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Heksen in Utrecht — Angstig lekkere recepten  

Bang voor de politiek — Wat is jouw angst?
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Lieve lezer,

Een van de basisemoties van de 
mens is angst.  Als kind ben je 
bang voor die krokodil onder je 
bed; daarna ben je via de angst dat 
je haar niet goed zit aanbeland bij 
de fase waarin de een angstvallig 
hoopt dat er de 23e nog wat geld 
over is voor een eenvoudige doch 
voedzame maaltijd – de ander 
vreest op dergelijke momenten 
alleen nog voor zijn dagelijkse 
portie nicotine.

Als nieuwe redactie kregen wij 
natuurlijk ook te maken met enkele 
angsten: Waar halen we een verse 
lading schrijvers vandaan? Kunnen we 
de prestaties van onze voorgangers 
evenaren, of beter: overtreffen? 
Gelukkig blijkt maar weer eens dat 
angst in dat soort gevallen eigenlijk 
best een goede raadgever kan zijn 
en de creativiteit juist kan prikkelen. 
Onder druk presteren we vaak toch 
het beste.

Voor die momenten waarop je 
het even niet meer ziet zitten is de 
LASpost er. Wij voeren je gedachten 
even weg van je dagelijkse sores 
opdat je de kans krijgt je angsten te 
relativeren. Geniet van deze schaarse 
momenten van ontspanning in deze 
hectische tijden!

De redactie.

2. Kalender

4. Klukhuhn

5. Verslag Antwerpen

6. Politieke Prietpraat
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16. Basophobia
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18. Recensies

20. ???

21. Horoscoop

22. Bestuur

23. Bram’s Utrecht
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In de tijd van Aristoteles dacht men dat het universum 
bestond uit een kleine en besloten ruimte, aan de 
buitenkant begrensd door een kristallen sfeer. Daar binnen 
was het betrekkelijk gezellig, en over wat daar buiten zou 
zijn maakte men zich, op een enkeling na, geen zorgen. 
Pas zo’n tweeduizend jaar daarna, laten we zeggen zo in 
de zestiende of zeventiende eeuw, begon het langzaam 
tot de mensen door te dringen hoe onvoorstelbaar 
groot de oneindige ruimte is en hoe ongelooflijk lang de 
eeuwige tijd duurt. En dat was een bewustwording die 
vele mensende nodige, echte of fictieve, angst inboezemde. 
Beroemd is de uitspraak van Blaise Pascal: ‘Wanneer ik 
nadenk over de korte duur van mijn leven, opgenomen 
in de eeuwigheid voor en na mij, en over de kleine 
hoeveelheid ruimte die ik inneem en kan zien, omsloten 
door de oneindig grote ruimte die ik niet ken en die mij 
niet kent, ben ik bang en verbaasd dat ik hier ben en niet 
ergens anders, op dit moment en niet op een ander. De 
eeuwige stilte van deze oneindige ruimte beangstigt mij.’ 
In vrijwel dezelfde bewoordingen als Pascal schreef Søren 
Kierkegaard tweehonderd jaar later: ‘Het gehele bestaan 
beangstigt mij, van de kleinste mug tot de geheimen van 
de menswording toe. Alles is mij onverklaarbaar, nog het 
meest ikzelf.’ Ook de mooie gravin met wie de schrijver 
Bernard de Fontenelle zijn Conversaties over de veelheid 
der werelden voert, bekent tijdens een avondwandeling in 
de tuin last te hebben van ruimtevrees: ‘U hebt de wereld 
zo groot gemaakt dat ik niet weet waar ik ben of wat er 
van mij zal worden... Ik vind het huiveringwekkend.’ Dat 
Fontenelle het zelf een prettige ervaring zegt te vinden 
– ‘Huiveringwekkend, Madame? Ik vind het juist heel 
aangenaam’ - is waarschijnlijk niet meer dan grootspraak 
ten overstaan van de door hem zo begeerde gravin. De 
Schotse romanticus Thomas Carlyle werd ook niet vrolijk 
van het besef van al die ruimte: ‘Weet dat dit universum dát 

is wat het ook voorgeeft te zijn: een on¬eindigheid. Probeer 
nooit, vertrouwend op je logische verwerkingsvermogen, 
het te omvatten; wees veel eerder dankbaar, als je door 
het inheien van een of andere vaste peiler in de chaos kan 
voorkomen dat het jou omstrengelt.’ Een halve eeuw later 
gebruikt Thomas Hardy in Two on a Tower een variatie op 
dit thema als hij zijn protagonist, de astronoom Swithin 
St. Cleeve, tegen een zekere Lady Viviette laat zeggen: 
‘Eigenlijk is de hemel een verschrikking... In ’t begin kan 
je je nauwelijks voorstellen wat een afgrijselijke monsters 
zich daar ophouden... onmenselijke monsters, namelijk 
oneindigheden... Het zijn bodemloze putten voor de 
menselijke geest als die zich erin begeeft, om maar te 
zwijgen over het menselijke lichaam! En stel je de grotten en 
spelonken aan weerszijden eens voor als je je erdoorheen 
zou begeven!’ Maar niet alleen filosofen, schrijvers en hun 
protagonisten lijden onder de onbevattelijke dimensies van 
ruimte en tijd. Ook een twintigste-eeuwse natuurkundige 
als James Jeans maakt in zijn boek The Mysterious Universe 
melding van de verschrikkingen die de verlatenheid van de 
reusachtige ruimte en de onbegrijpelijk lange tijdperken 
teweegbrengen, waarbij de geschiedenis van de mensheid 
volledig in het niet valt. Maar vóór alles, schrijft Jeans, 
boezemt het universum ons schrik in omdat het vreemd 
is aan kunst, wetenschap en godsdienst, en zelfs ons 
leven vijandig schijnt te bejegenen. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat er vanaf de achttiende eeuw legio werk 
in woord en beeld verschijnt – waaronder The Rake’s 
Progress van William Hog¬arth en Rasselas van Samuel 
Johnson – over astronomen die waanzinnig worden als 
ze proberen door te dringen in het idee van oneindigheid: 
stel je de aarde voor als een massieve roestvrijstalen bol 
waarop eens in de miljoen jaar een vlieg landt. Als de bol 
ten gevolge daarvan is weggesleten, is de eeuwigheid nog 
maar net begonnen. Aáááááh!

Post van Klukhuhn
Andre Klukhuhn is door zijn interesses nauw verbonden 
aan 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 vier jaar geleden het 
studiejaar voor elke LASser.

Bang in de oneindige 
ruimte en de eeuwige tijd
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waarvan de tweede uitkeek op de dansvloer van de 
begane grond en dus meer een groot balkon was, en op 
beiden werd andere muziek gedraaid en vond je dus ook 
een ander soort publiek. Daarnaast was er een soort 
lounge gecreëerd waar even uitgerust kon worden om 
op krachten te komen voor de rest van de nacht. 

Het pronkstuk van de disco was echter de oplichtende 
vloer met daarop een grote ventilator die een ieders 
haar deed wapperen als ware zij Hans Klok. Daarboven 
torende vervolgens een heuvel van mensen uit aan de 
zijde van de zaal, die op een soort trapconstructie van 
opstapjes stonden. Tezamen met de harde muziek en 
felle lichten zorgde dit voor een bijna trip-achtig gevoel, 
waarbij de wind je het idee gaf los te staan van de 
wereld om je heen. Om daarop onze aller Koen tegen 
te komen met zijn haren om hem heen vliegend door de 
luchtstroming maakt het bizarre gevoel helemaal af en 
kan gesteld worden dan Last Minute er ook dit jaar weer 
in geslaagd is om Atlas mee te nemen naar niet alleen 
een andere stad, maar naar een andere wereld. 

De desillusie van de terugreis en de harde confrontatie 
met de echte wereld eenmaal terug in Utrehct maken 
het gevoel van euforie over het beleefde dan ook niet 
minder. En terwijl ik met een halve liter energiedrank 
zat te luisteren hoe ik mij tot een goed interdisciplinair 
onderzoeker dien te ontwikkelen bedacht ik mij: 
‘Misschien moeten we dit eigenlijk maar twee keer per 
jaar doen.’ 

Het belooft een mooie Atlastraditie te worden; neem een 
stel Atlassers, koop een treinkaartje naar een leuke stad, 
ga een nacht helemaal los, neem de eerste trein terug en 
ga met je brakke kop en je drinkontbijt in college zitten. 
Na vorig jaar een obscure hardrock disco in Aken te 
hebben aangedaan bracht Last Minute ons dit maal naar 
Antwerpen, alwaar zij een grote club in de rosse buurt 
hadden uitgekozen als ons nachtverblijf. De reis zelf was 
overigens weer echt in LAS-stijl verlopen; een deel van 
de groep kwam stijlvol te laat en moest daardoor een 
uur later de trein pakken, om vervolgens in Roosendaal 
alsnog in dezelfde trein als de rest te belanden. 

Eenmaal in de Vlaamse stad aangekomen leidde de grote 
reisleiders van Last Minute ons richting een zeer brede 
straat in een achterbuurt alwaar de dames achter de 
ramen ons probeerden de verleiden om even binnen 
te komen. Na algemeen besluit dit toch maar niet 
te doen mochten we van een aantal kaalhoofdige en 
breedgeschouderde bewakers aansluiten in de rij voor 
de garderobe. Deze was heel praktisch bovenaan een 
trap die verder nergens anders naartoe leidde geplaatst 
en menig van ons heeft dan ook een flinke tijd staan 
wachten (behalve natuurlijk de slimmeriken die even snel 
via de als uitgang bedoelde trap omhoog wandelden). 
Daarna konden we dan eindelijk de echte club betreden, 
alwaar wij eerst gezamenlijk een biertje bestelden om 
precies op middernacht te kunnen proosten op Wennie’s 
verjaardag (zij was vrijdag jarig, red.). Vervolgens ging 
ieder zijn eigen weegs om zich te vermaken in de club 
die een ruime keuze bood. Er waren twee verdiepingen, Bram de Rijk
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Met deze slagzin veroverde GroenLinks bij de afgelopen 
gemeenteraadsverkiezingen 7% van de stemmen. 422 
raadszetels zullen de komende vier jaar bezeten worden 
door een milieubewuste linkser. Ik zet echter zo mijn 
vraagtekens bij deze stemmentrekkende slogan. Hebben 
wij wel zin in een toekomst met een politiek die steeds 
gefragmenteerder wordt, waar leiderschap ontbreekt en 
een wetenschappelijke onderbouwing maar al te vaak 
niet deugt? De angst dat de kabinetsformatie verdomd 
moeilijk gaat worden, is groot.

Dit artikel valt uiteen in twee delen. In het eerste deel 
behandel ik twee wetenschappelijke benaderingen van 
emotie: een filosofische en een empirische. In het tweede 
deel ga ik in op de consequenties van deze kennis voor 
de huidige politiek: moeten we daar bang voor zijn of 
niet? Uiteindelijk kom ik met enkele concrete ideeën die 
ertoe kunnen leiden dat we inderdaad zin hebben in de 
toekomst. 

Binnen de filosofie van de geest wordt veel 
gediscussieerd over wat emoties precies zijn. In dit artikel 
zal ik twee auteurs behandelen die beide een andere 
visie op de zaak hebben. Ten eerste Robert Solomon, 
professor in de filosofie aan de universiteit van Texas, 
die stelt “emotions are rational and purposive rather 
than irrational and disruptive, are very much like actions, 
and that we choose an emotion much as we choose a 
course of action.”5 Hij werkt deze stelling uit door te 
zeggen dat emoties normatieve oordelen zijn over een 
situatie: als je bang bent, dan heb je geconcludeerd dat 
er iets gevaarlijks in de buurt is en als je jaloers bent, 
dan dreigt iemand iets in te nemen waar jij je zinnen 
op had gezet. Deze oordelen zijn stuk voor stuk te 
beïnvloeden door anderen en zijn in die zin rationeel. 
Wie kent niet de jaloezie jegens die ene blonde del, die 
direct weggenomen kan worden door een gesprek met 
je lover?

Tegenover Solomon staat Jesse Prinz, professor in de 

empirische psychologie, die beweert: “emotions are 
perceptions (conscious or unconscious) of patterned 
changes in the body (construed inclusively)3 Het 
belangrijkste argument voor deze stelling is de vraag 
wat er nog overblijft van – zeg – verliefd zijn als je de 
hartkloppingen, de vlinders, de rode wangen weghaalt. 
Hoe kun je boos zijn zonder te stampen en verkrampte 
spieren te krijgen? Hoe kun je verdrietig zijn zonder 
te huilen? Hier valt weinig tegen in te brengen: 
proefondervindelijk weten we dat elke emotie gepaard 
gaat met lichamelijke veranderingen. De vraag waardoor 
deze lichamelijke veranderingen veroorzaakt worden, 
blijft dan nog bestaan. Prinz ondervangt dit kritiekpunt 
door te zeggen dat emoties óók “appraisals” oftewel 
“representation[s] of an organism-environment relation 
that bear […] on well-being”3 zijn. In zijn optiek worden 
emoties dus veroorzaakt door oordelen van een individu 
over zijn relatie met de omgeving.

De rechtgeaarde LASser ziet direct de shared horizon 
van beide auteurs: emoties zijn oordelen. Of we daar nu 
zelf de verantwoordelijkheid voor dragen of niet, is een 
irrelevante tweede vraag. De conclusie is dat angst een 
oordeel is over een situatie waarin jouw “well-being” in 
het geding komt en waarin je – direct of indirect – gevaar 
loopt 

Naast de filosofische overpeinzingen over emotie staat 
het (empirische) vakgebied van de evolutiepsychologie, 
waarbij de evolutionaire functie van emotie centraal staat. 
Toonaangevend binnen dit vakgebied is Steven Mithen, 
professor in de geschiedenis en auteur van het boek The 
singing Neanderthals: the origins of music, language, mind, 
and body. In dit boek gaat hij in op de oorsprong van 
muziek, waarbij hij en passant de evolutie van menselijke 
gevoelens beschrijft. Waar Solomon en Prinz ingaan op 
wat emoties zijn, beschrijft Mithen waar emoties toe 
dienen: “[they] guide action in situations of imperfect 
knowledge and multiple, conflicting goals – a state that 
is otherwise known as ‘bounded rationality’. Emotions 

Politieke 
prietpraat: iets om 
bang voor te zijn?

6
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alter our brain states and make available repertoires 
of actions that have previously been useful in similar 
circumstances.”1 Hieruit komt het idee naar voren dat 
emoties, waaronder angst, een belangrijke rol spelen bij 
het voortbestaan van zowel het individu als de soort. 
Dankzij emoties binden we ons aan anderen, kunnen 
we sneller keuzes maken in situaties die daarom vragen 
en weten we onszelf te redden op het moment dat een 
jaguar met honger, of een vrachtwagen met een dronken 
chauffeur, ons dreigt aan te vallen.

Wanneer dit wordt gekoppeld aan de ontologische visie 
van beide filosofische auteurs, blijkt angst zeer nuttig te 
zijn. Ten eerste levert angst een grotere overlevingskans 
op: wanneer je bang bent, weet je dat je weg moet 
wezen – en vermijd je de jaguar met honger. Ten tweede 
hoeft irrationele angst je niet dwars te zitten, aangezien 
een dergelijke angst weggenomen kan worden door er 
kritisch naar te kijken. Hieruit valt te concluderen dat 
“rationele angst” je bijstaat in moeilijke gevallen, terwijl 
“irrationele angst” geen negatieve invloed op je heeft. 

Nu geconcludeerd is dat wij, de mensheid als geheel, 
iets hebben aan bang zijn, blijft de vraag uit mijn inleiding 
overeind: hebben we iets aan bang zijn voor de politiek? 
Ik wil hier nog even kort de personifiëring van de politiek 
behandelen. De polarisatie van het debat laat ik graag 
buiten beschouwing – wie met enige regelmaat een krant 
openslaat, heeft al genoeg simpele kretologie gehoord.

Onlangs schreef Ton Planken, ooit politiek journalist, 
dat het verbijsterend is om te zien “hoe solide partijen 
hun machtsbasis aan het vergokken zijn door in de 
verkiezingscampagnes vrijwel alles op één enkel mannetje 
of vrouwtje te zetten.”3 En inderdaad: de opgefokte 
reacties omtrent het opstappen van Wouter Bos en de 
discussie over de fouten van Ahmed Aboutaleb, tonen 
aan dat politiek niet meer gaat over standpunten en 
ideologie, maar over individuele personen. Hoewel 
het interessant zou zijn om te onderzoeken of er een 

correlatie bestaat tussen het aantal grijze haren van een 
politicus en het aantal stemmen dat hij krijgt, is dit geen 
onderzoek waar de maatschappij iets aan heeft. De vraag 
zou moeten zijn: hoe komt de politiek weer terug bij 
een toekomstvisie en solide beleid?

Het zou een oplossing zijn om te kijken naar 
partijprogramma’s, niet naar mensen; om politici minder 
oneliners te laten produceren en juist meer concrete, 
redelijke standpunten. Maar ja, hoe kom je dáár? Het 
antwoord hierop ligt bij het volk: “If there is hope, it 
lies in the proles”2 zei Winston, hoofdpersoon van de 
dystopie 1984, al. Wij, als volk, moeten niet bang zijn 
voor moskeeën en minaretten; we moeten niet bang zijn 
voor de overheid, maar deze zien als medestander en 
beschermer; we moeten niet bang zijn voor de milieu- 
en klimaatproblematiek, maar onze handen in elkaar 
slaan en iets gaan doen. Al beweert Mithen dat onze 
overlevingskansen stijgen door angst, dit geldt natuurlijk 
slechts voor angsten die ergens op gebaseerd zijn en 
die tot handelen leiden. Praat met een moslim, koop 
spaarlampen, ga de politiek in, kortom: doe iets. Pas dan 
zullen niet alleen die 422 raadsleden van GroenLinks zin 
hebben in de toekomst, maar alle 16,7 miljoen inwoners 
van Nederland.

1 Mithen, S. (2006). The singing Neanderthals. Cambridge: Harvard 
University Press. 

2 Orwell, G. (1950). 1984. New York: New American Library.
3 Planken, T. (10 maart 2010). Partijen, wees zuinig op je lijsttrekker. 

De Volkskrant, p. 11. 
4 Prinz, J.J. (2008). Embodied Emotions. In Lycan, W.G., & Prinz, J.J. 

(Eds.), Mind and Cognition: an Anthology (pp. 839-849). Malden: 
Blackwell Publishing. 

5 Solomon, R. (2008). Emotions and Choice. In Lycan, W.G., & Prinz, 
J.J. (Eds.), Mind and Cognition: an Anthology (pp. 827-838). Malden: 
Blackwell Publishing.

Roos Zwart
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Wonend in een on-Nederlands ogende ‘gated 
community’ doet Melanie Peters, toxicoloog, directeur 
van Studium Generale en docent Leiderschap voor 
Liberal Arts & Sciences, de poort open.  Als moeder 
van twee jonge kinderen, waarvan er één eindelijk is 
overgekomen uit India na een lange adoptieprocedure, is 
het wel fijn in zo’n veilige omgeving te wonen.

Jarenlang studeerde zij aan de Universiteit van 
Wageningen en het Imperial College London, waarna 
zij Europa verruilde voor Amerika, de bakermat van 
het hedendaagse academische model van LA&S, om 
onderzoek te gaan doen aan de Staatsuniversiteit van 
Texas in Austin.

Biochemie, levensmiddelentechnologie, farmacologie, 
toxicologie en filosofie – Melanie Peters heeft 
een omvangrijke universitaire loopbaan achter de 
rug, waarover zijzelf wat bescheiden blijft. Al even 
indrukwekkend is haar verdere carrière: nog onwennig 
na haar zevenjarige verblijf in het buitenland kon zij 
aan de gang bij Shell als toxicoloog en later bij het 
ministerie van landbouw, natuurbehoud en visserij en 
de Consumentenbond. Hier heeft ze onder andere 
campagne gevoerd tegen misleiding van de Nederlandse 
consument en het gerommel in de bio-industrie. Peters 
zelf noemt het een strijd tegen de overheidsbureaucratie, 
de vele lobbies uit de voedselindustrie en op den duur 
zelfs tegen de EU en de WTO. Uit pure frustratie is zij bij 

het ministerie weggegaan en uiteindelijk bij Universiteit 
Utrecht terecht gekomen, waar zij sinds 2006 is 
verbonden aan Studium Generale en LAS. Ouderejaars 
zullen haar bovenden kennen van het vak Leiderschap.

Peters lijkt na vele omzwervingen redelijk gesetteld 
te zijn in Utrecht, tevreden met haar drukke baan bij 
Studium Generale, ook al praat zij nog vol vuur over 
haar tijd in Amerika en bij de consumentenbond. Maar 
wie is dr. Ir. Melanie Peters nou precies, vroeg uw 
LASpostreporter zich herhaaldelijk af.  Voor haar zijn 
werk en onderzoek overduidelijk erg belangrijk, maar ze 
is ook druk met haar gezin. Veel tijd voor andere dingen 
heeft ze niet, geeft Peters toe. Maar ze geniet van lezen 
en verre reizen. LASsers raadt zij dan ook aan vooral veel 
(studie)reizen te maken, (auto)biografieën te lezen en je 
talen te (blijven) spreken. “Wat is immers innovatie als je 
niet eens echt over de grens kunt kijken?” Goed punt.

Het vak dat zij voor LASsers geeft, Leiderschap, klinkt 
heel mooi, maar wat houdt ‘Leiderschap’ dan precies in, 
kun je dat überhaupt onderwijzen? Jazeker, antwoordt 
ze, het is zelfs essentieel voor elke LASser. In het vak 
leiderschap wordt de student namelijk gedwongen zijn 
of haar kennis toe te passen en er op te reflecteren in 
projecten die buiten de universiteit reiken. “Toegepaste 
kennis wordt ondergewaardeerd tegenwoordig”, 
verzucht zij. “Reflectie is de spil in de studie, en als 
LASser heb je kennis uit veel verschillende domeinen 

Melanie
Peters Interview
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Het was een angstaanjagende ervaring toen ik besefte 
dat de mens aan een oneindig aantal fobieën lijdt. 
De doodnormale, dagelijkse situaties waarmee ik 
geconfronteerd word, kunnen voor sommige mensen 
een ware hel zijn.  Aangezien ik al een aantal weken 
de cursus Wetenschapsfilosofie: Encyclopedie van de 
Angst van Studium Generale gevolgd heb, wil ik mijn 
verbazing over fobieën graag met jullie delen. Daarom 
hier een overzicht van de meest idiote fobieën (mijn 
medeleven is geheel bij de slachtoffers):

Ergofobie Angst om te werken; ook wel een ziekelijke 
tegenzin tot werken; abnormale terughoudendheid 
voor het uitvoeren van operaties.

Arachibutyrofobie Angst voor plakkerig eten, 
waaronder bijvoorbeeld pindakaas.

Hypnofobie Angst om in slaap te vallen of om 
gehypnotiseerd te worden.

Lachanofobie Angst voor groenten.

Laevofobie Angst voor links; dingen aan de linkerkant 
van het lichaam.

Taijin kyofusho Angst voor het irriteren van een ander 
door het eigen voorkomen, geur of gelaatsuitdrukking 
en dergelijke.

Leukefobie Angst voor de kleur wit.

Alektorofobie Angst voor kippen.

Kakafobie Angst voor lelijkheid.

Gynaefobie Angst voor vrouwen.

Androfobie Angst voor mannen.

Eisoptrofobie Angst voor het zien van zichzelf in een 
spiegel of spiegels in het algemeen.

En alsof dit allemaal nog niet erg genoeg is, 
bestaat er ook nog eens een fobie genaamd 
Hippopotomonstrosesquippedaliofobie. Probeer dit 
maar eens geheel foutloos uit te spreken. Dat zal de 
ongelukkige hippopotomonstrosesquippedaliofobie-
lijders waarschijnlijk ook niet lukken, zij lijden aan een 
angst voor lange woorden.

Op zulke momenten voel ik me toch redelijk 
bevoorrecht met mijn angst voor muggen.

te verbinden en in het maatschappelijk leven toe te 
passen”. Niet voor niets wil Peters als directeur van 
Studium Generale ‘studenten aanzetten tot nadenken 
over hun eigen verantwoordelijkheid en over de kracht 
en de beperkingen van wetenschap om belangrijke 
vraagstukken op te lossen’.

Gevraagd naar de verschillen tussen de Nederlandse en 
Amerikaanse LAS merkt zij op dat, aan bijvoorbeeld de 
University of Amherst, Liberal Arts-studenten veel meer 
zijn verspreid over de faculteiten of elkaar überhaupt 
nooit zien, laat staan hun begeleider. Wat betreft de 
sociale cohesie is Utrecht dus heel wat beter. Waar in de 
VS dan weer meer waarde aan wordt gehecht is mogelijk 
datgene wat door Ria van der Lecq ‘maatschappelijke 
verantwoordelijkheid’ wordt genoemd: vrijwilligerswerk 
is een grote pré voor de student. Het is soms zelfs 
verplicht binnen de studie; je moet je actief inspannen 
voor de maatschappij en al je talenten in dienst stellen 
van anderen. Bovendien wordt LAS er gezien als een 
grote investering in je eigen geest, meer nog dan in je 
toekomst. De meeste studenten willen dan ook nog een 
hele studie erna doen wanneer ze aan Liberal Arts & 
Sciences beginnen. Peters gelooft zeker in het LAS-ideaal 
van de allround intellectueel, maar “een échte generalist 
worden is bijna onmogelijk.” Het is het streven ernaar 
dat telt.

Hippopoto-
monstroses-
quippedalio-  

fobie

Jeanine de  Roy van Zuijdewijn

Ruben Dieleman
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Een keuze wordt beïnvloed door 
twee factoren: kennis en angst (in 
de breedste zin van het woord). 
Kennis kan aan de ene kant wor-
den opgedeeld in persoonlijke 
ervaringen, die er bijvoorbeeld 
voor zorgen dat je als klein kind 
maar één keer de fout maakt 
een wesp te willen vastpakken. 
Aan de andere kant kan kennis  
worden opgedeeld in algemene 
kennis, verkregen door je via ver-
schillende media te laten informe-
ren over de wetenschap.

Angst, hoewel volgens het oude 
spreekwoord een slechte raadge- 
ver, heeft naast kennis ook 
een grote invloed op de keuz-
es die je maakt. Wie via een 
gammel bruggetje zou willen 
oversteken, zal uit veiligheids- 
overwegingen besluiten toch maar 
een andere weg te zoeken. Deze 
overwegingen worden gevoed 
door de angst dat de brug zou 
kunnen instorten, met allerlei nare 
gezondheidsuitdagingen tot gevolg.

Kennis en angst zijn niet onafhan-
kelijk van elkaar; ze oefenen invloed 
op elkaar uit. Wetenschap die in  
strijd is met onze angsten, zal niet 

Dagelijks ben je er mee bezig. Soms bewust, meestal onbewust. Nee, ik heb het nu niet 
over het feit dat mensen vaak aan seks denken. Wel heb ik het over het maken van keuzes.  
Keuzes maken is iets waar je continu mee bezig bent; het is een afweging tussen de vraag hoe en of 
je actief of passief zal handelen in bepaalde situaties. Tevens is het maken van keuzes inherent aan het 

hebben van vrijheid.

kwantummechanica

onze vrijheid kan 
redden

hoe

schap), maar het beperkt uiteinde- 
lijk wel onze vrijheid. Een keuze die 
logisch volgt is namelijk geen keuze 
meer en er zal dan steeds meer 
een formeel-logische levenswijze  
ontstaan. In deze levenswijze is dan 
steeds minder plek voor keuzes en 
vrijheid. We kunnen zeggen dat in  
zekere zin angst het bestaan van 
onze vrijheid omvat!

Gelukkig zijn er meer weten-
schapsgebieden dan de exacte 
wetenschap en zijn mensen geen 
puur rationele wezens. Keuzes 
zullen slechts zelden op puur  
rationele gronden wor-
den gemaakt. Hoewel de  
wetenschap voor een schat aan 
kennis zou kunnen zorgen, zal er 
voorlopig wel een vorm van angst  
blijven. Bovendien moeten we 
natuurlijk niet vergeten dat 
Heisenberg in grote lijnen zegt 
dat we op microniveau nooit 
alles exact kunnen weten; zo 
zorgt ook de kwantummechan-
ica a priori dat in ieder geval op  
microschaal onze angsten en dus 
onze vrijheid van keuzes gehand-
haafd blijft! Gelukkig maar…

Niek Verlaan

op waarde worden beoordeeld. Je 
kan best bang zijn voor een klein 
spinnetje, ook al weet je dat het 
geen kwaad kan doen. Aan de an-
dere kant kan het ook voor komen 
dat angst als gevolg van weten- 
schap ontstaat of verdwijnt. De 
hype rondom de Mexicaanse  
Griep is hier een mooi voorbeeld 
van; in eerste instantie werd de 
griep vergeleken met een ernstig 
dodelijk virus, maar later bleek het 
allemaal wel mee te vallen.

Rationeel maakt exacte weten-
schap angst irrelevant, omdat 
angst zou impliceren dat er mo-
gelijkheden of kansen bestaan, 
en exacte wetenschap juist naar 
zekerheden streeft - de onzeker- 
heidsrelatie van Heisenberg 
daargelaten. Je zou op de lange 
termijn dus kunnen stellen dat hoe 
meer de wetenschap ontdekt, en 
hoe meer een persoon aan kennis 
kan hebben, hoe minder onzeker-
heden er voor die persoon zullen 
zijn. En dus minder angsten.

Deze verschuiving naar het maken 
van keuzes op meer rationele gron-
den lijkt verstandig (want een keuze 
volgt dan logisch uit de weten- 



11

Op dinsdagavond 2 maart trok een groep LASs-
ers op initiatief van LASagna op de fiets door 
Utrecht voor een bijzondere maaltijd. Hun drie 
gangen werden deze avond niet op één maar op 
drie verschillende plaatsen geserveerd. Vantevo-
ren was het nog onbekend met wie je aan tafel 
zou zitten, en ook bij wie er gegeten werd bleef 
nog lange tijd een verrassing. Door de gastvrijheid 
van de koks en hun fantastische kookkunsten 
werd het een mooie avond. De sfeer zat er goed 
in, het eten was heerlijk en er werd flink nage-
tafeld; bijna vergat je dat het al weer tijd was om 
door te gaan naar het volgende adres voor een  
nieuwe gang met een nieuwe groep mensen.  In 

Als afsluiter de nu al befaamde  
appel-abrikozen crumble van Aafke. 

Ingrediënten:
appels
abrikozenjam
boter
bloem
suiker
havervlokken (optioneel)

Verwarm de oven voor op on-
geveer 200°C. Snij de appel in  
kleine blokjes en leg ze onderin de 
ovenschaal, tot je een flinke laag 
hebt. Bedek de appel met een laag 
abrikozenjam. Strooi hier de crum-
ble over (maximaal ½ crumble, ½ 
fruit, anders wordt het te droog). 
Deze maak je als volgt: meng de 
boter, bloem, suiker en havervlok-
ken en maak er goede kruimels van. 
De verhouding van de ingrediënt-
en staat niet vast, het beste kun je 
alles op gevoel doen. Voeg als het te 
droog is wat extra boter toe. Proef 
af en toe om de jusite zoetigheid te 
bepalen (niet te droog en niet mier-
zoet, maar wel zoet genoeg). Zet de 
ovenschaal ongeveer 20-25 minuten 
in de oven, tot het geheel een mooi 
kleurtje heeft.
Tip: Serveer met ijs, vanillevla of 
kwark!

Kokkerellen met LASagna

Een diner kan niet beter beginnen 
dan met dit traditionele recept van 
de familie Tieleman. Hoewel Joris 
even twijfelde kregen we hem toch 
zo ver dit recept met ons te delen; 
gelukkig maar want deze bruscetta is 
niet te versmaden!

Ingrediënten (alle afhankelijk van de 
grootte van de honger en het aantal 
gasten):
stokbrood
uien
tomaten
knoflook
mozarella

Verwarm de over voor op 180°C. 
Snij het stokbrood in stukjes van on-
geveer 2,5 cm. Let op: om dit recept 
te laten slagen is het van groot be-
lang de sneetje scheef te snijden!
Snij de uien, tomaten, knoflook en 
mozarella in blokjes en strooi ze 
over de stokbroodschijfjes. Zet het 
geheel ongeveer 10 minuten in de 
oven tot de mozarello gesmolten is.

Buon appetito!

Hoewel dit gerecht een goed be-
gin is, is aan te raden ook voor de 
volgende gerechten nog wat ruimte 
over te houden...

Beter goed gejat dan slecht bedacht, 
en daarom nog niet minder lekker: 
dit Griekse aardappel-courgettepan-
netje van Alex.

Ingrediënten (2-3 personen):
4 eetlepels olijfolie
1 pak gekruide aardappeltjes roze-
marijn (partjes à 425 g)
1 courgette
200 g feta
2 takjes oregano (uit zakje Italiaanse 
kruidenmix à 20 g)

Verhit de olie in een wok en bak de 
aardappeltjes ca. 7 minuten. Schep ze 
regelmatig om. Was de courgette en 
snij deze in blokjes. Voeg de blokjes 
toe aan de aardappeltjes en laat ze 
ca. 3 minuten meebakken. Verkrui-
mel de feta eroverheen. Pluk de bla-
adjes van de oregano en strooi het 
over het geheel. Laat de feta ca. 3 
minuten afgedekt in de pan smelten. 
kalh orexh!

Lekker met een salade en een paar 
dolma’s (verkrijgbaar bij de betere 
supermarkt).

’t Oude Pothuys werd daarna nog lang gepraat 
met en over de tafelgenoten en werd uitgebreid 
verslag gedaan van de heerlijke maaltijden.

De koks bewezen maar weer eens dat er met 
een studentenbudget prima een heerlijk drie-
gangenmenu in elkaar te zetten is. Natuurlijk 
willen we jullie niet onthouden van enige in-
spiratie, vandaar dat je hieronder een aan-
tal heerlijke maaltijdideeën vindt – voor jul-
lie bereid, geproefd en goedgekeurd tijdens 
deze lekkere avond. Denk jij dat je het beter 
kunt, of heb je ook een goed recept? Laat het  
LASagna weten via lasagna@usatlas.nl!
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Onverwachts & Onovertroffen
Ik zit hier op mijn 3 bij 3-kamertje in het oh zo mooie 
Kanaleneiland te overwegen wat ik moet gaan schrijven 
voor de LASpost. Achter mijn laptop hangt een lijst aan de 
muur met een collage van zo’n 30 foto’s: een verzameling 
van internationale vrienden die ik tijdens mijn GAP year 
heb leren kennen. Hoe leuk en lief ze allemaal ook zijn, 
er zijn toch een paar foto’s die eruit springen, waaronder 
die van twee nette blonde jongens met een groep van 
100 Aziaten in Hawaï-kledij. Dit vraagt om een uitleg; niet 
getreurd, die volgt later!

Halverwege februari belde Anne mij, met de vraag of ik een 
stuk wilde schrijven voor de LASpost. Ze vertelde dat ze 
had gehoord dat ik veel had gereisd en of ik daar iets over 
wilde schrijven. Het toeval wilde dat ik op dat moment 
ook in het buitenland was, ook al was het ‘slechts’ op 
wintersport (wat klinkt dat decadent…). Sommigen van 
jullie zullen het al weten; ik heb inderdaad de afgelopen 
tijd veel gereisd. Sinds zo’n 3 jaar is reizen mijn grootste 
hobby, of beter, mijn passie. Nadat ik op 1 april 2008 (geen 
grap) in Brisbane, Australië het Arabische woord voor 
‘reiziger’ op mijn schouderblad heb laten tatoeëren (wat 
er ongeveer zo uit moet zien: رفاسم) kan ik er natuurlijk 
niet meer onderuit. Nauwelijks achttien jaar was ik al 
voor tien maanden vertrokken richting Azië, Australië 
en Nieuw-Zeeland en afgelopen jaar heb ik ook nog vier 
verre bestemmingen bezocht, waaronder Peru en India.  

Het mooie van reizen vind ik dat er zo veel anders is dan 
je ‘automatische piloot-leventje’ in Nederland. De taal, de 
mensen, de natuur, je gehele omgeving verandert als je 
naar een ander land reist. En een vreemde omgeving zorgt 
voor onverwachte situaties die een reis zo mooi maken. 
Onverwachte situaties moet je zien in de breedste zin van 
het woord: in een bed belanden van een smerig Peruaans 
hostel samen met een 12-jaar oudere Braziliaanse 
psychologe (dit hoeft natuurlijk niet mijn eigen ervaring te 
zijn…), tot wakker worden op de grond bij een Indonesisch 
gezin terwijl oma net een rijstontbijt voor je klaarmaakt  

Zulke situaties doen zich vooral voor als je ongeorganiseerd, 
zonder al te veel medereizigers en zeker zonder al te veel 
verwachtingen op reis bent. Volgens mij begrijpen jullie 
LASsers dat wel en zouden jullie ook niet snel voor een 
bejaardenreis kiezen die China bezoekt in de vorm van 
‘bus in bus uit’. Het is me sowieso opgevallen dat veel 
LASsers erg bereisd zijn of in ieder geval de intentie 
hebben om dit te worden! 

Zo’n onverwachte situatie, die ik nu zie als een van de 
hoogtepunten van mijn reizen, wil ik even verder uitleggen. 
We gaan even terug naar die foto, remember?

Ik hoor het onze ouders nog zo zeggen: ‘niet met vreemde 
Thaise mensen meegaan, zeker niet als ze goed gekleed 
zijn!’. Twee dagen na vertrek uit Amsterdam zijn we in een 
veel te luxe (en toch nog spotgoedkoop) hotel in Bangkok, 
waar we aan worden gesproken door een groepje netjes 
geklede Aziaten, Vietnamezen blijkt later. In gebrekkig 
Engels wordt ons gevraagd of we die avond naar een gala 
diner willen komen, aangeboden door het bedrijf waar 
ze voor werken. We overwegen nog even onze ouders’ 
raadplegingen, maar besluiten toch op het aanbod in te 
gaan! Die avond gooien we onze backpack overhoop, op 
zoek naar dat ene overhemdje en die ene nette broek. 
Vlug nog onder de douche, haren netjes kammen en we 
zijn er klaar voor!  

Als we bij de prachtige balzaal met gouden kroonluchters 
aankomen, hebben we een echt ‘jaw-dropping moment’ 
als de deuren opengaan. Minstens 100 Vietnamezen 
zitten aan prachtig versierde ronde tafels, of staan aan 
het vijftien meter lange buffet. Maar niet in de verwachte 
dresscode… Het gala diner blijkt een thema te hebben: 
Tahiti! Alle mannen lopen rond met blote en versierde 
basten en kleurige zwembroeken, de vrouwen met 
bamboerokjes, kokosnoot-bh’s en bloemenkransen op 
het hoofd. Het is één grote kleurenexplosie! We worden 
meteen enthousiast ontvangen en even later genieten van 
een heerlijk diner aan de tafel van onze gastheer. Niet dat 
we veel tijd hebben voor het eten, we kijken onze ogen 
uit, maar worden ook om de haverklap gevraagd om op 
de foto te gaan.  

Na het diner worden alle tafels en stoelen aan de kant 
geschoven en komt er een entertainment koppel die de 
avond nog iets gekker maakt. Allerlei spelletjes passeren 
de revue, van het-met-een-banaan-tussen-je-benen-
van-de-ene-kant-naar-de-andere-kant-rennen tot een 
danswedstrijd op zo’n slecht nummer dat het alleen in 
Azië een hit kan zijn! De Vietnamezen, met een gemiddelde 
leeftijd van minstens 40 jaar (of is het 60, altijd zo lastig 
schatten bij die mensen!), hebben de avond van hun leven. 
Ze gaan helemaal op in de spelletjes en af en toe lijkt het 
net alsof het kinderen van drie zijn! Ook wij hebben een 
waanzinnige avond, zoiets maak je nooit meer mee! 

Een paar uur later liggen we in ons kingsize bed, helemaal 
gesloopt van het dansen, springen maar vooral van alle 
indrukken. Het is pas onze tweede dag van een reis van 
tien maanden. Een beter begin hadden we ons niet kunnen 
wensen!  

Rik de Graaf
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Onverwachts & Onovertroffen

Zoekplaatje: zoek de 2 blonde jongetjes tussen het geweld van kleurrijke Aziaten

Complete misopvatting van de dresscode.
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Utrecht, dinsdag 10 november 2009, 12:35 uur. Drie 
vrouwelijke (gemaskerde) KSU’ers staan op het punt 
het dak van de loopbrug tussen het Van Unnik en de 
UB te betreden. Ze knikken nog even naar een klasje 
studenten dat verbaasd uit het raam kijkt en lopen 
dan de meest zichtbare plaats op de Uithof op. Terwijl 
de een snel een ‘Te Koop’-bord op de loopbrug plakt, 
knopen de andere twee een banner aan de railing vast 
en laten deze vervolgens zakken: “Education is NOT 
for $A£€”. Van beneden klinkt ineens een stem, ver-
sterkt door een megafoon, die de banner onder de 
aandacht van de rondlopende studenten brengt en er 
klinkt muziek uit de KSU boomboxkliko. Time for ac-
tion!

Kritische Studenten Utrecht (KSU) heeft sinds de 
vorige Laspostpublicatie niet stil gezeten. En wij niet 
alleen, want met ons zijn er een hoop studenten ac-
tief  in de Lage Landen. Gehoord van de bezetting in 
Groningen op 26 november ter verdediging van me-
dezeggenschap en ter voorkoming van een onverant-
woordelijk BSA-systeem?  Of misschien heb je een 
A4-tje in je handen geduwd gekregen getiteld ‘Het 
Nieuwe Ublad’, een satirische versie van de univer-

siteitskrant die werd uitgegeven uit protest tegen het 
verdwijnen van de papieren uitgave van het Ublad per 
1 januari 2010.  Of je hebt gehoord van de 60-urige 
bezetting van het Bestuursgebouw van onze UU begin 
februari, als onderdeel van een gelijktijdige nationale 
actieweek tegen bezuinigingen en de afschaffing van de 
basisbeurs. Allemaal waargebeurd.

Waarom al die onrust onder studenten hier in  
Utrecht en elders? Het Ublad werd toch minder 
gelezen? Het lijkt een principekwestie geworden. 
Onafhankelijke papieren pers is een studenten- en 
personeelsrecht zeggen sommigen. Waarom die ba-
sisbeurs verdedigen? Lenen is voor studenten gemak-
kelijk, tegen een vriendelijke rente immers en we ver-
dienen het later toch terug. Ook scholieren uit lagere 
inkomensklassen – die vaker een aversie tegen lenen 
hebben – zouden gemakkelijk moeten kunnen stu- 
deren, aldus sommige KSU’ers. “Elite-onderwijs!” 
scanderen anderen.

Ook in de rest van de wereld zijn er kritische stu-
denten. Afgelopen november bijvoorbeeld. Ongeveer 
zeventig groepen uit dertig landen voerden actie 

Toch niet helemaal gepacificeerd
               een   update   van   de   (internationale)   studentenbeweging
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met voornamelijk massademonstraties en bezettin-
gen van universiteiten onder de gezamenlijke slogan 
“Education is NOT for $A£€”. Op 4 maart kwamen 
studenten uit de VS in opstand in het kader van een 
“National Day of Action to Defend Education”. Op 11 
maart voerde een massa Europese studenten actie in 
Wenen tegen de viering van het Bolognaproces – het 
Europese onderwijsbeleid van de afgelopen tien jaar. 
Het gaat maar door.

Is er sprake van een soort jaren zestig/zeventig stu-
dentenbeweging? Dezelfde eisen als toen zijn in  
Utrecht, Nederland, Europa en de rest van de wereld 
weer te horen: democratisering, geen onderwijs 
en onderzoek ten dienste van “special interests”,  
etcetera etcetera. Toch zijn er verschillen. Bezettingen 
zijn nu via livestreams te volgen. Acties worden via 
internationale chatsessies gecoördineerd, via Twitter 
en Facebook aangekondigd. Maak kennis met de 21e- 
eeuwse studentenbeweging. Misschien pas je er nog 
wel bij. Voor meer info: www.kritischestudenten.nl.

Kyra Weaver en Alexander Beunder (KSU)

Toch niet helemaal gepacificeerd
               een   update   van   de   (internationale)   studentenbeweging

Een barbecue midden in de winter. Met de oliebollen, 
champagne en andere versnaperingen nog ergens in 
de spijsvertering of bloedsomloop, of verkerend in de 
lange nasleep van een kater. Toch kwamen de LASsers 
in groten getale hun holen uit om hun kont eraf te 
vriezen onder het genot van erwtensoep, glühwein en 
merguezworstjes. 

Zelfs enkele ouderejaars trokken erop uit. “Gewoon 
omdat het kan”, was het antwoord op mijn vraag 
waarom in ’s hemelsnaam zoiets te organiseren bij -7 
graden Celsius. Een ijzersterk argument waar ik nog 
altijd niks tegenin te brengen heb. Laat de barbecue 
dan ook meteen op een onbeschut plateau net buiten 
de bebouwing van de Cambridgelaan gehouden wor-
den: de snijdende wind maakte dat een lekker vuurtje 
maar moeilijk aan te wakkeren viel. Met z’n allen ston-
den de LASsertjes zich dus te verbijten bij de vuurkorf, 
meer ín dan om de vlammen. 

Sommigen, de zomerse durfals onder ons, wilden de 
schijn wekken weinig kou te voelen met zonder jas, 
maar moesten uiteindelijk toegeven dat de winter van 
’09/’10 echt het de verkeerde tijd van het jaar was 
om voor bikkel te spelen. Er werden (sterke) verhalen 
verteld over de jaarwisseling – auto’s uitgebrand, rel-
letjes, die ene zelfgemaakte vuurpijl – en voornemens 
die al na vijf dagen waren gesneuveld, of op die avond 
zelf sneuvelden.

Ach, wat zou het. Natuurlijk was het de gezelligheid 
die voor de warmte zorgde en enthousiasme was het 
dat de barbecuewaren deed smaken. Omdat het kon. 

Nieuwjaars-
BBQ

braden, beunen en bikkelen in de vrieskou

De auteur (rechts) in de vrieskou.

Ruben Dieleman
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So here I am sitting at my desk, going through countless 
websites, wasting time, knowing that I probably have a lot 
of better things to do in life than stare aimlessly at my 
computer screen. And then it hits me: my column is due 
next week!  My heart rate speeds up, I start breathing 
heavier, I realize that I have a goal at hands and that 
despite my motivation to write a brilliant piece for my 
fellow LAS friends, I have a complete lack of inspiration.  
The topic is fear, and even though I’m following a lecture 
series based on this topic I still have nothing magnificent 
to reveal. Unlike Klukhuhn (who always seems to have 
the answer) and other writers that have experience 
with writing for a newspaper, I am a complete newbie. 
Also, this is my first year of college, and already I feel 
intimidated and fragile.  No matter what conclusions I 
draw from lectures, courses, short talks with professors, 
etc. I still feel like I am about to fall over my own 
feet.  This falling, this having the wrong answer, making 
mistakes, knowing that it’s going to hurt when you hit 
the ground, this is my fear.  Ah! A moment of inspiration! 
Here we go, let’s get started. So just before you continue 
reading this column, please let me warn you that I 
might be in the process of falling on my face at this very 
moment, but that’s mostly for you to decide as soon as 
you are finished reading.  

You may wonder why I am so afraid to fall on my face.  
To begin, let me just say that I have had an American 
education since the age of 7. My education is based on 
answering as many questions as possible correctly. If you 
don’t answer them at all, it means you don’t care about 
school. If you answer them incorrectly, maybe you’ll make 
it someday, that is if you are willing to work for it. After 
all, you haven’t been gifted with the genius gene and must 
do extra in order to survive.  Survival is getting into a 
private high school (if you are smart enough you get 
a scholarship, if not you better hope your parents are 
able to afford it),  getting a BA and MA at one of the top 
universities in America (think Harvard, Yale, Columbia, 
MIT, etc.), graduate at the top of your class, go on to do 
great things. This is survival. Simply going to an average 
college or not going to college at all decreases your 
projected income significantly.  

You kids in Holland are fortunate. While you were given 
security that you had a university career lying ahead 
of you, American students fought their way through 
standardized tests like the SATs and the ACTs, visited at 
least 10 colleges and universities, had an interview with 
everyone of the colleges they visited, wrote 5 essays for 
each college, and tried to keep up their grades in the 
process, hoping that one of the 10 colleges that they 
worked their butt off for will accept them into their 
extremely competitive program. Let’s just say, depression 
is basically guaranteed in the winter of your senior year 
if you plan to go to college.  And the thing is, every since 

elementary school  American students are encouraged 
with phrases like, “Anyone can go to Yale if they work 
hard enough.”  So the pressure was definitely on.  I’m 
not saying Dutch students had it easy, I’m just saying that 
the security of things working out in the end is so much 
bigger here.  So having had this American education, I am 
very much hungry for getting things right.

However, over the past few months, I’ve realized that 
I so often am wrong.  Just when you thought that you 
were getting somewhere, thinking that you understand 
some type of theory or philosophy, there’s another even 
more complex theory of philosophy to capture. The 
knowing doesn’t end! And it’s the professors that teach 
you, but do they know how hard it is to understand their 
brilliance at times? Can you imagine dedicating 10 years 
or more of your life to just studying stuff? Just reading, 
gathering knowledge and harboring it somewhere in 
that amazing brain, releasing this knowledge (or perhaps 
unloading the knowledge) onto a student with a simple 
question, flooding them with all this information?  Look, 
I’m not saying that I don’t want to know more, it’s just 
that it’s so overwhelming, so competitive in a way. And 
the worst thing is, the only one that I’m competing with 
is me. It’s like playing a game of chess with yourself.  You 
will win in the end, but in the process you blame yourself 
for making a stupid move or not being smart enough. 
There’s this constant dissatisfaction, disgust with the fact 
that you didn’t score better or weren’t smart enough to 
pass that test.  And it’s all your own fault.  At a university, 
your brain is all you got, and that’s what you will have to 
work with.  Every possible skill that you have is already 
somewhere in there, you just have to unlock it. 

So back to my fear. Perhaps I fear that I will never be 
put out of this misery, that I will only fall on my face, 
and never be able to get any further than a couple 
of steps.  Maybe I’ll never be right, maybe I will never 
know enough to come to brilliant conclusions, hopefully 
groundbreaking ones. At the same time, there are times 
when I can switch this fear off and veg out in-front of my 
computer or TV, wasting time. But as soon as the work 
starts, there’s that fear again. It’s even worse when I am 
reflecting on how I work.  My pulse is high. My breathing 
is abnormal. My hands are ticking away at a rapid speed, 
writing down this jib jab of ideas and thoughts floating 
in my head. Soon my thoughts will not make any sense 
anymore, much like Dostoyevsky’s Underground Man, 
who spends his time thinking mind-blowing thoughts in 
the darkness of his basement. The walls are encroaching 
and the screen that I am staring at seems to be getting 
smaller, yet bigger at the same time. I need some peace, 
I need some rest, I need some conformation. Please, just 
pat me on the head and say that I did alright, that I did a 
good job.  Please tell me I didn’t fall on my face!!!

Basophobia

Lotte Lijnzaad
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Ook dit jaar heeft Atlas weer een dag georganiseerd waarop de ouders van 
alle LASsers zich kunnen komen vergapen aan hoe kan hun zoon of dochter 
wel niet is. Op zaterdag 13 verzamelde zich in de universiteitsbibliotheek op de 
Uithof dan ook bijna negentig ouders om onder het genot van een kopje koffie, 
dat overigens uit plasticbekertjes gedronken moest worden omdat de cateraar 
het had laten afweten, luisteren naar alles over Liberal Arts & Sciences. De 
dag begon om twaalf uur met een openingswoord van opleidingscoördinator 
Ria van der Lecq, die met interessante citaten uit portfolio’s en speeches van 
LASsers zelf een beeld gaf van wat LAS volgens haar is. 

Vervolgens werd door studenten zelf uitgelegd hoe de opleiding nou precies 
in elkaar zit en wat je er mee kan. Dit betekende in de praktijk eerst wat 
droge, doch niet saaie, informatie over welke vakken er nou gekozen moeten 
worden en de eeuwige vraag beantwoorden ‘wat je er mee kan’. En daarna 
een toepassingsspel, iets wat een stuk minder suf is dan het klinkt. Het waren 
namelijk een aantal studenten die op basis van input van de zaal een soort 
interdisciplinaire improvisatiesessie hielden vanuit elk een eigen discipline. 
Klinkt al een stuk minder suf toch? Dat vonden de ouders in ieder geval wel 
en nadat het ijs gebroken was met het eerste onderwerp dat door een ouder 
werd geroepen (seks), was er heuse interactie met de zaal.

Na een lekkere lunch en nog een kopje koffie werd verder gegaan 
met een lezing van professor Tieleman, een zeer interdisciplinaire 
godsdienstwetenschapper die dit jaar voor de tweedemaal een gastcollege zal 
verzorgen bij Globalisering. Ook deze lezing viel goed in de smaak bij de zaal en 
het was dan ook bijna jammer dat er maar driekwartier de tijd was. 

Het was echter tijd voor de ouders om de uithof te verlaten en ook nog een 
blik te werpen in de Utrechtse binnenstad. Na ofwel de bibliotheek op de 
Uithof nog wat beter bekeken te hebben of de bibliotheek in de binnenstad te 
hebben bezichtigt kregen ze in kleine groepjes een rondleiding door de stad, 
eindigend in het academiegebouw waar hun een borrel wachtte. Onder het 
genot van een drankje werd hen nog het één en ander verteld over Atlas en 
Aflas (de recent opgerichte vereniging voor alumni en begunstigers van LAS, 
red.) om vervolgens de dag officieel af te sluiten. 

Al met al was het een geslaagde dag en veel ouders bleven dan ook nog gezellig 
met een bitterbal in de hand napraten. Het was weer heel even alsof ze voor 
een ouderavond op school waren!

Bram de Rijk

Ouderdag

Bram de Rijk
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de film een beetje in, mede door het 
feit dat Milk er drie keer over deed 
om in de gemeenteraad terecht te 
komen. Wanneer het dan eindelijk 
lukt zien we hoe zijn strijd voor  
homorechten in de Verenigde Staten 
verloopt, hoe hij bedreigd wordt, en 
hoe zijn carriere plotseling stil komt 
te staan.

Wie Elephant heeft gezien zal de 
sfeer van Gus van Sant zeker herken-
nen. In tegenstelling tot de eerdere 
film is Milk echter een stuk uitbun-
diger. Hoewel ik ergens halverwege 
toch een beetje het idee van herha-
ling kreeg die me om een of andere 
reden aan Das Boot deed denken, 
kwam het einde van de film net als in 
Elephant enigszins onverwacht, alsof 
je de spanning heel erg voelt en ver-
moedt wat er gaat gebeuren, maar 
datgene vervolgens toch als een klap 
aankomt. Dat maakt voor mij een 
film van Gus van Sant zo intrigerend, 
en dat maakt Milk tot een aanrader. 
Kijk ernaar, leef je in en geniet van 
het sterke acteerwerk van Sean Penn. 
Laat je niet bang maken door het feit 
dat het over homorechten gaat; als 
we immers die angst toelaten, glijden 
we weer terug naar de tijdgeest van 
zo’n dertig jaar geleden.

Filmrecensie

Ik weet nog dat ik in een collegezaal 
zat en er stof werd behandeld over 
evolutionaire verschillen tussen de 
man en de vrouw. Toen de docent 
vertelde dat in het boek nogal veel 
positieve discriminatie ten opzichte 
van de vrouw te vinden was, vond in 
me een herleving van mijn bewust-
zijn plaats. De meest recente op- 
leving van het feminisme is nog steeds 
voelbaar. Toen diezelfde docent ook 
nog vertelde dat sommige evolutio- 
naire verklaringen die we tegenwoor-
dig voor waar aannemen, twintig jaar 
geleden taboe waren, bedacht ik me 
dat de tijdgeest aan ons voorbijgaat 
als een droom die we steeds weer 
vergeten.

Nadat ik had gehoord van een film 
over Harvey Milk, kon ik me tot 
mijn grote schaamte geen beeld vor-
men van deze eerste Amerikaanse 
politicus die er openlijk voor uitk-
wam homoseksueel te zijn. Na een  
Wikipedia-bezoek besloot ik Milk te 
gaan kijken, een verfilming van Gus 
van Sant over het leven van deze 
intrigerende figuur.

Eerst keek ik naar nieuwsbeelden 
uit de jaren ‘70, over de Castro, de  
homowijk van San Francisco, en hoe 
de politie de inwoners aanpakte. Ver-
volgens springt de film naar Harvey 
Milk, die een memo opneemt  en 
vanaf daar de verteller is. Er volgt een 
aaneenschakeling van gebeurtenissen, 
waarvan de eerste zich afspelen in de 
Castro. We zien hoe Milk zich daar 
vestigt met zijn vrij abrupt verkregen 
relatie, en hoe de wijk langzaam uit-
groeit tot een bloeiende plek voor 
homo’s. 

Na deze ontwikkeling besluit Milk 
zich verkiesbaar te stellen voor de 
gemeenteraad, en vanaf dit punt zakt 

Milk
Regisseur: Gus van Sant
Met: Sean Penn, Emile Hirsch, Josh Brolin

Gijs Wijnholds
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Meer recensies lezen? Ga naar www.usatlas.nl. 
Kan jij dit beter? Schrijf dan ook een recensie over jouw vakken.

Deze editie: twee recensies van de cursus  
‘Etniciteit en Nationalisme’ van Culturele Antropologie. 

Dit vak op niveau 2 wordt gegeven in blok 4.

De kwaliteit van de cursus
Goede cursus, enthousiaste 
docenten, er wordt wel van je 
verwacht dat je elk werkcollege 
de literatuur gelezen hebt. Het 
moet je liggen om veel te lezen 
en te schrijven. 

De inhoud van de cursus
Ik vond dit echt een erg las-
tig vak (terwijl ik het voor mijn 
hoofdrichting volgde!). Ik heb 7

8
het twee jaar geleden gevolgd 
en toen moesten we een paper 
schrijven over een film en ik ben 
daar helemaal op vastgelopen. 
Ze gaan zo ontzettend diep in 
op de machtsrelaties etc. dat 
ik het op een gegeven moment 
echt niet meer wist. Het is een 
ontzettend interessant vak, dat 
wel. Het gaat in op de actualiteit 
maar het is een heel erg con-
temporair antropologisch vak 

vanuit een constructionistisch 
en postmodernistisch oogpunt. 
Als je graag een vak wilt volgen 
bij Antropologie dan zou ik de 
vakken ‘Mondialisering’ (niveau 
1) en ‘Gender, macht en multi-
culturalisme’ (niveau 2) eerder 
aanraden. Dit zijn ook vakken 
vanuit een constructionistisch 
en postmodernistisch oogpunt 
maar ze zijn net een stapje 
minder moeilijk vind ik. 

De kwaliteit van de cursus
De docent vertelde heel prettig 
en vlot. De werkcolleges waren 
van dezelfde docent en ook 
erg leerzaam. Iedereen moet 
zelf een werkcollege leiden en 
zo leer je van je medestuden-
ten en kan je onderling vragen 
stellen over de stof. Soms was 
dit een beetje saai. De toets 
viel achteraf erg mee omdat je 
mocht kiezen welke vragen je 
maakte en je zo de lastigste vra-
gen kon omzeilen. Je moest wel 
erg veel lezen: drie boeken en de 
biografie van Obama voor het 
paper. Al met al was de cursus 
goed te doen. 

De inhoud van de cursus
De inhoud van de cursus vond 
ik erg interessant! Het sloot 
namelijk goed aan bij de actuali- 

teit. Zo waren de schrijfop-
dracht en een hoorcollege gewi-
jd aan Obama. Dit was alleen 
dit jaar, dus komend jaar kan dit 
een ander thema zijn. Sommige 
colleges stonden in het teken 
van een ‘case’, zoals   Suriname. 
Deze colleges waren interes-
santer dan de theoretische col-
leges, omdat daarin erg veel in-
formatie en theorieën in korte 
tijd de revue passeerden. 
Ook de etnografische literatuur 
vond ik interessanter dan de 
theoretische literatuur. Zo was 
er een boek over de Cariben, 
wat weg las als een gewone ro-
man en daarom weer eens wat 
anders was dan je saaie stud-
ieboeken. Dit was leuk om te 
lezen, maar helaas inhoudelijk 
het minst belangrijk. Er was een 
echt theoretisch boek met veel 

verschillende interessante per-
spectieven, en een erg lastig te 
lezen bijna historisch boek van 
Anderson. Deze vond ik in-
houdelijk het minst interessant, 
maar omdat hij het moeilijkst 
was werden alle werkcolleges 
eraan gewijd.
Soms miste ik bij dit vak de 
meer psychologische dimensie 
van groepsdynamiek en identit-
eit. Er werd duidelijk echt een 
antropologisch perspectief ge-
hanteerd.
 
Op- of aanmerkingen
Ik zou deze cursus zeker aan-
raden als je geïnteresseerd bent 
in de werking van nationalisme 
en etniciteitsvorming. Bedenk 
wel dat het doorgaans niet over 
Nederland gaat maar de nadruk 
op antropologie ligt.

Cursusrecensie

Eindoordeel:

Eindoordeel:

Filmrecensie
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BANGE LASSER IN
 IJSLAND

Beste LASpost,

Het is hier fantastisch.
Het is een fotogeniek 
land waar elke gek 
een onheilspellende foto
kan maken. 
Ik ook.

Of een vulkaan.
waarom niet?

Als je last hebt van crisis kun je 
afreageren op een bankdirecteur.

Wat een land.

Roanne van Leijden
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Waterman
20 januari
t/m 18 februari

Had u uw fiets maar gerepa-
reerd. Slapeloze nachten over 
het mankement zullen u niet 
vreemd in de oren klinken. Nu 
komt u echt niet meer onder 
het hardlopen uit, wat goed is 
voor uw onderburen. 

Ram
21 maart
t/m 19 april

Uw favoriet Mars staat weer in 
uw baan en dat is te merken. 
Verscheurde studieboeken heb-
ben helaas weinig meerwaarde 
in deze barre tijden. Richt u 
daarom met volle overgave op 
het ontleden van lucht.

Vissen
19 februari
t/m 20 maart

Zout eten is aan te raden, maar 
pas op voor uitdroging. De ro-
mantiek kan wel eens hoog gaan 
oplopen, sluit daarom bijtijds een 
verzekering af. Vergeet niet om 
uw afwas te doen, anders kan 
het rampzalige gevolgen hebben.

Schorpioen
23 oktober
t/m 21 november

Hoewel de hele zee voor u open 
ligt, durft u niet in het bootje te 
stappen. Dit is jammer, want vele 
parels lagen op u te wachten. 
Saturnus staat = de komende 
weken echter wel aan uw zijde, 
waardoor uw angst voor gasrin-
gen eindelijk zal verdwijnen.  

Steenbok
22 december
t/m 19 januari

Let goed op Steenbok: hoewel 
u normaal niet zo’n waterig 
type bent zal een Vis in uw zee 
belanden met alle gevolgen 
van dien. Op donderdag zal Ve-
nus rakelings over uw hoofd 
passeren; het dragen van een 
helm is aanbevolen. 

Boogschutter
22 november
t/m 21 december

De constellaties laten aflezen 
dat er deze week iets slechts 
gaat gebeuren, maar ook iets 
goeds. Pas op met uw geld, want 
het is weg voordat de snackbars 
’s nachts sluiten. Verder voelt u 
zich gedwongen om een slecht 
aanbod af te wijzen.

Leeuw
23 juli
t/m 22 augustus

Laat u niet verrassen door vogels 
die hard fluiten; dit kan wel eens 
slechte gevolgen hebben. Vergeet 
uw lening bij een Waterman niet, 
dit zal u hetgeen brengen dat u 
altijd al gezocht heeft. 

Weegschaal
23 september
t/m 22 oktober

Pas  op voor vleesetende planten 
en de tandarts. Deze zijn echter 
goed te ontwijken door aan te 
pappen met een Leeuw. U bent 
wel toe aan een nieuwe vulpen, 
mocht u dit jaar willen halen. 

Maagd
23 augustus
t/m 22 september

U zult volgende week aan iets 
geheel nieuws beginnen. Pas 
op voor vechtende Brazilianen, 
maar een Stier zal u redden. De 
kleur rood is de komende wek-
en niet aanbevolen.

Stier
20 april
t/m 20 mei

Een Schorpioen heeft het zwaar 
te verduren met u. Het ant-
woord is echter na enige moeite 
te vinden onder een stoeptegel. 
Let hierbij wel op verkeer van 
boven. Laat u niet te veel kennen 
als u niet wordt teruggebeld 

Kreeft
21 juni
t/m 22 juli

Vergeet niet op tijd in uw agenda 
te kijken, of u zult de afspraak 
waar u al jaren naar uitkijkt ver-
geten. Het raadzaam om kleur 
van uw kleding niet uit het 
elektromagnetisch spectrum te 
kiezen.

Tweelingen
21 mei
t/m 20 juni

Pas op voor vogelpoep; het komt 
soms op lastige plaatsen terecht. 
Op zondag zult u een Weeg-
schaal verrassen met de multi-
functionaliteit van fruit. Deze zal 
zich echter richten op grofkor-
relige aarde. 

HORO(R )SCOOP
Jeanine de Roy van Zuijdewijn
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ben dat ze van Atlas een nóg 
leukere vereniging gaan maken. 
Een groep enthousiastelingen 
vol ambities. Lees hieronder 
alvast wie ze zijn, ontmoet ze 
bij activiteiten en borrels, en 
vergeet niet te komen stem-
men op de ALV!

Maar voor het zover is gaan 
we eerst nog op reis naar de 
Balkan, waar we ongetwij-
feld een aantal angsten zullen 
overwinnen. Daarna gaan we 
ons opmaken voor de ALV, de 
sluitingsweek van dit lustrum-
jaar en niet te vergeten het 
moordspel waarbij we met 
z’n allen jacht gaan maken op 
filosofen en CKI’ers. Jullie zijn 
gewaarschuwd...

Liefs,
het bestuur van Atlas: Bram, 
Alex, Anne, Martinus en Maya

Een jaar Atlasbestuur gaat je 
niet in de koude kleren zitten. 
Als onbekenden gingen we het 
grote avontuur aan en tot nu 
toe hebben we ons er zonder 
al te grote schade doorheen 
geslagen. Het wordt dus tijd 
voor een nieuwe fase in ons 
leven. Wat deze zal brengen 
(Hoe diep zal het zwarte gat 
zijn?) blijft nog even afwachten, 
in ieder geval zullen we al die 
uren op de Atlaskamer en jullie 
bezoekjes gaan missen.

Na een zoektocht waarin 
allerlei angsten de revue pas-
seerden (Niemand bij de 
eerste voorlichtingsavond: Het 
zal toch niet dat...? Wat nou 
als...? Wil er dan écht niemand 
deze fantastische ervaring op-
doen?) hebben we een aantal 
mensen gevonden waar wij er 
het volste vertrouwen in heb-

Allerliefste LASsers,

zetten. LASt but not least zal 
Jessica haar intrede maken als 
onderwijssecretaris en daar-
mee dus vrijwillig de uitdaging 
aangaan Maya’s status als for-
midabele onderwijssecretaris 
te evenaren.

Met onze grenzeloze talenten 
en jullie denderend enthou- 
siasme willen we er een  
topjaar van maken! 
Alvast bedankt voor  het ver-
trouwen.

Namens 
Bram, Emma, Jos en Jessica,
Rik

enkele inhoudelijke taken tot 
mij nemen. Met gepaste trots 
zal Martinus zijn chaotische 
en veelomvattende functie van 
vice-voorzitter overdragen aan 
een even chaotische, desal-
niettemin supergemotiveerde 
en enthousiaste, Bram. Anne 
zal met grote nauwkeurigheid 
haar secretaristalenten pro-
beren over te dragen op 
Emma, die alle communicatie-
gerelateerde zaken op zich zal 
nemen. Het geld zal nauwkeu-
rig worden beheerd door Jos 
die de lijn van Alexander (als 
strenge doch rechtvaardige 
penningmeester) zal voort-

Lieve LASsers, 
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Wanneer de zon de wolken 
zal vervangen, zullen ook de 
zonnestraaltjes van het hui-
dige bestuur, na zich een jaar 
kei-hard te hebben ingezet, 
vervangen worden door een 
nieuwe lichting van bliksem-
enthousiaste bestuursleden.
Helderheid bij heldere hemel 
dus.

Ik vind het een eer om te 
melden dat Bram aankomend 
bestuursjaar zijn stokje wil 
overdragen aan mij. Hoewel 
ik als voorzitter hoofdzakelijk 
zal fungeren als visitekaartje 
van de studie zal ik ook nog 
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Misschien heb je wel eens stil gestaan bij de 
grote steen op de hoek van de Elingenhof en de Oude-
gracht, net iets voorbij de Geertebrug. Al sinds 1520 is 
deze steen onlosmakelijk verbonden met het hoekhuis 
op nummer 364. Twee dikke kettingen zorgen ervoor 
dat zij nooit, maar dan ook nooit, weer van haar plaats 
genomen kan worden. 
Sommigen zullen zeggen dat de steen daar is neergelegd 
om het hoekhuis te beschermen voor de vele karren 
en wagens die de hoek afsneden, de Elingenhof in. Maar 
waarom ligt hij daar dan vast, aan die dikke ketenen? 
Om het antwoord op deze vraag te vinden moeten 
we terug naar het jaar waarin hij zijn huidige rustplaats 
kreeg.
De zomer van 1519 was een mooie zomer geweest. 
De najaarsoogsten zorgden voor ruim gevulde voor-
raadschuren in Utrecht. Maar 
sinds het komen van de win-
terkou hing er een onheil-
spellend gevoel in de straten 
van de trotse stad. Geen kind 
speelde nog buiten, hun ouders 
waagden zich zo min mogelijk 
op straat en zelfs de vogels 
leken de stad te mijden. Er hing 
een oorverdovende stilte over 
de grachten in de binnenstad. 
Eerder dat jaar had een 
boze tovenaar verschillende  
Utrechtse kinderen behekst. 
Op een woensdagnacht werd 
hij op heterdaad betrapt en na een lange achtervolging 
midden op de Geertebrug in hechtenis genomen. Voor-
dat hij, vastgebonden achterop een wagen, de stad uit 
werd gereden zwoer hij terug te komen en Utrecht te 
vervloeken. Vanaf dat moment lag er een steen op de 
Geertebrug, precies op de plek waar de tovenaar was 
opgepakt. De inwoners van Utrecht probeerden met  

 
 
man en macht de steen van zijn plaats te krijgen, maar 
hoe dik de hefboom ook was of hoeveel paarden ze 
ook aan te touwen lieten trekken, de steen wilde niet 
bewegen. 
Het was halverwege november toen het gebeurde. 
Diep in de nacht klonk er een angstaanjagende krijs, 
meteen gevolgd door een doodse stilte. Op het mo-
ment dat de Dom sloeg barstte er een luid gejoel uit. 
Heksen, reuzen, trollen en boze geesten dansten om 
de steen heen, tilden hem van zijn plek en kletterden 
hem over de keien van de Oudegracht. De volgende 
dag werd er een kind gevonden, met het gezicht naar 
beneden, drijvend in het water. De steen lag weer 
muurvast op haar oude plek, alsof er niets was gebeurd.
Elke woensdagnacht herhaalde dit ritueel zich. De kin-
deren van Utrecht werden ’s nachts achter slot en gren-

del gezet om ze te beschermen 
tegen deze gruweldaden. Maar 
hoe hard de Utrechters hun 
kinderen ook probeerden te 
verstoppen, het mocht allemaal 
niet baten.
Tot men er groot genoeg van 
had. Op oudejaarsnacht ver-
zamelde zich een grote groep 
mensen rond de steen op de 
Geertebrug. In een lange stoet 
trokken de mensen langs de 
gracht en ze wisten met een 
hels lawaai alle boze geesten 
in het donkere water van de 

gracht te bannen. Men heeft ze daarna nooit meer 
terug gezien. Voor alle zekerheid liet men de kei aan 
banden slaan. 
’s Nachts was Utrecht vrediger dan ooit. Maar pas op 
als je op woensdagnacht langs de gracht naar huis moet 
fietsen. Blijf uit de buurt van de steen.

*Dit verhaal is losjes gebaseerd op een Utrechtse sage

Laat je door Bram Leusink meevoeren
door het verleden van Utrecht...

Utrecht Centraal
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NEE

Graag wil ik het hebben over mijn angsten,

Mijn problemen en tekortkomingen,

Mijn innerlijke conflicten en het ervan weglopen,

Mijn persoonlijke onvolmaaktheden;

De Venus van Milo in mij.

Maar bang ben je altijd alleen 

Gevoelens zijn niet transitief

Hoe ik ook mijn best doe het te omschrijven

Men zal mij nooit begrijpen.

Schrijven over mijn angsten

Doe ik dus maar niet.

– Niek Verlaan

Aan deze LASpost werkten mee:  Anne Martens, Bram de Rijk, Stijn Peeters,  Alexander Beunder, Aafke Brouwer, 
Ruben Dieleman, Rik de Graaf, André Klukhuhn, Bram Leusink, Roanne van Leyden, Lotte Lijnzaad, Joris Tieleman, 

Niek Verlaan, Maya Verlinden, Kyra Weaver, Gijs Wijnholds, Jeanine de Roy van Zuijdewijn en Roos Zwart.


