ben
je na deze game nou nog steeds enthousiast,
dan kun je altijd nog beginnen aan het vervolg: Ori and the Will of the Whisps.

De tweede
Waar denk jij aan bij ‘het standaardgezin’?
Waarschijnlijk zie je twee ouders, een zoon
en een dochter voor je. Is dit dan de gezinssamenstelling waarin men het gelukkigst
is? Bestaat er een vaste rolverdeling binnen
zo’n gezin? Tot in hoeverre houdt jouw rol
in je familie verband met de persoon die jij
bent? Dit is een indruk van de vragen die
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Lynn Berger en Jaïr Stein in deze podcast
van de Correspondent stellen. Ze interviewen moeders, broertjes, tantes, zussen,
zoons, zowel in hun persoonlijke netwerk
als daarbuiten. Een prettige, contemplatieve podcast, over een onderwerp waarin we
in zekere zin allemaal ervaringsdeskundige
zijn.
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The Joy of x

In deze Engelstalige podcast interviewt de
wiskundige en tevens schrijver Steven Strogatz verschillende bekende wetenschappers
over hun werk en leven. Mijn lievelings:
episode 4 met onze eigen Robbert Dijk-

graaf, die in deze aflevering enthousiast
vertelt over string theory, tijd, en de overeenkomsten tussen kunst en wetenschap.
Te beluisteren op: Spotify, Apple Podcast,
website Quantamagazine.

Films/Series

Parks and Recreation

In deze Amerikaanse sitcom volgen we de
medewerkers van de parks and recreation
afdeling van de fictieve stad Pawnee. Ik heb
hardop gelachen om de opmerkingen, situaties, het camerawerk (à la The Office en
Modern Family), maar vooral om de personages. De hysterische, tamelijk gestoorde,
maar ambitieuze en altijd positieve Leslie
Knope, swagger boy Tom Haverford, de
chagrijnige, puberale maar stiekem hele lieve April Ludgate, de overheid-hatende, typische Amerikaan Ron Swanson… Het is
slechts een deel van de lijst van geweldige
karakters die je in deze serie tegenkomt. Als
je van series als The Office houdt en Parks and
Recreation nog niet hebt gezien, is het zeker
een aanrader. Afbeelding rechts: Parks and
Recreation kan ons ook nog eens veel leren
over de pandemie.

Parasite

Enigszins onverwacht sleepte deze
Zuid-Koreaanse film tijdens de Oscars
in 2020 vier Oscarsprijzen in de wacht.
Enigszins onverwacht, aangezien de film
uit Zuid-Korea komt. En terecht. De film
vertelt het verhaal van de straatarme familie
Kim. In de achterbuurten van Seoul weten
ze nauwelijks de eindjes aan elkaar vast te
knopen. Dan krijgt de zoon van het gezin,
Ki-Woo, de kans om voor de rijke Parks
te werken. Eenmaal aangenomen als tutor
voor dochter Da-Hye Park beramen de
Kims een plan om de goedgelovige Parks
zoveel mogelijk geld afhandig te maken.

Langzaam maar zeker infiltreren ze het leven van de familie Park om van hun rijkdom te leven als een parasiet. Maar dit kan
natuurlijk nooit goed gaan. Parasite is een
prachtige realistische thriller die een triest
beeld schept van de kloof tussen arm en rijk
in de Koreaanse samenleving. Scenarist en
regisseur Joon-Ho Bong schetst geen illusies, een dubbeltje zal nooit een kwartje
worden in onze harde maatschappij. Geen
zoetsappige rom-com, wel een enorme aanrader als je van creepy realisme houdt. Laat
het Koreaans je niet afschrikken, er zijn genoeg versies met ondertiteling te vinden.
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Boekentips
Heleen Mulder & Vera Moerbeek
De Meester en Margarita - Michaïl Boelgakov
Een mysterieus figuur, naar eigen zeggen expert op het gebied
van zwarte magie, maakt zijn opwachting in het Moskou van de
jaren dertig — tijd en plaats van Stalins communistische dictatuur. Aanvankelijk wekt de vreemde figuur de verdenking een
buitenlandse spion te zijn, maar al snel wordt het duidelijk dat
hij onbegrijpelijker en gevaarlijker is dan elke wereldlijke vijand
van de staat. Het bizarre, onvoorspelbare verhaal dat volgt bevat
satire, humor, religie, spanning, liefde, en een unieke kijk op de
samenleving waarin het zich afspeelt. Het verhaal achter dit boek
is naar mijn mening namelijk minstens even interessant als het
boek zelf: pas in 1967 verscheen een sterk gecensureerde versie
van de roman in de Sovjet-Unie, en ook in latere edities keerden
passages met kritiek op de terreurstaat maar langzaam terug. De
aantekeningen op de tekst verhelderen de vele subtiele maatschappelijke verwijzingen van
Boelgakov, en onthullen zo de politieke dubbele bodem van deze wonderlijke roman.

Small Island - Andrea Levy
De ouders van Andrea Levy emigreerden na de Tweede Wereldoorlog vanuit Jamaica naar Engeland. Hun ervaringen
vormden een belangrijke bron van inspiratie voor Levy’s boek
Small Island: we volgen Gilbert en Hortense, die op dezelfde wijze emigreren, in 1948. Hoewel zij zich sterk verbonden
voelen met Engeland, met de taal en de gebruiken die Hortense al van kinds af aan onderwezen heeft gekregen, met het koninkrijk waarvoor Gilbert in de oorlog heeft gevochten, blijkt
er daar niet vanzelfsprekend plek voor hen te zijn. Ze trekken
in bij Queenie, wier man Bernard jaren geleden is uitgezonden
naar India, in dienst van het leger. Al deze personages hebben
echter onvoorziene geheimen die in dit verhaal met onderhoudende, bijna soap-achtige spanning worden onthuld en
de karakters meer verbonden achterlaten dan ze zelf mogelijk
achtten. Een boek dat een overtuigend beeld neerzet van de banden tussen zeer verschillende mensen, een beeld van zachtheid en bekrompenheid, van onbegrip en toenadering.
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Good Omens - Terry Pratchett en Neil Gaiman
Agnes Nutter is de enige heks die een boek van ware profetieën heeft geschreven — bijvoorbeeld dat handen wassen helpt
om ziektes te voorkomen (mocht je heden ten dage onder een
steen hebben geleefd), dat sport goed is voor de gezondheid en
dat de apocalyps gepland is op aankomende zaterdag. Echter is
de Antichrist bij de verkeerde pleegouders terecht gekomen en
voelt de demon Crowley, “an Angel who did not so much Fall as
Saunter Vaguely Downwards,” die, sinds hij Eva heeft verleid de
appel te eten, op Aarde heeft gewoond en meer verwantschap
voelt met de boeken liefhebbende engel Aziraphale dan met de
wereldvreemde andere demonen, er niet zoveel voor dat recht te
zetten. Mocht het journaal je iets te apocalyptisch voorkomen,
duik dan weg in dit alternatieve einde der tijden vol excentrieke
personages, gevatte sidenotes en, tussen de regels door, bijzonder rake opmerkingen.
Trespassing on Einsteins Lawn - Amanda Gefter
Dit is by far mijn favoriete populair-wetenschappelijke boek
over natuurkunde. Dit boek vertelt niet opnieuw quantummechanica en algemene relativiteitstheorie aan de hand van dezelfde voorbeelden als altijd (hoogstens in één pagina) en slaat geen
moeilijke vragen af met de kreet “shut up and calculate,” maar
denkt na over de vragen daarachter: wat is het ‘Niets’ dat de
oerknal veranderde in ‘Iets’? Als ruimte en tijd waarnemer-afhankelijk zijn, en deeltjes eigenlijk ook, wat is er dan nog wel
‘Ultiem Werkelijk’? Wat betekenen de huidige natuurkundige
theorieën voor onze visie op de realiteit?
The Children of Húrin - J.R.R. Tolkien
Iedereen kent Tolkien, maar lang niet iedereen kent meer verhalen van hem dan The Lord of the Rings en de Hobbit. Het
universum waarin die verhalen zich afspelen is door Tolkien
tot in detail uitgewerkt, geïnspireerd op de Noorse en Oudengelse mythologie waar hij expert in was. Onderdeel daarvan is
de legende van Túrin Turambar dat zich lang voor de tijd van
Bilbo en Frodo afspeelt en wordt verhaald in The Children of
Húrin. De setting bestaat uit donkere bossen, duistere vloeken en personages balancerend op de grens van krachtig en
arrogant, die net zo zeer het volk redden als henzelf ten onder
brengen in hun overmoed.
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Games tegen de verveling
Nanne Hempel
Net als vrijwel iedereen heeft COVID-19
mij ook het huis ingejaagd. Naar buiten durf
ik al bijna niet meer. Gelukkig hoef ik niet
vaak naar buiten want alles waar ik naar
toe wil is gesloten dan wel gecanceld. Het is
een tijd van te weinig keuze. En voor een paar
dagen is dat wel te overzien, maar na een
aantal weken in de lockdown begint het
leven te monotoon te worden. Met alle
deprimerende gevolgen van dien. En dan
vind ik, net zoals een groot deel van mijn
voormalig directe omgeving, een uitweg
in de virtuele wereld - vaak in vorm van
videogames. De overmaat aan vrije tijd
begon ik op te vullen met videospellen en
filmpjes van mensen die videospellen spelen. Op zoek naar die opwindende ervaring
van een speciaal spel voor het eerst spelen. De
volgende spellen hebben mij door de
verveling geholpen. Als je nog niet aan
een van de komende spellen bent begonnen
raad ik deze van harte aan. Helaas zul je
hier geen Animal Crossing vinden.

Op het eerste gezicht valt meteen het
visuele spektakel op. De zeevloer rond
je crashsite is bedekt met koraal en wordt
bewoond door kleine, visachtige wezens.
Er valt veel te leren maar een lieftallige
AI is er om je erdoorheen te slepen.
Met materiaal om je heen kan je gereedschap zoals scanners en repair-tools
maken. Daarnaast zijn er ook blauwdrukken voor een aantal onderzeese vaartuigen
te vinden.

De gameplay
Voor de singleplayers
De blauwdrukken leiden me naar de
Subnautica ontdekkers gameplay. Verspreid over vrijIk denk het duidelijk is hoe ik op dit wel de gehele zeevloer liggen materialen
spel ben gekomen. Ik heb het voor die je op een of andere manier nodig
het eerst leren kennen toen het spel in hebt in je avontuur. Deze grondstoffen
beta was, maar ben het pas gaan kan je gebruiken bij de ‘fabrication statispelen nadat Pewdiepie aan zijn let’s on’ om computerchips, batterijen en geplay begon.
raffineerde metalen te maken. Voor je het
weet gebruik je je vondsten om je eigen
De setting
submarine-base te maken. Het tempo
Subnautica speelt zich af op een natte, van het spel is niet daverend hoog maar
aardachtige planeet. Je neemt de rol aan dat past bij de viscose atmosfeer van een
van een overlevende die aan een crashend onderzees spel. En dat is wel een
ruimteschip is ontsnapt in een lifepod. belangrijk thema voor dit spel want je
Je doel is om te overleven totdat je wordt zult je een groot deel van de tijd in het
gered door een ander schip in de vloot.
water bevinden. Dit leent zich aan een

10



Scoop mei 2020

nieuwe vorm van horror. De oceaan is
nogal eng, dat is geen nieuws, maar
het is wel redelijk nieuw voor een spel
om zich volledig onder water af te laten spelen. De momenten dat je op vast
land treedt zijn schaars en je bent niet
het enige gevaarlijke wezen dat rondzwemt. De angst van dat iets onder je
voeten zwemt in het duister. Sommige
delen van het spel zijn goed te beschrijven als ‘submarine horror’. Dit wordt uitgebalanceerd met visueel stimulerende
diepzee-ontdekkingsreizen en voldoende
items om te craften.

‘Trico’. Zoek het vooral even op, het is zo’n
schattig beestje.
Het spel draait om de relatie en coöperatie tussen jou, ‘The boy’, en Trico, ‘The Beast’.
En dat is waar de schoonheid van dit spel
ligt. We zijn tegenwoordig snelle en meewerkende NPC-AI (non-playing character
Artificial Intelligence) gewend, maar de AI
van Trico is volop dierlijk. Hij denkt voornamelijk aan eten, is nieuwsgierig en schuw
en begrijpt niet wat het kleine mannetje de
hele tijd van hem wil. Maar als je het geduld
hebt kan Trico je helpen waar jijzelf alleen
gestrand zou zijn. Je kan namelijk op Trico
klimmen en hoewel je hem niet direct kan
besturen kan je hem wel op gegeven moment commando’s geven. Alles van “help
me omhoog naar die rand” tot “spring naar
dat platform”. Trico beweegt zich katachtig
maar dan op gigantische schaal.

Van nucleaire reactoren tot een full-blown
onderzeeër. Bedenk je The Martian alleen
dan alles onder water. En voor dat soort
“marine biologists wet dream games” is drie
tientjes niet veel.

Een speciale experience

The Last Guardian
Graag zet ik ook een minder bekend
spel van een veteraan van een developer
in de spotlight. Team Ico is verantwoordelijk voor een van de klassieke
games van het Playstation 2 tijdperk:
Shadow of the Collosus. Sinds dat succes
hebben ze dat spel twee keer een remaster gegeven en zijn ze met het onderwerp
van dit stukje tekst uitgekomen:
De gameplay
Laat me beginnen met vertellen dat
dit spel geen shooter, geen adventure
game of een sandbox is. The Last Guardian draait om puzzels die jij met je
compagnon moet voltooien. En het is
die compagnon die The Last Guardian
opvallend maakt. Hoewel jij een mensenkind speelt is jouw metgezel een
grofweg vijf meter hoge combinatie van
een kat en een roofvogel, een zogeheten
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Een blik in de glazen bol
Donna Sandtke
In deze bizarre tijden heerst een hoop ongeloof.
Veel mensen kijken nu terug en zeggen dingen
als “had ik dit maar geweten, dan was ik vorige week nog even naar de kapper gegaan” (ik
bijvoorbeeld), of “ik wilde net naar de sportschool gaan! Dan stel ik dat sporten nog maar
een paar maandjes uit” (ook deels ik, sporten
kan blijkbaar ook gewoon thuis). Maar sommige mensen gaan een stapje verder en gaan
in series, films en boeken op zoek naar red flags.
Dat levert een paar interessante theorieën op
die op social media de ronde doen. In dit stuk
zal ik er een paar uitlichten.

massahysterie uit. Ook sluiten mensen
zichzelf op om te voorkomen dat ze zelf het
virus krijgen. De meest bizarre gelijkenis is
dat in de aflevering Tom Hanks in quarantaine gaat en dat hij in het echte leven ook
een van de eerste celebrities was die positief
getest werd op het virus. Het grote verschil
is wel dat de Osaka griep zich via de lucht
kan verspreiden en het coronavirus niet.
Desondanks zijn er een hoop gelijkenissen
tussen de twee.

“In around 2020 a pneumonia-like illness
will spread throughout the globe, attacking
the lungs and the bronchial tubes and resisting all known treatments."

Onbewust doet dit spel iets met je wat ik
niet op veel andere momenten heb ervaren.
Het wekt een oprechte band op tussen jou
en het beest. Trico begint als een enorm
huisdier aan te voelen en hij begint jou ook
als compagnon aan te zien. Trico leert van
jou naarmate je verder in het spel terecht
komt. Hij wordt gehoorzamer en voor je
het weet helpt hij je op manieren die je zelf
niet had kunnen bedenken. Het is voor mij
het spel dat zich het best richt op de relatie
tussen mens en dier. En daarom raad ik dit
prachtige spel ook van harte aan.

“The Simpsons predicted it...”
The Simpsons is een populaire serie met een
bijzonder kenmerk. Ze lijkt de toekomst te
kunnen voorspellen! Eerder voorspelde The
Simpsons al dat Trump president zou worden, de massa van het higgsboson en het
paardenvleesschandaal. Natuurlijk kon de
serie ook hier niet achter blijven en in seizoen 4, aflevering 24 voorspellen ze dan ook
het coronavirus. In die aflevering verspreidt
de ‘Osaka griep’ zich vanuit Azië naar
Amerika en daarna de rest van de wereld.
De Osaka griep zorgt dat mensen koorts
krijgen en gaan hoesten. Springfield raakt
natuurlijk helemaal in paniek en er breekt
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In isolatie van Corona
Maar volgens een paar Twitteraars heeft
niet alleen The Simpsons het virus voorspeld.
Ook de film Tangled zou al van het virus geweten hebben. In Tangled zit Rapunzel opgesloten in een toren en geïsoleerd van het
buitenleven. Ze wil graag naar buiten, maar
mag dat niet van haar moeder (die later een
gemene heks blijkt te zijn die haar ontvoerd
heeft, maar dat doet er nu even niet toe).
Ik hoor je denken, “een meisje dat geïsoleerd is van de buitenwereld een analogie
van het coronavirus? Dat is vergezocht”.
Maar, dat is natuurlijk niet alles! Het dorp
waarvan ze geïsoleerd is, heet namelijk niets
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anders dan Corona! Het blijft nog steeds
redelijk vergezocht, want ‘corona’ betekent
kroon en in Corona staat het koninklijk paleis. Maar goed, je moet toch iets in deze
lockdown-tijden.

de eeuw. In deze eeuw leefde Nostradamus,
waarvan velen geloven dat hij de toekomst
kon voorspellen. Zo zou hij de grote brand
van Londen voorspeld hebben en ook de
Tweede Wereldoorlog. Volgens sommigen
zou hij dan ook het coronavirus voorspeld
End of Days
hebben. In zijn boek Les Prophéties schreef
De voorspellingen blijven niet beperkt tot hij het volgende: “The sloping park, great
series en films. Ook boeken hebben er een calamity, Through the Lands of the West and
handje van. In 2008 schreef Sylvia Brow- Lombardy, The fire in the ship, plague and capne het boek End of Days en maakte daarin tivity; Mercury in Sagittarius, Saturn fading”.
een wel heel accurate opmerking “In around Een paar geïnteresseerde lezers hebben dit
2020 a pneumonia-like illness will spread stuk uitgeplozen en zijn op een paar gelijthroughout the globe, attacking the lungs and kenissen gestuit. “Plague and captivity” zou
the bronchial tubes and resisting all known refereren aan het corona-virus en de isolatie.
treatments. Almost more baffling than the il- Verder wordt er met “The Lands of the West
lness itself will be the fact that it will suddenly and Lombardy” verwezen naar West-Eurovanish as quickly as it arrived, attack again pa, Amerika en Australazië. Ten slotte heeft
ten years later, and then disappear completely”. iemand heel goed opgelet en zou de laatste
De ziekte die hier beschreven wordt, lijkt zin refereren aan 23 en 24 januari: de data
wel heel erg op het coronavirus. Toch hoop dat Wuhan in quarantaine ging. Toch zijn
ik dat het een toevalstreffer is. Ik wil na- er hoop mensen die het maar puur giswerk
melijk echt niet dat het virus over tien jaar vinden. Nostradamus’ teksten zijn vaag en
weer de kop opsteekt.
vereisen veel interpretatie. Ook zijn ze altijd
pas achteraf terug te linken aan gebeurteHaalt sciencefiction ons in?
nissen en hebben we dankzij hem nog nooit
Een ander interessant boek is The Eyes of iets voorspeld.
Darkness, in 1981 geschreven door Dean
Koontz, een Amerikaanse thrillerschrijver. In dit boek creëren Chinese wetenschappers een biologisch wapen, genaamd
Wuhan-400. Meteen zie je de gelijkenis
met het coronavirus, dat voor het eerst uitbrak in Wuhan. Echter, daar blijft het ook
wel zo’n beetje bij. Deze ziekte kan namelijk zeer goed gecontroleerd worden en blijft
beperkt tot een bepaald land of geraakte Bij al deze situaties blijft er natuurlijk een
stad. Verder tast hij de hersenstam aan en is grijs gebied bestaan tussen toeval en waarheid.
er geen overlevingskans. Gelukkig is dat bij Ik vraag me dus ook af of we echt kunnen zeghet coronavirus anders.
gen dat het coronavirus door iemand voorspeld
is. Wel blijft het leuk om soms heel vergaande
Nostradamus
theorieën te lezen. Helemaal nu onze vrijdagTen slotte gaan we nog een stuk verder avonden een stuk minder gevuld zijn dan norterug in de tijd, namelijk naar de zestien- maal.
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Dungeons & Dragons Online
Relaas vanuit een wereld vol monsters waarvan er geen een corona heet

Vera Moerbeek
Ik was aan het vergaderen tijdens de persconferentie van Rutte waarin hij vertelde dat alle
maatregelen doorgetrokken worden tot juni.
Tot juni! Heel de lente weg. Nog meer dan
een maand geen contact met m’n vrienden.
Op dat moment was ik echt blij dat ik mijn
D&D-groepjes had.

mijn eigen gebrekkige ervaring, aan om
zelf de DM (Dungeon Master, spelleider)
te zijn, wat betekende dat ik het universum
mocht verzinnen waar hun avontuur zich
in zou afspelen. Geïnspireerd op het fantastische werk van de DM van mijn andere
groepje, ga ik aan de slag. Eclectisch pluk
ik uit de bijzonder uitgebreide D&D-achIn de week na de eerste maatregelen ben tergrond lore en uit bestaande mythologie,
ik twee D&D-groepjes gestart, een met waar ik altijd in geïnteresseerd ben gevrienden met wie ik het eerder al speelde, weest, de mooiste verhalen die ik ken en
tot alle andere activiteiten en beslomme- pas ze zó aan dat ze compatibel zijn met de
ringen ervoor zorgden dat we bijna nooit D&D-spelregels.
meer afspraken en het verhaal kwijtraakten
— maar nu waren al die andere beslommeringen toch afgelast. De tweede groep bestaat uit een aantal mensen met wie ik een
spelletjesavond aan het plannen was. Ook
afgelast, dus op zoek naar online-speelbare
spellen. Ik ben niet zo’n gamer, en gamen
was sowieso niet waar ik naar opzoek was:
ik zocht naar iets waarbij je ondanks alles
alsnog het gevoel hebt contact te maken
met vrienden. D&D is daar perfect voor: je
speelt niet tegen elkaar, maar met elkaar en
moet samenwerken om gemeenschappelijke
obstakels te overkomen. Je bent niet alleen
aan het vechten, maar ook vaak met elkaar
aan het overleggen, puzzels aan het oplossen of nieuwe gebieden aan het ontdekken,
in een wereld die open aan je voeten ligt en
waar je wel minder dan anderhalve meter
dicht bij elkaar mag staan. Deze vorm van Wetenschappers veronderstellen dat onder
sociaal contact met mijn vrienden waardeer het orakel van Delphi zich vulkanisch gas
ik heel erg in deze tijd.
bevindt dat door de poreuze rots omhoog
kwam en delirische hallucinaties veroorOmdat niemand van de tweede groep veel zaakten bij de priesteres van Apollo, aan wie
ervaring had met D&D, bood ik, ondanks men vragen kwam stellen. In mijn queeste
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is het vulkanisch gas vervangen door rook
veroorzaakt door de werkzaamheden van de
Duegar, een dwergenclan waarover wordt
verteld in Mordenkainen’s Tome of Foes,
mijn favoriete D&D-boek. Zij zijn door
de psychische krachten van zogenaamde
Mind Flayers (mogelijk bekend van Stranger Things) in een val gelopen en hebben de
tempel van hun god Moradin daardoor verlaten, waarna zij verbannen zijn door de rest
van de dwergen.

‘Wanneer spelen we weer?’ vragen we na de
eerste sessie.
‘Morgen?’ oppert iemand.
Het is nog nooit eerder voorgekomen dat in
een groep van vijf mensen, iedereen ‘morgen’ vrij is.
Na de derde sessie besluit een van de
spelers in onze groep terug te verhuizen
naar zijn ouders in Slowakije. De volgende sessie geeft hij ons een tour door het
appartement waar hij twee weken in
quarantaine moet zitten. Hij mag het niet
verlaten, zelfs niet voor boodschappen,
en is heel blij dat hij nu al is vertrokken
want vanaf de dag erna moet iedereen
die het land binnenkomt twee weken in
staatsquarantaine zitten, in gebouwen die
vroeger soldatenbarakken waren en nu
worden hergebruikt. Dat is nog naarder
dan in thuisquarantaine of vastzitten in
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een kamertje op de Rode Kruislaan van
Diemen.
Onze andere speler, een Finse, kan niet
meer terug omdat het gebied rond Helsinki in lockdown is, dus wanneer zij daar aan
zou komen met het vliegtuig mag ze de stad
niet verlaten om naar haar ouders’ huis buiten de stad te gaan.
Snel weer verder met het vervoeren van
onze gewonnen edelstenen op een gammel
bootje over de rivier. We hebben besloten
piraten te worden en het monster waarvan
wordt gezegd dat het in deze rivier rondzwemt, te vangen en dan voor onze boot te
spannen. Dat had ik niet zien aankomen,
en het is niet helemaal volledig compatibel
met mijn plannen voor het verloop van de
queeste, maar ik kijk er zeer naar uit. Ter inspiratie spammen we in de chatfunctie van
Roll20 onze favoriete piratenmuziek. Het is
zeker niet gelijk aan in real life samenkomen en chillen, maar van alle vormen van
videocalls en videoborrels die ik afgelopen
tijd heb uitgeprobeerd, geeft dit mij het
meest een gevoel van enthousiasme en samenzijn.
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D&D zelf spelen
D&D is een zogenaamde tabletop roleplaying game (RPG). Het is een spel
voor 2-5 personen waarbij één persoon de spelleider is, genaamd de Dungeon
Master (DM), en de rest spelers. De DM bedenkt een queeste: bijvoorbeeld
een monster dat een dorpje terroriseert, verdwenen soldaten die moeten worden teruggevonden, wat dan ook voor gemeenschappelijk doel dat de karakters
samen moeten bereiken. Simpele, volledig uitgewerkte queestes voor beginners
zijn online te vinden. De basisregels staan beschreven in de Player’s Handbook
(fifth edition) die je ook online kan vinden.
Het belangrijkste element vormen de dobbelstenen: wanneer je iets ‘moeilijks’
wil doen, zoals met je zwaard een monster raken of proberen te spotten of je
iets bijzonders ziet in een tempel, moet je hoger rollen dan een door de DM
bepaald getal om hierin te slagen. Dit en ieders creativiteit in het bedenken wat
je character gaat doen, geven het verhaal verrassende wendingen.
Elke speler maakt van tevoren een character sheet, die de volgende kopjes bevat:
1. Ras, bijvoorbeeld elf of gnome.
2. Class, bijvoorbeeld wizard of fighter.
3. Alignment: good, neutral of evil, en chaotic, neutral of lawful.
4. Background. Dit voegt vooral leuke role-playing toe.
5. Abilities. Je hebt een aantal punten voor Intelligence, Wisdom, Constitution,
Dexterity, Strength en Charisma. Hoe meer punten je hebt voor een ability,
hoe hoger de kans dat je succesvol rolt wanneer je iets wil doen dat die ability
vereist!
6. Inventory. Dit bevat in de eerste instantie vooral wapens en praktische spullen, maar wie weet wat je allemaal gaat verzamelen gedurende de queeste.
7. Spells, als je character bedreven is in magie (Arcana).
8. Level. Het is het leukst om bij level 3 te beginnen.
Bij gebrek aan een fysieke tafel kan de site Roll20 gebruikt worden. Hier kan
de DM van tevoren plattegronden van gebieden voorbereiden en afbeeldingen
van alle karakters toevoegen die mensen dan zelf kunnen bewegen. De site
bevat character sheets die mensen kunnen gebruiken om hun karakterbeschrijvingen bij te houden, digitale dobbelstenen (inclusief 3D-functie zodat het
lijkt alsof je ze daadwerkelijk over je tafelblad rolt), HP-balkjes boven karakters
en monsters, een zoekfunctie waar je snel mooie afbeeldingen kan vinden voor
je plattegronden, een grid, een functie waar je stap voor stap meer gebied kan
tonen aan de spelers, en nog veel meer.
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Column: wat de buitenlandredactie had moeten zijn
Evelien Wooning
Dit semester ben ik op uitwisseling. Zoals je
misschien kunt raden, verloopt het flink anders
dan verwacht. Elke Erasmus is een achtbaan,
zeggen ze, en ondanks dat de mijne nu nagenoeg stilstaat na een noodstop, is er wel het een
en ander te vertellen over toen het karretje nog
op topsnelheid was.
Om eerlijk te zijn had ik het helemaal voor
elkaar in Madrid. Ik sprak veel Spaans en
ik vond mijn colleges leuk. Er waren veel
lieve, interessante mensen en ik deelde een
prachtig mooi appartement met – je gelooft
het niet – de voormalig hoofdredacteur van
Den Uytvreter, het blad van sociale geografie en planologie. Gelijkgestemd gezelschap, maar voor we het over een samenwerkingseditie konden hebben, sloeg het
noodlot toe.

Maar ik moet ook de hand in eigen boezem
steken. Toen ik die dinsdag, na mijn laatste
college, naar de wc moest, ging ik nadenken.
Pablo had mij net een filmpje laten zien van
die lege schappen. Ik wist ook wel dat Veere en ik thuis nog wc-papier hadden. Maar
toch. De universiteit zou voor ten minste
twee weken dichtgaan. Ze zouden het niet
nodig hebben en het leek me wel een mooie,
en wie weet broodnodige, trofee tijdens de
quarantainetijd (ik dacht op dit moment
nog dat het zo’n vaart niet zou lopen). In
het wc-hokje kon ik deze gedachten nog
onderdrukken, maar pal naast de wastafel
stond een rol, als een teken van boven, zo
voor het pakken. Ik heb nog nooit zo gestrest in de metro gestaan als die dag, maar
ik en mijn linnen tasje met rol zijn zonder
kleer- of imagoscheuren thuis aangekomen.

De coronacrisis dus. In een noodvaart.
Waar op zondag in elke stad nog een grote Internationale Vrouwendag-mars werd
georganiseerd en wij vrolijk het halve land
doorkruisten voor een weekendje Sevilla,
werden op dinsdag de scholen gesloten.
Op woensdag gingen horeca en discotheken dicht, op donderdag ook de parken.
Op vrijdag kreeg ik een mail van de UvA
met het dringende advies om terug te keren, zaterdag werd, vlak voor mijn vlucht,
de noodtoestand afgekondigd en op zondag
was heel Spanje in lockdown. De supermarkt was een interessante plek om te zijn
die week. Ik trof een floormanager tomatenblikken spiegelen tussen de lege schappen en vele mensen. Het hoogtepunt van de
groepschat was een filmpje van winkelend
publiek met plastic zakken over het hoofd
tegen besmetting.

Nodig heb ik hem niet gehad. Sinds drie
weken ben ik namelijk weer terug in Nederland, en schrijf ik dit buitenlandartikel
niet vanuit het zonnige Madrid, maar vanuit het minstens zo zonnige en exotische
Friesland. Terug bij mijn ouders met de
hele familie. Op sommige dagen is het plattelandsverbindinkje goed genoeg voor twee
videovergaderingen, een schoolexamen en
twee online colleges op hetzelfde moment,
soms ook niet. Mijn uitwisseling is een
beetje triest geworden: niet reizen, maar
wel college in een vreemde taal volgen. De
verveling is licht toegeslagen, maar gelukkig heb ik alle ruimte om dingen te doen
die ik normaal nooit zou doen. Yoga op het
vlonder bij de vijver, onkruid wieden tussen
de tegels van het terras, eindelijk Spaanse
grammatica leren, mijn Amsterdam-fiets
repareren, etc. etc. etc.
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De Spaanse videoklassen zijn van start
gegaan en de plattelandsverbinding
wordt binnen aanzienlijke tijd vervangen
door een glasvezelsignaal. Met mijn
concentratie en motivatie is het minder
goed gesteld. Ik heb zin om uit te gaan
en niet om aan mijn bureau te zitten
en de schapen van de buren leiden me
steeds meer af. Mijn goede hoop om
het semester in Madrid te kunnen
afmaken is aan het afnemen, maar ik
begin steeds meer in te zien dat ik
geluk heb om op deze plek de crisismaat=
regelen mee te morgen maken. Op het Friese platteland is de betekenis van aan huis
Update:
Sinds het schrijven van het vorige deel zijn gekluisterd een heel ander verhaal dan in
we alweer drie weken verder en ik zit nog de Spaanse stad. Naast aftellen tot ik terug
steeds aan huis gekluisterd in Friesland. kan, tel ik nu ook mijn zegeningen.
Mijn uitwisseling was twee maanden ontzettend leuk, een week erg stressvol en nu al
bijna een maand een beetje saai, maar in elk
geval geen moment wat ik ervan had kunnen verwachten. Ik ben inmiddels geoefend
in het volgen van het Spaanse nieuws, online borrelen en het bedenken van alternatieve plattelandse activiteiten. En tussen de
bezigheden door tel ik af tot ik weer terug
mag naar mijn helemaal-voor-elkaar leven
in Madrid (en maak ik me zorgen over de
sinaasappels die we in de kast hebben laten
liggen).

De buren.
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