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Redactionele 
inleiding

Beste lezer, 

Dit is de tweede editie van de LASpost, ons 
kindje dat met veel bloed, zweet en tranen tot 
stand is gekomen. Een interdisciplinair 
magazine, speciaal voor LASsers. Dit tijdschrift  
kan maar over één ding gaan, en dat is de 
veelheid aan disciplines, onderwerpen en 
contexten waar onze studenten mee te maken 
hebben: de keuze aan onderwerpen om over 
te schrijven is eindeloos. Om de kwaliteit van 
de artikelen niet aan de kwantiteit ten onder te 
laten gaan, heeft de redactie besloten in deze 
editie twee interessante hoofdrichtingen te 
belichten: Biologie en Filosofie. 

Samen met deze nieuwe editie is ook een 
nieuwe (hoofd)redactie tot stand gekomen. Na 
veel discussie over de opzet van de LASpost 
hebben wij gezamelijk besloten om ieder 
magazine op te bouwen rond een leuk en 
veelzijdig thema. Dit thema kan een 
hoofdrichting (zoals deze keer), een 
doodgewoon onderwerp, of een combinatie 
hiervan zijn. 

Voor deze LASpost dus een thematische kern 
van twee hoofdrichtingen. Vanaf de volgende 
editie een verrassend nieuw thema! 

Hoe dan ook, hierbij presenteren wij jullie
het eerste magazine voor LASsers, door 
LASsers. 

Veel leesplezier! 

Karin Lammers, hoofdredactie
Karin.Lammers@las.uu.nl
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Post van Klukhuhn

André Klukhuhn is door zijn interesses nauw verbonden met onze studie. 
Hij heeft scheikunde gestudeerd. Daarnaast heeft hij een brede 
belangstelling voor alles wat het leven te bieden heeft. Scheikunde, 
geschiedenis, kunst en filosofie komen bij hem dan ook allemaal aan bod. Met 
zijn lezing “Liever de Gifbeker” opende hij tot twee jaar geleden het studiejaar 
voor elke LASser. 
Klukhuhn zal de LASpost iedere keer voor ons openen. Dit door middel van een 
brief over het thema, zoals alleen Klukhuhn dat kan. 

Beste redactie,

Allereerst ben ik natuurlijk erg blij te ho-
ren dat het met de LASpost (weer) goed 
gaat. Want een studievereniging zonder 
orgaan, dat is niks, zeg nou zelf. En dan 
nog wel meteen een thema-nummer 
willen maken over filosofie en biologie! 
Nu doet zich bij dat thema wél het pro-
bleem voor dat daar zo verschrikkelijk 
veel over te schrijven valt. Beginnen is 
heel makkelijk, maar probeer er dan 
maar eens mee op te houden.

Eerst dacht ik dat de Griekse filosoof 
Aristoteles wel een goede invalshoek 
zou leveren. Hij was immers één van 
de eerste wetenschappers (vierde eeuw 

v.Chr.) die aan biologie deed en als zo-
danig een inventaris heeft gemaakt van 
de dieren die volgens hem op de aarde 
voorkwamen. Dat Aristoteles geen mo-
derne, maar antieke biologie bedreef 
valt bijvoorbeeld goed op te maken uit 
het feit dat tussen alle dieren die ons 
bekend voorkomen ook de eenhoorn op 
zijn lijstje stond. Hij had er weliswaar 
zelf nooit eentje gezien, zei hij, maar hij 
had wel uit betrouwbare bron vernomen 
dat er zo’n soort beest moest bestaan. 
Of er volgens Aristoteles ook draken be-
stonden weet ik eigenlijk niet, maar dui-
delijk is wel dat het onderscheid tussen 
werkelijke en fabeldieren voor hem nog 
niet zo belangrijk was als wij dat tegen-
woordig  vinden.

Maar toen leek het me eigenlijk leuker 
om wat over de filosofie en de biologie 
van de alchemisten te schrijven. Deze 
filosofenwetenschappers  gingen er (zo’n 
beetje tussen de derde en de achttien-
de eeuw) van uit dat de aarde bezield 
was en er daarom overal spontaan le-
vende wezens konden ontstaan. Expe-
rimenteel bewijs daarvoor vonden ze in 
een mesthoop die na een tijdje vanzelf 
warm begon te worden en waaruit door 
‘spontane generatie’ allerlei kevers, tor-
ren, maden, duizendpoten en andere 
beestjes tevoorschijn kwamen. 
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Het was voor de alchemisten ook dui-
delijk dat als je een glazen retort, als 
een soort kunstmatige baarmoeder, 
met sperma vulde en lang genoeg in 
de warmte van een mesthoop liet staan 
broeien, er een mens (homunculus) uit 
kon voortkomen. Johann Wolfgang von 
Goethe was bijvoorbeeld zo iemand, die 
dan ook in zijn grote gedicht Faust een 
uitgebreide passage aan het scheppen 
van een kunstmatige mens heeft be-
steed. Helaas loopt het met deze ho-
munculus niet best af: hij is diep onge-
lukkig, wil ook niet langer leven en stoot 
de glazen kolf waarin hij rondzweeft te-
gen een rots aan de kust kapot, valt dan 
zelf in het water en verdwijnt als een 
wolk van talloze lichtpuntjes in de duis-
tere diepte van de oceaan, om daar als 
beginsel van alle leven te dienen. Er zijn 
bewonderaars van Goethe die in dit ver-
haal de kern van de evolutietheorie zien, 
bedacht door hun idool nog een halve 
eeuw vóór Charles Darwin en Alfred 
Wallace op dat idee waren gekomen.

Ook interessant zijn de biologische op-
vattingen van de laatromantische filo-
soof Arthur Schopenhauer, die stierf in 
1860, een jaar ná het verschijnen van 
Darwins ‘The Origing of Species’ en dus 
nog niet echt van de evolutietheorie 
op de hoogte kon zijn. Over hoofd- en 
schaamluizen wist Schopenhauer bij-
voorbeeld te melden dat, hoe gecompli-
ceerd de bouw van deze insecten ook 
mag zijn, zij geheel vanzelf en zonder 
eitjes of neten ontstaan zo gauw er aan 
hun levensvoorwaarden – dus een flin-
ke bos haar - is voldaan. De mogelijk-
heid dat de neten zomaar door de lucht 
zouden zweven en zich zo van de ene 
naar de andere mens verplaatsen vond 
hij een onzinnige, maar vooral ‘een hui-
veringwekkende gedachte’. Op het ge-
bied van de erfelijkheidsleer had Scho-
penhauer ook zo zijn ideeën waaraan 
hij graag met stelligheid allerlei conse-
quenties verbond. In sommige landen, 
schreef hij, hebben vrouwen de verwer-
pelijke gewoonte om zware vrachten op 

hun hoofd te vervoeren. Dat moet wel 
een zeer nadelige invloed op de herse-
nen hebben, zodat deze bij die vrou-
wen steeds verder aftakelen. En omdat 
mannen hun intelligentie van vrouwen 
erven, zou zo een heel volk steeds dom-
mer worden.

En nu Charles Darwin toch ter sprake is 
gekomen: hij heeft met zijn evolutiethe-
orie meteen al (en eigenlijk nog steeds) 
de nodige kritiek te verduren gekregen 
van degenen die het bijbelse verhaal 
over de schepping letterlijk nemen. Tij-
dens de eerste wetenschappelijke pre-
sentatie – waarbij Darwin overigens niet 
zelf aanwezig was wegens de begravenis 
van een aan roodvonk gestorven zoon-
tje – werd er weliswaar niet noemens-
waardig gereageerd, maar bij een latere 
bijeenkomst ontstond er groot rumoer 
en liep de daar aanwezige kapitein van 
de Beagle, het schip waarmee Darwin 
naar de Galapagos-eilanden was geva-
ren, met een bijbel in zijn hand de zaal 
rond, almaar roepend: ‘Het Boek! Het 
Boek!’ Darwin leed trouwens ook zelf 
onder zijn eigen evolutionaire opvat-
tingen, al was het alleen maar omdat hij 
zijn geliefde, diep-religieuze echtgenote 
er zo’n verdriet mee deed.

Eigenlijk vind ik het niet doenlijk om een 
keuze te maken uit al die verschillende 
invalshoeken, dus laat ik ze allemaal 
maar staan.

Met vriendelijke groet,

André Klukhuhn

Post van Klukhuhn



W
ie

 is
 d

ie
 L

A
Ss

er
?

05 LASpost

Karin Lammers

Hallo, ik ben Karin Lammers. Inmiddels 
22 jaar oud en derdejaars LAS-student. 
Zoals de meeste van jullie ga ik mijn 
bachelor dit jaar nog niet afronden om-
dat ik enige vertraging heb opgelopen. 
Ik probeer mijn bachelor te halen door 
een hoofdrichting te doen bij biologie, 
maar dat gaat niet helemaal zoals ik het 
wil. Biologie heeft erg veel studenten en 
per cursus maar weinig plaatsen. De tijd 
die ik daardoor over heb probeer ik in te 
vullen met filosofiecursussen. 

Ik ben naar Utrecht verhuisd om creatie-
ve therapie te studeren op een schooltje 
in Amersfoort. Dit beviel me vanaf de 
eerste les al niet, en zo doende ben ik na 
drie maanden gestopt en gaan werken. 
Eerst kwam ik terecht bij Amev op de 
postafdeling en heb daar alle rotklusjes 
opgeknapt; de post rondbrengen, post 
sorteren, formulieren nieten en in enve-

loppen doen. Dag in dag uit. Het laatste 
halfjaar werkte ik in een kledingwinkel-
tje dat zo klein was dat ik het praktisch 
zelf draaiende moest houden. Ik moest 
zelf openen en sluiten en de bazin bel-
de alleen maar op of kwam langs om te 
controleren of alles goed ging. Dit was 
meer mijn ding: het voelde als mijn ei-
gen winkeltje. Toch wilde ik graag weer 
studeren.  

Als ik mijn studie afgerond heb, wil ik 
graag een baan waarin ik biologie en fi-
losofie kan combineren. Er is voldoende 
keus, want bio-ethiek is een groot vak-
gebied. Daarnaast is er ook steeds meer 
behoefte aan biologen die de leek kun-
nen informeren over wat er allemaal in 
het milieu veranderd, door bijvoorbeeld 
klimaatsveranderingen. 

Ik woon nu al ruim drie jaar in Utrecht. 
Eerst in tijdelijke woningen, nu met twee 
katten en een vriend in een zelfstandige 
woning. Ik heb niet alleen twee katten, 
maar ook zo’n dekentje om lekker mee 
op de bank te hangen. Daarnaast kook 
ik graag met de verse kruiden die in mijn 
vensterbank staan. Veel huiselijker gaat 
het voor mij niet worden! 

Dat is wel zo’n beetje alles wat ik over 
mezelf te zeggen heb. Ik hoop hiermee  
het ijs te hebben gebroken voor ieder-
een die me niet kent of herkent. Vanaf 
nu, vraag en groet gerust. Tot ziens!

Wie is die LASser?
Katinka en Karin zijn de nieuwe hoofdredacteur en secretaris van de 
LASpost. Deze studiekrant moet onze studie en alle studenten die daarbij 
horen vertegenwoordigen. Daarom vonden wij het wel op zijn plaats om 
onszelf eens goed voor te stellen. Karin stelt zich als eerste voor, waarna 
Katinka volgt. Bij dezen dus voor iedereen die Karin of Katinka niet kent: 
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Katinka Roosen

Mijn naam is Katinka Astrid Roosen en 
ik ben de enige dochter die mijn ouders 
kregen naast hun drie zonen. Al mijn 
broers worden geadresseerd met R. 
Roosen, daar hun namen Reiner, Rob-
bert en Roderick zijn. Blijkbaar konden 
mijn ouders geen meisjesnaam met een 
“R” naar hun tevredenheid vinden. Op-
gegroeid omringd door jongens, heb ik 
een broer die meer houdt van winkelen 
dan ik, een broertje dat mij in geen en-
kele sport kan verslaan en een oudste 
broer die mij advies geeft over kleding, 
sieraden en make-up – een omgedraai-
de wereld.

Allebei mijn oudere broers deden het 
Atheneum en gingen daarna studeren, 
dus het was helemaal geen bijzondere 
zaak toen ik mij inschreef bij LAS. Maar 
er was toch enigszins gegniffel bij be-
trokken, toen mijn drie jaar oudere broer 
tegelijkertijd met mij zijn propedeuse 
binnenhaalde. Als je alleen met jongens 
opgroeit, verandert alles al gauw in een 
wedstrijd.

Ik woon sinds een half jaar op de Wa-
rande in Zeist, een kwartiertje fietsen 
naar de Uithof. Ik heb negen huisgeno-
ten, gezellige mensen om tijd mee door 
te brengen, als ik de moeite neem me 

van de tv los te scheuren (ik geef het 
grif toe – ik ben een tv-verslaafde).
 
Ik speel een beetje badminton, ben op 
zoek naar een honkbalvereniging, kijk 
veel tv, lees boeken en schrijf amateu-
ristische sciencefiction verhalen. Ik ga 
uit met vriendinnen, soms naar feesten 
waar mijn broer de DJ (Fused Funk) is. 
Ik volg LAS met het oog op de master 
Applied Ethics, toegepaste ethiek, in het 
bijzonder toegepast op de overheid. Zon-
der zeker te weten of het er ooit van zal 
komen, hoop ik later bij een uitgeverij 
te werken met filosofen – verhaalchirurg 
noemen schrijvers het – waar ik hen be-
geleid bij het schrijven van hun teksten. 
Het mag duidelijk zijn dat ik dus niet al-
leen aan de LASpost  meewerk omdat 
iedere studie zijn eigen krantje hoort te 
hebben, maar ook omdat het goed op 
het CV  staat.

Dat is wel zo’n beetje alles wat er over 
mij te zeggen valt. Laat ook eens wat 
van jezelf horen en misschien tot ziens!

Ben jij ook één van die 
LASsers die niet bij iedereen 
bekend is?
 
Of geniet je ervan om over 
jezelf te vertellen? 

Dat kan! 

Stuur een mailtje naar:
laspost@usatlas.nl.
 
Misschien sta jij dan 
volgende keer wel met je kop 
in de LASpost!        
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Lastips

LAStips

Universiteit
Cursusinschrijfdagen

BèTAWETENSCHAPPEN
  periode 4: 12-02
 
GEESTESWETENSCHAPPEN
Godgeleerdheid  periode 3 en 4:
  04-11 t/m 07-12
Letteren        periode 3 en 4:  

12 t/m 30 -11 
Wijsbegeerte   periode 3 en 4:

12 t/m 30-11 

GEOWETENSCHAPPEN    
      periode 3: 4-11 t/m 7-12
      periode 4: 11-02 t/m 22-02
 
RECHTSGELEERDHEID, ECONOMIE 
EN BESTUURS & ORGANISATIE-
WETENSCHAP 
Rechtsgeleerdheid    periode 3 en 4:

12-11 t/m 30-11  
Economie       periode 3 en 4: 
  04-11
USBO        periode 3 en 4:  
  04-11 t/m 30-11 

SOCIALE WETENSCHAPPEN
periode 3 en 4: 05-11 t/m 30-11 

Voor de meeste faculteiten kun je je 
inschrijven via: 
www.uu.nl/osirisstudent. 

LET OP! Bij sommige faculteiten kan 
je je maar eens per semester 
inschrijven. Voor cursussen binnen 
deze faculteiten moet je je nu dus al 
inschrijven voor de rest van het jaar!

Utrecht
Uit-agenda

CAMERETTEN (di 11 dec)
Finaletournee . Theo Maassen, Plien 
& Bianca, Brigitte Kaandorp, Hans Li-
berg en Herman Finkers. Zij, en vele 
anderen, waren ooit finalist van Ca-
meretten. In deze voorstelling ziet u 
de finalisten van Cameretten 2007! 
Voor meer info: 
www.stadsschouwburg-utrecht.nl

SUPERSTIJL (vrij 14 dec) 
Een Superstijlfeest is als geen an-
der of eigenlijk als alle anderen. Zo 
hebben dj’s Random (Superstijl) en 
Gary Global (90’s Now!) circa 60 mu-
ziekstijlen klaarliggen en de keus is 
aan jullie wat er wel en niet gedraaid 
wordt. Gewapend met je eigen stem-
pas kun je elk kwartier d.m.v. een di-
gitaal stemsysteem stemmen! 
Voor meer info: www.tivoli.nl

GLUREN BIJ DE BUREN (zo 16 dec) 
Op deze Culturele Zondag kun je een 
cultureel kijkje nemen in 79 huiska-
mers in 10 Utrechtse wijken. Er zijn 
ruim 300 optredens en alles is gratis 
te bezoeken! Je kunt kiezen uit vro-
lijke kleinkunst, klassieke zang, semi-
akoestische trashmetal en nog veel 
meer. Voor meer info:   
www.culturelezondagen.nl

BATTLE OF THE SExES (vrij 21 dec)
De Heideroosjes zijn bezig met een 
bijzondere concerttour: Battle of the 
Sexes. Voor meer info: www.tivoli.nl

HANS TEEUWEN (zo 10 feb)
Hans Teeuwen keert terug op het po-
dium. Dit keer om te zingen! Voor 
meer info: www.tivoli.nl



Column
Door: Linda Rijkhoek

Universitair student. Klinkt prachtig als je er zo 
over nadenkt en menigmaal staan mensen er dan 
ook van te kijken als ik uitleg: ‘Nee liberal arts, 
dat is geen kunstacademie, dat is een hele brede 
universitaire studie’. Gelijk gestegen in waarde 
wordt er dan verwacht dat ik heel de avond slim-
me opmerkingen maak, dat ik alles weet over 
het nieuws en dat ik wijn drink in plaats van bier. 
Nou tjonge valt dat dan tegen. Ondanks dat ik 
tot de hoog opgeleide bevolking behoor, voel 
ik me vaak allerminst intelligenter dan anderen, 
vooral als het gaat over gebieden als het nieuws 
en het bezoeken van musea. Zo zie je maar weer 
hoe een woord associaties op kan roepen. Ben 
je student, dan wordt verwacht dat je slap lult, 
veel slaapt, stapt etc. Maar laat je het woord 
student achterwege en studeer je ‘aan de uni-
versiteit’ dan denkt men gelijk heel anders over 
je. Afgelopen weken heb ik nachtenlang wakker 
gelegen over de mate waarin ik afwijk van deze 
associaties. Kijk ik echt niet genoeg publieke om-
roep? Bezoek ik niet genoeg musea? Heb ik niet 
genoeg politieke kennis? Aanleiding voor deze 
twijfel was een tentamen cultuur, waarin werd 
aangegeven dat hoge cultuur (o.a. musea en 
opera) aan het verdwijnen is omdat zelfs hoger 
opgeleiden de voorkeur geven aan populaire 
cultuur(uitingen) als popmuziek, film en musical. 
Is dat erg? Geschokt was ik toen ik ontdekte dat 
ook ik popmuziek nog altijd minder geleerd vind 
klinken dan klassieke muziek. Ook heb ik stiekem 
het idee dat het niet juist is dat ik de films in 
de bioscoop meer waardeer dan die in het film-
huis. Zou dit betekenen dat het merendeel van 
ons land geen kwaliteit weet te waarderen? Of 
wordt het tijd om nieuwe kwalitatieve eisen te 
stellen en zo het populaire tot de hoge cultuur 
te verheffen? Ik weet dat ík in ieder geval nog 
steeds het idee heb dat ik af en toe eens een 
museum MOET bezoeken.. mijn broertje heeft dit 
al van zich afgezet. ‘Lin, als ik iets wil leren dan 
lees ik een boek, maar als ik vermaakt wil wor-
den dan kijk ik gewoon tv hoor..’
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Alle activiteiten 
op een rijtje

ONE NIGHT IN M’STREECH (13 dec)
Hebben jullie zin om een nachtje door 
te halen in Maastricht, een van de 
bruisende metropolen die Limburg 
rijk is? We spreken om 18:00 af op 
Utrecht Centraal om dan met z’n allen 
met de trein naar Maastricht te gaan. 
Hier gaan we dan eerst naar Winter-
wonderland waar je kunt schaatsen, 
in het reuzenrad kunt gaan en na-
tuurlijk gluhwein kunt drinken. Als we 
‘t gezien hebben in winterwonderland 
gaan we de stad in tot de volgende 
ochtend. Lijkt me wel duidelijk toch?

MExICAN CHRISTMAS (18 dec)
Een LAS-feestje als van ouds, dit 
maal in samenwerking met onze roze 
Alias vrienden. Kom allen op 18 dec 
naar “Le Noir” op de kromme nieuwe 
gracht 18. Vanaf een uurtje of 10 is 
iedereen welkom!

24-UURS KERSTWORKSHOP (21 dec)
Wil je met een enthousiaste groep in 
24 uur een voorstelling bedenken, in 
elkaar zetten en uitvoeren? Kom dan 
naar de workshop en er zal onder de 
bezielende leiding van onze regisseu-
se Marike vrijdagmiddag  om vijf uur 
in toneelzaal naar de Kleine Hemel 
aan de Oudwijkerdwarsstraat 106 en 
begin aan deze uitdaging! Kosten zijn 
10 euro, incl. twee maaltijden (en 
overnachting :D)!

Voor meer activiteiten of updates over 
deze activiteiten: www.usatlas.nl



Is het gebruik van 
dieren voor 

wetenschappelijk 
onderzoek 

gerechtvaardigd?
Door: Katinka Roosen

Voor de 75ste keer in de geschiedenis 
van de Nobelprijs is deze uitgereikt aan 
wetenschappers voor onderzoek waarbij 
gebruikt wordt gemaakt van dierproe-
ven. In dit geval ging het om een nieu-
we technologie voor het uitschakelen 

van specifieke genen in muizen. Vorig 
jaar zijn er wereldwijd 603.741 geregis-
treerde dierproeven gedaan op 579.248 
proefdieren, en hoewel hier geen enkele 
mensaap bijzat, waren wel kippen, ko-
nijnen, paarden en honden onderhevig 
aan de wetenschappelijke testen. 46,6% 
van alle proefdieren bestond uit muizen.  
Door de KvW, Keuringdienst van Waren, 
is bij alle proefdieren de mate van onge-
rief gemeten.

Uit onderzoek kwam een cijfer van 0,3%  
voor proefdieren die zeer ernstig onge-
rief zijn ondergegaan. Slechts 8% van 
de dieren worden na de proeven in le-
ven gehouden.  » 
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Debat: Bio-ethiek 
Elke editie zal er een debat worden voortgezet in de LASpost. Dit gaat als 
volgt te werk: in de LASpost kan je de stelling voor de volgende editie 
vinden. Op de ATLAS-website zie je deze stelling terug. Op de site kun je 
stemmen en je opmerkingen achter laten over de stelling. De LASpost zal 
uit al deze opmerkingen een selectie maken om deze in de krant te 
plaatsen. 
Ga dus snel naar de website en reageer!
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Rondom de 
universiteit
De biologische 

groentetas!
Door: Karin Lammers

In het U-blad las ik over de groente-
tas. Iedere maandag voor € 5,50 kan 
je in het Ruppert een groentetas ha-
len. Alles biologisch en uit Nederland. 
Dit wilde ik wel een keer proberen! 

De hele boel krijg je mee in een kar-
tonnen tasje met recepten erbij. 
Thuis kwam ik aan en pakte de boel 
uit. Flinke krop andijvie, hmm lekker 
stamppotje van maken. Trostomaten, 
altijd handig. Bos radijsjes, echt zo-
iets wat ik nooit koop. Een heleboel 
peren, blijkbaar krijg je ook fruit. En 
een stuk of 10 pastinaken. Het laat-
ste wat ik uit de tas haal is een groen 
briefje met recepten. 

Op het briefje staat een korte uitleg 
bij elke groentesoort, blijkbaar ben ik 
niet de enige die niet weet hoe pas-
tinaak klaar gemaakt moet worden, 
en recepten. Aan deze recepten is te 
zien dat de meeste klanten vegeta-
risch zijn. Nou lust ik wel een flink 
stuk vlees en ben ik meestal niet gek 
op biologisch, hoewel dat eerder met 
de mensen die erop afkomen te ma-
ken heeft. Maar vijf euro voor zo’n 
hoeveelheid groente en fruit is zeker 
de moeite waard. Voor iedereen die 
elke dag kookt, of in een studenten-
huis woont waar veel samen gegeten 
wordt, is de groentetas ideaal!

Iedere maandag op te halen in de gang van 
het Ruppertgebouw. 
Bestellen op: www.groentetas.nl

Rondom
 de universiteit

77% wordt gedood tijdens of meteen 
na het einde van de proef uit dier-
vriendelijkheid. 

Dierproeven spelen in het medische 
onderzoek een belangrijke rol. Men  
kan niet met mensen experimente-
ren om een medicijn of vaccinatie te 
ontwikkelen. Dierproeven redden ve-
len mensenlevens, en verbeteren de 
levenskwaliteit van de mens. Door 
middel van dierproeven zijn we meer 
over de menselijke psyche te weten 
gekomen en ook over de werking van 
de dieren(wereld) zelf. De Nederland-
se en Europese wetten zijn erop ge-
baseerd dat deze kennisverwerving 
waardevol genoeg is om dierproeven, 
waar nodig, toe te staan. 

Voor meer info:

• http://nl.wikipedia.org/wiki/Alternatieven_ 
   voor_dierproeven op 9 oktober 2007 
• http://www.informatiedierproeven.nl/ 9   
   oktober 2007 

Stelling volgende 
editie:

Nog een paar winters en we heb-
ben geen verwarming meer no-
dig. Dat is waar ons klimaat heen 
gaat

Wil je stemmen op deze stelling kijk 
dan op www.usatlas.nl. 

Leuker nog is de website gebruiken 
om je stem te onderbouwen. Waar-
om is de stelling waar of niet waar? 
Nemen we de klimaatsveranderingen 
niet serieus genoeg en is het tijd dat 
er echt wat gaat gebeuren, of is de 
hele boel een opgeblazen luxepro-
bleem wat in praktijk allemaal wel 
mee zal vallen. 
 



Liftend naar Berlijn!
Door: Linda Rijkhoek & Nura Rutten

De opzet was om in het weekend van 21 
september liftend richting Berlijn te 
vertrekken. Tien enthousiaste LAS-
koppels racend tegen twintig dol-
dwaze filosofen.. Helaas waren onze 
grote vrienden te bang om nog mee 
te doen, waardoor de enige twee filo-
sofen gedoemd waren tot de volgauto. 
We kunnen dan dus ook alvast verklap-
pen dat ATLAS de wisselbokaal weer in 
zijn macht heeft, in ieder geval als er 
nog een wisselbokaal zou zijn. Wegens 
‘beestjes(?!)’ is deze echter vorig jaar in 
de prullenbak beland van de winnende 
filosoof, waardoor dit jaar een nieuwe 
bokaal in dienst is getreden. Creatief als 
onze volgauto was, heeft een Burger-
king-beker de oude bokaal vervangen. 

Om acht uur stonden we dan eindelijk 
klaar op Utrecht Centraal. Nadat (en bij 
sommigen voordat) het startsein was 
gegeven vertrok iedereen, dan wel 
rennend of strompelend, richting 
Enschede om daar de grens over te gaan. 
Behalve Yuri en Roanne, die vol goede 
moed richting Arnhem zijn gereden. Na 
vijf uur, toen iedereen al ruimschoots in 
Duitsland was, sjokten zij nog steeds op 
een landweggetje tussen de koeien 
genietend van de natuur. Voor hen liep 
het traject verder ook niet voorspoedig. 
Onbekend met de filosofen in de volg-
auto vroeg Roanne de twee vreemde 
mannen in een busje met haar liefste 
blik om een lift. Jammer genoeg trapten 
zij daar niet in en je kunt wel raden dat 
zij pas na middernacht in Berlijn aan de 
waterpijp konden lurken. Bij de rest ging 
het allemaal prima, behalve misschien 
Ruben en Laurie die door twee mannen 
in een BMW via een omweg Duitsland in 

zijn gesmokkeld. Snelheid voor 
veiligheid was niet zoals de lifthand-
leiding zei! 

Vooral bij Martinus en Janna ging het 
rap, de triomf was ook groot toen zij in 
een Chrysler langs de camper met Sjef 
en Pauline scheurden. Even zwaaien en 
weer verder. En ja, ze kwamen dan ook 
als eerste aan (omdat ze in het centrum 
zijn afgezet en niet, zoals liftmeester 
Tijs tot op de dag van vandaag nog 
dwarszit, op het vliegveld aan de 
andere kant van Berlijn). De liften 
bestonden onder andere uit ritjes van 
Apeldoorn naar Berlijn in een koekblik 
tussen de reservewielen (Linda & Tijs), 
een korte maar heftige lift van een 
Gooische autocoureur (Laurens & Nura) 
en stinkende vrachtwagenchauffeurs met 
pornokalenders (Jacintha & Lucas). De 
technieken? Met bordjes langs de weg, 
auto’s tackelen bij stoplichten, meisjes 
met onschuldige blikken bij tankstations 
laten bemiddelen en natuurlijk de alom 
bekende duim. 

‘Hij leeft nog’

Eenmaal aangekomen smaakte het 
goedkope bier en de pizza’s van onze 
nieuwe vriend Ali als door God gezon-
den. Enkele halve liters later zaten we 
aan de waterpijp en liepen we half Ber-
lijn door op zoek naar een tent zonder 
entree, wij gierige LASsers. Toen deze 
zoektocht niet succesvol bleek te zijn is 
de helft gaan slapen en de andere helft 
heeft zich laten ophitsen bij een trans-
genderparty. Als souvenir vonden ze het 
nodig om enkele verkeersattributen en 
een glasplaat mee te nemen. Hier mocht 
Tijs dan ’s nachts in bed op passen.

»
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De vrije dag begon daarna vroeg en 
educatief met een leerzame wandeltocht 
door Berlijn onder leiding van een (über)
enthousiaste Australiër. Wij denken dat 
hij een carrière op de planken is misge-
lopen. We hebben gebouwen bekeken, 
muren bewonderd (één in het bijzonder) 
en refill cola gedronken (wij gierige LAS-
sers). Aangezien de zon scheen zijn we 
daarna op het gras in Lustgarten beland 
met als vermaak acrobatiek van Bas en 
Tijs. Nooit geweten dat een radslag zo 
ingewikkeld was. 
 
Daarna werd de nacht ingeluid met 
een feestelijk maal in een van de vele 
restaurants die Berlijn rijk is. Het was 
smullen geblazen, en net als de avond 
daarvoor, was er bier. Heel veel bier. Het 
feestgedruis verplaatste zich later naar 
een hippe loungebar waar we ons met 
wederom bier en variaties op Hints een 
luttel uurtje of wat hebben vermaakt. 
Daarna hebben we ons toch overgege-
ven aan het betalen van entree en zijn 
we beland in het skate-doolhof ‘Cassio-
peia’ vol drum ’n bass en andere elek-
tronische deuntjes. Hier vond een van 

de weinige filosofen het nodig om een 
klimmuur op te klimmen en onder het 
neusje van de bewakers van vier meter 
naar beneden te vallen. Hij leeft nog. 
 
Dat het een geslaagde avond was merk-
ten we de volgende dag allemaal aan 
onze hoofden en aan de moeite om uit 
bed te komen. Toch moesten we weer 
liftend naar huis. Dit ging bij allen van 
een leien dakje, tot grote spijt van de 
volgauto. Wederom waren zij overbodig. 
Op een verkwikkend rendez-vous op een 
parkeerplaats en misleidende smsjes na 
kwam iedereen weer veilig aan in thuis-
haven Utrecht. 
 
We hopen dat we volgend jaar wat meer 
concurrentie kunnen verwachten van 
onze mede-geesteswetenschapers. We 
hebben de kartonnetjes al weer klaar 
liggen. 

A
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De ontdekking van 
fossielen

Door: Karin Lammers

“In het begin schiep God de hemel en 
de aarde. De aarde was woest en leeg; 
duisternis lag over de diepte, en de 
geest van God zweefde over de 
wateren..... God zei; ....’Maar aan alle 
wilde beesten, aan alle vogels van de 
lucht en aan alles wat dierlijk leven 
heeft, geef Ik al het groene gewas als 
voedsel.’ Zo gebeurde het. God bekeek 
alles wat Hij gemaakt had, en Hij zag 
dat het heel goed was.” 

God zag dat het goed was, daar moest 
de mens het maar mee doen. Voor een 
tijd ging dit redelijk goed. Mensen von-
den verklaringen voor de wereld om 
hen heen in de bijbel, later ontstond de 
twijfel. Niet of God wel of niet bestond, 
maar wel hoe de wereld samen met de 
bijbel verklaard kon worden. De vroege 
wetenschappers probeerden een com-
binatie te maken tussen de wereld om 
hen heen en de bijbel. Dit leverde al 
snel problemen op, problemen op vele 
verschillende gronden. Dit artikel gaat 

over een specifiek probleem: de zoek-
tocht naar verklaringen voor fossielen. 
Fossielen kunnen geen uitgestorven die-
ren en planten zijn, dan zou God wezens 
hebben gemaakt die niet volmaakt ge-
noeg waren om te overleven. Dit klopt 
niet met de gedachtes die er toen wa-
ren over God, er kon niets onvolmaakts 
uit zijn handen voort zijn gekomen. Er 
moest dus een andere verklaring zijn, 
op de vraag: Wat zijn fossielen? De bij-
bel heeft het over de zondvloed, de fos-
sielen kunnen toen ontstaan zijn. Noach 
moest één paar van elk dier meenemen, 
toen zijn dus veel dieren gestorven. 
Maar waarom worden er dan plant en 
diersoorten gevonden die nu niet meer 
bestaan? 
       
Het enige antwoord leek te zijn dat fos-
sielen dieren en planten waren die sim-
pelweg nog niet ontdekt waren. Ergens 
ver weg zou er wel een dergelijk beest 
rondlopen, dat kon niet anders. Er was 
nog geen wereldwijde communicatie, 
waardoor men ook geen idee had over 
wat er zich precies afspeelde aan de an-
dere kant van de wereld, wat voor die-
ren daar leefden en al helemaal niet wat 
voor fossielen daar werden gevonden. 
‘Die grote mammoet vinden we wel een 
keer, hij is gewoon ver weg gelopen.’ 
       
Maar er was nog een probleem: fossie-
len werden niet alleen in de grond en in 
de zeebodem gevonden, maar ook op 
bergtoppen en middenin stenen. Ze von-
den op de gekste plekken de vreemdste 
fossielen (tussen gebruiksvoorwerpen, 
dieren en planten werden toen geen on-
derscheid gemaakt). De fossielen op de 
bergtoppen verklaarden wetenschap-
pers door te zeggen dat pelgrims die 
achter hebben gelaten of doordat de 
zondvloed zo hoog gestegen is.

Het pelgrimsverhaal bleef toch vreemd. 
»
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Hoe kwamen die pelgrims aan al die on-
bekende plant en diersoorten? Ook het 
zondvloedverhaal bleef omstreden, want 
waar kwam al dat water vandaan en 
waar is het vervolgens heen gegaan? 

‘Ze konden nog niet ac-
cepteren dat God onvol-
maakte wezens op aarde 
zou hebben gezet’ 
 
Voor het vinden van fossielen in stenen 
en sedimenten had een toenmalige we-
tenschapper, Steno (1638-1686), een 
verklaring bedacht. Er is volgens hem 
in de aarde een vormende kracht werk-
zaam, vis plastica, die allerlei structuren 
voortbrengt. 

Volgens de vis plastica theorie bestond er 
geen stoffelijk verband tussen een (mo-
derne) vis en een fossiele vis. De theorie 
verklaarde wel een verband, maar meer 
in de zin van ‘verborgen verbanden in 
de kosmos’. Er werd vaak gedacht dat 
fossielen magische of medische krach-
ten bezaten. Maar ook wel dat het reu-
zen en mythologische figuren waren. 

De fossielen uit stenen en sedimenten 
zagen er niet uit alsof ze daar binnenin 
waren ontstaan. Dit kon men zien door de 
fossielen te vergelijken met wortels van 
bomen die groeien in rotsachtige onder-
grond: deze groeien sterk verwrongen. 
Steno’s conclusie was dat haaientanden 
die veel gevonden werden in sedimen-
ten daar pas later in de terecht zijn ge-
komen. 

Om zijn gevonden problemen opnieuw 
te verklaren stelde Steno een model op 
over de sedimentenlagen. Met zijn mo-
del, waar ik hier verder niet op in kan 
gaan, legde Steno de grondslag voor de 
verklaring die wij tegenwoordig geven 

voor fossielen. Een andere wetenschap-
per, Hooke (1635- 1703), werkte het 
model van Steno verder uit en verkon-
digde dat fossielen resten zijn van plan-
ten en dieren die ooit geleefd hebben. 
Zo denken we er nu over, maar Hooke 
kwam daar te vroeg mee. In zijn tijd 
bleven de meningen over fossielen ver-
deeld men had nog problemen met het 
idee van uitstervende dieren. Ze konden 
nog niet accepteren dat God onvolmaak-
te wezens op aarde zou hebben gezet. 

Hooke accepteerde dit wel, hij had al-
leen problemen met het aannemen van 
de zondvloed als reden voor het ont-
staan van fossielen. Dit stond in het mo-
del van Steno waar Hooke op door was 
gegaan. Volgens Hooke kon het niet dat 
tijdens de goddelijke gebeurtenis van 
de zondvloed alle andere natuurwetten 
van God niet meer golden. Het water tot 
aan de hoogste bergtoppen kon volgens 
Hooke dus niet waar zijn. Ook zocht hij 
naar een verklaring voor het ontstaan 
van de verschillende sedimentlagen uit 
het model van Steno. Zijn oplossing was 
aardbevingen. 

Hooke woonde in Engeland, het grootste 
deel van Europa stond nog sterk ach-
ter de zondvloed als verklaring. Wat zich 
buiten Europa afspeelde was nauwelijks 
bekend en dit maakte een discussie over 
een wereldwijd ‘probleem’ moeilijk. De 
discussie over fossielen is nog lang door 
gegaan binnen Europa, en is nog steeds 
gaande. Vele wetenschappers gaan er 
vanuit dat fossielen niet door een god-
delijke gebeurtenis verklaard kunnen 
worden maar wel door een langdurend 
(eeuwig) proces. Zo ontstond een hele 
tak van wetenschap waar we vandaag 
de dag nog mee bezig zijn: evolutiebio-
logie.  

Voor meer info: 

• Prof. Dr. Bert Theunissen ,“Evolutiebiologie   
en haar historische en wetenschapsfilosofische 
achtergronden, Syllabus Geschiedenis, ”  2006
• Scott Freeman, “Evolutionary analysis” 

Biologie
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Atlas op de kaart 
zetten

Door: Tijs van Kessel

In de eerste editie van de Laspost heb-
ben wij ons als bestuur kunnen voor-
stellen. Het lijkt ons interessant voor 
jullie om ditmaal aan te geven waar wij 
mee bezig zijn en onze vorderingen te 
beschrijven. 

Ik wil dit stuk aanvangen met een heu-
gelijke mededeling: we zijn in het bezit 
van een bestuurskamer! Na de bezet-
ting van het studenten service centrum 
begin september hebben wij bijna drie 
maanden lang moeten lobbyen met als 
resultaat kamer 2.08 op de Drift 21 in de 
binnenstad. Op maandag en donderdag 
tussen 11:00 en 17:00 zullen wij aanwe-
zig zijn in de kamer. Je kan langskomen 
om je ledenpas op te halen, maar ook 
om vragen te stellen, kritiek te spuien of 
een kop koffie te drinken.

‘Dit geeft maar weer eens 
aan dat de LASser actief 
is’

De eerste maanden van ons bestuur 
stonden niet alleen in het teken van het 
verkrijgen van een kamer. Het is een 
traditie dat een bestuur dat net is aan-
getreden een borrel geeft voor andere 
besturen. Dit zorgde ervoor dat we vele 
avonden per week kwijt waren met het 
bezoeken van deze borrels. Dit stond ui-
teraard in het teken van het op de kaart 
zetten van Atlas, maar ongezellig konden 
we het niet noemen. Het feit dat het bier 
gratis was maakte het al helemaal LAS-
tig om thuis te blijven. Ook wij hebben 

een borrel gegeven voor andere bestu-
ren. Tijdens zo’n borrel staat het bevei-
ligen van een aantal objecten centraal. 
Veel dank gaat uit naar de beveiliging, 
bestaande uit potige en minder potige 
LASsers, die onze spullen fier hebben 
bewaakt. Tevens heeft onze activiteiten-
commissie Blast flink haar best gedaan 
om iedereen te voorzien van drankjes.

Verder kunnen we melden dat we nu 
een contract hebben met studieboeken.
com. Deze leverancier is in staat prak-
tisch elk boek te leveren, wat erg handig 
is voor een opleiding als LA&S, waarbij 
elke student weer andere vakken volgt. 
Als je een boek op de lijst wilt hebben 
stuur dan een mailtje naar Alette: on-
derwijs@usatlas.nl. Waarom een boek 
kopen via ons en niet via Broese? We 
kunnen grote kortingen op boeken ga-
randeren! Een korting van 25 procent 
is niet heel ongebruikelijk en dit scheelt 
dus aanzienlijk.

Verder hebben we onze eerste Algeme-
ne Ledenvergadering gehad. Deze ALV 
is bezocht door maar liefst 50 mensen. 
 »
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Dit is een aantal waar grotere vereni-
gingen niet eens op durven te hopen. 
Dit geeft  maar weer eens aan dat de 
LASser actief is en zich graag met be-
langrijke en minder belangrijke zaken 
bemoeit. Dit werd tijdens de ALV nog 
duidelijker toen er een aantal pittige 
discussies losbarstten. Tijdens deze 
ALV zijn ook de commissies gewis-
seld. Tijdens deze wissel werd ook de 
24-uurs opdracht van de commissies 
gepresenteerd. Zo is de feestcom-
missie in extravagante kleding op 
het strand het dansje van bearforce 
1 gaan doen. De reiscommissie heeft 
het klaargespeeld om in 24 uur naar 
Keulen, Maastricht en Brussel te rei-
zen en tevens een rondje Limburg te 
doen. Al met al kan er gesteld worden 
dat het laatste deel van de ALV erg 
vermakelijk was.

Verder wil ik nogmaals wijzen op het 
belang van de website die we in het 
begin van het jaar geïntroduceerd 
hebben. Voor ieder lid is het nu mo-
gelijk een account aan te maken. Als 
je eenmaal al je gegevens hebt in-
gevoerd en een foto geupload hebt 
kunnen wij je ledenpas maken. Dus, 
zonder een account op de website, 
geen ledenpas! Verder moet je je 
voor sommige activiteiten aanmelden 
op de website, hou deze dus goed in 
de gaten!

Het enige dat mij rest te zeggen is 
dat we fier door zullen gaan om een 
goede studievereniging op poten te 
zetten. Kijk regelmatig op de website 
voor de activiteiten van de verschil-
lende commissies en geef je op. Te-
vens zijn we bezig met het opzetten 
van een sportcommissie. Heb je in-
teresse om deel te nemen aan deze 
commissie, laat het mij dan weten op 
secretaris@usatlas.nl. Tot snel op één 
van de Atlas-activiteiten! 

Alette, Bas, Jory, Marien en Tijs

Commissies
Even kort

GouLASh 
GouLASh is de theatergroep van At-
las. Workshops, audities, poppenkast, 
improvisatievoorstellingen, straat-
theater en Shakespeare worden niet 
uitgesloten. Vaststaat dat er mooi 
theater gemaakt en hopelijk ook veel 
passie overgedragen gaat worden!

Blast
Geen studievereniging zonder activi-
teitencommissie, dus ontbreekt deze 
ook bij Atlas niet! Zoals de naam al 
aangeeft, organiseren wij alle acti-
viteiten, behalve feesten en reizen, 
waar aparte commissies voor zijn. 

LASpost 
Dit spreekt voor zich: deze commissie 
heeft ervoor gezorgd dat dit blad bij 
jullie allen op de deurmat is beland!

LAS Fiestas 
Las Fiestas is de feestcommissie. 
Een paar keer per jaar organiseren 
wij onvergetelijke feesten. Een echte 
LASser komt naar de feesten van LAS 
Fiestas!

Last Minute 
Last Minute, de reiscommissie van 
Atlas, zorgt dat je niet het hele jaar 
thuis hoeft te zitten en neemt je over-
al mee naartoe!

Introductiecommissie 
De introductiecommissie behoeft zelf 
eigenlijk geen introductie meer. Deze 
commissie is natuurlijk verantwoor-
delijk voor de geweldige intro’s!

Bestuur aan het w
oord



Omwille van de plicht
  Door: Karin Lammers  
   

Heb je ook van die dingen die je altijd 
al heb willen weten? Wat was Pluto ook 
alweer voor planeet, hoe is DNA opge-
bouwd of wat voor wereldbeeld had die 
filosoof nou ook alweer? Als het goed is 
kan ik één van die vragen hier beant-
woorden: Hoe zat dat ook alweer met 
die Kant? 

Kant’s hele theorie draait om ‘handelen 
uitsluitend omwille van de plicht’. Het 
woord ‘uitsluitend’ uit de vorige zin is 
een belangrijk maar ook lastig onder-
deel van de theorieën van Kant. Als de 
handeling ook maar enigszins in eigen 
belang is, zal dit niet uitsluitend om-
wille van de plicht zijn. Kant is niet uit 
op een handeling die in overeenstem-
ming is met de plicht maar een hande-
ling die enkel omwille van de plicht is. 
Deze plicht ontstaat volgens Kant uit de 
rede. “Dat wij van de gezindheid om te 
handelen omwille van de zuivere plicht 
geen enkel zeker voorbeeld kunnen 
aanvoeren, en dat, hoewel menig maal 
gehandeld wordt in overeenstemming 
met wat de plicht gebiedt, het toch altijd 
twijfelachtig is of het eigenlijk omwille 
van de plicht gebeurt en dus een morele 
waarde heeft.”

Kant was dé filosoof van de Verlichting, 
hij was op zoek naar de waarheid met 
behulp van de rede. In de tijd waarin de 
Verlichting ontstond was de waarheid, 
de waarheid van God. De wetenschap 
zorgde ervoor dat er veel tegenstrijdig-
heden gevonden werden in het woord 
van God. Dit gaf aanleiding voor het zoe-
ken naar ‘nieuwe’ waarheden. Kant was 
hier al vroeg mee bezig, hij is op zoek 
gegaan naar wat zonder uitzonderingen 
‘goed’ is,  en dus niet enkel ‘goed’ door-

dat het in de Bijbel staat. Hij vindt hier-
voor ‘de goede wil’. Volgens Kant is de 
wil, als deze aanzet tot het ‘goede’, het 
enige wat zonder uitzondering als goed 
beschouwd kan worden. 

Een wil is meer dan alleen een wens of 
een intentie om iets te doen, een wil is 
het handelen volgens principes. Van een 
wil is alleen sprake als je alle middelen 
inzet die in je macht liggen om het doel 
te bereiken. Een vereiste aan de wil is 
het zijn van een redelijk wezen, alleen 
vanuit de rede kan men komen tot een 
wil. Onze rede zorgt ervoor dat wij kun-
nen bedenken wat de morele wetten in-
houden, deze principes over kunnen ne-
men en hier vervolgens naar handelen. 
»
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“Elk ding in de natuur werkt volgens wet-
ten. Alleen een redelijk wezen heeft het 
vermogen volgens de voorstelling van 
de wetten, dat wil zeggen: volgens de 
principes te handelen, oftewel een wil. 
Omdat rede nodig is om handelingen uit 
wetten af te leiden, is de wil niets an-
ders dan praktische rede.” 

Een wil is niet in alle omstandigheden 
‘goed’. Je kunt je voorstellen dat je een 
wil kunt hebben die zelfs verkeerd of 
slecht zou zijn. Daarmee is een wil op 
zichzelf staand dus niet hetgeen dat zon-
der uitzonderingen ‘goed’ is. De ‘goede 
wil’ is volgens Kant het enige dat zon-
der uitzondering ‘goed’ is. De ‘goede wil’ 
is een wil die de plicht doet. De plicht 
is het volgen van “de voorstelling van 
een objectief principe, voor zover het 
dwingend is voor een wil”. Oftewel het 
volgen van een gebod (van de rede). 
Dit gebod (van de rede) word ook wel 
imperatief genoemd. “Alle imperatieven 
worden door een behoren uitgedrukt 
en duiden daardoor de verhouding aan 
van een objectieve wet van de rede tot 
een wil die vanwege zijn subjectieve ge-
steldheid niet noodzakelijk door die wet 
bepaald wordt (een dwang).”

Kant onderscheidt twee soorten impe-
ratieven, het categorisch en het hypo-
thetisch. Het categorische imperatief is 
een gebod waaruit een handeling volgt 
die op zichzelf als goed beschouwd kan 
worden, een handeling die overeenstemt 
met de (objectieve) morele wet en niet 
uit eigen belang uitgevoerd wordt. “In-
dien de handeling wordt gepresenteerd 
als goed op zich zelf, dus als noodzake-
lijk in een wil die met de rede, als zijn 
principe, overeenstemt, dan is hij cate-
gorisch.” De hypothetische imperatief is 
een gebod waaruit een handeling volgt 
die niet enkel als op zichzelf goed be-
schouwd kan worden, een handeling die 
in eigen belang uitgevoerd word. “Wan-
neer nu de handeling slechts goed zou 
zijn voor iets anders als middel, dan is 
de imperatief hypothetisch.” De cate-

gorische imperatief heeft dus in tegen-
stelling tot de hypothetische imperatief 
geen eigen belang als doel bij de hande-
ling. De categorische imperatief wordt 
ook wel het imperatief van de zedelijk-
heid genoemd. 

Volgens Kant kan alleen het imperatief 
van de zedelijkheid gezien worden “als 
een praktische wet, terwijl al de ove-
rige wel principes van de wil genoemd 
kunnen worden, maar geen wetten.” Dit 
komt door wat Kant verstaat onder een 
wet. Het is belangrijk te weten dat Kant 
het steeds heeft over een morele wet 
ook als hij het woord ‘moreel’ er niet 
voorzet. Deze praktisch of uitvoerbare 
morele wet moet voor iedereen gelden. 
Kant stelt hierbij het categorische impe-
ratief voor als een imperatief waarnaar 
men handelt vanuit een subjectief prin-
cipe. Dit subjectieve principe moet zo 
sterk zijn dat je naast de goedheid van 
je eigen handelen je kunt willen dat jouw 
principe een algemene wet zou worden. 
Dit subjectieve principe noemt Kant het 
maxime van je handeling. Het maxime 
is de leidraad van je handelingen, het 
maxime ligt altijd ten grondslag aan je 
handelingen. “Dus er is maar een enke-
le categorische imperatief, en wel deze: 
handel alleen volgens die maxime waar-
door je tegelijkertijd kunt willen dat zij 
een algemene wet wordt.”

Dit is in het heel kort de filosofie van 
Kant, en daarmee een antwoord op de 
vraag: “hoe zat dat ook alweer met die 
Kant?”.
  

Voor meer info:

• O’Neill, Onora. “Kantian Ethics”. In A 
  Companion to Ethics. Peter Singer (ed.). 
  Oxford: Blackwell. Blz.175-185
• Kant, Immanuel. “Fundering van de 
  Metafysica van de Zeden. Inleiding, 
  vertaling en annotaties van Thomas 
  Mertens.” Amsterdam: Boom, 1997. (ook te    
  raadplegen voor alle citaten)
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De kunst van het 
kiezen en andere 

metathema’s
Door: Anita van Rootselaar

Hij zit aan zijn bureau, zijn haar een tik 
verward. Zijn wijnglas halfleeg, en op 
het vel voor hem een roodblauwe vlek 
van met wijn vermengde inkt. En verder 
niets. Naast hem verscheurde papieren, 
uiteengereten letters die ooit woorden 
waren, zinnen. In zijn hoofd vormen al 
die achteloos terzijde geworpen vellen 
een onontwarbare massa die datgene 
waarnaar hij op zoek is omsluit.

Hoe beslist de schrijver wat het is waar-
naar hij op zoek is, en welke ideeën hij 
wegwerpt? De vraag die hem bezig houdt 
is universeel. De psycholoog vraagt zich 
af welke theorie hij verwerpt, en welke 
hij omarmt. De natuurkundige vraagt 
zich af: snaartheorie, of een andere 
suggestie? En u vraagt zich af: ”zal ik 
dit boek bewaren, of weggooien?”

“Bewaren of weggooien” was het thema 
van de reeks wetenschapsfilosofische 
lezingen gegeven door het Studium ge-
nerale. Deze Studium Generale weten-
schapsfilosofiecursus is een initiatief 

van de faculteiten Letteren, Natuur- en 
Sterrenkunde, Sociale Wetenschappen, 
Wijsbegeerte, Studium Generale en het 
Universiteitsmuseum. Tijdens de lezin-
gen stellen wetenschappers en weten-
schappers in spé, vanuit allerlei richtin-
gen zich dezelfde algemene vragen, en 
belichten deze vanuit hun eigen stand-
punt. Want “In iedere student schuilt een 
kennisfilosoof”. Sinds de start de cursus 
in 1997 kwamen thema’s met titels als 
“De maakbare student”, “Van Faust tot 
Strangelove”, “De vrolijke wetenschap”, 
“Bewaren of weggooien”, “Weten en ge-
weten”, “Zwijgende tolken” en “De ver-
beelding van de wetenschap” aan de 
orde.

‘‘hoewel van de 
wetenschapsf i losof ie 
geen eenduidig antwoord 
verwacht mag worden’’

En werkt het, deze interdisciplinaire cur-
sus die zich vanuit metaperspectief op de 
vraagstukken van de wetenschap stort? 
Het biedt in elk geval veel boeiends. De 
opzet van Studium Generale is als volgt: 
Wekelijks is er een avondlezing van drie 
uur, waarin een wetenschapper vanuit 
zijn eigen vakgebied zijn visie geeft op 
de thematiek van deze reeks. Na de prik-
keling van het aanhoren van deze visie 
discussiëren studenten met allerhande 
achtergronden over het besprokene: 
welke kritiekpunten kunnen zij aanstip-
pen vanuit hun eigen perspectief en welk 
nieuw licht kunnen zij bieden op de aan-
geboden ideeën. Deze opzet heeft tot 
gevolg dat de cursist het blikveld breed 
moet houden, of verbreden moet. »
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Geschiedenis
En het recht te 

zwijgen…
Door: Katinka Roosen

Mijns inziens is het niet de (over)winnaar die 
de geschiedenis schrijft. Ik geloof dat het de 
menigte is die de overwinnaar de macht geeft 
om de historicus te beïnvloeden. Dit is volgens 
mij waar kromme geschiedschrijving vandaan 
komt.
Geschiedenis claimt te draaien om feitelijke 
waarheden, maar uit het verleden blijkt dat 
er niet zoiets is als absolute waarheid. Mensen 
hebben niet altijd de kracht om voet bij stuk te 
houden; om tot het bittere eind te strijden voor 
de waarheid.
De ideologie van de Nazi’s was zwaar beïn-
vloed door denkers als Nietzsche. Na de op-
richting van de NSDAP sloten vele politieke 
denkers zich bij de idealen van die partij aan. 
Later, toen het bewind van de Nazi’s omsloeg 
in moreel minder verantwoorde overtuigingen, 
distantieerden die mensen zich van de partij.
Maar doordat de Nazi’s vanuit de ideologie 
van Nietzsche overgingen tot moord en brand, 
mag er geen goed woord meer worden ge-
sproken over de het concept Übermensch – het 
debat viel compleet stil. De filosofie van Nietz-
sche, maar ook bijvoorbeeld die bij Heidegger, 
zijn nu onlosmakelijk verbonden met de Tweede 
Wereldoorlog en de gruweldaden die daarin 
plaatsvonden. Worden we niet te veel gebon-
den door de uitvloeisels van een theorie, zonder 
dat we naar de kracht van de theorie zelf kij-
ken? Het valt niet te ontkennen dat zowel Nietz-
sche als Heidegger een grote bijdrage aan de 
hedendaagse filosofie hebben geleverd. 
Natuurlijk bedoel ik niet te zeggen dat in oor-
log de kant die verloor de waarheid bezat 
–  in het geval van de Nazi’s zeer zeker niet. 
Het gaat mij niet om de daadwerkelijke strijd 
tussen ideologieën en verschillende versies van 
dezelfde gebeurtenis. Het gaat mij om al die 
dingen die door omstandigheden – zoals oor-
log – onmogelijk worden te zeggen: het grijze 
gebied.
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Van alle invalshoeken 
wordt het vraagstuk 
benaderd. Bovendien 
wordt hij gestimuleerd 
na te denken over re-
levante wetenschap-
pelijke vraagstukken. 
Dat levert interes-
sante inzichten op, en 
zeker ook veel nieuw 
denkmateriaal. 

Voor wie zich afvraagt 
wat de concrete uit-
komsten van deze le-
zingen zal zijn: Studi-
um Generale schrijft 
zelf dat “hoewel van 
de wetenschapsfilo-
sofie geen eenduidig 
antwoord verwacht 
mag worden” de di-
lemma’s wel “van alle 
kanten bekeken wor-
den om zo bij te dra-
gen aan de eigen oor-

deelvorming”. Daarmee is Studium 
Generale geen vak wat antwoorden 
geeft, maar een vak wat de aanzet 
geeft tot het kijken over de grenzen 
van de eigen disciplines, het inzien 
van de standpuntgebondenheid van 
de eigen visie, en het nadenken over 
interessante vraagstukken binnen de 
wetenschap. Dat is waardevol, maar 
ook erg leuk, en fascinerend. Ook in 
2008 zal er weer een reeks lezingen 
gegeven worden. De thematiek van 
deze lezingen is nog onbekend. 

Voor meer info:

• www.uu.nl/wetfil
• www.sg.uu.nl

De lezingen worden dit jaar op maandag-
avond gegeven in periode 3. 
Inschrijven via osiris (WB3BA4031) en via 
de mail (wetfil@fss.uu.nl)



Warme koffie, 
winterjassen, 

handschoenen en 
bodychecks

Door: Melissa Schaap

Snel schaatsen, hard schieten, zo gaat 
het er in het algemeen bij ijshockey aan 
toe. Afgelopen 29 september vond er 
een openingswedstrijd plaats tussen de 
Leaf Utrecht Dragons (Eerste Divisie) en 
de Pecoma Groningen Grizzlies (Eredi-
visie) op de Vechtsebanen in Utrecht. 
LAS was erbij! Niet alleen zaten wij luid 
en duidelijk op de tribune maar één van 
ons betrad het ijs als de stergoalie van 
Utrecht, Wouter Leenen! 

De Leaf Utrecht Dragons willen volgend 
jaar naar de Eredivisie gaan. Dit week-
end was de opening van het seizoen, wat 
werd gevierd door deze oefenwedstrijd 
tussen Groningen en Utrecht. IJshockey 
is een sport die vooral leeft in Canada 
en de Verenigde Staten. In de NHL (Na-
tional Hockey League) zitten de bes-
te spelers ter wereld. IJshockey wordt 
niet gespeeld door een elftal maar met 
5 spelers tegelijk, exclusief goalie. De 
spelers schaatsen zich een minuut he-
lemaal leeg en dan wordt er gewisseld. 
Dit gebeurt tijdens het spel, meestal op 
de meest veilige momenten. De puck 
moet in het doel en hiervoor is veel ge-
oorloofd: Je mag achter het doel, je mag 
de puck tegenhouden met je hand (niet 
vangen), je mag tegenstanders checken 
door er hard tegen aan te rijden, of ze 
tegen de boarding aan te schaatsen. Dit 
is ijshockey in een notendop. 

Wij hadden ons genesteld op de 
bovenste rij in warme winterjassen en 
paarse handschoentjes toen de muziek 
begon en de spelers onder luid gejoel 

het ijs op kwamen. Twintig minuten, 
vier goals, menig geweldige saves van 
Wouter en vele bodychecks later was de 
stand gelijk en was de eerste periode 
afgelopen. Vol goede moed begon het 
team aan de tweede periode. Na tien 

minuten kwam Utrechts andere goalie 
het ijs op (Yordan van Hoegee), 
Wouter ging onder luid applaus het ijs 
af. Of het aan de goaliewissel lag of 
gewoon aan puur geluk van Groningen 
weten we niet, maar de tweede periode 
eindigde met een achterstand van 3-5 
voor Utrecht. Toen de laatste periode 
begon zat het publiek op het puntje van 
hun stoel, maar het mocht helaas niet 
baten. Na de derde periode verloor 
Utrecht met 3-6 van Groningen. 

Verloren, ondanks dat ze veel meer 
kansen hadden dan het eredivisieteam 
van Groningen. Maar toch een wedstrijd 
waar ze hebben laten blijken klaar te zijn 
voor het nieuwe seizoen. Als Utrecht zo 
kan spelen tegen een team uit de Eredi-
visie, dan is er zeker hoop voor een sei-
zoen in de Eerste divisie. Wil je ook een 
ijshockeywedstrijd bijwonen, houdt dan 
de site van de Dragons in de gaten!

At
la

sa
ct

iv
ite

it

21 LASpost

IJshockey



N
atuurlijk m

ooi

22 LASpost

 Zoektocht over de 
Uithof

Door: Karin Lammers

Een straal zonlicht valt op mijn gezicht. 
In mijn ooghoek zie ik mijn kat in de 
zon liggen, spinnend van het zonlicht. 
De planten op het balkon staan in bloei 
en op de achtergrond fluiten de vogels. 
Ruim op tijd spring ik op mijn fiets en rij 
rustig naar de Uithof. Het kleine beetje 
wind dat er staat wordt door de biblio-
theek en de Spar vertienvoudigd als in 
een windtunnel. Als ik verder loop doet 
het heerlijke zonlicht pijn aan mijn ogen 
doordat het weerkaatst wordt door de 
ramen van het Unnikgebouw. Ik haat de 
Uithof!

De gebouwen zijn grauw en lelijk, de 
bibliotheek galmt en de zitplaatsen zijn 
niet fijn. Hoe kan het zo bij elkaar be-
dacht zijn? Allemaal goedbetaalde ar-
chitecten die de meest onfunctionele 
troep bij elkaar hebben gebracht op de 
Uithof. Hoe kun je rustig leren in een 
bibliotheek die verschrikkelijk galmt, te 
weinig plekken heeft en bussen toeris-
ten uitlaadt die rondgeleid worden en 
foto’s komen maken. Kan de universiteit 

weer een leuke plek worden om te zijn, 
in plaats van deze bij elkaar geraapte 
zooi, ver buiten de stad, waar toeristen 
aapjes komen kijken?

Studiejaren horen leuk te zijn, met 
een universiteit en een mooie stad als 
Utrecht om aan al je wensen tegemoet 
te komen. De deprimerende Uithof valt 
uit de toon. Zelfs als er ooit verande-
ringen worden gemaakt, zal ik dat niet 
meer meemaken. Dus ga ik zelf maar 
op zoek: Wat is er mooi aan de Uithof? 
 
Diezelfde mooie dag had ik tussen de 
middag ruim de tijd en hoopvol ging ik 
op zoek naar mooie plekken op de Uit-
hof. Achter het Wentgebouw ligt een 
schilderachtig landschap, wat schaap-
jes, mooie oude bomen en een lage ho-
rizon waar Nederland bekend om staat. 
Ik ging met mijn rug naar de Uithof 
staan en genoot. Bam, bam, BAM, BAM! 
Fuut, fjoei! Bouwvakkers. Werkzaam-
heden aan het nieuwe gebouw. Vrolijke 
bui weer weg, maar weer terug naar de 
les. 

Na de colleges had ik mijn zoektocht ei-
genlijk al opgegeven. De Uithof is ge-
woon niet mooi. Ik liep naar het fietsen-
hok om naar huis te fietsen, terug naar 
mijn balkon met de vogels en de zon, 
toen ik het zag. Een echt mooie hersft-
boom die bijna goud leek op te lichten 
door de zon. De bladeren liepen van on-
deraan frisgroen naar bovenaan goud-
geel. Even bleef ik staan kijken, even 
genieten van dit moment. Met mijn mo-
biel maakte ik een foto, maar zoals altijd 
met foto’s komt het niet goed over. De 
volgende dag begonnen de bladeren af 
te sterven en scheen het zonnetje niet 
zo fijn. Dat ene moment was de Uithof 
mooi, al was het maar een moment. 
   

Natuurlijk mooi
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Docenten aan het woord

In deze rubriek interviewen we docenten naar aanleiding van het thema. In dit 
geval bevat het thema twee hoofdrichtingen, vandaar ook twee interviews. Wim 
Dictus en Herman Hendriks vertegenwoordigen respectievelijk de hoofdrichtingen Bio-
logie en de Filosofie binnen deze editie. 

Wim Dictus 
Door: Joris Tieleman

Wim Dictus woont in Maarsen en komt 
iedere ochtend naar Utrecht gescheurd. 
“Heerlijk eindje rijden op de motor.” Zijn 
specialiteit binnen de faculteit is ont-
wikkelingsbiologie, van een paar cellen 
tot een volledig functionerend wezen. 
Zijn lievelingsdier is z’n bruine labrador 
Saartje. Een kenner van zijn vakgebied, 
gerespecteerd lid van de oudere garde 
van de universiteit en zeer geliefd bij 
studenten. Soms zitten er in zijn cur-
sussen, waarvoor hij door zijn studen-
ten is onderscheiden met het predikaat 
‘Docent van het jaar 2004’, zelfs enkele 
LASsers. 

Meneer Dictus geeft voornamelijk eer-
ste- en tweedejaars onderwijs in de be-
ginselen van de ontwikkelingsbiologie 
en biodiversiteit. Wij vroegen wat hem 
drijft om elk jaar weer enthousiast voor 
de klas ruwweg hetzelfde te gaan ver-
tellen aan de verse lichting toekomstige 
biologen. Je kunt je namelijk voorstellen 

dat lesgeven wel eens eentonig wordt, 
maar Wim heeft “er absoluut lol in. Ik 
vind het heel leuk om te kunnen doen, 
en te mogen doen, en ik zal proberen 
om zo lang mogelijk onderwijs te kun-
nen blijven geven. Het leukste van les-
geven is het interactieve stuk, zoals de 
practica. Dan heb je namelijk echt bin-
ding met de studenten.”. Duidelijk ie-
mand met passie voor zijn werk. Wel is 
het jammer dat zo nu en dan die passie 
eenzijdig blijkt te zijn. Meneer Dictus zou 
bij zijn studenten willen bereiken “dat ze 
geïnteresseerd raken in een vakgebied. 
Niet noodzakelijkerwijze míjn vakge-
bied, maar wel érgens in, en dat ze zich 
daar verder in bekwamen, zich intellec-
tueel en persoonlijk ontwikkelen”. Maar 
hoe blijkt de gemiddelde moderne stu-
dent hierop te reageren? “Wat me op-
valt is dat studenten veel meer bereke-
nend zijn geworden in de inzet voor hun 
studie, ze gaan vooral voor cijfers, ge-
tallen. (...) In mijn tijd werd daar min-
der waarde aan gehecht. De bevlogen-
heid mis ik vaak, studeren wordt gezien 
als een soort baantje, van: ik moet het 
doen, maar ik kan beter zessen halen 
dan een acht of een negen, want als ik 
een acht haal heb ik blijkbaar te lang 
gestudeerd.”

Wim is erg druk, maar helpt graag stu-
denten die wél passie voor hun/zijn vak 
hebben, dus als je ooit een beetje bio-
logie wilt doen is hij de man bij wie je 
wezen moet.
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Herman Hendriks
Door: Roanne van Leijden & Nura Rutten

Het is alweer een tijdje geleden dat de 
LASpost Herman Hendriks thuis bezocht. 
Maar de ervaring staat nog vers in het 
geheugen. 

Herman Hendriks woont in Duiven-
drecht. Bij de meesten alleen bekend als 
station, maar het blijkt een heus dorp 
waar het volgens Herman goed toeven 
is. Vooral door de goede infrastructuur 
en omdat het vlak bij Amsterdam ligt. 
Herman woont er samen met zijn vrien-
din Carolien, dochter Vera (bijna 7) en 
twee katten, Tijger en Panda.

Herman is geboren in Nijmegen. Na de 
middelbare school verliet Herman zijn 
geboorteplaats om in Amsterdam te 
gaan studeren. Herman begon aan een 
studie Nederlands maar zijn interesse 
verschoof al snel naar de taalfilosofie. 
Als baantje heeft Herman nog als leraar 
in de Bijlmerbajes gewerkt. Herman over 
die tijd: “Ik ben dus lastige leerlingen 
gewend, maar nu ik LASsers ken...”. 
Deze baan betaalde niet verkeerd, 
waardoor Herman beteuterd in zijn por-
temonnee keek toen hij aan de slag ging 
als AIO. De sfeer was daarentegen  op 
de Universiteit is een stuk beter dan in 
de bajes, waar ontsnappingspogingen 
en agressiviteit niet onbekend waren.

LASsers vindt Herman een apart volk-
je. Bij taalwetenschap en filosofie is hij 

ijverige studenten gewend, maar LAS-
sers zijn meer bezig met hun sociale 
netwerken. Herman is dan ook niet zo 
fanatiek over LA&S als Ria. Hij vraagt 
zich af of interdisciplinariteit wel aan al-
les te koppelen is. Herman mag dan wel 
los en relaxed lijken in tegenstelling tot 
Ria, zelf zegt hij daar over: “Ria mag 
dan wel streng zijn in het begin, later 
laat ze de regels los. Ik doe dat meestal 
andersom.”.

Dan weet dochter Vera de aandacht op 
zich te trekken door de dop van haar pen 
te laten vallen. Hierop vertelt Herman 
ons uitgebreid over het ‘dopjes effect’. 
Als de dop weer gevonden is moet Vera, 
na nog een laatste potje ganzenbord 
toch echt naar bed. Het is overigens in-
teressant, zo merkt Herman op, dat als 
je bij ganzenbord bij de eerste beurt ne-
gen gooit meteen al wint. Je komt dan 
namelijk alleen nog maar ganzen te-
gen.

Naast tijd doorbrengen met zijn dochter 
leest Herman in zijn vrije tijd ook graag 
een  Nederlands boek, met als favorie-
ten Geert Mak, de Bureau-cyclus van J.J. 
Voskuil en Gerard Reve. Maar ook Mr. 
Darcy laat Herman niet koud. Hij mag 
graag wegzwijmelen bij een goede Jane 
Austen. Achter Herman gaat een chick-
lit-fan schuil die zwicht voor Bridget Jo-
nes en graag ’s avonds thuis mag blijven 
voor Desperate Housewives. “Ja, of ik 
ben eigenlijk een vrouw of gewoon een 
homo.”. In zijn cd-rek kom je, naast een 
hoeveelheid klassieke muziek en jazz 
ook de Beach Boys, Oasis en Eels tegen. 
Overigens stemt Herman al jaren niet-
strategisch SP en heeft verder ook geen 
problemen met Groen Links en de Partij 
van de Dieren. 

Als Herman’s dochter in bed ligt moeten 
wij ook maar weer eens naar huis. De 
LASpost dankt Herman voor de gast-
vrijheid en de gezellige, leerzame 
avond.
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Zorgzaamheid of 
bemoeizucht?

Het Westen 
onder de loep

Door: Katinka Roosen

Als ik zo om me heen kijk zie ik dat er 
zoveel beter kan om ons heen. Er schort 
een hoop aan onze mondiale samen-
leving en dan doel ik niet eens op de 
milieuproblemen. Het Westen bevat de 
dominante staten, maar heeft zichzelf in 
zekere zin geïsoleerd van andere landen 
en culturen. Dit juist omdat ze het fe-
nomeen van mondialisering met beide 
handen aangegrepen heeft. Voor andere 
landen kan een global village meer weg 
hebben van bemoeizucht en Big Bro-
ther-praktijken dan van een zorgzaam 
gezin waarin iedereen elkaar een hand 
boven het hoofd houdt. In onderstaand 
artikel probeer ik me in te leven in (van 
oorsprong) niet-kapitalistische landen 
en neem ik de westerse cultuur onder 
de loep. 

Beslissingen in de internationale politiek 
worden genomen op basis van het con-
servatisme – het behouden van de wes-
terse levensstijl. Met materiële goede-
ren of andere hulpmiddelen wordt vanuit 
het Westen een hoop cultureel gedach-
tegoed een land binnen gebracht. De 

belangrijkste gedachte die moet worden 
geadopteerd door een land om hulp te 
ontvangen lijkt te zijn dat het kapitalis-
me hun reddende engel is. Het zal een 
einde maken aan hun problemen. 

‘Arme landen hebben 
geen alternatief’

Een einde maken aan al deze proble-
men gaat waarschijnlijk niet lukken als 
het kapitalisme zijn zaken zelf niet op 
orde heeft. Helaas worstelt het kapita-
lisme wel degelijk met eigen problemen  
– denk aan de vernietiging van ecosys-
temen om (schaarse) goederen op de 
markt te kunnen blijven brengen. In 
verhouding tot de snelheid waarmee het 
kapitalisme zich verspreidt wordt er  te 
weinig gedaan door het rijke Westen om 
de problemen die het kapitalisme met 
zich mee brengt onder de aandacht te 
brengen. Laat staan dat er rigoureuze 
maatregelen worden getroffen om de 
kwalijke gevolgen in te perken.

»

Een 8 behaald voor een essay, of is het naar eigen zeggen geniaal? 

Daar kan de LASpost wat mee! Alles wat je nog hebt liggen en de moeite waard is voor 

iedereen om te lezen, of om te herschrijven naar een leuk artikel, kunnen wij gebruiken!

Stuur je essay naar ons op en we maken er een mooi artikel van! (laspost@usatlas.nl)
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De verspreiding van het kapitalisme in 
deze is misschien niet de juiste manier 
om landen hulp te bieden. Maar waar-
om wordt dit dan toch aangeboden en 
aangenomen? De mens kiest doorgaans 
comfort boven ontbering, hierdoor kan 
zij zich goed vinden in het kapitalisme 
en de (relatieve) luxe welke zij biedt. 
Arme landen hebben geen alternatief. 

‘Liever dat, dan eigen 
fouten in te zien’

Arme landen worden opgenomen in het 
kapitalistische systeem, maar blijven af-
geschermd van de markt die door de rij-
kere landen wordt beheerst. Dit leidt mij 
tot de misschien verregaande conclusie 
dat de hulp die wij aanbieden meer uit 
eigenbelang dan altruïsme voortkomt. 
Dat de bevolking van een arm land eco-
nomisch gezien gedijt onder het kapita-
lisme is een bijresultaat. Het lijkt bijna 
wel alsof het doorvoeren van het kapi-
talisme het echte einddoel is – versprei-
ding van Westers gedachtegoed.

Onze manier van helpen en het doorvoe-
ren van ongelofelijke positieve verande-
ringen (economie, agricultuur, onder-
wijs), is volgens mij meer een façade, 
bedoeld om het luxe westerse leven te 
legitimeren. Liever dat, dan eigen fou-
ten in te zien. Zo dwingen we de hele 
wereld aan onze visie te conformeren. 

Ik heb geen antwoord op het probleem 
dat ik hier omschrijf. Maar het belang-
rijkste voor ons en de landen welke we 
trachten te helpen, is volgens mij dat 
we de realiteit van onze daden onder 
ogen zien. Pas dan komen we misschien 
verder. 

STAGEPLEK 
IN TIVOLI 

Op de afdeling marketing en communi-

catie van Concertzaal Tivoli is een sta-

geplek voor zes maanden beschikbaar!

De voorkeur gaat uit naar een opleiding 

op HBO of WO niveau. 

In deze 6 maanden loop je mee met de 

dagelijkse werkzaamheden op de afde-

ling. Je leert hoe je een show of dans-

avond doelgericht (online) promoot, 

hoe een concertzaal werkt, en hoe de 

muziekindustrie in elkaar zit. Daarnaast 

onderhoud je de Tivoli site en de Tivoli 

MySpace. Vakinhoudelijke werkzaamhe-

den zijn bijvoorbeeld het opstellen van 

een promotieplan, het schrijven van een 

persbericht, het maken van advertentie-

teksten en het bijhouden van een web-

site. 

LET OP: Voor 19 dec moeten ze een mo-

tivatiebrief hebben ontvangen!

Voor meer info: 

www.tivoli.nl
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Leven als een LASser
Door: Karin Lammers

Ik begon mijn studie zonder te weten 
wat voor hoofdrichting ik wilde doen. 
Vanaf mijn eerste vakken ging ik hier-
naar op zoek. Waar pas ik nu eigenlijk 
tussen? 

Pedagogiek heeft een erg herkenbaar 
type student. Het is de enige studie waar 
ik in een collegezaal van 500 mensen 
heb gezeten en toch niemand naast me 
wilde zitten. Dit klinkt zieliger dan dat 
het is. Een pedagogiekstudent gaat vol-
gens mij als volgt te werk: ’s Ochtends 
staan ze erg vroeg op, want ze zijn al-
tijd behoorlijk opgemaakt en uitgedost 
en dat kost tijd. Daarna gaan ze in de 
trein en bus naar de universiteit, de lo-
gische conclusie aangezien ik niemand 
heb gezien met natgeregend of door de 
war gewaaid haar. Ze komen aan in de 
collegezaal, kijken om zich heen en gaan 
vervolgens mobiel bellen. Ze nemen pas 
plaats als ze degene die ze bellen aan 
de lijn hebben en met veel zwaaien en 
roepen elkaar hebben gevonden in de 

collegezaal. Vervolgens gaan ze naast 
elkaar zitten, beginnen luid te praten en 
lachen en houden daar niet meer mee 
op. Aangezien het zo met iedereen gaat 
die binnenkomt, is het toeval als er een-
tje naast je komt te zitten. Om het nog 
even af te maken praten ze niet met 
jou, maar met elkaar door heel het col-
lege heen. Als je ze echter leert kennen 
blijken er hele lieve en aardige meisjes 
achter de mobieltjes schuil te gaan.  

Zo ga ik van de opgemaakte, luid gie-
chelende meisjes, naar een studenten-
hok van biologie waar iedereen op luie 
banken aan het hangen is en over de 
nieuwe kikkervisjes praat. Het contact 
verloopt wel wat soepeler aangezien je 
veel uren in de week samen moet wer-
ken tijdens practica. Bij biologie zit je als 
leek niet alleen in colleges, je staat ook 
meteen te kloten tijdens practica. “Hoe 
werken die microscopen ook alweer?”, 
“Hebben ze het nu over bacteriesoor-
ten? Oh wat is die middelbare schoolstof 
al ver gezakt!”. Bijna in het eerste prac-
ticum moest ik mijn handen al letterlijk 
vuil maken. In dieren snijden, en zon-
der handschoentjes want anders voel je 
niets! Dat is nog eens wat anders, een 
worm opensnijden, met vooruitzichten 
naar sprinkhanen, octopussen en rat-
ten. 

Biologen, een volkje apart. Allemaal 
behoorlijk enthousiast en dat ook in de 
collegezalen. Volgens mij zijn de biolo-
giecolleges de enige die het hele college 
lang zo rumoerig zijn, het zit nou een-
maal in de kern van de biologen. Wat 
dat betreft is het ook redelijk asociaal: 
kletsen en een krantje lezen in de col-
legezaal. De meesten komen net van de 
middelbare school en het was voor mij 
meteen duidelijk dat ik één van de oud-
ste was. Ze zijn erg open, en nemen je 
makkelijk op in de groep.  »
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Meteen heb je een practicumpartner 
en zit je iedere week met hetzelfde 
groepje om de tafel. 

Hoe leuk en aardig ze ook zijn, toch 
heb ik nog altijd het gevoel dat ik hier 
niet precies tussen pas. Je bent toch 
op zoek naar types die bij je passen, 
waar je bij kan horen en waar je je 
thuis voelt. Ook al voelde ik me hier 
veel beter tussen passen dan bij pe-
dagogiek, het was het toch net niet. 
Zo kwam ik terecht bij filosofie. Ik 
dacht: dicht bij huis, als ik de wijsbe-
geertefaculteit als huis mag zien. Wie 
weet pas ik hier wel tussen. 

De leeftijden bleken bij filosofie erg 
te variëren, dat was een goed begin. 
Niet de oudste, niet de jongste. Ook 
aan kleding, haarstijl of muzieksmaak 
kwam je van alles en nog wat tegen. 
Het enige wat hen allen bindt is dat ze 
erg open staan voor alles en ze een 
tikkeltje vreemd zijn (op een leuke 
manier). De ene heeft vreemd haar, 
de andere vreemde kleren. Een leuk 
groepje dat net als de biologen erg 
open staat voor alles wat nieuw is. 
Ook hier heb je meteen contact vanaf 
het eerste college. Hoor ik hier dan 
bij? Beetje vreemd ben ik geloof ik 
wel. Wie weet. 

Na vele periodes bij filosofie en bio-
logie wist ik het. Ik hoor nergens bij 
en dat is precies wat mij een LASser 
maakt. Biologen zien het nut van filo-
sofie niet in, en filosofen hebben geen 
idee van wat wetenschap onderzoek  
doen echt inhoudt. Ik ken het beide 
en kan mij inleven in beiden. Eigenlijk 
een soort ‘gipsy’ van de universiteit, 
een zwervend bestaan. Nergens echt 
thuis, maar overal een beetje.  

Bökkewökken
Door: Joris Tieleman

In het laatste weekend van oktober 
is door Last Minute, de befaamde 
reiscommissie van LAS, een expedi-
tie naar het barre noorden georga-
niseerd. Hier volgt een ooggetuigen-
verslag.

Het was koud, nat, de boten waren 
lek en aftands, we waren met onwijs 
chagrijnige mensen op stap en de 
theepot was verroest. De organisatie 
was gelukkig puikje best, waardoor 
het zonnetje door de wolken brak en 
zelfs Wicher een glimlach niet kon 
onderdrukken. Het weekend was ei-
genlijk ontzettend genoeglijk en ple-
zierig. Jammer dat er maar drie eer-
stejaars mee waren. Veel eerstejaars 
zijn slecht op de hoogte van de soort 
activiteiten die je allemaal kunt doen 
rondom de vereniging. Dat terwijl ve-
len het waarschijnlijk wel leuk zullen 
vinden om mee te doen, LASsers zijn 
immers van die sociale en open men-
sen. 
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Zelfreclame

Een hospiteeravond 
op de Warande 115

Door: Katinka Roosen

Het lijkt veel langer geleden dan de 
maanden doen vermoeden – die avond 
dat ik vol goede moed uit de bus stapte, 
op weg naar een groep onbekenden. Zij 
wilden alles, en dan ook echt alles, van 
en over mij weten… en het liefst in vijf-
tien minuten. Een hospiteeravond. Dit 
keer zat ik aan de andere zijde, iemand 
uitzoeken voor een vrije kamer in mijn 
studentenhuis. 

Het wil nog wel eens verschillen, wat 
voor soort mensen je over de vloer 
krijgt tijdens zo’n avond. Dat is natuur-
lijk een mooi gegeven, zeker omdat je 
als etage niet zomaar genoegen neemt 
met de eerste en beste die voorbij komt. 
Maar uiteindelijk kom je altijd meer te 
weten over de huisgenoten die je al had, 
dan degene die je nu uitnodigt om er-
bij te komen wonen. Aan het eind van 
de avond blijf je lang nakletsen met je 
huisgenoten en hoor je wat ze precies  
wel of niet waarderen aan huisgenoten. 
Bij ons, twee hoog, wordt elke hospi-
teeravond vooraf gegaan door een ge-
zamenlijke maaltijd. Gezellig, denk je. 
Een beetje koken, alvast wat drinken 
om ‘in the mood’ te komen. Maar voor 
je kan eten, of de maaltijd zelfs maar 
bereiden, blijkt dat jij en je huisgenoten 
er een zooitje van gemaakt hebben. Het 
hele aanrecht staat vol met – doorgaans 
vuile – vaat, en die tafel waar jullie je 
om wilden scharen ook. En als je eens 
goed naar de vloer kijkt, besef je dat 
die er eigenlijk niet mee door kan als er 
visite komt. Om over de volle prullen-
bak, en rondom slingerende volle vuil-
niszakken, maar niet te praten. Er moet 
schoongemaakt worden… En snel!

Maar wie is er ’s middags nou al in ver-
laten Zeist te vinden? Op alle tien de ka-
merdeuren klop je tot je pijn in je han-
den hebt, maar slechts twee mensen 
komen tevoorschijn. Eén nog in zijn py-
jama en de ander met jas en schoenen 
al aan. Hulp? Natuurlijk willen ze je hel-
pen. Kom over een uurtje maar terug.

Uitermate gefrustreerd begin jezelf 
maar alvast aan die gigantische hoop 
opgestapelde borden en pannen. Je ver-
schoont de prullenbak, loopt drie keer 
heen en weer naar de vuilniscontainers 
buiten. En net als je denkt, nu heb ik 
geen zin meer, komen die twee huisge-
noten binnendrentelen. Je kijkt ze lief 
aan, glimlacht en deelt ze tussen neus 
en lippen door mee wat er allemaal nog 
moet gebeuren, terwijl jij boodschappen 
gaat doen. 

‘Vier treden later zorg je 
dat die grijns op je ge-
zicht veranderd is in een 
lieflijke glimlach’

Je neemt twee stevige plastic zakken 
mee en, al ligt de supermarkt niet 
verder dan een steenworp, je pakt je 
fiets. Enthousiast loop je een goed 
verlichte Super de Boer binnen. 

Je trekt je portemonnee op zoek naar 
een muntje voor een kar, zoals je ou-
ders dat vroeger altijd deden. Met zo’n 
lawaaierig gevaarte rijd je langs de 
groente, het vlees en met een diepe 
frons op je voorhoofd ga je na: “wie was 
er vegetariër?”. Je haalt je schouders op 
en gaat op zoek naar de ingrediënten 
voor je eigen favoriete maaltijd.  »
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Je loopt voorbij alle afgeprijsde artike-
len, die je als student zijnde doorgaans 
meeneemt. Vandaag betaalt het huis!

Met veel moeite en spierpijn kom je 
thuis. Maar gelukkig ben je een meisje. 
Je roept naar boven en meteen komen 
twee sterke jongens naar beneden ren-
nen om de boodschappen over te ne-
men. Enigszins rood aangelopen en la-
chend als een boer met kiespijn sjouwen 
ze alles naar de keuken, terwijl jij veilig 
je fiets in het schuurtje parkeert. Vier 
treden later zorg je dat die grijns op je 
gezicht veranderd is in een lieflijke glim-
lach. En met goed recht – de keuken ligt 
er splinterschoon bij en verbaasd ruik je 
aan die prachtige bloemen in een lang 
vergeten vaas. 

Dan is het tijd voor het grote hakmes, 
en de pijnboompitten in de pan. Een uur 
sta je in de keuken, gezellig kletsend met 
iedereen die binnen komt. Stokbrood in 
de oven en aardappels geschild, ga je 
even zitten. Vloeiend neemt een ander je 
kookkunsten over en het oorverdovende 
geluid van gelach en geklets, sterft pas 
uit als de maaltijd wordt geserveerd. 
Je was vergeten dat een zelfgekookte 
maaltijd toch echt beter smaakt dan een 

opgewarmde. Je nuttigt een biertje, kof-
fie, wat wijn, als de bel gaat en de eer-
ste hospitant binnenkomt.

Hij stelt zich voor, en tien minuten lang 
praat hij over zichzelf. Om de andere vijf 
minuten te vullen, stellen wij ons ook 
allemaal voor. Drie personen verder kan 
één van ons de hele ronde in haar eentje 
vertellen – en allemaal lachen we als ze 
dingen toevoegt die zeer typerend zijn. 
Dat er een hospitant bijzit die hier niets 
van snapt, ben je bijna vergeten. De na-
men van al die vorigen weet je toch ook 
al niet meer. 

Na acht hospitanten kijk je vermoeid op 
de klok: half elf. En dan is het beslissen 
– op een met chips vol gedauwde maag 
en een met alcohol gevulde blaas – wie 
zal het worden?

Die eerste, wat was zijn naam, met 
die leuke hobby… Ja, die wil ik abso-
luut niet! Al snel heb je soort van ru-
zie, als iedereen strijdt voor de hospi-
tant die hij het leukst vond. Langzaam 
maar zeker streep je namen van de lijst, 
waarmee iedereen het eens is dat ze het 
niet worden. Uiteindelijk besluiten jullie 
dat het dat ene meisje wordt, met dat 
bruine haar en zonder handtas, die in 
geen enkel opzicht speciaal was. Maar 
ze was gewoon en had alle lachers op 
haar hand. Je belt haar meteen en ze 
reageert dolenthousiast. Tevreden ga je 
weer zitten en kijkt de kring rond. 

Maar dan komt het moeilijke gedeelte.  
Die andere zeven moeten worden ver-
teld dat zij het niet zijn geworden. Je 
zakt wat dieper in de bank weg en bent 
blij dat je telefoon nog op je kamer ligt. 
Enigszins dronken grapt één van jul-
lie dat hij het wel doet en hem wordt 
een mobiel overhandigd. Plezant verrast 
luister je naar zijn keurige, professione-
le bericht en tien minuten later is alles 
afgehandeld. Je hebt een nieuw huisge-
noot…




