
 
 
Aftreedrede 
 
 
(Helaas is dit verhaal vooral vertelt uit het hoofd en in geschreven woorden zal ik het 
nooit zo over kunnen brengen als op de avond zelf. Desalniettemin moet deze tekst 
tot in de eeuwigheid kunnen worden opgezocht door mijn bestuursgenoten, dus 
hierbij mijn, Julia’s, transscript van de aftreedrede. Er zitten veel inside jokes in, dus 
het klopt als je het niet begrijpt.) 
 
Een ALV is een begin én een eind. Ik wil nu graag stilstaan het einde van de 
samenwerking met de vier prachtige bengels die met mij Atlas hebben geprobeerd te 
temmen. Omdat dit jaar niet ging over vier afzonderlijke personen die ik wil 
bedanken, maar omdat wij in elkaars avonturen en tijd vervlochten zijn, bespreek ik 
jullie niet per persoon maar op volgorde van bij wie we het eerste thuis waren, terwijl 
ik vertel over alle avonturen die ik dit jaar met jullie heb meegemaakt. 
 
Dit jaar begon,  
 Met het opstellen van een beleidsplan. We moesten elkaar en het 
bestuursschap nog een beetje ontdekken. We zaten in de ontdekking en waren een 
beetje aftastend. Hoe zijn deze vier mensen, hoe veel macht hebben wij? Wat zijn 
onze leukste ideeën voor Atlas? De sfeer sloeg al gauw om, niet aftastend maar 
vriendschappelijk. We maakte vieze grapjes en flauwe woordspelingen: 
constipatieborrel, that’s what she said, ons bestuurswachtwoord en we aten 
piemelpasta. Deze eerste ontmoetingen maakten we niet alleen plannen voor Atlas 
maar ook buiten alle professionaliteit om: het plan was om bij alle ouders langs te 
gaan. En zo eindigen we, net een weekje bestuur in de hottub in de tuin van 
Nathalie’s vader. We speelden hier black box, leerden elkaar kennen en hebben ’s 
avonds veel te veel gegeten.  
 
Nathalie, 
 Nathalíe, niet náthalie. Bijna iedereen doet het fout maar ik doe het goed, hihi.  

Laten we bij het begin beginnen, ik ontmoette Nathalie voor het eerst op de 
matchingsdag. Terwijl ik het nét had opgegeven dat Atlas’ers goede muzieksmaak 
hebben, gaf Nathalie mij goede hoop. Ik zat op een tafel een tekst te lezen en jij zette 
alleen maar nummers op die ik tantoe chill vind. Dus dat zei ik tegen je, en zo begon 
de vriendschap. Later leerde ik dat je niet alleen goede smaak hebt voor muziek, 
maar ook voor kleding en vooral eten!  
 Nathalie, je bent een echt meisje, maar als het gaat om voedsel maakte jij de 
heren in ons bestuur gelukkig. Je eet veel, het liefst altijd, vandaar dat we ook 
regelmatig een WhatsAppje van jou of Jules ontvingen met: “chipieess!!”. Je 
bedoelde dan dat er asap iemand met chips naar de atlaskamer moest komen, want 
o wee als Nathalie honger heeft. 

Naast chips hou je ook van vlees. Veel vlees, altijd vlees, genoemd ‘vleesie’. 
Daar ging de hoop van Saskia en mij, die een vegetatische maaltijd ook wel kunnen 



waarderen. En daarmee verraste je ons meteen: toen jij moest koken voor de 
vergadering bakte je een geitenkaasquiche. Vegetarisch!  

Maar naast deze verschillende smaken is er een eigenschap die wat mij 
betreft onderbelicht is gebleven dit jaar. Naat, jij bent heel erg gastvrij. In jouw 
keuken op de poortstraat was iedereen welkom voor bier, wijn of, vooruit dan maar, 
fris. We hebben heel veel uren doorgebracht in jouw keuken, varierend van eten voor 
een constitutieborrel, tot een reflectieavond, van een brakke ochtend afwassen tot 
filosofisch gesprek na een kroegentocht.  

Dit jaar hebben we elkaar allemaal een label gegeven waarmee we elkaar 
belachelijk maakten. Jij was de apaat. Af en toe keek je bang op en vroeg je: “maar 
dat is toch niet echt waar?” Nee, Nathalie, daar klopt geen drol van. Je bent 
perfectionistisch, maar potjandrie, het resultaat is meestal ook perfect. Je zat 
perfect in je rol, je bent een te gekke tekstschrijver en uiteindelijk vooral een te gek 
mens. 

Nathalie, twijfel alsjeblieft nooit aan je kunnen. Ik heb jou dit jaar zien shinen 
en je hebt dingen voor elkaar gekregen waar andere mensen in hun hele leven niet 
aan toe komen. Ik zal altijd aan je denken als iemand Faithless in de auto aanzet, en 
dat is een hele fijne herinnering. 
 
Tot de zomervakantie 
 Het bestuursleven ging verder, we woonden de eerste activiteiten bij die onder 
ons bewind werden georganiseerd. Spannend! We waren langzaam aan het wennen 
aan onze rol. We leerden ook elkaar beter kennen, en de eerste irritaties die we aan 
elkaar hadden betekende ook meteen de eerste tekenen van liefde. We keken uit 
naar ná de zomer, het échte werk, ónze eerstejaars, maar terwijl we dit uitspraken 
gaven we ook al meteen toe: ik ga jullie missen deze zomer! 
 En zo het geschiedde. De zomer was een feit, ik had nog steeds geen 
whatsapp, maar gelukkig smste Daan mij af en toe over grootste problemen. En oh, 
wat miste ik jullie. 
 Toen begon het echt. Introkamp! Kickoffweek! Uien snijden, duizend namen 
leren, veel roddelen, drinken, en een toneelstuk. De kick off week was kei veel 
stress, haat en liefde voor iedereen. Gelukkig gaat ook de drukste week van het jaar 
voorbij en niet veel later begonnen we elkaar te vermaken door op nachtelijke 
tijdstippen die eerder bij de ochtend dan bij de nacht hoorden, selfies naar elkaar te 
sturen. Alweer een geboorte van een gewoonte van numba nine. We zagen knappe 
selfies, selfies die gingen om de achtergrond, selfies die gingen om de make-up, 
maar we zagen vooral heel erg veel brakke kater selfies.  
 Naast nieuwe leden leerden we ook andere besturen kennen, op constituties 
borrel toonden we ons een creatief, scherp en sexy bestuur, zoals het een 
atlaswaardig bestuur betaamt.  
 Na alle drukkigheid van het bestuursleven na de zomer, vonden we de tijd om 
langs te gaan in Amsterdam. Op bezoek bij Saskia’s ouders, of nou ja, dat was niet 
helemaal het geval, maar misschien is het maar goed dat we Saskia’s avond nog 
moeten leren kennen, want op deze bewuste avond gebeurden er dingen waarvan we 
ouders liever niet op de hoogte stellen. De whiskey flessen die door meerdere malen 
te laat (TAART) komen moest worden geïnd, werden deze avond ingelost, en dat 
hebben we geweten.  
 



Saskia,  
 Sasseplas, Plaskia, het spijt me dat ik consequent deze bijnaam blijf 
gebruiken. Jij bent misschien wel de liefste van ons allemaal. Je bent in ieder geval 
de leukste om te pesten, jouw gilletje en lach als je weer eens in de maling bent 
genomen is uniek. Ik hoop dit nog vaak te horen.  
 Je bent ook ondernemend. Als jij iets moest doen, realiseerden wij ons op een 
van de reflectieavonden, maakt niemand zich daar zorgen over. En terecht. Jij weet 
wat je moet doen, je pakt het op, pakt het aan en je regelt het. Zowel op persoonlijk 
als bestuurlijk vlak heb ik als voorzitter, geen kind aan jou gehad. Je staat stevig in je 
schoenen en als er iets is, dan pak je dat net zo makkelijk aan als een van de zaken 
op je takenlijst (met uitzondering van de cursusrecensies, haha).  
 Zelfs tijdens reflecties kwam jij altijd als koele kikker naar voren: wij waren 
aan het prikken: hoe gaat het nou écht? Maar studeren, twee keer (!) verhuizen, het 
regelen van studeren in het buitenland en ondertussen je boeken en las-cafés 
regelen, no sweat.  

Het label dat we op jouw persoonlijkheid plakten, was naïef. Regelmatig 
schoot je stem een octaaf omhoog: “Ééécht?” En wij maar lachen. Ik denk dat er 
achter deze tic eigenlijk een hele goede eigenschap schuil gaat. Terwijl de meeste 
van ons of aan het praten zijn of het aan luisteren, kan jij dat combineren en weet je 
tegelijkertijd te luisteren en toe te voegen aan het gesprek.  

Ik wil je bedanken voor dat ik af en toe mijn hart mocht luchten bij jou. Want jij 
hebt mij misschien weinig nodig gehad, maar de andere kant op vond ik het heel fijn 
om dingen die mij dwars zaten te bespreken met jou. In zo’n gesprek zei je precies de 
dingen waar ik het mee eens was en dat hielp mij enorm. 
 Sas, je bent een hele fijne medebestuurder geweest, in competitie met Daan 
over de spellingsfouten, altijd op de bootcamp, mijn mede amsterdammer-maar-
dan-uit-amsterdam-zuid (ik zou graag mijn sinterklaas gedicht hier invoegen, maar 
dat bespaar ik je). Ik ben blij dat ik je met regelmaat tegen kom in de Jumbo sinds je 
mijn onderbuuf bent! 
 
Daarna,  
 De commissiewissel. Eerst was Nathalie de enige in een commissie (LASpost), 
maar later voegde Saskia zich bij Symplas. Het was puzzelen maar uiteindelijk 
kregen de meeste eerstejaars een plekje in een commissie en werden alle plaatsen 
gevuld door enthousiaste Atlas’ers.  
 Dit was ook de tijd dat we de selfies naar een volgend niveau tilden. Ware 
fotoshoots volgden en onze Lebowski foto werd 129 keer geliked. Een nieuw record! 
Het was ook de tijd van jarige bestuursleden, en ook dit luidde een nieuwe trend in: 
we wilden allemaal een foto van onszelf als cadeau. De zelfverheerlijking die 
uiteindelijk de kroon spande, was niet eens vanuit Atlas, maar wel voor ons knapste 
bestuurslid. We maakten in samenwerking met Jules vriendjes het ordinaire, 
egostrelende, verborgenpersoonlijkheid-onthullende filmpje getiteld Oh oh die Jules, 
dat we vertoonden bij je moeder thuis.  
 
Jules, 
 Swinkie swagger boy. Altijd op tijd en onze grootste voetbal fanaat. Het eerste 
halfjaar kwam ik je vooral tegen op de atlaskamer. En dan had jij een iphone in je 
hand. Dat was Poel. Ik mocht zwaaien en stil zijn. Socialite dat je bent leek je 



beschikbaar voor alle eerstejaars, ik denk dat er minstens vijf meteen een crush op 
je hadden, en ze tijdens de commissiewissel-opdrachten thuis uitnodigen heeft je 
waarschijnlijk nog drie crushes extra opgeleverd.  
 Jij bent een gek kind, een lolbroek, een viespeuk, totally bezet, en toch een 
grote slet. Jij hebt de meeste praatjes, en daar móest ik me af en toe als voorzitter 
wel aan ergeren. Maar hoe vaak ik ook heb geschreeuwd dat je mond dicht moest, 
uiteindelijk ben ik altijd blij als je je mond weer open trekt. Je bent altijd gevat, gezel 
en daarom heerlijk vermaak voor iedereen.  
 Met je lelijke handschrift was je misschien niet de meest logische keuze voor 
een secretaris, maar al snel bleek dat je, toen je eenmaal terug was uit China, maar 
al te graag zelf álle mail beantwoordde. Dat lijkt een logische taak, maar ik heb een 
maandje je inbox over mogen nemen, en man, ik heb respect voor jou. Alles lezen en 
antwoorden is een pokke werk en dat heb je prachtig gedaan. Wat nog mooier is, is 
dat je niet te beroerd was om de leuke mailtjes met ons te delen. We hebben 
gegrinnikt en gejankt over de e-mailcorrespondentie die jij soms moest 
onderhouden.  
 Jules, jij was ook onze roddelkoning. Keer op keer kwam jij met feitjes 
aanzetten, ik heb je nog nooit kunnen betrappen op foutieve informatie, waar wij 
allemaal geen weet van hadden. Hoe je het doet weet ik nog steeds niet, maar 
iedereen vertrouwt jou na vijf minuten al zijn geheimen toe. Een talent waar je nooit 
misbruik van maakt, en dat maakt jou een sociaal wonder.  
 Afgelopen jaar was voor jou echter meer dan alleen sociaal knuffeldiertje zijn. 
Dat kon je namelijk al. Ik denk dat jij afgelopen jaar in ieder geval beter én slechter 
nederlands bent gaan spreken. Een aantal haagse fraseringen zijn eruit gegaan en 
hebben plaats moeten maken voor ABN, gelukkig verlies jij je persoonlijkheid niet en 
kan ik blijven lachen om hoe je je soms uitdrukt. Daarnaast heb je er in je drukke 
sociale leventje, vier hele goede vrienden bijgemaakt. Jules, ik wil de aankomende 
jaren al jouw roddels horen, het liefst over jezelf. 
 
Het werd winter,  
 We mogen echter de winter niet de schuld geven van de ziektes die we kregen. 
De ziektes kwamen namelijk niet uit de lucht, maar van elkaar. Al het knuffelen, 
kussen en samen eten werd ons uiteindelijk toch te veel. We moesten even fysiek 
meer afstand nemen om de ziektes uit te roeien. Hoe moeilijk het was om niet elke 
vergadering te beginnen met grote knuffels en kussen bleek al snel. Dat is hoe close 
wij zijn geworden in een half jaar.  
 Met de grenzeloze liefde voor elkaar, kwam een klein dipje in de liefde voor 
Atlas. We wilden allemaal studeren, besturen, vrienden en vriendinnetjes 
onderhouden, feesten, drinken, hoge cijfers en het allerbeste voor Atlas. Pffft, stress 
maakte dat besturen even iets minder chill voelde.  
 Gelukkig kwam de kerstvakantie eraan, dat gaf ons een momentje rust en tijd 
om een nieuwe familie te bezoeken. We gingen Sinterklaas vieren in Almelo bij 
Daan’s ouders thuis.  
 
Daan.  
 Daan, excuses voor de spel- en stijlfouten die in dit stuk staan. Ik heb veel 
geleerd van jou het afgelopen jaar, maar ik zal nooit zo’n neerlandicus worden als jij. 
Ik hoop dat je het me vergeeft.  



 Naast nederlands talent, ben je toch een beetje een technisch talent. 
Regelmatig probeerde ik je op dit vlak af te troeven, maar helaas tot nu toe zonder 
succes. De verbeteringen van de site heb je in goede banen geleid. En als onofficieel 
neerlandicus gingen de spelfouten van het HR en de statuten op jouw takenlijst.  
 Die takenlijst van jou, dat leek nog wel eens een hoop. En daar kon jij je dan 
heel druk om maken. Zo veel te doen, zo weinig tijd. Dat was niet altijd helemaal 
terecht. Vaak was het best veel, maar was er ook best genoeg tijd. Er was alleen niet 
genoeg tijd om de zaken uit te voeren met de precisie die jij hebt en graag bij 
iedereen anders ziet. De stress die je jezelf hiermee op de hals kon halen, was 
gelukkig niet voor niets. Dit jaar heb je twee scripties geschreven, meegewerkt aan 
de lay-out van de LASpost en dit alles heeft zich beloond in een baan als docent 
globalisering.  
 De druk die je jezelf kan geven om goed te presteren is niet alleen maar 
geestelijk, maar ook fysiek. We hebben je wel eens een ijdeltuit genoemd. Het moet 
echter gezegd worden dat deze twee eigenschappen sowieso hebben bijgedragen aan 
een thema dat snel een agendapuntje werd: Daan was vrouwen aan het versieren. En 
met succes! Hoi Renee op skype! 
 Daan heeft me onlangs verrast met een nieuwe toevoeging aan ‘Mijn favoriete 
uitspraken van Daan’-lijstje. Het gebeurde op de matchingsdag, waarbij we 
leerlingen van de middelbare school vertellen dat LAS heel leuk en cool is, maar 
waarbij we ook een momentje eisen voor Atlas, dat is namelijk ook heel leuk en cool.  
Na afloop van de dag vertelde je aan me, dat je terwijl ik aan het vertellen was hoe 
leuk en cool Atlas is, je achter me kwam staan met je handen in je zij. Je keek naar 
me en je knikte, en je keek toe of de luisteraars wel goed luisterden. Je stond achter 
me. – En zo heb ik dat ook ervaren Daan. Jij stond van het begin af aan, goede of 
slechte beslissingen, sowieso achter me. Ondanks dat ik dat niet altijd zag of erkende 
heb ik dat wel altijd zo gevoeld. Dat was fijn, dankjewel daarvoor. 
 Ook Daan heeft dit jaar iets nieuws geleerd. Jij heb geleerd schijt te hebben en 
gewoon te genieten. Door je meeste schaamte over boord te gooien, en dat is nodig 
wil je naast mij kunnen lopen, zie ik jou nu nog meer genieten van het leven. Met 
name van poepen en eten. Dus laten we dat blijven doen. Poepen apart, eten samen.  
 
Het jaar ging verder, 
 We moesten na de vakantie op zoek gaan naar opvolging. Plotseling waren alle 
gevoelens van het klaar zijn met Atlas helemaal weg. We waren nog lang niet klaar 
en totaal niet klaar om opvolging te zoeken.  

Het werd nu pas echt heel druk voor iedereen (behalve mij, ik deed yolo), er 
werden scripties geschreven, bij de UU gewerkt, OC genotuleerd, niveau 3 vakken 
gevolgd en meer! Toen dit allemaal succesvol werd afgesloten mochten we op grote 
reis. Dat was fun, want jullie gingen allemaal mee.  
 Dit was de tijd van het jaar van afsluiting. We gingen bij mijn ouders langs om 
het KB samen te stellen, we gingen bij Jules langs om het ABC compleet te maken, 
we gingen via Daan naar het allejaarsweekend... En nu zitten we hier.  
 
Ik blik terug, 
 Op een jaar waarin wij voor de helft de rollen antitraditioneel hebben verdeeld, 
een jaar met ups en downs, een jaar met ruzie en liefde, maar alles samen was wat 
dit jaar tot de ervaring maakte die wij nu altijd bij ons zullen dragen.  



 Het was een jaar met bloed, zweet en tranen, we hebben hard gewerkt, we 
hebben veel bereikt. Ik ben trots.  
 We hebben Atlas verbeterd, we hebben elkaar verbeterd. Ik heb genoten van 
jullie gekkigheid, onze ruzietjes, gedeelde ervaringen, stomme inside jokes, stiekem 
wél gemeende complimentjes en alle knuffels.  
 We waren de zelfverheerlijking waardig.  
 Ik ben blij dat we nog zeker een keer langs gaan bij Nathalie en Saskia en ik 
hoop dat we daarna snel een nieuw project bedenken om elkaar altijd te blijven zien.  
 
Je hoort te eindigen met een quote. Ik ben daar niet zo goed in, dus ik quote graag 
mezelf: 
LOF IT, en vooral LOF JOE 


