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REDACTIONELE INLEIDING

‘Hoera, het is een laspost!’
Beste lezer,
Voor jullie ligt de eerste editie van Laspost, het magazine van onze opleiding. Een vraag die sommigen
wellicht zullen stellen is: waarom? Wat voegt een magazine toe? En waar zou een LAS-magazine over
moeten gaan. Immers, iedereen heeft andere interesses en bezigheden. Het antwoord ligt nabij: juist
dáárover, en dáárom. Om die variëteit bijeen te brengen; En óver die variëteit te vertellen: over dat,
wat verschillende zaken bindt, en wat ze doet verschillen. Laspost stelt discussie centraal: onderwerpen vanuit meerdere perspectieven bezien en besproken, maar ook onderwerpen uit hun gangbare
omgeving gehaald en vanuit een andere context bekeken. Dat, en daarnaast hebben wij onze naam
als mondig natuurlijk hoog te houden... ‘onze’ zeg ik, en ook daarom een Laspost: om niet alleen wat
verschillende ‘disciplines ‘ (ik heb vruchteloze pogingen gedaan het woord waarmee wij zo worden
doodgegooid te vermijden in dit betoog, maar hier staat hij dan toch weer) bindt en onderscheid te
leren kennen, maar ook ‘ons’zelf; over de lasser en las. En tot slot natuurlijk, niet geheel onbelangrijk:
om iedereen simpelweg iets leuks te lezen te geven.
Ik hoop dan ook dat het bovenstaande in dit blad terug te vinden is – en ik wil daarom iedereen
oproepen opmerkingen, tips, klachten, etcetera via laspost@usatlas.nl te uiten.
Dan rest mij nog één ding:
Veel leesplezier!
Anita van Rootselaar
Hoofdredacteur.
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Door hoofdredacteur Anita Rootselaar

PSAU
Door Karin Lammers

De excellente master
Ieder Lasser kent het wel, de vraag: “Maar wat kan
je er nou mee?” Naast een beetje stamelen dat
dit afhankelijk is van je hoofdrichting, heb je hier
niet echt een goed antwoord op. Eigenlijk kan je
pas een goed antwoord geven als je al weet welke
master je volgen wilt, dan kan je een antwoord
verschaffen waar mensen met lastige vragen begrip
voor kunnen hebben. Nu heb ik hier een master
voor je die het begrip nog verder uitstelt, eentje
waarvan de hoofdjes alleen nog maar harder gaan
tollen. Een vage master. Wat je ermee kan hangt af
van je hoofdrichting, heerlijk! PSAU.

PSAU

PSAU staat voor Professional School of Arts
Utrecht. Het is een samenvoeging van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht. Deze twee instellingen vormen samen de
faculteit der Kunsten. Deze faculteit biedt onder
andere de master PSAU. Tijdens deze éénjarige
opleiding werk je vanuit je eigen hoofdrichting samen met andere wetenschappers en met
afgestudeerden van de kunstacademie. Bij inschrijving verzamelen de organisatoren van de
master alle gegevens van aankomende studenten. Voordat de master begint proberen zij projecten te vinden voor het eerste halfjaar, waarbij
wetenschappers en kunstenaars een rol spelen.
Deze projecten zijn opdrachten van werkelijke
opdrachtgevers, dus bedrijven of bijvoorbeeld de
universiteit zelf.
Dit moet je je als volgt voorstellen. Stel ik kom
met mijn hoofdrichting dierwetenschappen
van biologie aan bij PSAU. Vervolgens gaat de
opleiding zoeken naar een project waar ik samen
met andere wetenschappers mijn wetenschappelijke kennis in kwijt kan, waar tegelijkertijd
een creatieve kant aan zit die de kunstenaars in
kunnen vullen. Een voorbeeld van een project
(die gebruikt is voor diergeneeskundige) is het
volgende: Aan de faculteit van diergeneeskunde
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hebben ze ieder jaar een practicum met drachtige
koeien. Nou kan je je voorstellen, ieder jaar weer
opnieuw drachtige koeien regelen is niet heel
handig.
PSAU ging voor hen aan de slag. Vanuit je wetenschap zoek je uit waar een drachtige koe aan
moet voldoen. Wat zijn de kenmerken, hoe ziet dit
eruit en hoe voelt dit en wat is van belang bij de
gegeven practica. Vervolgens moeten de kunstenaars bedenken hoe ze een drachtige nepkoe
kunnen maken, wat voor materiaal ze hiervoor
nodig hebben en hoe ze het beste kunnen voldoen aan de eisen die aan de nepkoe zijn gesteld.
Samen komen de wetenschappers en de kunstenaars uiteindelijk tot een bruikbaar eindresultaat dat aan de opdrachtgever tentoongesteld
kan worden. Deze nepkoeien uit dit voorbeeld
worden nu ook daadwerkelijk gebruikt voor practica bij diergeneeskunde.
Het tweede halfjaar loop je een zelf opgesteld
leerplan af. Na het project moet je met begeleiding aangeven wat het is dat je van de
master wil leren. Dit leerplan is opgesteld als een
onderzoeksproject. Hiervoor kan je lessen volgen
aan de faculteit en cursussen aan andere faculteiten. Zo rond je de Master af waarbij je én de
gelegenheid gekregen hebt om mee te werken
aan een gezamenlijk project waarbij meerdere
disciplines samen komen (heel erg LAS natuurlijk),
en zelfstandig een onderzoek hebt doorlopen.
Hoe je de master invult en wat je er vervolgens
mee doet, je voelt hem al aankomen, is volledig
van jezelf afhankelijk.
Bronnen:
•
Mastervoorlichtingsdag donderdag 5 okto            
ber 2006
•
www.psau.nl
•
“Masterprogramma’s 2007-2008” Universit    
eit Utrecht
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Column Klukhunh
Door Andre Klukhunh (Docent, wetenschapper, levensgenieter en Nederlander)

Zoals de ouderejaars LASsers zich nog wel zullen
herinneren besteed ik in mijn academisch vormende cursus ‘Liever de gifbeker’ enige aandacht
aan de cultuurfilosofische discussie die in onze
eigen tijd plaatsvindt en die ‘de controverse tussen de modernen en de postmodernen’ wordt
genoemd. Veel studenten vinden dat een lastig
onderwerp, omdat de begrippen die worden gehanteerd zo vaag zijn en per wetenschappelijke
of artistieke discipline verschillen. Ik eis zelfs dat
er een column over dat onderwerp geschreven
wordt. Dat gebeurt dan wel met het nodige
zuchten en steunen, maar de klacht die daarbij algemeen wordt geuit is dat je er zo weinig
mee kunt. Nu ga ik me hier zeker niet inspannen
om helderheid in de postmoderne warboel te
scheppen, maar ik wil het probleem waar het
om gaat wel proberen voelbaar te maken aan
de hand van een heel concreet voorbeeld. Het
enige dat ik vooraf even kwijt wil is dat ‘modern’,
naast heel veel andere dingen, te maken heeft
met eenduidigheid en uniformiteit, terwijl ‘postmodern’ daartegenover is te karakteriseren met
pluriformiteit en meerduidigheid. Een wetenschapsfilosoof als Karl Popper, die een volkomen
eenduidige wetenschappelijke onderzoeksmethode propageert, kan daarom modern worden
genoemd, terwijl zijn vakgenoot en leerling Paul
Feyerabend, die een methodisch pluralisme
voorstaat, als postmodern kan worden beschouwd.
Nu dan het concrete voorbeeld. Toen ik nog
studeerde, en we hebben het nu over de jaren
zestig van de vorige eeuw, spraken al mijn
medestudenten en ik onze docenten aan met u
en mevrouw of mijnheer, en als het een hoogleraar betrof zelfs met professor. En als we een
brief schreven – er was toen nog geen e-mail
- dan was het in de aanhef van weledelgeleerd
tot weledelzeergeleerd aan toe. Later, rond

1970, toen ik zelf begon te doceren, waren de
tijden inmiddels grondig veranderd. Studenten
spraken me aan met je en jij en noemden me
André, en dat schreven ze ook in hun brieven.
Beide manieren van aanspreken, zowel de deftige als de populaire, kunnen ‘modern’ worden
genoemd, want iedereen deed dat in de betreffende periodes consequent op dezelfde manier.
Toen ik zo’n vier jaar geleden, na een onderbreking van meer dan een kwart eeuw, weer begon
met het geven van colleges, was ik zeer benieuwd of zich op het aanspreekgebied nog nieuwe
ontwikkelingen hadden voorgedaan, en dat
bleek inderdaad het geval. Tegenwoordig is er
bij de eerste colleges nog wel sprake van enige
‘moderne’ uniformiteit, maar naarmate de cursus
vordert wordt de ‘postmoderne’ diversiteit steeds
groter, van ‘Geachte heer Klukhuhn’, via ‘Beste
André’ tot ‘Hoi’.
Ikzelf geef uiteraard geen krimp door mijn
e-mails consequent met André Klukhuhn te
ondertekenen en laat daarmee de studenten in
grote twijfel en onzekerheid achter.
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Aanhef

Interdisciplinariteit
Door Karin Lammers & Katinka Roossen

De roots van LAS
Liberal Arts & Sciences is een opleiding die
zich richt op het fenomeen interdisciplinariteit,
de roots hiervan liggen in de filosofie. Eigenlijk
begon dit al zo vroeg als de kijk op ‘het goede
leven’ van Aristoteles en Socrates volgens wie
men zijn leven lang op zoek moest naar echte
kennis. Voor een lange tijd was iedere studie
interdisciplinair, je leerde als je daar geld voor
had alles wat je leren kon. Dit zien we terug als
we kijken naar de tijd van de grote Italiaanse
Renaissanceschilders.

De “Critical Theory” waartoe Horkheimer
koos was uiteindelijk alles behalve foutloos
en ook de interdisciplinariteit was verre van
terug te vinden. De goede start van de filosoof liep uit op een stroeve samenwerking
tussen zichzelf en zijn collega’s, zeker diegene
die onderzoeksresultaten hadden behaald die
tegenstrijdig met Horkheimers voorlopige
theorie waren. In plaats van een theorie te
creëren die alle elementen kon onderbrengen,
besloot Horkheimer dat zijn onderzoeksresultaten de belangrijkste waren en baseerde daar
zijn theorie op.

De roots van LAS

Leonardo da Vinci, die naast schilder ook architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, sterrenkundige,natuurkundige,scheikundige,beeldhouwer,
schrijver en componist was. In bijna al deze
disciplines was hij zo goed dat hij het woord
genie bijna opeist, een geniaal voorbeeld van
een LASser. Ook als we verder in de tijd gaan
komen er steeds weer voorbeelden naar voren
waar de interdisciplinariteit die LAS ook bezit
goed naar voren komt. Zo ook bij een ambitieuze filosoof op de Frankfurter Schule:

Horkheimer bleek uiteindelijk een slechte
LASser, want hoewel hij inzag dat er meerdere
disciplines waren en hun samenwerking van
belang zou kunnen zijn, kon hij zichzelf er
niet toe brengen werkelijk te geloven dat alle
disciplines een even groot recht van spreken
hebben. Ook al liep het niet goed af, de
basis voor interdisciplinaire wetenschap was
gelegd.
Amerika heeft hier goed naar geluisterd, en
naar vele andere filosofen zoals Aristoteles en Socrates en kwamen tot een liberale
opleiding. Zoals de naam al aangeeft staat
de keuzevrijheid van de student bij deze
opleidingen centraal. Op meerdere plekken in
Amerika en Europa werden liberale opleidingen opgericht.

In 1930 werd Max Horkheimer aangewezen
als nieuwe directeur van de Frankfurter Schule,
een instituut dat zich erop toelegde een theorie te ontwikkelen die zowel de theorie van
Marx als de academische sociale wetenschap
recht deed. Hiervoor werd gebruikt gemaakt
van alle mogelijke onderzoeksresultaten uit alle
sociale wetenschappelijke disciplines. Vooral
Horkheimer richtte zich erop dat er zoveel
mogelijk verschillende wetenschappers onder
het dak van de school vertoefden, zodat hij hun
onderzoek in een groot verband kon onderbrengen. Hij was het die de naam interdisciplinariteit muntte en er als eerste mee aan de slag
ging.

Dit past in de moderne samenleving, jongeren zijn al gewend aan het maken van
keuzes en de nieuwe media hebben ervoor
gezorgd dat ze uit allerlei disciplines kennis
kunnen verschaffen. Jongeren hebben een
druk sociaal leven en werken vaak naast hun
studie, een andere manier van leven vraagt
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Maar hoe kom je van een liberale opleiding
naar de opleiding Liberal Arts & Sciences?
De term liberal arts, ofwel vrije kunsten komt
uit de middeleeuwen. In de middeleeuwen
waren er de zeven vrije kunsten, waarop
wetenschap ingedeeld werd: Grammatica,
rhetorica, dialectica, arithmetica (leer van
abstracte getallen), geometrica, astrometica en musica. Het ‘vrije’ of ‘liberale’ aan
deze kunsten is dat het onderwijs van deze
zeven was dat ze niet doelgericht waren,
ze zijn niet om op te leiden tot één beroep.
Het moeilijke van deze term overnemen
is het bedenken wat er onder nu onder de
vrije kunsten valt. Telt kunst mee? Hoe zit
dat met praktische
wetenschappen (waarbij je moet denken
aan laboratoriumonderzoeken). Hiervoor
is de term “Liberal Arts & Sciences” gevonden. Deze omvat eigenlijk alle vormen van
wetenschap zoals we die vandaag de dag
kennen. De wetenschappen van LAS zijn
onder te verdelen in Alfa, Beta en Gamma.

Als we nu alles bij elkaar pakken zitten er
dus meerdere lagen achter de studie. Het
is een liberale studie, wat terug te zien
is in het feit dat de studiekeuzes van de
student centraal staan. Maar ook gaat het
over de brede opzet, alle wetenschappen
komen aan bod. Daar komt nog eens bij
dat de manier van studeren terug te vinden is in de term, het is onderwijs zonder
een vast beroep aan het eind voor ogen
te hebben. Vrij onderwijs van vrije wetenschappen waaruit de student een vrije
studiekeuze kan maken.

Bronnen:
•
The living Arts, Comparative and Histor		
ical
Reflections on Liberal Education”,
Sheldon Rothblatt.
http://www.drawingsofleonardo.org/images/fly3.jpg
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De roots van LAS

om een andere manier van leren.

Liefde en Haatverhouding:
Mens & Natuur
Door Katinka Roossn

Evolutie van ‘s mens zelfbeeld
Geheel in Darwiniaanse traditie zal ik in dit
artikel mijn licht laten schijnen over de theorie
en praktijk van natuurlijke selectie. Van iedere
wetenschapper krijgt dit begrip een eigen
betekenis en conclusie, tot hun lezers zich zelfs
niet meer tot een woordenboek kunnen richten.
Hierin lijkt het op een rivier – niemand ziet ooit
dezelfde oppervlakte en door onze eigen acties is het water te troebel om ooit de bodem te
ontwaren.

Opinie: Mens&Natuur

‘Origin of Species’ is misschien wel het modernste boek dat bestaat dat eenzelfde impact als de
Bijbel had. Zoals in de Middeleeuwen het geval
was met de Heilige Schrift, zo heeft iedereen de
mond vol over Darwins boek, maar slechts weinigen hebben het ook daadwerkelijk gelezen. Het
Woord vond weerslag in alle facetten van het
menselijk leven: er was geen handeling die je
niet als zonde tegen je priester kon opbiechten.
Zo ook is geen discipline uit de wetenschap denkbaar zonder het begrip EVOLUTIE.

Evolutie is een briljant mechanisme dat balans in stand houdt in de natuur door middel
van selectie: degene die overleeft is erdoor. De
natuur is een gecompliceerde, dominante, pit-

tige vrouw die van alle modegevoelige trends
in de wereld de touwtjes strak in handen heeft,
net als Miranda Priestly in de film The Devil
Wears Prada. Ze kan alle regels veranderen en
situaties omgooien (wat in de natuur neerkomt
op veranderingen in de voedselketen en leefomgeving) en enkel degenen die snel weten mee te
komen overleven, zowel in de modewereld, als
in de natuur. En net als Miranda maalt de natuur
niet om de kneusjes die het niet redden en kent
zij geen medelijden – het is gewoon hoe de
wereld werkt: (natuurlijke) selectie aan de hand
van veranderende criteria. Het is een simpele
wijze waarop het ecologische systeem in stand
wordt gehouden, maar de mens kiest (net als de
hoofdpersoon dat deed) een andere weg.
Waar in de ene film goede muziek, een knappe
actrice (Anne Hathaway ) en een zoetsappig
einde je een goed gevoel geeft over die keuze,
drukt een andere film je met de neus op de
harde feiten. An Inconvenient Truth laat ons
zien dat, hoewel we de rug toe hebben gedraaid
aan de hardvochtige natuur, onze manier van
doen meerdere malen meer slachtoffers eist dan
die van haar ooit deed. Ons medeleven is niet zo
allesomvattend als haar natuurlijke selectie.
Het verbaast mij altijd weer om te zien en lezen
hoeveel wij weten en gebruiken van de natuur,

http://www.u-subjects.nl/content/view/293/30/
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Een veel voorkomend misverstand over natuurlijke selectie onder hen die er gewag van maken,
zonder hun bronnen te raadplegen, is dat ze het
verwarren met ons begrip van ‘recht van de sterkste’. Het is een meer voorkomende fout, eentje
zelfs die is verweven met de fundamenten waarop
onze sociaal-democratische maatschappij is gebaseerd.
Zoals ik met mijn eerdere vergelijking duidelijk
heb willen maken is natuurlijke selectie níet verbonden met het overleven van de sterkste, maar
juist van diegene die mee kan komen als de grillige natuur besluit dat veranderingen aan de orde
zijn. Toch beschrijven veel filosofen de dierlijke
kant van de mens, de redeloze holenman, als een
eenling die zich een weg in de wereld baant met
de kracht van zijn arm – het recht om te nemen
wat een ander hem niet kan onthouden. Of zoals
Captain Jack Sparrow het zo mooi weet te brengen: “Take what you can, give nothing back” . Het
is deze piraat in ons, die op de zwakkeren teert,
waartegen de allereerste gemeenschap (van zwakkeren) zich al verzette, of zo brengt Rousseau de
noodzaak tot het sluiten van vreedzaam cont(r)
act.

Er schort nog het nodige aan ons inzicht in de
symbiotische relaties binnen een ecosysteem.
Zoals de Symbioot in Spider-man 3 zich anders
manifesteert bij het aangaan van een verbintenis
met verschillende personages, zo ook kunnen
wij niet altijd de complexe en diep geïntegreerde
symbiotische relaties herkennen, zeker niet als
het ecosysteem een groot gebied beslaat. Het
is moeilijk om de gevolgen van zelfs de kleinste
verandering in te zien, wanneer het geheelbeeld
onvolledig is.
Het schijnt dat zelfs met hoe ver onze hersens
zijn geëvolueerd, natuurlijke selectie nog altijd
een betere grip op noodzakelijkheden heeft. In de
natuur heeft instinct dusver gewonnen van rede,
voornamelijk omdat ons intellect ons nogal eens
in de steek pleegt te laten.
Emoties en verlangens kunnen hiervoor als schuldenaar worden aangewezen en allebei worden die
aan onze dierlijke kant toegeschreven.
Als de mens kan toegeven dat haar ingrepen in
de natuur niet al te verantwoord waren en wij
meer met, in plaats van in, haar moeten werken,
waarom kunnen we dan niet ook de pretentie
van menselijke dualiteit laten varen?
Het is niet de rede zelf die de mens uniek maakt,
maar de visie die voort kan komen uit een symbiotische relatie tussen rede en instinct. Niet dat
we die visie kunnen behouden als we weigeren
gedeeltelijk dier te zijn en in de wereld van de
natuur te leven. Daarmee gaat, zoals al beschreven,
het instinct - dat wilde dieren ook bezitten – in
ons verloren.
De les die evolutie en natuurlijke selectie ons
geleerd zou moeten hebben, is dat (ooit) onze
onverdeelde dualiteit ons deed overleven.

Het gebeurt niet zelden dat de dualiteit van de
mens wordt gebruikt ter verdediging van onze
misdragingen. Het is de rede die het verliest van
onze dierlijke instincten. Het is het dier in ons dat
beteugeld had moeten worden, wanneer moord
en doodslag plaatsvinden. Een moeilijke taak
aangezien ons bewustzijn slechts een stipje in de
rode waas van emoties en verlangens is, getuige
alle rechtszaken waar voor tijdelijke ontoerekeningsvatbaarheid wordt gepleit.
Maar ook hier weer is uitgangspunt dat de rede de
controle over onze instincten behoort te hebben
– een sinds de Verlichting stilzwijgend geaccepteerd principe. En het is dit principe dat is doorgeslagen naar ’s mens beheer van de natuur.
De dierlijke waarheid dat een verstoten wolf
die zielig en koud neervlijt om te sterven, niet
liefdevol in de roedel opgenomen mag worden,
past niet in de heersende sociaal-democratische
visie van de mens, met als gevolg dat ook zwakke
of afwijkende leden van een ras in leven worden
gehouden. Zonder te pleiten voor Nietzsches
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Opinie: Mens&Natuur

Heren- en Slavenmoraal , is het niet de bedoeling
dat allen, ongeacht kenmerken en eigenschappen
voor of tegen, in stand wordt gehouden. Onze
inspanningen in die richting – rede boven instinct
– welke op zich volledig moreel juist zijn, veroorzaken overwoekering: onze poging één bepaald
ras te laten overleven slaagt zo goed dat zij ongecontroleerd kan uitdijen. Dit verstoort de balans
in het ecosysteem met ernstige gevolgen voor de
andere diersoorten die ook deel van haar uitmaken – gevolgen die de mens niet op voorhand kan
overzien, daar is de natuur te complex voor.

DOCENTEN AAN HET WOORD
Excellent of niet excellent?
Door Ria van der Lecq, opleidingscoördinator

Liberal arts & sciences is opgezet als een opleiding voor studenten met een brede belangstelling en
een neiging om over de grenzen van vakgebieden heen te kijken. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling
om ons bij de werving speciaal te richten op excellente studenten, dat wil zeggen dat examencijfers
geen rol spelen. Een liberal arts opleiding voor studenten met hoge cijfers was er immers al: dat is het
University College. Wel letten we op pro-activiteit en zelfstandigheid.
Hoewel ik dit heel duidelijk in de zelfevaluatie had opgeschreven, hebben we bij het bezoek van de
visitatiecommissie voor Liberal arts & sciences afgelopen november toch veel moeite moeten doen
om de commissie af te brengen van het idee dat LAS er speciaal is voor excellente studenten. Zo vroeg
men gegevens over het gemiddelde eindexamencijfer van onze studenten en was men benieuwd
naar de resultaten van de studenten in vergelijking met de studenten van de opleidingen waar zij bij
aanschuiven. Die eindexamencijfers konden we wel achterhalen (gem. 7), maar wat betreft die andere
cijfers weten we alleen dat onze studenten niet beter of slechter presteren dan andere studenten. Niet
bijzonder excellent dus.
We hebben ons afgevraagd hoe het kwam dat de commissie steeds op dit thema terug kwam. Zelfs in
de mondelinge rapportage aan het eind van de dag kwam het aan de orde, in positieve zin overigens.
Eén van de redenen is ongetwijfeld het overtuigende optreden van de studenten in hun ontmoeting
met de commissie, waarvoor hulde! Een tweede reden is waarschijnlijk dat interdisciplinair denken
gezien wordt als een ‘hogere orde’ attitude, die niet door iedereen kan worden verworven. Een derde
reden zou kunnen zijn dat we bij LAS de term ‘leiderschap’ gebruiken, en dat die bij veel Nederlanders,
speciaal die van mijn generatie, nogal eens de reactie oproept van: zeg, doe even gewoon!
In de VS gebruikt men de term ‘leadership’ veel gemakkelijker dan bij ons. In de eerste plaats omdat het daar geen schande is als iemand de ambitie heeft een leider te worden (in Berkeley is er een
brede natuurkundecursus met de titel ‘Physics for future presidents’) en in de tweede plaats omdat
leiderschap niet noodzakelijk te maken heeft met presidenten of ceo’s, maar ook betrekking heeft op
‘taking your future in your own hands’, pro-activiteit dus. Voor mij betekent ‘leiderschap’ dat je je als
academicus verantwoordelijk voelt voor je omgeving (of dat nu je buurt is of de hele wereld) en dat je
je ervan bewust bent dat je jouw toekomst voor het grootste deel in eigen hand hebt. Als dat betekent
dat je ‘excellent’ moet zijn, dan is LAS voor excellente studenten bedoeld, maar dat soort excellentie
heeft met hoge cijfers niets te maken, hoewel die natuurlijk ook geen contra-indicatie zijn. LAS als honorsclass voor pro-actieve studenten. Prima toch?
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Docenten a/h woord

www.phil.uu.nl

De LASser in de omgang
Door Frank de Haas, studieadviseur

Toch durf ik wel wat algemene
opmerkingen te maken.

Vanaf het begin werd iedere a.s.
LASser uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek. En dat
gebeurt nog steeds, ook bij de
mensen die in september van
dit jaar willen starten. Waarom
doen we dat? Omdat het goed
is om te peilen of verwachtingen van nieuwe studenten
overeenkomen met wat LAS als
bachelor met een heel eigen
karakter te bieden heeft. En
omdat we willen weten wat het
voor mensen zijn die kiezen
voor LAS. Een eerste indruk krijgen we met het aanmeldingsformulier en de motivatiebrief.
Een tweede, veel betere indruk
krijgen we met het kennismakingsgesprek.
In de meeste gevallen leidt dat
tot een positief advies.

LASstudenten zijn kritisch. Als
het goed is, wordt die houding
tijdens de studie alleen maar
versterkt. LASstudenten zijn
zelfbewuste mensen, actief
binnen de studie met plannen
en organiseren (hoewel niet
iedereen dit zo simpel vindt...)
en superactief vaak naast de
studie. Ik verbaas me er wel
eens over wat sommigen allemaal nog naast hun studie
ondernemen en dan zonder dat
hun studieresultaten eronder
lijden (is hun dag langer dan 24
uur?).

Docenten a/h woord

Sinds zo’n twee en een half
jaar zoeken studenten van LAS
hun weg door de universiteit.
In september 2004 arriveerde
de eerste groep. Dat was spannend, voor iedereen. We noemden ze de pioniers. Hoe zouden
hun ervaringen zijn? Ging het
lukken met al die keuzes die
LAS mogelijk maakt?

Als de LASser eenmaal binnen
de poorten van de universiteit
is, zien we haar of hem op
verschillende momenten bij
verschillende gelegenheden.
Laat ik voorop stellen: DE
Lasstudent bestaat niet. Zoals
mensen in allerlei opzichten
kunnen verschillen, geldt dat
natuurlijk ook voor de LASstudent.

Bijvoorbeeld: de LASstudent is
een aardig mens. Verrassend
vaak krijg ik na zelf gevraagd te
hebben hoe de student tegenover me het maakt de wedervraag: en hoe is het met jou? (of
u, maar dat hoeft echt niet)

LASstudenten zijn vaak spontaan, direct. Soms zijn ze heel
zakelijk, ook in het contact met
de studieadviseur. Soms zijn
ze heel open en laten veel van
zichzelf zien. Het levert boeiende gesprekken op.
LASstudenten zijn zoekers.
Zoekers van de juiste weg
binnen de studie, met de vele
mogelijkheden die LAS biedt.
Zoekers van een weg voorbij
de studie: hoe kan ik bijdragen
aan een betere samenleving of
breder nog: een betere wereld?
Bij de LASstudenten zitten er
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veel met pit. Sterke persoonlijkheden soms. Mensen die
makkelijk op anderen afstappen, zich in allerlei situaties
goed kunnen presenteren,
grondige afwegingen maken
voor zij knopen doorhakken
maar daarbij ook goed gebruik
maken van het advies van anderen.
Ik zie bij veel LASsers een grote
betrokkenheid bij wat er in de
wereld gebeurt. Een een vaak
sterk sociale houding. Oprechte
belangstelling voor wat anderen bezighoudt.
Wat moet ik nog meer zeggen?
Misschien nog dit: dat het een
groot genoegen is om studieadviseur bij LAS te zijn. Dat
het een groot genoegen is om
contact te onderhouden met
eerste-, tweede-, derde- en
straks vierdejaars voor zij hun
studie voortzetten in een masteropleiding.
Ik heb het vaker gezegd: dat
contact is de kern van mijn
functie.
Tot ziens!
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Introductie ‘07-’08

Introductie nieuw bestuur
Door Bas Verink

Komt tijd, komt een nieuw Atlas bestuur!

Nieuw Atlas bestuur

De laatste dagen van het studiejaar 2006-2007
zijn voorbij gevlogen. Aan het eind van dat
studiejaar zijn wij officieel aangesteld als het
nieuwe bestuur van Atlas, maar ook daarvoor
waren de werkzaamheden al in volle gang. Ik
denk dat ik voor de hele groep kan spreken
als ik zeg dat er een nieuwe wereld voor ons is
open gegaan. De bedrijvigheid die er om het
studeren heen plaats vindt is echt ontzettend
fascinerend. Binnen de universiteit bestaan er
tal van organen, medezeggenschapsraad of anders, georganiseerd door studenten die onderling weer een nieuwe sociale structuur vormen
met eigen gewoonten en tradities. Het zijn stuk
voor stuk studenten die er voor kiezen om hun
tijd te investeren in organisaties die werken aan
een betere (of gezelligere) universiteit.
In de weken die ik er nu zelf mee bezig ben
geweest, heb ik tal van leuke (en ook minder
leuke) dingen gezien, maar wat mij het meeste
is opgevallen is de abnormale betrokkenheid
van de LAS’er; deze is werkelijk buiten alle
proporties! Ondanks dat wij ons pas drie jaar als
studie binnen de universiteit aan het profileren
zijn, is de LAS-student in grote getale doorgedrongen tot veel van de inspraakorganen
binnen de universiteit. Sinds afgelopen januari
is Liberal Arts ondergebracht bij de faculteit
Geesteswetenschappen. Hierin zijn de oude
faculteiten Letteren, Wijsbegeerte en Godgeleerdheid samengevoegd en deze faculteit beslaat derhalve meer dan twintig bachelorstudies,
waarvan sommigen (denk bijvoorbeeld aan
Geschiedenis) vele malen groter dan LAS. Tóch
bestaat de Faculteitsraad, het medezeggenschapsorgaan op facultair niveau, voor 1/3 uit
LAS’ers; vier van de twaalf studentleden komen
uit onze gelederen! Daarnaast zit er volgend
jaar naar alle waarschijnlijkheid nog één van

ons bij de decaan in het faculteitsbestuur en
hebben we een vertegenwoordiger in de Universiteitsraad. Het lijkt mij daarom dat ik veilig
kan stellen dat er in absolute zin geen enkele
studie zo goed vertegenwoordigd is binnen de
universiteit als Liberal Arts & Sciences en dat is
toch typisch voor een studie die met niet meer
dan honderd eerstejaars tot één van de kleinste
studies in Utrecht behoort. Ik vind dat dit iets is
waar we trots op mogen zijn en ook naar buiten
uit kunnen dragen; als er een onderscheid te
maken is tussen de gewone student en de bijzondere student, dan behoren wij zeker tot de
laatste categorie.
Als bestuur van Atlas hechten we veel waarde
aan de bijzondere positie van Liberal Arts & Sciences binnen de Universiteit Utrecht en wij zullen ons er hard voor maken dat we deze positie
vasthouden en daar waar mogelijk zelfs uitbreiden. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we
gaan proberen om zoveel mogelijk helderheid
te scheppen in de verschillende mogelijkheden
om invloed uit te oefenen op het universitair
beleid, zodat de Liberal Arts-student ook in
de toekomst de weg naar de inspraakorganen
weet te vinden. Maar naast de universiteit zijn
er natuurlijk nog meer manieren om ‘jezelf te
ontplooien’, zoals de studieadviseurs dat zo
graag noemen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan stages, studeren in het buitenland en
arbeidsmarktoriëntatie.
Stages zijn nu in theorie mogelijk voor LAS’ers,
maar in de praktijk blijkt alles dusdanig vaag
dat niemand zich er nog aan waagt. Ook studeren in het buitenland blijkt lastig in te passen
zonder studievertraging, terwijl dat helemaal
niet nodig is. Uit ervaring blijkt dat de eerste
helft van je derde studiejaar het meest geschikt
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Met de aanstelling van het nieuwe bestuur
van Atlas is ook de functie van Onderwijscommissaris in het leven geroepen. Zij zal zich het
komende jaar op al deze dingen gaan richten
zodat de LAS’er geen mogelijkheid meer onbenut hoeft te laten. Natuurlijk zijn er meer zaken
waar we ons sterk voor zullen maken, zoals een
nieuw LAS-kamer, die met dank aan het hijskraanongeval om is gebouwd tot kantine voor
de studentenservice en nu alleen tweemaal
per dag gebruikt wordt om koffie te leuten. We
gaan werken aan een programma voor alumni
en (zeker niet onbelangrijk) een positieve
naamsbekendheid voor Liberal Arts binnen de
universiteit én daarbuiten. Daarnaast zullen er,
met dank aan al onze commissies, ongetwijfeld
tal van leuke activiteiten georganiseerd blijven
worden.

> Tijs van Kessel: studeert Internationale Betrekkingen en heeft zich afgelopen jaar als secretaris bezig gehouden met de alom geroemde
RAG-week. Ook binnen Atlas zal hij de functie
van secretaris gaan vervullen.
> Jory Sonneveld: heeft vanuit onze geliefde
reiscommissie een aantal bijzondere tripjes
opgezet. Ze studeert Natuurkunde en zal in
haar functie als vice-voorzitter volgend jaar
nauw betrokken zijn bij het werk van de voorzitter en de secretaris.
> Alette Baartmans: studeert Psychologie en
voelt zich nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Liberal Arts onderwijs. Binnen haar
positie als onderwijscommissaris zal zij zich
dan ook hard maken voor alles wat hiermee te
maken heeft.
> Bas Verink: ik studeer Internationale Betrekkingen en neem volgend jaar plaats in de
Faculteitsraad. Als voorzitter zal ik zorgdragen
voor het behalen van de doelstellingen die wij
onszelf gesteld hebben.
Rest mij alleen nog jullie een goed nieuw studiejaar te wensen, dus bij deze.
Veel succes dit jaar!

Ik zou dit schrijven graag afsluiten door jullie
met gepaste trots kort voor te stellen aan het
nieuwe bestuur van Atlas voor ‘07/’08:
> Marien Baerveldt: neemt volgend jaar plaats
in de Universiteitsraad, studeert Psychologie en
Latijs-Amerika studies. Wanneer je geld nodig
hebt voor een leuke activiteit dan zul je bij hem
moeten zijn; hij wordt onze nieuwe penningmeester.
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Nieuw Atlas bestuur

is om voor een periode naar het buitenland
te vertrekken; dat geeft je voldoende voorbereidingstijd en na terugkomst nog minstens
een half jaar om je bachelor af te ronden. Als
een student hiervoor in aanmerking wil komen, betekent dit dat er in de eerste helft
van het tweede studiejaar actie ondernomen
moet worden. De deadline voor de meeste
aanmeldingen valt immers al in het voorjaar
voorafgaande aan het vertrek! In de praktijk blijkt dat eerstejaarsstudenten nog druk bezig zijn
met alles wat de eigen universiteit te bieden
heeft en daardoor pas in het tweede jaar beginnen te kijken naar andere mogelijkheden. Vaak
betekent dit echter dat de deadline van januari
dan al gemist is. ‘Deadline, was er een deadline? - Jammer joh.’ Eeuwig zonde en compleet
onnodig.

Nieuw Atlas bestuur
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LAS: de Commisssies
Zoals elk jaar komen begin november de commissiewissels er weer aan. Daarom in deze LASpost
een overzichtje van alle commissies. Gegadigden, hou de website www.usatlas.nl in de gaten!

Blast - De Activiteitencommissie
Geen studievereniging zonder activiteitencommissie, dus ontbreekt deze ook bij Atlas niet! Wij
organiseren alle activiteiten, behalve feesten en reizen, waar aparte commissies voor zijn., zoals
borrels in ons stamcafe Marktzicht, een dagje schaatsen en een uitje naar het casino. Ook voor
onderwijsgerelateerde activiteiten kun je bij ons terecht!
GouLASh - De Toneelcommissie
GouLASh is de theatergroep van Atlas. Onze laatste wapenfeit: een improvisatie-compilatie met
een groep van 7 spelers. De rest is speculatie en wilde plannen: workshops, audities, poppenkast,
improvisatievoorstellingen, straattheater en Shakespeare worden niet uitgesloten!
De websitecommissie - What goes up, better damn well stay up!
De websitecommissie is deze zomer hard bezig geweest met onze eigen Atlas website: www.usatlas.nl. Maar dit is slechts het begin! De website is nooit ‘af’, en in de pijplijn zit nog een complete
makeover van het uiterlijk.
De Introductiecommissie
De introductiecommissie behoeft zelf eigenlijk geen introductie meer.. Deze commissie is
natuurlijk verantwoordelijk voor de geweldige intro’s!
Las Fiestas - De Feestcommissie
Las Fiestas is de feestcommissie van Liberal Arts & Sciences. Een paar keer per jaar organiseren
wij onvergetelijke feesten, soms met alleen LASsers, soms ook met andere studieverenigingen.
Meestal met uiteenlopende thema’s: afgelopen jaar was de memorabele ‘Proud to be...’-reeks. Een
echte LASsers komt naar de feesten van LAS Fiestas!
LASpost – De Krantencommissie
Dit spreekt voor zich: deze commissie heeft ervoor gezorgd dat dit blad bij jullie allen in de mailbox beland is!
Smoelenboekcommissie
Wie zijn er alumni, en wie die leuke derdejaars? Wie is ook alweer wie in het tweede jaar, en wat
als je moet samenwerken met een eerstejaars maar je weet niet wie het is… dan is er het smoel-
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De LAS commissies

Last Minute - De Reiscommissie
Een liftwedstrijd naar Oksbol in Denemarken, een dagtrip en nacht doorhalen in Groningen,
een weekendstedentrip naar Praag, een zeilweekend in Friesland, en liften zonder volgauto naar
Waterloo en Parijs... En natuurlijk de grote studiereis samen met Efact uit Tilburg: een week naar
Boedapest! Last Minute, de reiscommissie van Atlas, zorgt dat je niet het hele jaar thuis hoeft te
zitten en neemt je overal mee naartoe!

Over Normen en Waarden
Door Douwe Kiela

“Met alle respect”
We komen het vaak tegen: ‘met alle respect’. Op radio, televisie of gewoon in een dagelijks
gesprek; het lijkt het ultieme wapen van menigeen om zich er met zijn eigen mening van af
te maken zonder consequenties. Een preambule tot een schaars moment van pure vrijheid van
meningsuiting. Alsof je door ‘met alle respect’ te zeggen, opeens wél gebruik mag maken van je
constitutionele rechten. Ik vind het pure lafheid om je er maar ‘met alle respect’ van af te maken.
Vooral omdat dergelijke ‘respectvolle’ meningen vaak juist het tegenovergestelde zijn. Maar angst
voor de consequenties van respectloosheid is nou eenmaal resultaat van de ongefundeerde “we
leven in moeilijke tijden” illusie.

Het Debat

De vraag is echter of dat iets specifieks van onze tijd is. Alsof je vóór de moord van Theo van Gogh
wel gewoon kon zeggen dat moslims geitenneukers zijn? Natuurlijk niet. Sterker nog, dankzij de
moord op van Gogh zit Wilders nu in de tweede kamer hetzelfde te roepen. Zonder die moord
was Wilders nergens met zijn angst voor de ‘tsunami van de Islam’. Van waar die angst? Omdat
één gestoorde moslim een dikke regisseur met een veel te grote bek naar zijn 72 maagden hielp?
Die angst is een soort angst voor onze eigen samenleving, een conformistische angst voor eigen
verantwoordelijkheid en initiatief, gevoed door decennialange betutteling vanuit Den Haag. Daar
komt die burgelijke lafheid vandaan. Maar die lafheid, die hadden van Gogh en Bouyeri allebei
niet.
Het probleem is de kleinburgerlijkheid. Van mensen die zich druk maken over ‘vol is vol’, terwijl ik
vanuit mijn ouderlijk huis in Leiden elke keer een pokke-eind naar Utrecht met de trein moet door
dat fucking Groene Hart, terwijl alle burgers in hun Opel Astra overal altijd in de file staan. Als je
nou het Groene Hart vol bouwt, dan kunnen mensen dichter bij hun werk wonen: staan ze minder
vaak en minder lang in de file. En dat is ook nog eens goed voor het milieu! Al dat gezeik over het
milieu ook, wat een bullshit. Alsof het echt ook maar íets boeit als ik een spaarlamp in plaats van
een gewone lamp aanzet. Dat hele broeikaseffect komt niet eens door ons, maar wij moeten dat
met onze menselijke arrogantie dan wel weer aan onzelf toeschrijven. Kenmerkend voor onze
tijd: individualistisch als de pest. Een paar honderd jaar geleden had God het gedaan, nu zijn we
zelf de hoofdschuldige. Dat is dan wel een vooruitgang, een beetje zelfreflectie kan geen kwaad
natuurlijk, maar het probleem is dat we niet schuldig zijn. Alle auto’s in de hele wereld produceren
veel minder CO2 dan alle koeien bij elkaar. Wij in Nederland zijn dus relatief zware vervuilers – nou
ja, onze koeien dan. Maar zal je al die linkse milieu-activisten ooit horen roepen dat alle koeien
dan maar moeten worden afgemaakt? Hell no – die moeten juist beter worden behandeld. Al die
idioten die op de Partij van de Dieren stemmen hebben een bord voor hun kop. Waarom in godsnaam op een partij voor dieren stemmen terwijl er in Afrika elke dag onnoemelijk veel mensen
sterven van de honger? Stuur die dieren dan naar Afrika, daar hebben ze er tenminste nog wat
aan!
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Pim Fortuyn is niet vermoord om zijn opvattingen over mensen, maar zijn opvattingen over
dieren. Fortuyn wilde namelijk absoluut geen verbod op nertsenfokkerijen. Daarom is hij vermoord. Omdat één idioot nertsen blijkbaar belangrijker vond dan een mensenleven. Hoe belachelijk is dat? Te belachelijk voor woorden.

Het antwoord is ja. Democratie, wat een geniale uitvinding der Nietszchiaanse zwakke(linge)n!
Als elke imbeciel in dit land vindt dat Europa kut is en daar vervolgens over mag stemmen, dan
moet onze regering daar naar luisteren. En politici maar mooie verhalen vertellen om die mensen
op hun partij te laten stemmen. Maar als die mensen zelf geen mening hebben maar deze rechtstreeks overnemen van populisten als Wilders en Fortuyn, dan streeft democratie haar eigen
doel voorbij. De elite legt zichzelf lafheid op. Waarom moeten die mensen dan in godsnaam iets
te zeggen hebben? Als politieke correctheid een politiek correcte vorm van lafheid is, omdat alles
wordt gedicteerd door het stemgedrag van de onidealistische, egocentrische maar angstige zwevende kiezer, dan is het aanhouden van democratie compleet zinloos. En dat verheven principe
van de democratie zijn onze moedige mannen in Afghanistan dan daar aan het realiseren. Flikker
op man, laat die mensen hun eigen boontjes doppen. Wie zijn wij om onze zogenaamde verheven
idealen even op die mensen los te laten, met geweren in de hand, welteverstaan. Waarom is het
Westen een voorbeeld voor die andere landen? Omdat wij zo’n moreel verheven maatschappij
hebben? Nee, omdat we rijk zijn. Als ze in Afrika de democratie hadden uitgevonden dan was het
koningshuis hier nog steeds de machthebber geweest.
We moeten dus niet terug naar de normen en waarden van vroeger. Onze normen en waarden
omvatten onze maatschappelijk-culturele democratie, en zijn mijns inziens niet politiek beïnvloedbaar. Het erge van het hele normen en waarden debat is dat het voor alles wordt gebruikt.
Zelfs democratie is tegenwoordig een norm, of in ieder geval een waarde. Onzin. Normen en
waarden zijn de cumulatieve pijlers van onderlinge gedragscodes in de maatschappij, niet twee
woorden die gebruikt kunnen worden om “onze cultuur” samen te vatten, net zo min als de labels
Joods-Christelijke- of Joods-Christelijke-Islamitische- ook maar iets zinnigs zeggen over onze
cultuur.
Elke oudere generatie heeft problemen met de jongere generatie – daar hebben ze het woord
generatiekloof voor uitgevonden. De tendens is nu echter dat generatiekloof en ‘veranderende
normen en waarden’ (of zelfs gebrek daar aan) hetzelfde betekenen. Het is nou juist een eigenschap van normen en waarden dat ze veranderen; als ze dat niet zouden doen zouden het wetten
en geboden zijn. Is het hele normen en waarden debat dan niet gewoon een zielig achterhoede
gevecht? Gehyped door media die worden gedwongen te hypen omdat ze anders hun quota niet
halen? Een laatste poging van de conservatieven om hun eigen normen en waarden te laten prevaleren tegen andere, nieuwere concurrenten?
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Het Debat

Moeten we weer terug naar de tijd van vroeger? Was alles toen echt beter, zoals Balkenende ons
wil doen geloven? A la recherche du temps perdu. Proest... De jaren 50 waren juist het bolwerk
van de kleinburgerlijkheid! Het probleem van onze samenleving is niet immigratie, integratie of
iets anders: het is de geestelijke bekrompenheid van de John Doe’s van onze samenleving. De
hersenloze volgzaamheid van de burger, het machteloze machtsblok, die vindt dat ons land vol
zit; die vindt dat er een broeikaseffect is en een gebrek aan normen en waarden; die al die meningen heeft zonder te weten waarom (of zelfs wat). Is die angst voor consequenties dan gek? Nee,
die lafheid wordt gerechtvaardigd door hun eigen onwetendheid. Maar moet de (meerderheid
van de) politieke, sociale en intellectuele elite dan ook laf zijn?

Interessante vraag; is het uberhaupt zinvol om de maatschappij te analyseren? Kan je er echt wat aan
veranderen – of belangrijker: kunnen een rappende Wouter Bos, een jumpstylende Rouvoet en een
altijd-even-übercharismatische Balkenende er ook maar íets aan veranderen? Elke mens is een product
van zijn directe omgeving. Die mensen zijn geworden tot wat ze zijn, net als iedereen. Maar de vraag is
of je die omgeving dan moet, kan, en wil veranderen? De vraag die centraal staat in het hele normen en
waarden verhaal is de kwestie of de mens maakbaar is; of wij allemaal Brave New World-achtige Alpha
mensen kunnen creëren – en misschien een paar Beta, om het vuilnis op te halen enzo. De maakbaarheid van de mens: het inleveren van vrijheid omdat een stel kleinburgerlijke lullen in Den Haag vindt
dat het allemaal ‘zo veel beter’ kan. De Orwelliaanse schrikbeelden staan helemaal niet zo ver van onze
maatschappij als we zouden willen. En toch blijft de vraag: wat is er belangrijker, vrijheid, of veiligheid?
Is onze slogan “Freedom is Vulnerability”? Wat heb je er aan om een beveiligingscamera op te hangen, zodat je kan zien wie de dader was bij een moord? Het slachtoffer is dood! De nabestaanden, die
voelen zich vast beter als de dader tien jaar in de cel zit – meer wordt het toch niet in Nederland. Er zijn
geen mogelijkheden om zoiets te voorkomen. Bovendien, is er ooit een tijd geweest waarin zoiets NIET
gebeurde? Is het niet iets van altijd, waar we niets aan kunnen doen? Vallen zaken als zinloos geweld,
happy slapping en internet pesten wel onder een noemer als ‘normen en waarden’? Als normen en
waarden een product zijn van de samenleving, er als het ware uit voort komen, dan wel, maar dan kan
je er niets aan doen. Als normen en waarden artificiele richtlijnen zijn die door een maatschappelijke
elite worden opgedragen aan le peuple, zoals hedendaagse politici lijken te geloven, dan laten die
voorbeelden zien dat het totaal geen zin heeft om je er tegenaan te bemoeien.

Het Debat

Maar nee. We moeten fucking normen en waarden leren – er met de inburgeringscursus ingestampt
krijgen; op de basisschool met de paplepel ingegoten krijgen – zodat we niet vergeten dat wij de tolerantste mensen van de wereld zijn; dat we iedereen accepteren zoals hij is, maar dat iedereen wel ónze
normen en waarden moet accepteren. Heel tolerant. Is het ook een norm, of een waarde, om ‘met alle
respect’ te zeggen als je iets hebt gezegd wat eigenlijk niet door de beugel kan? Met alle respect, wat
een bullshit. De geestelijke beperktheid van de massa beperkt onze maatschappij, want onze huidige
maatschappij, met alle respect, die is gewoon waardeloos.

Over het Debat
Het Debat is de LASpost rubriek waar de discussie centraal staat! We willen deze rubriek
zoveel mogenlijk openstellen voor jullie meningen, visies en ideeen. Vanaf de volgende
editie gaat dit een interactieve discussieplek worden. In de krant zijn de reacties te lezen
die via de mail binnen zijn gekomen, en daarnaast de nieuwe stelling. Hieronder staat de
stelling voor de volgende editie.
De stelling:
Is het gebruik van dieren voor wetenschappelijk onderzoek gerechtvaardig?
Wil je meediscussieren? Reageren? Kritiek leveren? Mail je reactie naar laspost@usatlas.nl.
Wellicht staat jouw reactie in de volgende LASpost.
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Kritische blik
Door Anita van Rootselaar

Het onderwijs is al tijden een bron van discussie.
Moeten studenten sneller studeren, of niet?
Neemt de kwaliteit van het onderwijs af? Zit de
universiteit op het juiste spoor met het toenemende aanbod van opleidingen en de specialisering binnen de academische wereld die daar het
gevolg van is, en met de veranderende vormen
van examineren? De universiteitscultuur is de
afgelopen decennia veranderd en eenieder vraagt
zich af: is het nu beter, of slechter?
Een vraag die nauw verbonden is met deze speurtocht naar een oordeel over de ontwikkelingen
binnen de universiteit is: Waarom studeren wij?
Wie goed nadenkt over deze vraag, komt al snel
tot de conclusie dat het antwoord van de student
wel eens zou kunnen verschillen van dat van de
overheid, of het bedrijfsleven.Waarom studeert
een student? Een aantal bekende motivaties
zijn: omdat het in de lijn der verwachting lag, na
het afronden van het VWO (zonde toch, om niet
verder te gaan?), om een goede baan te kunnen
krijgen, om de persoonlijke verrijking, omdat het
onderwerp interessant is, omdat het nodig is om
het gewenste beroep te kunnen uitvoeren in de
toekomst.
Waarom wil de overheid dat mensen studeren? Zij
investeert in de student en zoals bij elke investering wordt er daarna rendement verwacht. Dat
rendement uit zich met name in het versterken
van de positie van Nederland op de (internationale) arbeidsmarkt – de overheid investeert,
zogezegd, in de kenniseconomie. Ook het onderzoek op de universiteit zelf kan aan deze kenniseconomie een grote bijdrage leveren, bijvoorbeeld doordat het aanzien van Nederland sterk
toeneemt wanneer wij een grote rol spelen in
innovatief onderzoek.

dige medewerkers. Medewerkers, die het bedrijf
naar een hoger plan kunnen tillen, op organisatorisch en technisch niveau. Een Shell wil technici die met vernieuwende ideeën komen en
daarmee haar positie versterken. Daarnaast wil zij
managers die het bedrijf in goede banen leiden,
marketingexperts die zorgen dat hun bedrijf aan
de wensen van de consument tegemoet komt,
etcetera.
Maar waar is nu, bij overheid en bedrijfsleven,
de persoonlijke verrijking en de interesse van de
student gebleven? Logischerwijs heeft deze geen
plaats, omdat het rendement voor overheid en
bedrijf van deze aspecten klein is. Logisch als dit
lijkt, het heeft wel gezorgd voor een verschuiving
binnen de academische wereld. De universiteit is
meer en meer van een instituut op zichzelf - een
instituut met een eigen nut, grotendeels onafhankelijk van het bedrijfsleven – verworden tot
een middel om geschikte medewerkers te leveren
voor het bedrijfsleven. Deze verschuiving heeft
geleid tot een verandering binnen de academische cultuur.
Het onderwijsaanbod aan de nieuwe universiteit
versplintert in steeds specialistischer opleidingen.
Handig, in het kader van beroepsgerichtheid,
maar funest voor het onderzoeksklimaat en de
rol van universiteit als zelfstandig onderzoeksorgaan met haar eigen maatschappelijke relevantie.
Versplintering draagt er toe bij dat academici
zich op steeds beperktere velden begeven. Zeker
wanneer er tussen de verschillende opleidingen weinig contact is, zal veel informatie die de
creatieve universitair student wellicht op interessante onderzoeks-ideeën

Het bedrijfsleven dan, wil natuurlijk graag vaar-
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Universiteit: van doel tot middel

gebracht
had aan
hem voorbij
gaan. Hoewel
het evident is dat
de wetenschap te
omvangrijk is om volledige kennis over te hebben, moeten wij niet vergeten
hoe kunstmatig de opdeling van
deze wetenschap is. Elk vakgebied
heeft overlap met andere vakgebieden
– en uiteindelijk is de wetenschap nog altijd één geheel, door de mens om praktische
redenen verdeeld in kleinere, behapbare delen.

Opinie: van doel tot middel

De nadruk binnen de universiteit ligt meer en
meer op het arbeidsgericht doel – welke baan
kan ik krijgen met mijn studie? De studierichting met de meeste ingeschrevenen in 2007 is
bedrijfskunde en administratie. In het hoger
beroepsonderwijs is de afgelopen elf jaar het
aantal studenten in de richting sociale wetenschappen, bedrijfskunde en rechten het sterkst
gestegen[1]. Wanneer men vraagt: wat studeer
je? Is de eerste vervolgvraag veelal: En wat kun
je daar mee? Natuurlijk moet een opleiding een
doel dienen. Maar dit doel hoeft niet noodzakelijk een concrete baan te zijn. Juist een brede blik
en een onderzoekende geest hebben de meest
belangrijke ontwikkelingen voortgebracht. Kan
ik mijn onderzoekende geest kwijt in een zeer
specialistische baan bij een bedrijf? Natuurlijk
is het ook mogelijk bij bedrijven onderzoek te
verrichten – de innovatie afdeling van de eerder
genoemde Shell bijvoorbeeld. Maar ook dan
beperkt mijn onderzoek zich tot wat bijdraagt
aan het bedrijf. Anderzijds is de rol van het
onderzoek in de universiteit de laatste decennia juist toegenomen. Dit onderzoek is echter
meer en meer verbonden en verweven met het
bedrijfsleven, waardoor de rol van universiteit als
onafhankelijk institituut in het gedrang is gekomen. Voor vrij onderzoek, naar zaken waarvan ik
vind dat zij de mensheid wellicht kunnen dienen
is de universiteit van oorsprong het instituut
bij uitstek. Maar de nadruk op het bedrijfsleven
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maakt dat dit aspect van onderzoek ook binnen
de universiteit ondergesneeuwd is.
Bovendien zorgt de bedrijfsgerichte aanpak en
de veranderde rol van universiteit als middel
ervoor dat er een nadruk ligt op snel studeren.
De academische wereld rustig verkennen is er
niet meer bij. Darwin studeerde theologie, maar
kwam tijdens zijn studie in contact met professor in de botanie J. S. Henslow en professor in
de geologie Adam Segwick.[2] Naar aanleiding
daarvan is Darwin zich gaan verdiepen in deze
vakgebieden. Was Darwin in onze moderne
universiteit überhaupt in contact gekomen met
deze academici, die zich op andere vakgebieden
begaven, en had hij in de doelgerichte cultuur
de ruimte en tijd gehad zich hierin te verdiepen?
Had Darwin de evolutietheorie bedacht wanneer hij studeerde aan onze moderne universiteit?
Het probleem is, dat deze interdisciplinaire uitstapjes binnen de huidige academische wereld
verre van makkelijker geworden zijn. De universiteit is een groot, log, versplinterd orgaan. De
rol van universiteit als middel maakt dat er te
weinig aandacht is voor het studeren an sich.
Studeren moet een plezier op zichzelf zijn. Het
moet de student uitdagen en prikkelen tot het
verkennen van de academische wereld en het
(her)ontdekken en op nieuwe manieren bekijken van diverse onderzoeksgebieden. Echter,
uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt
dat één op de drie studenten zich niet uitgedaagd voelt door de opleiding.[4] De student
wordt niet meer voldoende geprikkeld. Ligt dit
enkel aan de veranderde universitaire cultuur, of
is daarnaast het niveau ook te ver gedaald?
Feit is, dat met het bedrijfsleven als doel de
motivatie tot verbreding vermindert. Indien het
afronden van de studie fungeert als een soort
toegangsticket tot bepaalde functies binnen het
bedrijfsleven - of een onderzoeksloopbaan bij
de universiteit die vaak ook erg van het bedrijfsleven afhankelijk is - is de noodzaak tot verdere verdieping en verkenning van de grenzen
van het vakgebied steeds verder afgenomen.
Het studeren zelf is een belangrijk en ook
creatief proces – de universiteit is immers geen
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Bovendien wordt de universiteit door het
financieringsmodel van de overheid, van waaruit ca. 70% van de inkomsten van de universiteit geleverd worden[5], gestimuleerd het de
minder gemotiveerde studenten makkelijker
te maken, zodat zij alsnog slagen. Dit vanwege
de grote nadruk ligt op slagingspercentages
als voorwaarde voor financiering; de geldstroom is afhankelijk van het aantal behaalde
diploma’s. Het percentage geslaagden van
het totaal aantal studenten is tussen 2001 en
2004 verdubbeld[7]. Bovendien ligt de waarde
van het onderzoek, zoals eerder opgemerkt,
vooral in de prestige die hiermee gewonnen
kan worden. Discussie en contact tussen wetenschappers van verschillende disciplines is niet
enkel tijdens het studieproces van belang,
maar is ook fundamenteel bij het publiceren
van onderzoeksresultaten. De nadruk is echter
steeds meer komen te liggen op kwantiteit, in
plaats van kwaliteit, en de versplintering van de
universiteit maakt dat de noodzakelijke dialoog
en wederzijdse kritiek steeds verder afneemt.

len de problemen en discussies omtrent academisch onderwijs aanhouden.
[1] Jaarboek Onderwijs in Cijfers 2007, CBS
[2] http://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
[3] http://nl.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
[4] http://www.lijstvuur.uu.nl/
wordpress/?page_id=28
[5] Jaarverslag 2004 Universiteit Utrecht
[6] Jaarboek Onderwijs in Cijfers 2007, CBS

Opinie: van doel tot middel

geen beroepsopleiding!

We zien, kortom, dat de veranderende rol van
de universiteit een aantal gevolgen heeft. Zij
leidt tot gebrek aan motivatie onder studenten,
een minder onderzoekende attitude en een
versplintering van de vakgebieden. Zij zorgt
voor een secularisering waarbij interdisciplinair
contact moeizamer is. Daarnaast heeft zij een
daling van het niveau van het onderwijs tot
gevolg. De vraag is nu, in een samenleving
waarbij het rendement van studeren voor
de overheid zo nadrukkelijk in het bedrijfsleven lijkt te liggen: zal ooit het
verrijkende aspect van studeren
en het belang van het creatieve aspect van dit proces
weer de grotere rol die
zij verdient toebedeelt krijgen? Tot
hier een antwoord op
gevonden is,
zul-
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2 t/m 16 September 2007
Kutlub Ataman: Küba (2004) & Paradise (2007)
De eerste solotentoonstelling van de internationaal gerenommeerde Turkse kunstenaar Kutlub Ataman (1961) in Nederland bestaat uit het
nieuwe videowerk Paradise en de bestaande
video-installatie Küba (2004). In beide projecten stelt Ataman door het portretteren van
een lokale gemeenschap actuele thema’s aan
de orde, zoals (de constructie van) identiteit,
metamorfose, gemeenschapszin, ontworteling
en de grens tussen fictie en werkelijkheid. Meer
informatie over deze tentoonstelling: www.bakutrecht.nl

LAStips

Openingstijden: Woensdag - zaterdag van
12.00 - 18.00 uur en zondagen van 13.00 - 18.00
uur.
Toegang: € 4 / kortingstarief € 2 (o.a. studenten)
Locatie: Heidelberglaan 2 / Lange Nieuw-straat
4

i

p

26 September
Workshop theater GouLASh!
Tijd: vanaf 20.00 uur
Toegang: € 2
Locatie: meer info volgt op www.usatlas.nl
Films kijken bij Parnassos op de woensdag of
donderdagavond om 1800.
Locatie: Zaal Rood (Ruppertgebouw) en zaal
Groen (Unnikgebouw)
Lid worden van Bios Parnassos is mogelijk
bij De Salon op De Uithof tussen 14.30 en
17.30 uur.
4 Oktober 2007
Mastervoorlichting
Mastervoorlichtingsavond voor studenten van
binnen en buiten de universiteit
Meer info volgt op www.las.uu.nl.

20 september 2007
Potluck picknick!
Komt allen op deze eetdate met LAS!
Als je van plan bent te komen, stuur dan
een mailtje naar BLAST voor a.s. maandag
17 sept.
Tijd:18.00 uur
Locatie: Het groene grasveld aan de cambridgelaan. Voor wie niet weet waar dit is:
om 17.45 meeten we bij de groene banken van
Wijsbegeerte.
21 t/m 23 september 2007
Liftwedstrijd
Ook dit jaar organiseren Last Minute en de FUF
weer een liftwedstrijd!! Schrijf je
dus snel in! Inschrijven doe je via de nieu
we atlas website: www.usatlas.nl.
24 September 2007
Blast Speeddate
Zoek je partner voor het LAS eindwerkstuk!
Tijd: 19:00, Locatie: Drift 27, zaal 1.01.
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