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Geachte opvarende lezer,

Driewerf hoezé! Wij heten u van harte welkom 

aan boord voor weer een spetterende editie.

Gewijd aan de viering van de zwoele zomerda-

gen, de kroning van een voltooid collegejaar, 

de tijd van naar buiten in plaats van naar bin-

nen, van terrasjes pakken en beach ball, de tijd 

zonder einde (maar uiteindelijk toch wel). Het 

zomerreces. Heis de zeilen, want onder het the-

ma Mind your steps hebben de schrijvers weer 

hun inspiratie, enthousiasme, talent en kennis 

kleurrijk op papier gezet.

De LASpost beschouwt zijn penvoerders en 

gegadigden graag als reislustige allround in-

tellectuelen. Avontuur zit in onze natuur. Licht 

het anker en laat de touwen vieren, want met 

deze editie varen we langs de velen zeeën van 

de wereld! De aardbol is ons speelterrein en 

we bevaren land en zee als zij het ons thuis! Zo-

dra je deze pagina omslaat maak je kennis met 

rechtschapen wereldburgers. 

Van Kaapstad (pag. 23) tot Zimbabwe (pag. 17), 

van Berlijn (pag. 55) tot Pieterburen (pag. 29). 

Veni, vidi, vici op een cultuurvriendelijke, mili-

euverantwoorde en sociaal capabele manier.

Wellicht wordt deze LASpost straks bedolven 

onder zilte zandkorrels die een beetje gedes-

oriënteerd uit een backpack tevoorschijn ko-

men, wellicht onder een stapel studieboeken. 

Laat de wijdverbreidheid van de verhalen in ie-

der geval een frisse start zijn voor een prachtig 

jaar. De welige weemoed naar oneindige nach-

ten starend naar een heldere sterrenhemel in 

de bergen, tussen de hoge toppen of vanaf 

een parelwit strand zal snel genoeg vervagen 

onder de weldadigheid van de realiteit van het 

studentenleven. 

Genietend van de laatste zonnestralen, terwijl 

de herinneringen al beginnen te vervagen, 

wensen wij u een voorspoedig rondje om de 

wereld in 60 bladzijden.

Ahoy!

Anne & Deirdre

Schippers der LASpost

Redactie
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Lieve LAS’ers

We are back! Als bestuur willen we jullie alle-

maal graag welkom heten in dit nieuwe colle-

gejaar. We kijken uit naar het introkamp en de 

Kick-off week waar we alle spiksplinternieuwe 

LAS’ers zullen leren kennen, maar ook de oude 

rotten in het vak weer terug zullen zien. Het 

bestuur heeft kunnen uitrusten en is startklaar 

voor het jaar.  

Zo zat Timothy heerlijk in Frankrijk aan de At-

lantische kust bruiner te worden dan zijn eigen 

haarkleur. Volgens mij heeft hij ook het record 

beach tennis gebroken of tenminste zijn ei-

gen record. Van Lars krijgen we af en toe een 

adembenemende foto te zien van de mooie 

landschappen in IJsland. Voor de rest horen we 

niet veel van onze onderwijscommissaris,  om-

dat wildkamperen helaas niet de luxe heeft van 

Wifi. Hanne heeft het met haar Lover ook goed 

naar haar zin gehad in Barca. Ze heeft er echter 

wel een vervelend buikvirus opgelopen, waar 

ze tot op heden nog steeds mee in haar maag 

zit. Ook Cas kon het niet laten om het Spaanse 

land te bezoeken, maar zoekt het avontuur ook 

dichterbij bij huis op. Lisa leeft heerlijk primitief 

in het verre Zimbabwe en hoopt dat de stroom 

niet uitvalt zodat ze dit verhaal kan afschrijven. 

We hebben echter niet stil gezeten. We zijn 

druk bezig geweest met de voorbereidingen 

voor het introkamp en de Kick-off week. Ook 

hebben we onze takenlijsten, die van bijna de-

zelfde lengte waren als Lars, afgerond zodat we 

het jaar goed kunnen beginnen. We hebben er 

dan ook zin in en kunnen niet wachten om van 

start te gaan. Het zal wel weer even wennen zijn 

om in de collegebanken te zitten en het leven 

weer serieus te nemen. Atlas zal genoeg aflei-

ding bieden om eventuele cultuurschokken en 

vervelingen te voorkomen.  

We hopen veel nieuwe gezichten te leren ken-

nen en oude bekende weer te zien.

Veel liefs, 

namens het elfde bestuur der USLAS Atlas 

Lisa Kortweg 

voorzitter
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Wat zie je op deze foto?

Iedere editie geeft Joost ons een afbeelding die 

op zichzelf al een kunstwerk is. Alleen hij weet 

wat het is. De kunst voor jou is de schier alweten-

de Joost te overtreffen en uit te vogelen wat je 

hier voor je ziet. Het antwoord zal verschijnen in 

de volgende LASpost.

Niet gedachteloos gaan, maar nadeken over dat 

wat je doet en waar je je voet de volgende stap 

neerzet. 

Mind your step in de vele dimensies die een sa-

menleving kent. 

In de vakantie heb je weer eens rustig tijd om je 

daar bewust van te zijn. Naar beneden te kijken 

hoe je voet of schoenzool een afdruk achterlaat 

in de aarde onder je, of om je heen. Omhoog, 

omlaag, over water, door de lucht, rechtdoor, of 

linksaf, wat is dit waar jij hier tegenaan loopt?

In de vorigde editie was een still te zien uit de vi-
deoclip van The Glitch Mob - Becoming Harmo-
nious. 
De scene is gefilmd met lycopodium poeder, een 
Canon 5D, een 100mm macrolens, twee stoelen 
en een subwoofer. Directed & produced door Susi 
Sie.

Joost studeert Liberal Arts and Sciences en bezit een on-
eindige hoeveelheid aan kennis. Daarnaast heeft hij een 
voorliefde voor zaken die vragen oproepen. Beide eigen-
schappen zet hij graag optimaal in voor de LASpost. 
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Joost mag het weten
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Steenbok
De Steenbok, onder sommigen be-
ter bekend als Raphicerus campestris 
(Bron: Wikipedia), is een Afrikaanse 
antilope. Tijdens koude perioden zijn 
steenbokken de hele dag actief, wat 
minder tijdens warmere perioden. Voel 
je niet schuldig als je in de zomer wei-

nig hebt gedaan.

Waterman
Watervrees maakt je een zenuwpees. 
Ga of blijf genieten van de kleine din-
gen in het leven. Er zijn zoveel mooie 
plekjes in ons Utsie waar je blij van 
wordt. Neem een leuk persoon mee 
om samen te genieten en over je ner-
vositeit te praten; Dan houd je vast je 

hoofd boven water man!

Vissen
Ik wil me nergens mee bemoeien, maar 
ik vermoed dat je moeder wel eens 
moe van je wordt. Je moet natuurlijk 
niks, maar het gaat allemaal wat moei-
zaam. Kom op: make a move, bouw 

een moestuin, gebruik je flamoes!

Ram
Heb je een fijne zomer gehad? Fijn! 
De herfst en de winter worden name-
lijk geen pretje. Je kent het wel, dipjes, 
ziektes, verveling… Neem het van elke 
zonnestraal die je nog tegenkomt, je 

zult het nodig hebben.

Stier
Als mensen je “een beetje gek” noe-
men, vraag ze dan eens waar dit ge-
drag vandaan komt. Tijdens de vakan-
tie is er een ware psycholoog in de 
Stier gekropen waarbij mensen graag 
hun hart luchten. Jij zult ook de goede 

antwoorden geven.

Tweeling
Voor je het weet is het weer Kerst, time 
flies. Het is daarom verstandig om het 
sporten weer een beetje op te pakken. 
Gewoon huppa minstens 3 keer in de 
week een uur beweging, zodat je de 
extra kerstkilo’s straks kunt hebben; 

Vooruit denken heet dat.

Kreeft
Is die persoon die je ziet zitten wel écht 
zo leuk? Kijk eens goed in verschillen-
de contexten naar zijn/haar gedrag en 
vraag jezelf af of dit het is. Nu ben je 
nog jong, nu kun je nog slechte keuzes 
maken en later zeggen: “Ja, ik was nog 

zo onwetend, tóen.”

Leeuw
Een doe-tip: Van horen zeggen, heb 
ik vernomen dat Sittard echt dé ptb 
(place to be) is. Het schijnt echt waha-
hou te zijn! Je moet geen ruzie maken 
daar, maar echte LAS-ers zijn allemans 
vrienden. Een enkeltje Utrecht-Sittard 

is met korting maar 13 eu!

Maagd
Meisjes plagen, zoentjes vragen is 
helemaal jouw ding geworden, is het 
niet? Ach, je bent zo jong als je je voelt 
en zo oud als je je gedraagt. Zolang het 
werkt, werkt het. Never change a win-

ning team, ga zo door!

Weegschaal
Brood is echt de duivel, nee maar echt 
de hel. Melk is trouwens slecht voor 
elk, al die lactose... Ja oke, alleen voor 
baby’s is het goed. Vlees is al helemaal 
uit den boze! Zo erg… Teveel fruit is ei-

genlijk ook niet goed, suikers enzo.

Schorpioen
Als jij school wilt zeggen in plaats van 
college, leraar in plaats van docent, 
huiswerk in plaats van opdracht: doe 
dat dan gewoon lekker. Geen gezeik 
nou met die mic. Wees jezelf, je bent 
leuk zoals je bent, ook al lachen men-

sen je soms uit.

Boogschutter
Zullen we doen dat je de komende 
maand geen plastic tasjes gebruikt? 
Neem zelf een tas mee #duurzaam. Als 
je dan meteen je licht wat vaker uit laat, 
maakt dat je écht een beter mens, dat 
zul je gelijk voelen. Doe er je voordeel 

mee.

Horoscoop
Saskia van Driel
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Mijn benen bungelen uit het raam. De hitte 

van de stad omringt mijn lichaam, het biertje 

in mijn ene en de sigaret in mijn andere hand. 

Langzaam blaas ik de rook de straten van Boe-

dapest in terwijl ik luister naar de verhalen 

van mijn Hongaarse host, bij wie we die nacht 

slapen. Vol overgave vertelt hij ons over zijn 

piratenmissie. Op zijn imaginaire piratenboot 

verzamelt hij bijzondere mensen die hij in zijn 

leven ontmoet. Geen vrien-

den of familie uit Boeda-

pest – juist niet. 

Op zijn piratenboot om-

ringt hij zich met mensen 

van wie hij weet dat het 

goed is. Je weet wel, die 

mensen die je ontmoet en 

waarvan je na 10 minuten 

kan zeggen: wij horen bij elkaar. 

Ik draai me om en glimlach naar Jessie, mijn 

Duitse reisgenootje. Een jaar geleden ont-

moetten we elkaar in Frankrijk en sindsdien 

zijn we onafscheidelijk. Vriendinnen voor het 

leven. Wij weten waar hij het over heeft. Ook 

al wonen we een grens en een paar honderd 

kilometer uit elkaar, we weten dat er niemand 

is die de ander zo goed kent, begrijpt of gerust 

kan stellen. 

Mijn Hongaarse host en Jessie praten, terwijl ik 

in gedachten verzink. 

Zijn boot is niet zomaar een denkbeeldige pi-

ratenboot. Mijn host neemt zijn idee serieus en 

heeft een Facebookgroep gemaakt die dienst 

doet als communicatie met zijn crew. Hij heeft 

zelfs een vlag ontworpen, die hij binnenkort er-

gens laat tatoeëren. Stiekem ben ik een beetje 

jaloers op het idee van de piratenboot. Hoe 

vaak komen we niet 

mensen tegen in wie 

we onszelf herken-

nen, met wie we een 

waslijst aan interesses 

delen of met wie we 

in schaterlachen uit-

barsten, ook al ken-

nen we elkaar maar 

net. Het zijn mensen die voor een kort moment 

in ons leven zijn. De toevallige ontmoeting met 

de jongen in de bar die zo oprecht in je geïn-

teresseerd is. Je couchsurf host voor 2 nachten 

die je onafgebroken laat lachen. De oma te-

genover je in de trein die zo vriendelijk tegen 

je is. Het meisje naast je op het terras, met wie 

je opeens een persoonlijk gesprek hebt. Ik stel 

het me voor als twee paden die toevallig even 

kruisen, om daarna weer totaal een andere 

kant op te lopen. 

Piratenboot
Marrit Woudwijk

 
“Op zijn piratenbOOt Om-
ringt hij zich met mensen van 
wie hij weet dat het gOed is. 
je weet wel, die mensen die 
je OntmOet en waarvan je 
na 10 minuten kan zeggen: 
wij hOren bij elkaar.” 
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Hoe meer je reist, hoe meer je van deze paden 

kruist. Naast dat je meer en andere mensen 

ontmoet, sta je, wanneer je reist, meer open 

voor al die toevallige ont-

moetingen die het leven net 

een stukje spannender en 

interessanter maken. Soms 

klikt het zo goed dat je ie-

mand het liefst in je backpack zou stoppen en 

meenemen naar je eigen stad, om daar een 

vriendschap voor het leven te onderhouden. 

Het idee van de piratenboot is dus best goed 

bedacht. Het is een manier om contact te on-

derhouden met alle mensen die je om je heen 

zou willen hebben. Het liefst zou de Hongaar 

zijn eigen ontworpen vlag hijsen en met de op-

komende zon vertrekken op een zelf gebouwd 

schip. Maar elk bemanningslid heeft een eigen 

leven, een eigen crew, een eigen missie. Zijn 

idee is idealistisch, maar weinig realistisch. 

En eigenlijk is dat ook best een fijn idee; niet 

kunnen vertrekken op de piratenboot. Zelfs al 

loopt jouw pad voor even gelijk met die van 

een ander en passen ze perfect in elkaar, het 

accepteren van de vergankelijkheid is ook fijn. 

De ontmoeting blijft tijdelijk, een herinnering 

aan de reis die je maakte, zonder dat het een 

vriendschap voor het leven wordt. En wanneer 

je elkaar dan per toeval 

weer ontmoet, weet je dat 

het goed is. 

Ik schrik op van Jessie die 

lacht om een grap van de 

Hongaar. Het gesprek gaat inmiddels over pa-

linka en goedkoop Hongaars bier. Hoewel de 

vergankelijkheid van toevallige ontmoetingen 

fijn is, ben ik blij dat wij elkaar zijn blijven zien 

en nu samen per trein Europa ontdekken. Het 

is een beetje onze privépiratenboot. De vol-

gende dag hijsen we onze vlag en reizen we 

verder, Italië tegemoet. 

Marrit is tweedejaars studente Liberal Arts and Sci-
ences (UU) en begint met een hoofdrichting Culturele 
Antropologie. Niet dat ze antropoloog wil worden, 
duurzaamheid is haar eigenlijke passie. Ze droomt er-
van naar  het magische Iran te reizen (maar neemt op 
de korte termijn ook genoegen met een roadtrip door 
Zweden).

maar elk bemanningslid 
heeft een eigen leven, 
een eigen crew, een ei-
gen missie.
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Illustraties zijn van Sterre Steins Bisschop.

Sterre is derdeejaars studente Liberal Arts and Sciences aan de Uni-
versiteit Utrecht (UU) en maakt verspreid over de LASpost eigenzin-
nige illustraties die op een bepaalde manier altijd te maken hebben 
met het thema.
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A burning city
New aspirations

Who is to set the rule of the game

A warring reason 
Few limitations

What is to do if success is insane

An infinite recoil
New destinations

Where is to find a pioneer’s faith

Stroll towards tomorrow
Never be sober

Don’t stop to wonder
You’ll live to create

Impressions 
of Berlin

Cika Schulz

Cika is tweedejaars studente Liberal Arts and 

Sciences aan de Universiteit Utrecht (UU) en 

zoekt haar weg in de Internationale Betrekkin-

gen. Vanwege esthetische overwegingen schrijft 

ze liever in het Engels dan in het Nederlands.
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Dat je op je stappen moet passen is een even 

vanzelfsprekend als zinloos advies. Natuurlijk 

moet je niet in zeven sloten tegelijk lopen, 

maar dat voorkomt nog niet dat je in de achtste 

zal verdrinken. Of zoals de meest pessimisti-

sche denker aller tijden Arthur Schopenhauer 

het uitdrukte: “Iedere klip die je weten te om-

zeilen brengt je alleen maar dichter bij de klip 

waar je definitief schipbreuk op zal leiden”. Vrij-

wel ieder geëindigd mensenleven kan daartoe 

als overtuigend voorbeeld dienen. Neem nou 

een willekeurige andere filosoof als René De-

scartes die in 1618 naar het betrekkelijk veili-

ge Nederland vluchtte, omdat de grond hem, 

in zijn door godsdienstoorlogen verscheurde 

geboorteland Frankrijk, te heet onder de voe-

ten werd. Na hier in alle rust zo’n dertig jaar de 

dood succesvol te hebben ontweken besloot 

hij in 1649 gedreven door ijdelheid in te gaan 

op een verzoek van koningin Christina om naar 

Zweden te komen, omdat ze graag door hem 

filosofisch onderricht wilde worden. Mogelijk 

stuurde ze zelfs een oorlogsschip naar Amster-

dam om haar favoriete denker op te halen en 

naar Stockholm te brengen.

 

Dat had Descartes nooit moeten doen. Het 

was altijd zijn gewoonte geweest om tot in de 

middag in bed te blijven liggen, niet omdat hij 

lui was, maar omdat hij als hij op zijn rug naar 

een vlieg op het plafond lag te staren op de 

beste ideeën kwam, zoals zijn beroemde ada-

gium: “Ik denk dus ik ben”, waarmee hij een 

scheiding aanbracht tussen lichaam en geest. 

Maar Christina wilde haar filosofische lessen in 

alle vroegte hebben en dwong Descartes iede-

re ochtend vóór zes uur op te staan. Daardoor 

ernstig verzwakt liep hij in het gure Zweedse 

klimaat een longontsteking op en stierf daar 

korte tijd later aan. Hij werd begraven op het 

bij de Adolf Fredriks Kyrka behorende kerkhof, 

dat eigenlijk bestemd was voor weeskinderen .

 

In oktober 1666 werd zijn lichaam vanuit Zwe-

den naar Frankrijk gehaald om te worden her-

begraven in het klooster Abbaye Sainte-Ge-

neviève in Parijs, maar zonder zijn schedel en 

rechterwijsvinger, want die bleken te zijn ver-

dwenen. Het mag met recht de ironie van het 

lot heten dat Descartes’ hoofd na zijn dood 

een eigen, van het lichaam gescheiden, leven 

is gaan leiden en er zich momenteel in Frankrijk 

minstens vijf schedels bevinden waarvan wordt 

verteld dat die van Descartes afkomstig zijn. 

In één van de versies werd zijn schedel in de 

negentiende eeuw door de Zweedse scheikun-

dige Jöns Berzelius bij een veiling op de kop 

getikt en in een schoenendoos naar het Parijse 

Museé de l’Homme gestuurd, waar die zich nu 

nog steeds bevindt en bewaard wordt tussen 

de schedels van een cromagnonmens en een 

in 1721 geëxecuteerde misdadiger. 

Kijk toch uit!
André Klukhuhn

“maar zOnder 
zijn schedel en 
rechterwijs -
vinger, want 
die bleken te 
zijn verdwe-
nen.”

15



Met de rest van Descartes’ schedelloze over-

schot is het evenmin goed afgelopen, terwijl 

hij toch zo zijn best had gedaan om op zijn 

stappen te passen. Toen dat in 1667 werd 

overgebracht naar de kerk van Sainte Gene-

viève-du-Mont in Parijs mocht er, omdat er in 

1663 inmiddels een pauselijke ban over zijn 

werk was uitgesproken, geen enkele begrafe-

nisrede worden uitgesproken. Toen het kloos-

ter Abbaye Sainte-Geneviève tijdens de Franse 

Revolutie werd gesloten, werden er plannen 

gemaakt om Descartes in het naastgelegen 

Panthéon bij te zetten, maar in 1819, tijdens 

de Restauratie, werd de kist herbegraven in 

de heel wat minder hoog aangeslagen Église 

Saint-Germain-des-Prés.

 

Ga dus nooit in op Koninklijke verzoeken. Die 

leiden alleen maar tot narigheid, ziekte en 

dood.

André Klukhuhn is door zijn interesses nauw verbon-
den aan LAS. Hij studeerde scheikunde en heeft daar-
naast een brede belangstelling voor alles wat het leven te 
bieden heeft. Scheikunde, geschiedenis, kunst en filoso-
fie komen bij hem dan ook allemaal aan bod. Met zijn 
lezing De gifbeker opende hij in de beginjaren van LAS 
het collegejaar voor iedereen.

“iedere klip die je weten te Omzeilen 
brengt je alleen maar dichter bij de 
klip waar je definitief schipbreuk Op 
zal leiden” - schOpenhauer
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Deze zomer heb ik doorgebracht op Young 

Africa (YA) in Zimbabwe. Mijn hoofdrichting 

is onder andere Duurzaamheid en Ontwik-

kelingslanden en na een aantal cursussen  te 

hebben gevolgd over de theorieën achter ont-

wikkeling werd ik nieuwsgierig naar de ik de 

praktijk. Zo had ik rapporten geschreven over 

Angola en Zimbabwe en had ik geoordeeld 

over de politieke situatie daar, terwijl ik er nog 

nooit geweest was. Hier wilde ik verandering in 

brengen.

Voor mijzelf heb ik een stage/vrijwilligerswerk 

kunnen regelen voor de zomer. Via via ben ik 

terecht gekomen bij YA in Chitungwiza. Chi-

tungwiza is één van de ghettowijken buiten Ha-

rare. YA heeft hier één van haar eerste scholen 

neergezet.  De missie van YA is een holistische 

opleiding voor kansarme jongeren, zodat ze 

naast een beroep ook de andere vaardigheden 

opdoen die ze nodig hebben om zich staande 

te houden in de harde maatschappij. 

YA werk met een franchise concept, wat in-

houdt dat een chef, een monteur, een kleer-

maker, een lasser, een schoonheidstherapeut 

en anderen de leerlingen onder zich nemen 

terwijl ze hun bedrijf runnen op YA. Ook is er 

een middelbare school waar kinderen uit de 

omgeving naar toe kunnen. YA in Chitungwiza 

is niet alleen verantwoordelijk voor de oplei-

ding van jongeren, maar biedt ook een veilige 

thuishaven voor meisjes die te ver weg wonen 

of geen huis hebben. Ook is er een crèche, een 

bibliotheek en een computerruimte. Van alle 

faciliteiten wordt door de community dankbaar 

gebruik gemaakt. Zo biedt YA aan vijf verschil-

lende kerken onderdak op de zondagen. 

Naast de bijdragen die YA aan Chitungwiza 

verleent, schoolt het ook 1000 kansarme jon-

geren in de afgelegen gebieden. Door al deze 

projecten is YA het enige instituut in Zimbabwe 

dat gesteund wordt door de EU. 

Op YA ben ik assistent op de afdeling ‘youth 

development’. Deze afdeling is verantwoorde-

lijk voor bijna alles. Met mijn werk help ik met 

proposals te schrijven aan de EU, moet ik soms 

saaie cijfers in voeren, schrijf ik wekelijks rap-

porten en geef ik Life Skills-lessen aan nieuws-

gierige pubers. Elke dag is hier anders en je 

weet nooit wat je te wachten staat. 

Tijdens mijn verblijf heb ik een reisverslagen 

geschreven. Ik heb er een paar leuke stukjes 

uitgevist. 

Op stap
Om 10 uur was ik eindelijk klaar om te gaan. Ik 

liep naar het hostel waar de meisjes nog druk 

bezig waren zich om te omkleden en hun nep-

haar te kammen. Het was blijkbaar een grote 

dag. Al giechelend zaten we uiteindelijk in een 

te vol busje. Was stapte vlak voor de stad uit. 

Pettie legde me uit dat je down-town Harare 

hebt waar de arme mensen wonen en je kle-

ren voor een dollar kunt kopen. Dan heb je ook 

nog up-town Harare wat het rijke gedeelte is 

van Harare en je de Joina City hebt. Volgens 

de meisjes van het hostel was de Joina City 

Avontuur in 
Zimbabwe

Lisa Korteweg

17



het einde van de wereld. De tegels waren er zo 

glad dat je moest oppassen dat je niet uitgleed 

en je had er roltrappen!!

Wij gingen echter eerst down-town. Het zag er 

zwart van de mensen en overal 

werd reggae gedraaid. We gin-

gen steeds  dieper dit gedeelte 

van Harare in. Ik voelde me niet 

geheel op mijn gemak, maar ik 

vond het wel interessant om dit 

te zien. Pettie vond haar schoe-

nen. Ik vroeg of de andere meis-

jes geen schoenen wilde kopen. 

Dat was een stomme vraag, want 

blijkbaar hadden deze meisjes 

geen cent te makken en had Pet-

tie hun reis naar de stad betaald. Ze vonden het 

echter niet erg en ik werd meegesleurd naar de 

Joina City. De jongste van de meisjes, Marve-

lous, durfde de roltrappen niet op. Gelukkig 

kon ik haar overtuigen om, als ze mijn hand 

vasthield, de roltrap op te gaan. 

Ik had zo’n idee dat voor de meisjes de Joina 

City ongeveer gelijk stond aan de hele stad. 

Ik vroeg of ze me misschien naar een muse-

um konden brengen. Gelukkig kende Pettie 

nog meer van Harare. Ook het museum kostte 

geld, maar ik wilde het graag zien en kon het 

niet over mijn hart verkrijgen om de meisjes 

buiten te laten staan. Met z’n alle liepen we 

de National Art Gallery van Harare binnen. Ik 

voelde me net een moeder die aan haar kin-

deren probeer-

de uit te leggen 

dat naar kunst 

kijken leuk is. He-

laas had het ook 

bij mij weinig 

effect. Wel wer-

den er veel fo-

to’s gemaakt en 

de schilderijen 

meerdere malen 

aangeraakt. 

Appeltaart
De appeltaart voor Mona Lisa ziet er heel goed 

uit en iedereen komt een kijkje nemen tijdens 

het productieproces. De taart is ovenklaar, er 

is alleen geen oven. De elektriciteit is weer 

eens uit gevallen en mijn gastank past niet op 

de gasaansluiting van de oven van het hostel. 

Elke vrijdag wordt de container voor de outre-

ach open gemaakt en worden alle spullen in de 

truck geladen. Tussen die spullen zijn onder an-

dere ook vier fornuizen. Ik stond dus met mijn

“de jOngste van 
de meisjes, mar-
velOus, durfde 
de rOltrappen 
niet Op. geluk-
kig kOn ik haar 
Overtuigen Om, 
als ze mijn hand 
vasthield, de rOl-
trap Op te gaan.”



taart in mijn handen en zag vier fornuizen voor 

me, maar ik kon er geen één gebruiken. Uitein-

delijk ben ik naar Tendai gegaan die toestem-

ming gaf dat ik een gastank mocht gebruiken 

die voor de outreach bedoeld was. De tegen-

prestatie was wel dat ik de helft van mijn taart al 

vergeven was voordat Mona Lisa jarig was. Met 

alle macht heb ik die andere helft beschermd 

wat weer veel zeuren en mopperen opleverde. 

De kerk 

Van 8 augustus tot 12 augustus is het hier va-

kantie. Er wordt onder andere Heroes Day and 

Defense Forces Day gevierd. Deze dagen zijn 

om de strijd voor de onafhankelijkheid en de 

overwinning op de Britten te vieren. De vier 

dagen worden gebruikt om familie in de afge-

legen gebieden te bezoeken.. Bijna iedereen 

zal het terrein verlaten, behalve ik (en dat kreeg 

ik pas één dag van te voren te horen). Ik opper-

de dat ik graag mee wilde naar de vieringen 

rond Heroes Day en Defense Force Day, maar 

de meeste raden het me af. Voor een aantal 

mensen is de geschiedenis nog steeds vers en 

tijdens de vieringen is het beter als ik thuis blijf. 

Gelukkig mocht Marvelous op het terrein blij-

ven (kostte me veel moeite) en had ik tenmin-

ste nog één maatje. Samen zijn we zondags 

naar de kerk gegaan. Naar de kerk gaan is hier 

heel anders dan in Nederland. Niet dat ik zeer 

veel ervaring heb met Nederlandse kerken. Ik 

weet wel dat er in onze kerken niet geswingd, 

gezongen en geschreeuwd wordt. De dienst 

duurde 4 uur en als eregast moest ik vooraan 

zitten zodat ik alles goed zou horen en wel-

licht een christen zou worden. Ik heb zeker al-

les goed kunnen horen, aangezien ik naast de 

geluidsboxen zat. Na twee uur lang luisteren 

naar een zeer enthousiaste, zwetende priester 

was ik bijna doof en besloot ik ná het zingen 

de kerk uit te gaan. Ik ben veel te nuchter om  

te geloven. Wanneer mensen hun handen naar 

de hemel richten en al ijsberend bidden alsof 

hun leven ervan afhangt, dan krab ik me echt 

even achter het oor. 

De Chinees

Op onze terugweg zagen we een Chinees ach-

ter de omheining van het Vic Falls Park. Hoe 

deze man daar terecht is gekomen is ons een 

raadsel. Het was al bijna donker en in het park 

zijn veel wilde dieren. Abel wilde in eerste in-

stantie gewoon doorrijden, ik vroeg hem echter 

om te stoppen. Achteraf was ik er erg blij om, 

want deze arme chinees was blind van paniek. 

Zijn ogen waren wijd open en hij schreeuwde 

allemaal Chinese woorden en had blijkbaar 

geen enkele kennis van Engels (meer). 

De man wilde over het hek klimmen en tegelij-

kertijd zich door de het hek wurmen. Hij zat on-

der de schrammen en er kwam een soort van 

pus uit zijn ogen. Ik besloot de man langs het 

hek te begeleiden totdat we bij de ingang van 

het park zouden komen. De man viel constant 

en bleef maar Chinese kreten uitslaan. Halver-

wege zat er een gat in het hek en gelukkige zijn 

Chinezen niet al te groot. Toen de man einde-

lijk uit zijn grootste angst bevrijd was, begaven 

zijn benen het en viel hij op de grond. 

Ik tilde hem in de auto waar de rest met moeite 

zijn lach kon inhouden. Ik vroeg Abel om ons 

naar het dorp te brengen, zodat hij daar zijn 

vrienden kon vinden. In de auto kwam de man 

enigszins bij en maakte hij constant buigingen

“ik Opperde dat ik graag mee wilde naar de 
vieringen rOnd herOes day en defense fOrce 
day, maar de meeste raden het me af.”
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terwijl hij de palm van zijn handen tegen elkaar 

duwde. In het dorp hebben we de man afgezet. 

Met moeite konden zijn benen hem opvangen 

en als een wild beest liep hij rond op zoek naar 

bekenden. vond het dan ook gênant dat wij 

een Chinees in de auto hadden en vond het 

welletjes geweest en reed weg. Ik heb geen 

idee hoe het met deze man is afgelopen. 

Politieke situatie 
Naast dat ik de foto’s van mij met een leger-

hoed niet op social media mag plaatsen, merk 

je weinig van de politieke situatie hier. Ik word 

gelijk behandeld en moet even lang wachten 

voordat ik in een busje word gepropt. Het feit 

dat ik blank ben is vooral bijzonder in een ghet-

to als Chitungwiza, omdat er maar één andere 

blanke woont. 

Toch merk je zo af en toe dat dit land gevoelige 

geschiedenis heeft. Zo komt het weleens voor 

dat ik 2x zoveel moeten be-

talen in een busje en wordt 

er gezegd dat het geld van 

de blanken gegeten moet 

worden. Wanneer Marve-

lous zulke woorden voor 

me vertaald stappen we uit 

het busje opzoek naar een 

nieuwe. 

Op een keer wilde ik meer lucht in een basket-

bal en liepen we naar een fietsenmaker. 

Bij de fietsenmaker zaten twee mannen te dam-

men met bierdopjes. Één van hen begon tegen 

me te praten en zei tegen me dat alle boerde-

rijen en land weer terug moet worden gegeven 

aan de blanken. De blanken hadden de Zim-

babwanen beschaving gegeven en sinds het 

land afgepakt was van de blanken en terug-

gegeven aan de inheemse bevolking was Zim-

babwe zoals het nu was. De man overviel me 

een beetje door over dit onderwerp te praten. 

Wanneer mensen achter mijn mening over 

Zimbabwe en de politieke situatie proberen te 

komen dan hang ik meestal een praatje op die 

over het algemeen positief is. Dit praatje had 

echter geen effect op deze man en hij bleef 

maar doorpraten dat de blanken de kennis 

hadden etc. Door te vragen wie aan het winnen 

was met het dammen, kon ik eindelijk het ge-

spreksonderwerp veranderen. Ik wil mij name-

lijk niet politiek uiten en zeker niet tegenover 

een vreemden. Je weet namelijk nooit tegen 

wie je het hebt en spionnen zijn overal te vin-

den. 

Tot slot
Wat ik tot zover heb gezien en heb ervaren is 

dat Zimbabwe een ontwikkelingsland waar 

de mensen hard moeten werken om brood 

(Sadza) op de plank te krijgen. De mensen 

hebben hun hart op de goede plek, zijn open 

en nieuwsgierig. YA wordt erg gerespecteerd 

door de lokale bevolking en er wordt dankbaar 

gebruik gemaakt van alle faciliteiten. Ik ben erg 

blij dat ik hier mijn 

zomer heb mogen 

doorbrengen. Het 

was een ervaring 

om nooit te verge-

ten. 

Lisa Korteweg is derdejaars studente Liberal Arts and 
Sciences aan de Universiteit Utrecht (UU) en volgt de 
hoofdrichtingen Milieu-Maatschappijwetenschappen 
en Duurzaamheid en Ontwikkelingslanden. Met veel 
plezier is ze de voorzitter van Atlas. Toch kon ze het 
niet laten om er even tussen uit te knijpen en het land 
Zimbabwe te ontdekken. 

“de zimbabwanen 
vinden aziaten 
heel grappig. ze 
lachen ze eigen-
lijk cOnstant uit. 

20



Superoké.
Waarom ik nooit snel ben 
in de supermarkt 

Het is elke dag weer een avontuur: de super-

markt. Mijn dagelijkse plek van meditatie en 

frustratie. Een innerlijk gevecht. De plek waar 

schuldgevoel en karmapunten met elkaar de 

tango dansen, ijdelheid en een rommelende 

maag een staarwedstrijd houden en waar mijn 

horloge als alfatijger de boel richting de kas-

sa gromt. Na een vakkundige participerende 

observatie van mijn eigen gedrag, ben ik tot 

de conclusie gekomen dat er vier houdingen 

zijn die mijn looptempo in rondjes coördine-

ren. Graag neem ik in deze LASpost jullie mee 

mijn drie stappen vooruit en twee achteruit de 

supermarkt in.

De portemoney
Ik ben een student, dat betekent genoeg geld 

om een spontaan driegangen diner te koken 

en ’s avonds te nippen van een whiskey, maar 

aan het eind van de maand ben ik altijd arm. 

Het dilemma van de portemonnee is dan ook 

óf ik uberhaupt naar de supermarkt wil terwijl 

ik ook de kleine ondernemer wil steunen: de 

bakker (slecht voor moneys) en de groente-

man (goed voor moneys). 

De booty
Ik ben student, dat betekent crazy hot, inclu-

sief bierbuikje. Ik sport en heb genoeg opge-

zocht over voeding om bij alles te denken dat 

het goed én slecht is. Koolhydraatvrij eten is 

onpraktisch voor een uithuizig en chaotisch 

type als ik, paleo (rauw en puur voedsel) bete-

kent veel vlees en ei, onhandig voor het milieu 

en ik geloof niet in superfoods. Shakes, suiker-

vrij, minder zout gaat allemaal niet gebeuren 

omdat het tegen mijn levensstijl in gaat: ik leef 

lekker en gezellig. 

De dieren
Ik ben student, dat betekent dat ik, net als alle 

LAS’ers, Microscoop en de Olifant (een cursus 

van UU-docent en schrijver voor de LASpost, 

Floris van den Berg, red.) heb gedaan. Daar-

naast ben ik door mijn ouders als vagetariër 

opgevoed (vagetariër betekent zoiets als flexi-

tariër, in mijn 

geval was dat thuis één keer per maand vlees, 

wel vis, en als ik bij vrienden op bezoek was 

helemaal los op het vlees). Ik ben nog steeds 

pro diervriendelijkheid, maar ben ook van 

mening dat we hier niet zwart-wit in hoeven 

te zijn. Helemaal vegetarisch is niet nodig om 

diervriendelijk te eten, aangezien er diervrien-

delijke alternatieven zijn. 

Het milieu
Ik ben student, dat betekent dat ik overal 

maatschappelijke problemen en oplossingen 

zie. Ik zal hier geen uiteenzetting doen van 

de problemen die de voedselindustie veroor-

zaakt, maar het kernwoord is klimaatveran-

dering. Dit argument brengt alle drie de bo-

venstaande losse gedachten samen en heb ik 

gedestilleerd tot de regels waar ik mezelf aan 

probeer te houden. Ik sta zeker open voor sug-

gesties, maar dit is hoe ver ik tot nu ben geko-

men als portemonnee, beauty, diervriendelijk, 

vleesetend, milieubewuste student. 

Julia Matser is vierdejaars studente Liberal Arts and 
Sciences aan de Universiteit Utrecht (UU) met de 
hoofdrichting Sociale Geografie. Ze haalt meer vol-
doening uit haar minor Conflict Studies. Dit semes-
ter studeert ze in Noord-Ierland. Als ze later groot is 
wil ze de wereld redden.

Julia Matser
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Je bent student, je portemoney is 

the limit. Als je arm bent, so be it, je kunt 

niet alles goed doen en bent daarom ietsje 

minder een beauty, diervriendelijk of mili-

eubewust. 

Koop minstens één verantwoord 

product per supermarkt bezoek. Fairtrade, 

biologisch, vega, scharrel, whatever. 

Vis koop je alleen MSC of ASC. Het 

scheelt bij witvis uit de vriezer nauwelijks in 

prijs. Bij tonijn verdubbelt de prijs, maar doe 

het goed of doe het niet. En je wist het vast al, 

maar dolphin friendly is mooie marketing, 

maar doet helaas niks goed voor wereld. 

Vlees koop je alleen bio. Je zult 

nu minder vaak vlees kunnen eten want 

biologisch is duur. Daar tegenover staat 

dat je vlees kunt eten en toch karmapunten 

verdient want diervriendelijk én goed voor 

milieu. 

Groente en fruit zijn het beste te 

halen bij de kleine ondernemer want regel 

1. Toch in de super want lui? Biologisch is 

erg duur. Kijk anders naar de herkomst om 

in iedergeval te bezuinigen op vervoersmi-

lieuvervuiling. Dingen in de bonus zijn in 

het seizoen en daarom meestal lekkerder en 

komen van dichterbij. 

Check prijsverschil. Misschien is 

mijn fairtrade saus wel veel minder voor de-

zelfde prijs, maar als je de grote verpakking 

toch laat beschimmelen kan ik beter voor 

karmapunten gaan. 

Vleesvervangers zijn niet nodig 

voor een complete maaltijd. Denk noten en 

lof kaas.  

Chill. Mensen die alles beter weten 

of overal regels voor hebben zijn vervelend. 

Ik denk dat niemand na het lezen van dit 

stuk ooit nog met mij naar de supermarkt 

wil. 

AH biologische pindakaas met 

stukjes noot is de lekkerste. 4real. 

Alle beetjes helpen. Denken, praten 

en een beetje doen is sowieso beter dan niet 

dit artikel lezen. Kortom, bedenk zelf hoe 

snel jij je supermarktavontuur in en uit wil 

lopen.

Julia’s zelfbedachte regels zodat ze minder lang 

rondjes loopt in de supermarkt. 
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bron foto: www.rebeccateague.
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Ruim twee maanden geleden reisde ik bin-

nen één dag naar het bijna zuidelijkste punt 

van Afrika, The Mother City, a.k.a. Kaapstad. 

Ondanks dat ik hier in een tijdje terug al een 

maand had gespendeerd, zijn de dagen hier 

vol van verwondering en genieten, maar ook 

van ongeloof, onmacht en een dubbel, heel 

dubbel, gevoel. Het land is het land waar ik 

levensgevaarlijke capriolen uithaal achter het 

stuur zodat ik alle pracht om mij heen vast kan 

leggen op beeld en waar de taxichauffeur net 

zo goed dronken kan zijn. Het land waar ik het 

niet erg vond om in de wintertijd elke dag in 

het donker weg te rijden naar school en terug 

te rijden met zonsondergang en Sugarman op 

de achtergrond, omdat mensen die doodleuk 

op een sloftempo de snelweg oversteken, de 

random paarden langs de weg, de bergen 

en de ingenieus gebouwde 

golfplaathuisjes je toch wel 

weer verwonderden.

 

Zuid-Afrika is het land van de 

tegenstellingen. Ik durf tegen 

de locals bijna niet eens te 

zeggen hoe duur mijn kamer 

hier is, dan kijken ze me vol 

ongeloof aan. De eerste middag dat we met 

onze vrijwilligersorganisatie naar projecten 

gingen in de townships (wijken met veelal ge-

kleurde bevolking, afstammend uit de tijd van 

het apartheidsregime, red.), zagen we allemaal 

lege shacks langs de weg staan. Huisjes van 

golfplaten die kant en klaar worden gemaakt 

en die mensen voor 4000 rand (zo’n 300 euro) 

kunnen kopen. Dan krijg je zo’n 6m2 omhuldt 

door golfplaat die je zelf kunt inrichten voor je 

gezin. De iets grotere versie, van 10m2, kost 

zo’n 6000 rand. Ik word bijna misselijk bij het 

idee dat ik dat per maand voor mijn optrekje in 

de rijke wijk Gardens betaal. In de paar maan-

den die ik hier vertoef en huur betaal, zou ik 

van dat geld vijf gezinnen een woning kunnen 

geven.

Ondanks dat de statistieken van het land laten 

zien dat Zuid-Afrika het op één na rijkste land 

van Afrika is (Nigeria volgend), zijn armoede, 

werkloosheid en erbarmelijke huisvesting, 

wijdverbreid onder de zwarte populatie, die 

80% van de gehele populatie vormt. Maar liefst 

een kwart van de gehele populatie moet het 

doen met een inkomen van minder dan twee 

dollar per dag en de geschatte werkloosheid 

ligt op 30-40 procent. Bij wijze van spreken 

heeft een zwerver 

in Nederland nog 

een beter leven 

dan een groot 

deel van de bevol-

king hier.

 

In de december-

week van 1993 dat 

ik geboren werd, kwam Nelson Mandela vrij. 

Het racistische, witte Apartheidsregime kwam 

formeel tot haar einde in 1994, gevolgd door 

de verkiezing van Nelson Mandela, de eerste 

zwarte president van het land destijds. Deze 

heugelijke gebeurtenis zou het begin zijn van 

de zwarte bevrijding na decennia van koloniale 

heerschappij.

 

Anne Rotteveel

“ik wOrd bijna 
misselijk bij het 
idee dat ik dat per 
maand vOOr mijn 
Optrekje in de rij-
ke wijk gardens 
betaal.”

gnatie
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Nu, 21 jaar later, beweren sommigen echter 

dat het stemrecht voor de zwarten de enige 

verandering is. Daar tegenover staat het beeld 

dat geschetst wordt naar de buitenwereld, 

de regenboognatie van vrede en verzoening, 

waar iedereen mag wonen en werken. Ik ervaar 

hier onder jongeren bijna een soort American 

Dream vibe. Ze willen later geld verdienen, ma-

nager worden, hun eigen bedrijf starten. Con-

stant worden ze echter teleurgesteld en on-

danks de positieve discriminatie die hier in alle 

lagen van de samenleving plaatsvindt, hebben 

de zwarten nog steeds een grote achterstand 

op de blanken. De socio-economische struc-

tuur van het Apartheidsregime is nog steeds 

diep gegraveerd in het land en zorgt voor 

een situatie verre van gelijkheid. Dit levert een 

hoop frustratie en agressie op.

 

En zo is ‘mind your step’ een fenomeen dat ik en 

met mij alle mensen die wonen in Zuid-Afrika, 

hier letterlijk en figuurlijk ervaar. Overal waar je 

buiten de deur bent, moet je over je schouder 

kijken en de omgeving in de gaten houden. En 

vooral niet na zes uur de straat op. Hoor ik een 

fluitje? Rennen! Op een basisschool waar ik 

eens in de week een project gericht op com-

munity violence doe met een klas, vertellen de 

kinderen lachend over hun dagelijkse ervarin-

gen met gangster activiteiten, papa’s die ma-

ma’s slaan, hun grote broer die iemand heeft 

overvallen en hoe Pietje Jetje die ochtend nog 

hand gevloerd omwille van een onenigheidje 

over een pen. Ik voel me daar zo onmachtig! 

Wat kan ik met mijn vrijheid-blijheid-opgroei-

en aan hen leren op dit gebied? Vertellen dat 

geweld slecht is? Dat weten ze zelf ook don-

ders goed, maar als ze zichzelf niet verdedigen 

overleven ze het niet op straat. Het ervaren en 

zelf gebruiken van geweld en agressie is bijna 

een soort onderdeel van hun normen en waar-

den geworden. En zo blijft het cirkeltje in stand. 

Natuurlijk zijn er ook hier de rijke wijken waar je 

minder voorzichtig hoeft te zijn, maar ook die 

mensen gaan met de auto naar de supermarkt 

een paar honderd meter verderop (deels ook 

luiheid gok ik). Door hier te zijn wordt ik me zo 

driedubbel bewust van ‘vrijheid’, juist door het 

niet volledig te hebben.

 

Vrijheid hebben ze hier wel in de tijd. Je zou 

zelfs kunnen zeggen dat tijd de 4e dimensie 

is, maar dat is weer een verhaal apart. In Ne-

derland is tijd een wet (misschien niet voor alle 

LAS’ers), hier is tijd meer een richtlijn. Docen-

ten komen een half uur te laat binnen,

gnatie

“in de decemberweek van 1993 dat ik 
gebOren werd, kwam nelsOn mandela 
vrij...
nu, 21 jaar later, beweren sOmmigen 
echter dat het stemrecht vOOr de 
zwarten de enige verandering is.”

24

Over een grijze regenboog



Anne Rotteveel

taxibusjes vertrekken pas als ze vol zijn, de trein 

rijdt wanneer ‘ie komt. Je kan plannen wat je 

bedacht had, maar het gaat lang niet altijd zo-

als je wilt. Stressen heeft hier dus ook geen zin, 

gewoon loslaten en dan komt het wel goed. 

Het is hier allemaal wat minder een probleem. 

Ik denk dat het veel zou schelen als we niet zo 

moeilijk over tijd zouden doen. Je doet hier 

dus niet zo snel moeilijk over dingen, je bent 

niet de hele dag bezig met vooruit plannen 

(overigens wel alweer met m’n Nederlandse le-

ven hierna, welke stage ga ik doen, waar ik wil 

ik straks heen reizen?)

 

Los daarvan ervaar ik hier letterlijk dat tijd rela-

tief is. Elke maandag denk ik, daar hebben we 

weer een hele week. Dan knip je één keer met 

je vingers en is het alweer donderdag. De tijd 

vliegt, nee, racet als een raket, glipt als zand-

korrels door je hand, je kunt haar bijna niet grij-

pen. Dit heb ik in Nederland altijd al, maar hoe 

meer je doet en hoe ouder je wordt, hoe snel-

ler de tijd lijkt te gaan. Tijd is overigens ook al-

leen maar een begrip dat wij hebben bedacht 

om de wereld leefbaar te maken. De aarde 

draait een rondje om zichzelf en dat duurt 24 

uur, wel zo makkelijk. Er zijn theorieën dat tijd 

de 4e dimensie is (na 2D en 3D). Joshua Snell 

heeft daar ooit een artikel over geschreven in 

een eerdere LASpost, een grote aanrader als 

je je niet meer kan herinneren of je het gelezen 

hebt (de Snaartheorie).  

 

Je hebt vast wel een keer het begrip Generati-

on Y voorbij zien komen in een artikel, waarom 

we het allemaal zo ‘drukdrukdruk’ hebben of 

waarom mensen van 20 een burn-out krijgen. 

In het Westen ligt overal druk op, om te preste-

ren, om zoveel mogelijk te doen in een zo kort 

mogelijke periode en om maar zo uniek moge-

lijk te zijn. Hier ervaar ik die druk totaal niet. De 

mensen zijn wie ze zijn. Op een ander level zijn 

er hier echter wel veel stressfactoren. De ar-

moede, een baan vinden, niet naar het zieken-

huis kunnen omdat je geen zorgverzekering 

hebt of school. De paar mensen die de kans 

hebben gekregen om het te gaan maken, grij-

pen die zo goed als ze kunnen. Ze nemen hun 

plekje op de universiteit niet voor lief en gaan 

altijd voor een A. Hoewel er het welbekende 

cliché is dat zwarte mensen lui zijn (ik volg een 

vak psychologie van oppressie, waar de helft 

gekleurd is en de andere helft zwart, het eerste 

college moesten deze groepen van de docent 

de meest negatieve clichés over elkaar opnoe-

men en daar was deze er één van – er brak ove-

rigens totaal geen hel uit, iedereen was aan het 

lachen), studeren mijn klasgenootjes hier heel 

hard. De meeste zijn elke dag van acht tot vijf 

op school en gaan ’s avonds nog verder met 

leren, ze werken hard voor de kans die ze heb-

ben gekregen. Het gaat echter allemaal wel 

op een Bob Marley-achtige chille manier. No 

stress. Alles duurt gewoon tien 

keer langer en verloopt minder 

efficiënt. In de supermarkt is er 

een tweede persoon bij elke 

kassa die je boodschappen inpakt, bij labora-

torium practica, werken we in groepen van tien 

waardoor maar twee mensen daadwerkelijk 

iets doen en mensen praten letterlijk laang-

zaameer en omslachtiger. No stress.

 

Hier wonen drukt je met je neus op de feiten. 

Hoe belachelijk dankbaar wij wel niet mogen 

zijn voor ons leven. Veel mensen nemen bij-

voorbeeld hun studie en fijne kamer in het cen-

trum van Utrecht for granted. En hoe graag ik 

zou willen dat het anders was, voor mij geldt 

dat ook, als ik er eerlijk over nadenk. Als je je 

VWO hebt afgerond, wordt je eerder gek aan-

gekeken als je niet naar de universiteit gaat. 

Het is hier vanzelfsprekend voor de meeste 

mensen. Typerend zijn het aantal minuten die 

de gemiddelde student doorbrengt kijkend 

naar de docent en zijn powerpoint versus die 

starend naar een mobieltje. 

“hier wOnen drukt je 
met je neus Op de feiten.”
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Natuurlijk, we doen de meest 

gave en interessante stage of een 

fascinerende minor, hebben een 

leuke docent voor dit of dat vak, 

maar veel studenten zullen er niet 

aan hebben gedacht dat het mis-

schien geen optie was geweest. 

En kan je het ze verwijten?

Daar is weer dat dubbele gevoel. Ik zou zo 

graag terugkijken op het afgelopen jaar en 

zeggen dat ik zo blij was dat ik elke dag naar 

college mocht, maar feit is dat ik soms liever 

een uurtje langer sliep, ‘alles-staat-toch-op-de-

sheets’ en dat ik liever ging sporten of muziek 

maken dan leren voor de aankomende tenta-

mens. Los van dat de universiteit hier één grote 

chaos is - de UU is er een paradijs bij -, zit ik hier 

aan het einde van de middag met veel plezier 

artikelen te bestuderen en begin ik eindelijk 

eens echt twee weken van te voren met een 

essay in plaats van 2 stressvolle dagen voor de 

deadline. 

Er valt nog zoveel meer te vertellen, maar dat 

moet je maar gewoon zelf komen ervaren in 

Zuid-Afrika!

 
NB. Ik zou willen dat een nb niet nodig was 
maar aangezien dit artikel natuurlijk dingen be-
schrijft die heel gevoelig liggen, vind ik het wel 
op zijn plaats. Ik heb geprobeerd mijn ervarin-
gen in dit land te verwoorden en daarbij gene-
raliseer ik soms. Natuurlijk is niets zwart of wit, 
vandaar ook de titel, dus pin me niet op een 
opmerking vast, er is altijd een nuance aan te 
brengen. In Utrecht zijn een paar zomers gele-
den ook 5 meisjes verkracht in de buurt van de 
Neude en kan je telefoon ook zo onder je neus 
worden gejat in de MacDonalds of met uit-
gaan. Dan is het echter groot nieuws. Hier is het 
de waan van alledag. Ik hoop dat je door het le-
zen hiervan, als je zometeen de LASpost naast 
je neerlegt, je even kan verwonderen over de 
mooie kamer waarin je woont, de iPhone waar-
op je tijdens het lezen van dit artikel weer twin-
tig berichtjes hebt binnen gekregen en de fiets 
die voor je deur staat waarmee je elke ochtend 

naar je college fiets en ‘s 
avonds naar Ledig Erf, 
waar je zonder angst en 
gevaar een biertje doet 
op het terras. 

Anne is vierdejaars student Liberal Arts and 
Sciences aan de Universiteit Utrecht (UU) met 
als hoofdrichting Gezondheid en Leven aan de 
Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Momen-
teel zoekt zij het avontuur en de verbreding in 
Kaapstad waar ze voor een half jaar op Exchan-
ge is.

“natuurlijk 
is niets zwart 
Of wit, van-
daar OOk de 
titel,”
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Lekker hoor, 

ja ja, mooi hoor, zo 

lekker op je muil

lekker met je fucking dikke dampknikker 

met welgesteld longestoom nog uit je oren

kuieren door een museum en op je flikker:

een kristalglazen kunstobject doorboren.

lekker op de fucking grond

pleuren terwijl er in kleuren

en geuren beschreven stond

dat je op de grond kon pleuren.

lekker fucking sterven

op je culturele zaterdag

en dat je tussen de scherven

op de grond pas later zag:

let op de afstap

met je pafkwab

Thom is vierdejaars student Liberal Arts and 
Sciences aan de Universiteit Utrecht (UU) met 
als hoofdrichting Wijsbegeerte en een minor 
Politicologie. Wat betreft zijn gedichten vindt 
hij het geen probleem om onsmakelijk te cho-
queren.

Thom Hamer
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Een kleine streekbus zette ons af midden in het 

dorpje Pieterburen. Ik ken het dorp van de ver-

maarde zeehondencrèche van Leni, de zus van 

Maarten ’t Hart. Hoeveel spreekbeurten zullen 

er gegeven zijn over de zeehondjes? De zee-

hondenpopulatie was enkele decennia precair. 

Mede dankzij de inspanningen van ’t Hart is de 

zeehondenpopulatie thans weer omvangrijk. 

Wat is het dat zoveel kinderharten aantrekt in 

een opvang voor zeehonden? Is het een uiting 

van dierenliefde? Zo ja, zijn deze dierenvrien-

den dan ook veganist? De zeehondenopvang 

roept allerlei vragen op. De zeehonden worden 

gevoerd met vis. Die vis is gevangen en (indus-

triële) visvangst gaat gepaard met veel dieren-

leed en is niet duurzaam. Is het niet vreemd om 

een diersoort die ons blijkbaar aanspreekt voor 

te trekken op andere soorten (vissen) die ons 

minder aanspreken? Waarom het ene dier voor 

het ander opofferen? Zeehondenmoeders vol-

gen hun jong en kunnen maar één jong volgen. 

Als er nog een jong is, dan is die aan zijn lot 

over gelaten. Dat jong is de huiler en gedoemd 

te sterven. De natuur is een wreed tranendal. 

Is het dan moreel juist om huilers te helpen in 

leven te blijven? Het systeem dat de moeder 

één jong volgt is inherent aan de soort en dat 

blijft in stand ook in volgende generaties. Is het 

opvangen van de zeehonden bedoeld om de 

soort in stand te helpen houden of gaat het 

erom individuele zeehondjes te helpen? Dat 

alles bedacht ik me toen we in Pieterburen 

op een terras zaten waar wij als veganist niks 

konden eten. Zelfs de tomatensoep niet, want 

daarin zat room. 

Beladen met kennis en ideeën is het wandelen 

door het landschap geen pretje. Alleen door 

met oogkleppen te kijken valt er onderweg – 

en in het leven – te genieten. Het Groningse 

landschap is industrieel gebied. Groen raai-

gras. Nauwelijks dieren of mensen te beken-

nen. “Wanneer ik door velden en akkers kom, 

is me al lang geleden opgevallen dat ze er zo 

verlaten uitzien, ik bedoel: zonder mensen. Zel-

den zie je er nog boeren lijfelijk bezig en als je 

al activiteiten waarneemt, dan zijn het tractoren 

die als ronkende kevers op en neer rijden om 

te eggen, te ploegen, te zaaien, te sproeien en 

te oogsten.” (Ton Lemaire, Mettertijd, p. 46)

Somber 
filosoferen op het 
Pieterpad

Floris van den Berg
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Stank van in de grond geïnjecteerde stront. 

Door de ruilverkaveling na de Tweede We-

reldoorlog is het land een agrarisch industrieel 

gebied gemaakt. Zo ziet een despotisch land-

schap eruit. De natuur onder het juk van indus-

triële voedselproductie. 

Het is goed om dat ook 

eens te zien, te beleven. 

En lopend beleef je het 

langzaam en intens. Hier 

is gras voor de koeien die 

veelal op stal staan. En 

dan te bedenken dat de 

melkproductie met het vervallen van het melk-

quotum in april van dit jaar alleen nog maar zal 

toenemen. Het stemt me triest. Het is een treu-

rige gedachte dat het Pieterpad de wandelaars 

langs de mooiste plekken voert. Na enkele ki-

lometers buiten Pieterburen komen we bij een 

klein bosje, het Oosterbos. Hier zijn bomen die 

eerst verspreid in het boerenlandschap ston-

den na de ruilverkaveling bij elkaar gezet, een 

zogenaamd ‘compensatiebosje’. Aan de rand 

van het bosje stonden jachthutten. Weer een 

teken van de despotische houding van mens 

jegens natuur. Treurige troosteloosheid drukt 

als een loodzware rugzak op mijn schouders. 

 

In elk gehucht een kerk en soms zelfs meer-

dere. Overal een symbool van geïnstitutiona-

l i seerde 

waanzin. 

O n b e -

grijpelijk 

dat het 

virus van 

religie zo 

diep in de 

mensen zat en zit. Een symbool van een wreed 

sprookje centraal in elk plaats. Esthetisch is de 

kerk aan het pleintje – de brink – wel mooi. Een 

baken in een van elke esthetische consideratie 

ontdane architectuur en inrichting van de boer-

derij. Moderne boerderijen zijn fabrieken. De 

stallen en schuren lijken op concentratiekam-

parchitectuur. 

 

Toen ik wandelde was ik meer bezig met wan-

delen en waren deze contemplaties op de ach-

tergrond van mijn gedachten, maar nu, achter 

“zO ziet een despOtisch 
landschap eruit. 
de natuur Onder het 
juk van industriele 
vOedselprOductie.”
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mijn bureau, met de wandelgids voor mijn 

neus en wandelend in door de lange galerijen 

van mijn geheugen komt de portee van mijn 

observaties in alle verschrikkelijke hevigheid 

boven. Ook nu ik de mooie pianomuziek van 

Yann Tiersen heb opgezet. 

Eindelijk zijn we dan verlost van het Groning-

se platteland en komen we in Drenthe, op de 

Drentse Aa. Voor het eerste lopen we dan in 

‘de natuur’. Natuur betekent hier: iets minder 

intensief beheerd landschap. 

 

Onderweg stuiten we op terpen, tumuli en hu-

nebedden: grafmonumenten van onze voorou-

ders uit de steen-, ijzer- en bronstijd. Alles wat 

van hun rest zijn de grafmonumenten. Ik leg 

mijn hand op een grote kei van een hunebed 

en voel zo contact met de mensen die lang 

lang geleden hebben geworsteld om in leven 

te blijven en zich enorme moeite getroostten 

om hun doden te eren. Waarschijnlijk niet al 

hun doden, maar de mannelijke leiders. Cul-

tuurfilosoof Ton Lemaire schrijft in zijn prach-

tige boek Mettertijd: “[…] de opvallendste 

restanten van verdwenen samenlevingen zijn 

juist de grafmonumenten. Daaraan is zoveel 

werk en zorg besteed dat veel meer dan de 

levenden van weleer hun doden in de heden-

daagse landschappen aanwezig zijn gebleven. 

Alsof mensen hun aards verblijf proberen te 

rekken door nog zo lang mogelijk als dode te 

overleven.” (p. 132) Ik ben ontzettend blij om 

nu te leven. Een leven bijna zonder zorgen en 

zonder honger, dorst, pijn en ontberingen. We 

hebben zelfs zo weinig ontberingen dat we 

voor ons plezier een lange afstandswandeling 

gaan maken. We sliepen niet eens in een tent-

je, maar in het huis van mijn zus in het stille en 

lommerrijke Vries. We zijn voorlopig geëindigd 

in Rolde. Nog heel veel etappes te gaan. Ik heb 

er zin in. Ik hoop dat ik de loodzware rugzak 

aan sombere – maar reële – kennis voortaan 

thuis kan laten. Je handen voor je ogen doen 

en zeggen: ‘Ik ben verstopt!’. 

Floris van den Berg is filosoof en dus veganist. Hij do-

ceert Milieufilosofie aan de Universiteit Utrecht (UU) 

en vele LAS’ers kennen hem door het volgen van zijn 

cursus Microscoop en de Olifant.

“in elk gehucht een kerk en sOms 
zelfs meerdere. Overal een symbOOl 
van geinstitutiOnaliseerde waanzin.”
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Laos, zelf ben ik er nooit geweest, maar toch 

kon ik mij goed inleven in de paradijselijke situ-

atie die werd geschetst in de documentaire Ba-

nana Pancakes and the Children of Sticky Rice. 

Het aanzicht van een slowboat op een rivier 

omringd door limestone bergen had veel weg 

van mijn ervaring in de wateren van Cambodja 

en Vietnam. Een soort rust, een gevoel van vrij-

heid ddat samen komt met het idee dat het le-

ven niet zo gecompliceerd hoeft te zijn, waren 

voor mij destijds kenmerkend aan die ervaring. 

Ergens waar simpele levensbehoeften de zaak 

van de dag zijn en steeds tot de herkomst lijken 

te doen teruggrijpen. Zoals een visser die een 

maal voor zijn familie aan het vangen is en een 

boer die zijn rijst oogst. In plaats van het voor 

mij minder vrije supermarktwezen waarin we 

onszelf in een oase van keuzes en verantwoor-

ding bevinden die het leven vaker complexer 

maken dan gemakkelijker. Ja, op reis word ik 

vaak nogal reflectief op mijn normale leven. Zo 

ook de toeristen in deze documentaire. 

 

De documentaire draait echter niet alleen om 

die reflectief nadenkende toeristen. De be-

langrijkste verhaallijn is dat van de omgang 

van de locals met de zwermen reizigers die het 

kleine dorpje in Laos aandoen. Aan het begin 

van de film worden de aspecten van het leven 

in dit dorp, grenzend aan het water, romantisch 

weergegeven. Zo krijgen we een kijkje in het 

reilen en zeilen van het dorpswezen, waarin 

het boeddhisme en de daar bijkomstige oogst-

feesten een grote rol spelen. Verder maken we 

kennis met twee jeugdige mannen, voormalige 

vrienden uit het dorp. Ze zijn er beiden opge-

groeid, echter heeft één van hen het dorp voor 

enige tijd verruild voor de stad om daar van 

een verdere ontwikkeling te genieten. Deze 

ondernemende slick rick heeft daarbij een an-

dere levensstijl aangenomen dan zijn vriend 

‘de rijstboer’, die veelal bezig is met de toe-

komst van zijn gezin en familie. Terwijl we de 

slick rick vaak bellend in gelikte zwarte leren jas 

op een snel uitziende rode brommer crossend 

door het dorp zien.

Alhoewel, de documentaire verder gaat over 

de verschillende benaderingen en de omgang 

van deze twee vrienden met de toestroom van 

reizigers in het dorp, brengen de documentai-

remaker en zijn ploeg ook al veel roering met 

zich mee. 

Net iets meer dan 
een filmrecensie

Mara Verdaasdonk
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Daan Veldhuizen, de regisseur, filmde samen 

met zijn ploeg een half jaar lang het dorp. Er 

is vastgelegd hoe de ploeg wordt geïntrodu-

ceerd op een soort van dorpsvergadering. 

Hiermee geeft de ploeg zichzelf een subjectie-

ve rol in de film, die uiterst aangenaam is door-

dat je af en toe opmerkt dat de werkelijkheid 

wordt beïnvloed door de aanwezigheid van de 

camera en de macht van de regisseur. Beeld-

vorming door middel van film krijgt zo een 

plaats in de documentaire.

Verder is er ruimte voor beeldvorming door de 

mensen in de film, de toeristen aan de ene kant 

en de dorpelingen aan de andere kant. Dit le-

vert enigszins interessante contrasten op in de 

film die mij aan het denken hebben gezet.  

- Banana Pancakes 
and the Children 
of Sticky Rice -
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Zoals eerder vermeld, kon ik mij relateren aan 

de zoektocht van reizigers naar iets ‘unieks’, 

iets anders dan wat wordt voorgeschoteld als 

een eenheidsworst. Op het beeld wordt veelal 

weergegeven dat de natuur, oftewel de des-

betreffende omgeving, veel bijdraagt aan de 

ervaring van iets unieks voor de reiziger. Daar 

komt mijn identificatie met de reiziger dan 

weer naar boven. Natuur in zijn wilde vorm, hoe 

dat wordt weergegeven in de documentaire, 

dat kennen we niet echt in Nederland.

Althans, ik als stedeling zie voornamelijk kunst-

matig groen van parken en polders. Dat terwijl 

ik juist zo rustig word van de wilde natuur, de 

bergen, het strand, een rivier. Terwijl ik, dit ar-

tikel typend tijdens mijn vakantie, met de trein 

door de Zwitserse Alpen rijd geniet ik van elke 

aanblik na een donkere tunnel. Daar word ik 

vredig van, het maakt me rustig en geeft een 

vrij gevoel en zo kon ik mijzelf ook identificeren 

met de toeristen in de documentaire. In het oa-

se-achtige dorp in Laos dat enkele jaren gele-

den nog geen elektriciteit had en nog nooit een 

toerist had gezien werden nu mondjes maat 

toeristen op een slowboat gedropt. Toeristen 

die met een mond open de omgeving aan het 

aangapen zijn, als kinderen in een dierentuin. 

Nieuwsgierig als aapjes naar alles in het dorp 

en vooral naar de omgeving. Sommigen willen 

op een jungletour anderen zijn nieuwsgierig 

naar de dorpsbewoners. De vrienden probe-

ren hun eigen ondernemingen op te starten 

die de vraag van de binnenkomende reizigers 

moeten geruststellen. Helaas, slaan zij ook 

af en toe de plank mis over het beeld en de 

verwachtingen van de reizigers, wat zorgt voor 

een teleurstelling aan beide zijden.

Wat de film zo veelzijdig maakt zijn de conver-

saties tussen de reizigers over herkenbare en 

knullige reisaspecten. We overhoren een ge-

sprek tussen twee Nederlandse meisjes over 

het ‘unieke’ aan de plek gevolgd door het feit 

dat ze hier toch echt niet zouden kunnen wo-

nen omdat ze dan een warme douche zouden 

missen. Knullig als hun gesprek was, klonk er 

beamend gegrinnik op uit de bioscoopzaal. 

Iets unieks meemaken, vinden, ontdekken, 

daar lijken veel reizen over te gaan. Zo komt 

ook de rijstboer aan het woord, die nog nooit 

in een stad is geweest en maar al te graag eens 

menselijke creaties zou willen verkennen. Een 

paradox voor de dorpsbezichtende reiziger.

 

Banana Pancakes and the Children of Sticky 

Rice is een aanrader om eens reflectief na te 

denken over je eigen reizigers stappen, ofte-

wel mind your steps. ‘Mind’ is dan niet bedoeld 

op een oordelende manier, maar meer als een 

bewustwording over je eigen reiservaringen.

Mara Verdaasdonk is vierdejaars studente Liberal Arts 
and Sciences aan de Universiteit Utrecht. Ze heeft de 
hoofdrichtingen Culturele Antropologie (UU) en Po-
litieke Theorie en Gedrag (UvA) gevolgd en loopt mo-
menteel stage bij Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.
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De Hollandse 
Camping

Veerle van Lieshout
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Na zes uur gereden te hebben kwamen we 

aan op de camping in de Ardennen. De laatste 

paar meters hadden we zelfs aan de trekhaak 

af moeten leggen. De veel belovende camper 

was 10km voor de camping toch wat oververhit 

geraakt.

Een been uit de camper en een vluchtige 

blik op de omgeving, van de vooraf geboek-

te én betaalde camping, en het besef van de 

grote fout die we gemaakt hadden drong tot 

ons door. Vanuit het overbevolkte kinderbad-

je klonk de schelle stem van een jong meisje: 

“Mam! Maaaam, kijk eens wat ik kan!! MAM, 

kijk!!”, boven de prullenbakken hing een bord-

je met ‘hier uw vuilnis a.u.b.’ en toen de recep-

tioniste ons in het Nederlands aansprak was 

het drama compleet. We waren op een heu-

ze Nederlandstalige familiecamping beland. 

Compleet met boogschut én kano faciliteiten 

(instructies natuurlijk in het Nederlands) en ge-

zellig Hollandse hitjes bij de bar.

Nu noem ik het meteen een drama, maar zo 

slecht was het nog niet. Het idee van een Ne-

derlandse camping kan wat vreemd zijn. Er 

werd dan ook al snel door een van mijn vrien-

dinnen geconcludeerd dat we voortaan ook 

gewoon in iemands achtertuin kunnen kam-

peren, omdat het niet voelde alsof we buiten 

Nederland waren. Maar toch had de camping 

iets.. tja.. gemoedelijks. Iedere ochtend de ver-

trouwde “goeiemorgen buurvrouw!”. Het grote 

geluk dat je wordt gewaarschuwd, wanneer je 

met je afwasbak langs komt lopen en de rij van 

de afwas wel heel lang is. Geen grote taalhin-

dernissen wanneer je een spatel bij de buren 

wil lenen. Én natuurlijk heeft iedereen pannen-

koekenstroop bij zich, mocht je die vergeten 

zijn!

Naast al deze luxe gemakken van kamperen 

met je landgenoten, is er nog één groter ge-

not op de Hollandse camping: Mensen kijken. 

Want wie geniet er nou niet als ‘Oma’ met haar 

diepgebruinde, licht geschroeide huid langs 

komt lopen. Gehuld in gebloemde hotpants 

met een keeshondje op haar arm. Je kan haar al 

van ver aan horen komen omdat de armband, 

zijnde losse ringen die rijken van haar pols tot 

aan haar elleboog, luid rinkelen bij iedere stap. 

Ze begroet onze overbuurman. Die met blote 

buik een blik bier weg zit te drinken. Hij heeft 

niet zomaar een buik, maar een échte bierbuik. 

Zo bol gespannen dat je bang bent dat hij 

ieder moment kan knappen. Er lopen zweet-

druppels over zijn kale hoofd, terwijl hij zich 

bukt om zijn reusachtige slome, doch agressief 

ogende hond een aai te geven, waarbij hij ons 

kort uitzicht geeft op zijn rug vol tatoeages.

Op de Hollandse camping is genoeg te bekij-

ken. Toch is er niks beter voor het echte vakan-

tie-gevoel dan die “goeiemorgen buurvrouw” 

inwisselen voor een “bonjour madame”. Vol-

gende keer toch wat beter opletten bij de boe-

kingssite…

Veerle is derdejaars studente Liberal Arts and 
Sciences aan de Universiteit Utrecht (UU) met 
de hoofdrichting Postcolonial and Gender Stu-
dies. Naast piekeren, besteed ze haar vrije tijd 
aan het perfectioneren van de LASpost.
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Meryem
Tonny van Vlastuin

Fatima, 2014 n. Chr.

In een land ver weg, het land waar eens de koning 

van Hispanje de baas was geweest, ontmoette ik 

haar. Ze kwam uit het land van de vliegende tapijten 

en bracht op wonderbaarlijke wijze mijn verhaal weer 

tot leven.

Nazareth, 1 v. Chr.

Toen trok ik mij terug naar een oostelijke plaats.

Daar verscheen Hij aan mij en deed zich voor als 

goedgevormd mens.

Ik zei: “Ik zoek bij de Erbarmer bescherming tegen 

jou, als jij godvrezend bent.”

Hij zei: “Maar ik ben de gezant van jouw Heer om jou 

een reine jongen te schenken.”

Ik zei: “Hoe zou ik een jongen krijgen, terwijl geen 

mens mij aangeraakt heeft; en ik ben geen onkuise 

vrouw.”

Hij zei: “Zo is het. Jouw Heer heeft gezegd: ‘Het is 

voor Mij gemakkelijk’. En het is opdat Wij hem tot een 

teken voor de mensen maken en uit barmhartigheid 

van Ons. En het is een beslissing die gevallen is.”

Soera 19: 16-22 

Meryem 

Dit gebeurde allemaal op de dag van Shabbat. Ik 

stak de twee kaarsen aan en wuifde zoals iedere 

week met de handen voor mijn ogen. Een witte sluier 

bedekte mijn haren. Zand kriebelde door mijn kame-

lenleren sandalen heen. Oorbellen van

kostbare munten en stenen wiegden heen en weer in 

de wind. Het leven ging een totaal andere kant met 

mij uit dan ik had kunnen vermoeden. Ik kon niets an-

ders dan zingen.
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Baruch atah Adonai

elohaynu melech ha’olam,

asher kidshanu bemitzvotav,

vetzivanu l’hadlik,

ner shel Shabbat.

Joodse zegening over Shabbat

Mijn ziel prijst en looft de Heer,

mijn hart juicht om God, mijn redder:

Hij heeft oog gehad voor mij, 

Zijn minste dienares.

Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen

Lukas 1: 46-48 

Lofzang van Maria

Bethlehem, 0 n. Chr. 

Toen maakten de weeën dat ik naar de stam 

van een palm ging. 

Ik zei: “Ach was ik maar eerder gestorven en 

was ik maar volstrekt in vergetelheid geraakt.” 

Hij riep mij  eronder vandaan: “Wees niet be-

droefd, jouw Heer heeft onder jou een beek-

je geplaatst. En schud de stam van de palm 

naar je toe dan zal zij verse rijpe dadels op je 

laten vallen. Eet en drink dan en wees goeds-

moeds.”

Soera 19:23-26

Meryem 

Ik was zwanger en schreeuwde het uit in mijn 

weeën en barensnood. Maar toen ik het kind 

gebaard had werd het dadelijk weggevoerd 

naar God en Zijn troon. Ikzelf vluchtte naar de 

woestijn. God had daar een plaats voor mij 

gereedgemaakt, waar er twaalfhonderdzestig 

dagen lang voor mij gezorgd zou worden.

Openbaring 12: 1-2, 5-6 

De Vrouw

Fatima, 2014 n. Chr.

Nu kijk ik terug en zij keek ook mee, terwijl 

door miljoenen handen iedere dag de kralen 

glijden. Ze groeten mij, ze groeten de mens-

heid. 

Wees gegroet, Maria, vol van genade.

De Heer is met U.

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,

En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw 

schoot.

Katholiek rozenkransgebed

Zij die mijn verhaal weer leven gaf, woont 

weer vlakbij de heuvels van Mekka. Haar be-

zoek aan deze plek is voorbij. Ik koester haar 

naam in de zon. 

Merve

Moge Vrede,                   en 

je altijd omringen, 

bij iedere stap die je zet in jouw zandpad.

Tonny van Vlastuin is tweedejaars studente Liberal 
Arts and Sciences aan de Universiteit Utrecht (UU) 
met de vrije hoofdrichting Duurzaamheid & Ethiek 
en een minor Antropologie. Ze schrijft nog steeds met 
haar vlekkerige vulpen uit groep 3.
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Ode aan de weg 
ernaar toe

Deirdre Meursing

Vele wegen leiden naar Rome. Maar acht jaar 

geleden leidden alle wegen naar Faia. Een 

miniscuul gehucht met een tiental inwoners in 

Portugal. Met gemiddeld 90 kilometer per uur 

op de snelweg en 40 bergopwaarts, tufte ik in 

een 30 jaar oude Land Rover de weg op. Één 

keer raakten we de weg kwijt. 

Foto’s van wegen hebben me altijd mateloos 

geïntrigeerd. Die slinger of rechte lijn die in het 

niets lijkt te verdwijnen en tegelijkertijd voor 

eeuwig door lijkt te gaan. De weg staat voor 

reizen en reizen voor avontuur. Deze zomer 

deed ik een reis voor de tweede keer. Een reis 

die mijn leven had omgegooid en tot nieuwe 

hoogten had gebracht. 

De reis heb ik vastgelegd. Of in ieder geval ge-

probeerd vast te leggen. Wat me opviel? Er is 

niets zo divers als de weg ernaar toe. Het land-

schap verandert soms snel, soms tergend lang-

zaam. Maar dan opeens besef je dat je van een 

weelderige kust middenin de droge woestenij 

bent terecht gekomen. 

Voor de Online LASpost heb ik een filmpje ge-

maakt over de weg naar mijn thuis, dat zich in 

Portugal bevindt. Bekijk het filmpje op www.

usatlas.nl/category/laspost/. 

Mijn eigen el camino naar een paradijselijke 

plek.

Deirdre studeert Liberal Arts and Sciences aan de Uni-

versiteit Utrecht (UU) met als hoofdrichting Wijsbegeer-

te. Zij vormt samen met Anne Rotteveel de hoofdredac-

tie van de LASpost. Leiderschap, wereldvraagstukken 

en de perfecte chocolade zijn haar passies.
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LASagna kookt
Saskia van Driel

Loempia’s

Giet een grote laag olie in een ruime wok en 

laat deze olie heel heet worden. Gebruik zon-

nebloemolie, deze olie kan heter worden dan 

olijfolie. Snijd alle ingrediënten* in kleine stuk-

jes en hussel ze door elkaar. Rol vervolgens 

een schepje van dit mengsel op een loempia-

vel. Het rollen/vouwen kan beginnen – op de 

verpakking staat de techniek – let erop dat ze 

goed sluiten. Leg vervolgens met beleid wat 

loempia’s in de pan en keer ze af en toe tot ze 

mooi goudbruin zijn (kijk uit voor de gloeiend 

hete opspattende olie). Laat ze uitdruipen en 

serveer met chilisaus of sojasaus of mayonaise 

of knoflooksaus of een andere saus of eet ze 

zonder saus.

Saskia is derdejaars studente Liberal Arts and 
Sciences aan de Universiteit Utrecht (UU) met 
als hoofdrichting Taal en Cognitie. Dit is eigen-
lijk niet de echte naam van de hoofdrichting, 
maar die weet ze niet. Je moet haar niet zo se-

rieus nemen.

LASagna is de kookcommissie van USLAS At-
las en bestaat uit zes eigenzinnige koppen die 
regelmatig heerlijkheden op tafel kokkerellen 
voor de LAS’ers. In elke LASpost vind je een 
recept van ze, zodat je ze niet te lang hoeft te 
missen. Smullen maar!

 
BASISINGREDIËNTEN

+ Loempiavellen (die uit de diepvries zijn 

fijn en goedkoop)

+ Zonnebloemolie

VULLING

Vietnamese loempia’s zoals wij ze ken-
nen = makkelijk
+ Zak nasi- of bamigroenten

+ Taugé

+ Kip (beter van niet, maar voor de carni-

voren onder ons…)

Vietnamese loempia’s zoals wij ze minder 
goed kennen = goddelijk
+ Champignons of andere paddenstoelen

+ Wortel

+ Bosui

+ Krabsticks of gekookte gamba’s, of alle-

bei, of allebei niet

+ Bami (gekookt)

Marokkaans = verrassend
+ Tomaat

+ Tomatenpuree

+ Geitenkaas (met of zonder honing)

+ Aubergine (gegrild)

+ Champignon

+ Koriander

+ Kaneel

+ Alle andere kruiden die je kunt vinden 

of waar je op dat moment zin in hebt
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PRAAG 

Praag is een bekende vakantiebestemming in 

Oost-Europa. Toch ben ik hier pas afgelopen 

zomer voor het eerst geweest. De stad maak-

te een prachtige en diverse indruk op me. Een 

aantal hoogtepunten op een rijtje die laten 

zien wat deze toeristische, oude, kunstzinnige 

en feestelijke stad te bieden heeft:

Karelsbrug

Een brug bestaande uit bogen verbindt de 

Oude Stad met de wijk Malá Strana, waar zich 

de Praagse Burcht bevindt. De Karluv Most, 

zoals de brug in het Tsjechisch heet, vond ik 

prachtig. Overal staan beelden, de meeste in 

barokstijl. Ook vind je overal straatartiesten die 

karikaturen en portretten van toeristen maken. 

Onder de brug ligt de Moldau. De eerste steen 

werd gelegd in 1357 door Karel IV. 

Josefov

Josefov, oftewel de Joodse wijk van Praag, 

ligt net ten noorden van de Oude Stad. In 

deze buurt, waar vroeger de Praagse Joodse 

bevolking woonde, vind je veel bezienswaar-

digheden. Zo vind je er minstens vier indruk-

wekkende synagogen. Ook zijn hier het Joods 

museum en het Franz Kafka museum te vinden. 

Persoonlijk vond ik de Joodse begraafplaats 

het meest interessant. Op deze oude begraaf-

plaats staan de grafstenen schots en scheef en 

half over elkaar heen. 

Pivnice

Tsjechen houden van bier, vooral van veel bier. 

Glazen kleiner dan 0,4 liter zijn hier echt een 

uitzondering. Op alle terrassen kun je vele ver-

schillende biertjes bestellen maar je kunt ook 

naar een bierlokaal gaan, waar het  studenten-

vocht echt centraal staat. Pivo betekent bier en 

pivnice betekent bierhuis, hier kun je aan tafels 

plaatsnemen om Tsjechische pivo’s te proeven 

en naar binnen te gieten. 

Oude Stadsplein

Midden in de Oude Stad vind je het Staromest-

ské Namesti, het mooiste plein van Praag, zo 

wordt gezegd. De Tsjechische naam bezorgde 

mij een spraakgebrek maar het betekent ge-

woon Oude Stadsplein. Hier vind je veel terras-

sen, meerdere kerken, waaronder de Sint Nico-

laaskerk en het Astronomisch Uurwerk. Deze 

klok is met recht bijzonder te noemen, want hij 

geeft naast de tijd ook de stand van de zon en 

de maan aan en heeft meerdere platen en drie 

wijzers. 

Wenceslasplein

Voor grote hotels en grote winkels moet je op 

en rondom het Wenceslasplein zijn. Je vindt 

hier de grote ketens: H&M, FootLocker etc., 

maar ook chiquere boetieks en souvenirwin-

kels. Het straatbeeld doet enigszins aan de 

Ramblas in Barcelona denken omdat er aan 

weerszijden van de straat een weg en stoep is 

en er in het midden een aantal standjes zijn. 

Prague Pub Crawl

Voor de jeugdige internationale bezoekers 

worden kroegentochten georganiseerd. Voor 

relatief weinig kronen ga je dan eerst een paar 

uur onbeperkt zuipen in halflege cafés, niet zo 

gek want je begint om 21:00 al, en eindigt met 

de grote groep waar je mee bent in de bete-

re discotheken van Praag. Aan het eind krijg je 

ook nog een t-shirt, ter herinnering dat je die 

Praag
Anne van Gemst
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avond überhaupt hebt mee

gemaakt. 

Wat ik het tofste vond aan Praag was dat je er 

Europeanen en wereldburgers uit alle wind-

streken vindt. Je kunt geen meter lopen zon-

der minstens drie verschillende talen te horen. 

Ook staat het hele centrum vol met prachtige 

oude gebouwen die bijzonder goed onder-

houden worden en overal zijn terrasjes. Jaaaa 

prima stad, dat Praag! 

 

Anne is tweedejaars studente Liberal Arts and Sci-
ences (UU) en twijfelt tussen de hoofdrichtingen In-
ternational Studies en Duurzaamheid en Ontwikke-
lingslanden. Daarnaast houdt ze van debatteren en 
heeft ze daar zelfs prijzen voor in de wacht gesleept!
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Op Choeung Ek is het best druk, maar toch 

heerst er doodse stilte. De voormalige Chinese 

begraafplaats, 14 km buiten Phnom Penh, ligt 

in een vredig aandoende boomgaard en is één 

van de bekendste van de circa 300 killing fields 

van de Rode Khmer, aldus het ons uitgereikte 

kaartje van Cambodia. De bezoekers lopen, on-

miskenbaar onder de indruk en met een audio-

tourkoptelefoon, zwijgend van plek naar plek. 

De plek waar de geboeide en geblinddoekte 

gevangenen uit de trucks werden geladen 

waarmee ze ‘s nachts over een hobbelige land-

weg vanuit de martelcentra waren aangevoerd. 

Langs de plaats van het registratiekantoortje 

waar vastgesteld werd of er geen gevange-

nen aan het transport ontbraken. Langs een 

verzameling van de gebruikte moordwapens 

(scheppen, machetes, knuppels, bijlen: kogels 

waren te kostbaar), waarmee de aangevoerde 

gevangenen dezelfde nacht nog om het leven 

gebracht werden. Langs de luidsprekers waar-

uit die nachten luid muziek klonk, om het ge-

schreeuw van de slachtoffers te overstemmen. 

Het einde van de wandeling is de herdenkings-

pagode in het midden van het terrein, met 

de even beroemde als verbijsterende stapels 

schedels. En onderweg veel massagraven, elk 

met een bordje erbij met de getallen. En een 

ander bordje waarop de bezoekers gevraagd 

wordt om niet op de beenderen te stappen. 

Iedereen die naar Choeung Ek komt kent de 

verhalen natuurlijk wel, maar ze blijven nauwe-

lijks te bevatten. Over hoe in minder dan vier 

Do not step 
on the bones

Henk Tieleman

“de luidsprekers waar-
uit die nachten luid 
muziek klOnk, Om het 
geschreeuw van de 
slachtOffers te Over-
stemmen.”
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jaar, onder leiding van Pol Pot en een groepje, 

eveneens in Parijs opgeleide, academici, een 

kwart van de bevolking het leven liet. En hoe 

daarbij nagestreefd werd om iedereen met een 

opleiding - of gewoon een leesbril - met voor-

rang te vermoorden, zodat het land een goed 

deel van zijn geschoolde kader kwijtraakte.

De stadsbevolking – destijds compleet naar 

het platteland verbannen om er gedwongen te 

werken in gecollectiviseerde landbouwbedrij-

ven van de nieuwe heilsstaat – is weer terug in 

de steden. De burgeroorlog is ‘geschiedenis’ 

geworden, zij het niet-erkende geschiedenis. 

De grand cafés langs de boulevard ademen 

restjes van een neokoloniale sfeer die inmid-

dels toeristisch weer goed bruikbaar zijn. Er 

zijn nieuwe golven toeristen die voor een groot 

deel geen notie lijken te hebben van de con-

text waarin ze rondlopen. Een wereld met een 

geschiedenis die niet de hunne is en waarin ze 

zich als ‘gast’ zouden moeten gedragen. 

Maar Pnomh Penh krabbelt op, ontluikt, bouwt 

weer. Omstreeks de eeuwwisseling kwam een 

einde aan een oorlogsperiode die in diverse 

vormen zestig jaar had geduurd. De jongere 

generatie - 70 % van de bevolking is onder de 

dertig - wil ‘vooruit’, het verleden achter zich 

laten, misschien ook wel vergeten. Het regime 

‘helpt’ daarbij, door de recente geschiedenis 

uit de schoolboekjes te houden, de media 

strikt te controleren en de officiële maar totaal 

verknipte versie van de gebeurtenissen hoog 

te houden: “In  januari 1979 bevrijdden Viet-

nam en Hun Sen (sinds 1979 de sterke man en 

zelf voormalig Rode Khmer commandant) het 

land van Pol Pot...”. In het hele land staan bill-

boards, met foto’s van het huidige triumviraat, 

die het goede nieuws van de afgelopen decen-

nia breed uitmeten. Intussen is Cambodia een 

kleptocratie en staat het hoog op de VN-rang-

lijst van meest corrupte landen.

Na een rondreis van twee keer een maand in 

Laos, Vietnam en Cambodia komt onvermij-

delijk de vraag op waarom we eigenlijk naar 

dit soort landen reizen. Wat zoeken we daar, 

waar we - behalve mooi weer en een weelde-

rige tropische vegetatie, kleurrijke markten en 

andere exotische  taferelen - veel armoede te-

genkomen en kansarme kinderen die ons met 

veel aandrang iets willen verkopen om zo een 

paar schamele centen te verdienen, omdat zij 

nog geen vijf procent van de mogelijkhe-

den hebben die voor onze eigen kinderen 

totaal vanzelfsprekend zijn. Landen met - 

buiten de toeristische zones  - open riolen, 

slechte wegen, een hoop rommel in de pu-

blieke ruimte, oude ruïnes, maar nog veel 

meer nieuwe krotten, oude strijdtonelen en 

nieuwe ruïneuze politiek, beangstigende 

misdaden tegen de menselijkheid toen en 

nu, en waar malaria heerst en knokkelkoorts? 

Met alleen hier en daar goed bewaakte en 

afgeschermde ‘eilanden’ van luxe, airconditio-

ning en opgeruimd comfort voor de toeristen. 

Het was en is allemaal bekend, voor wie het 

wil weten. De oorlog die leek te eindigen in 

1975. “Peace with honour”, in de woorden van 

de Amerikaanse president Richard N., toen 

zijn troepen na een oorlog van tien jaar in het 

kader van ‘roll back communism’ een paar to-

taal vernietigde landen achterlieten, met ge-

traumatiseerde mensen en verwoeste sociale 

structuren, politiek in de armen gedreven van 

één-partij elites die zich snel tot kleptocratie-

en ontwikkelden, met landbouwgebieden vol 

door Agent Orange vergiftigd grondwater, en 

vergeven van de landmijnen die - ‘vermomd’  

als kinderspeelgoed - nog decennia later 

moordend de aandacht van de volgende ge-

“de luidsprekers waar-
uit die nachten luid 
muziek klOnk, Om het 
geschreeuw van de 
slachtOffers te Over-
stemmen.”
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neratie blijven trekken. 

Zien is opnieuw herinneren. En beter 
begrijpen, dankzij ontmoetingen met 
studenten, monniken, gidsen, tuk-
tuk-rijders, boekverkopers. Een reëler 
beeld opdoen van Indochina waarvan 
de kennis voor ons – studenten van de 
jaren ’60 – vermengd was met klanken 

en flarden van de  ideologische tijd-
geest van toen, geromantiseerd in 
The Quiet American (G.Greene) en 
de musical Miss Saigon, omringd met 
de sfeer van Vietnam-demonstraties, 
Woodstock, Flower Power en de ‘rock 
opera’ Hair.

Hoe ben je op een respectabele ma-
nier ‘gast’ in een wereld die de jou-
we niet is? Het minste is om ‘niet op 
de beenderen te stappen’ en dus te 
weten waar die allemaal liggen: in 
het landschap, in de collectieve her-
inneringen, in de hoofden van de 

mensen, in de monumenten en ritu-
elen. Mind your steps. We hebben 
het geprobeerd. Nieuwsgierigheid 
was ook op deze reis natuurlijk een  
belangrijke drijfveer. En eenmaal ter 
plaatse - zoals zo vaak  - compassie en 
verwondering, over hoe mensen hun 
levens vorm blijven geven, hun eigen 
geschiedenis een plek proberen te 

geven, en ondanks 
alles weer de veer-
kracht vinden om 
verder huns weegs 
te gaan. Verwon-
dering die, met 
iets beter zicht op 
de echte verhalen, 
vaak uitloopt op 
verbijstering. Maar 

ook op bewondering. En altijd op re-
lativering, van het eigen doen en den-
ken – wetenschappelijk, ideologisch, 
politiek – en de vanzelfsprekendhe-
den daarvan.

Prof. dr. Henk Tieleman studeerde econo-
mie en promoveerde aan de Vrije Uni-
versiteit van Amsterdam. Hij is emeritus 
hoogleraar aan het departement Filosofie 
en Religiewetenschap aan de Universiteit 
Utrecht waar hij de leerstoel Godsdienst-
sociologie bekleedde.

“na een rOndreis van 
twee keer een maand in 
laOs, vietnam en cambO-
dia kOmt Onvermijdelijk 
de vraag Op waarOm we 
eigenlijk naar dit sOOrt 
landen reizen.”
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“Einsteigen bitte” of  “zurückbleiben bitte”, 

waar je ook bent in Berlijn met de U-bahn of 

S-bahn, overal komt het even onverstaanbaar 

uit de luidsprekers. Of je nou van Pankow naar 

Alexanderplatz gaat of van Zoölogischer Gar-

ten naar Warschauerstrasse, de tekst is overal 

hetzelfde. Met het openbaar vervoer kan je in 

Berlijn heel de stad door. 

Dit was 25 jaar geleden een ander verhaal. De 

Berlijnse Muur stond als een enorm litteken 

dwars door de stad heen gebouwd. Door de 

muur werden families, vrienden en buren  ge-

scheiden maar ook de praktische zaken als het 

riool, het elektriciteit netwerk en het openbaar 

vervoer werden opgedeeld. Friedrichstrasse is 

tegenwoordig een groot kruispunt voor trei-

nen vanuit heel Berlijn, vroeger was dat hét 

station dat Oost en West-Berlijn verbond. Het 

enige wat hier nog aan herinnert is het ‘Tranen-

palast’ aan de oostzijde, waar tegenwoordig 

Monki, DM en Weekday naast zitten. Deze ‘ver-

westering’ zie je ook op het Alexanderplatz, de 

grote trots van toenmalig Oost-Berlijn, huisvest 

tegenwoordig Primark, the New Yorker en de 

Burger King. Dit zijn niet de typische winkels 

die je vroeger in Oost-Berlijn kon vinden. Na 

de val van de Muur in 1989 werden alle sporen 

van de muur in een hoog tempo afgebroken. 

Berlijn, en Duitsland, moest zo snel mogelijk 

weer één worden. Tegenwoordig kun je overal 

komen in Berlijn maar tussen 1962 en 1989 lag 

de ‘death strip’ tussen Oost en West. Aan welke 

kant je woonde of werd geboren bepaalde hoe 

je leefde. Hoe was het voor de mensen om in 

1989 de muur over te stappen? 

Dankzij een summerschool aan de Humboldtu-

niversiteit woonde ik deze zomer een maand in 

Berlijn, waardoor ik mij tijdelijk ‘Berliner’ mocht 

noemen. Als je een maand lang door de stad 

loopt, slentert en danst zie je soms de kleine 

dingen die de verschillen tussen Oost en West 

maken zoals de architectuur of de stoplichten. 

Toch lijkt ook dit steeds meer te verdwijnen. De 

‘Ampelmann’ (die voetgangerstoplichten van 

leuke mannentjes, red.) was eerder het sym-

bool van West-Berlijn, maar is tegenwoordig 

wegens sentimentele redenen steeds meer te 

vinden in Oost-Berlijn. Daarnaast verdwijnen 

de bekende grijze, grauwe flats die symbool 

staan voor het Oost-Berlijns communisme ook 

steeds meer. Zelf woonde ik ook in z’n soort flat 

die komende winter volledig verbouwd wordt, 

gentrification is overal een probleem. De dui-

delijkste opdeling van Oost en West-Berlijn is  

tegenwoordig zichtbaar vanuit de ruimte. Hier 

is namelijk de tweedeling zichtbaar dankzij het 

De muur 
overstappen

Emma Groenendijk
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kleurverschil in de straatverlichting. 

Oost-Berlijn maakt gebruik van geelkleu-

rige natriumlampen en West-Berlijn heeft 

felle witte TL-lampen. De stad lijkt steeds 

meer één geheel te zijn is, maar beleven 

de inwoners dat ook zo? 

De opdeling tussen Oost en West-Ber-

lijn wordt steeds meer verbloemd in het 

straatbeeld en als je het aan ‘Berliners’ 

vraagt zeggen ze veelal dat er sprake is 

van één Berlijn. Als onderdeel van de sum-

merschool moest ik interviews houden 

met echte ‘Berliners’ over hun beleving van de 

muur toen en nu en of ze nu echte ‘Berliners’ 

zijn. Uit deze gespreken kwam naar voren dat 

ze nog wel geloven in de stereotypering tus-

sen de ‘Ossis’ en ‘Wessis’. Waar de stad volgens 

hun één is, is er dus nog wel een tweedeling 

merkbaar tussen de inwoners, er is niet één 

Berliner. Hierbij is ook een generatieverschil 

zichtbaar, zo ziet de oudere generatie meer 

verschillen tussen de mensen uit oost en west 

dan de jongere generaties. De jongere genera-

tie groeide op met een verenigd Duitsland en 

Berlijn. Al vertelde een 25-jarige Oost-Berlijner 

dat hij de grootste verschillen ziet bij voetbal. 

Voetbal is oorlog, is de bekende uitspraak. In 

Berlijn is er strijd tussen de teams van Oost en 

West-Berlijn. Bij voetbal viert rivaliteit hoogtij. 

Wat mij opviel tijdens deze interviews is hoe 

open mensen zijn over hun ervaringen met de 

Berlijnse muur. Ik sprak samen met mijn groeps-

genoten onbekende mensen aan op straat of 

in een park. Ondanks dat mensen emotioneel 

werden wilden ze toch graag hun levensver-

haal delen. Zo was er een oudere dame van 62 

in een park die haar hele leven in West-Berlijn 

woonde. Zij vertelde ons in tranen over hoe 

een deel van haar familie in Oost-Berlijn woon-

de en zelfs problemen had met de Stasi (ge-

heime politie). Na de val van de muur werd het 

Stasi-archief openbaar gemaakt waardoor haar 

familie kon opzoeken welke vrienden, familie-

leden of buren hen bespioneerd hadden voor 

de Stasi. Dezelfde jongen die sprak over de ri-

valiteit bij voetbal vertelde ook dat zijn opa bij 

de Stasi werkte, terwijl zijn vader tegen de Stasi 

was. Dit soort situaties zette een enorme druk 

op een familie, wie kon je nog wel vertrouwen? 

Vertrouwen was sowieso lastig in toenmalig 

Berlijn. Waar het Nazi-regime orde hield met 

geweld gebruikte de DDR psychologische 

tactieken om mensen in het gareel te houden. 

Toen de muur werd opgebouwd wist men niet 

hoe lang die zou blijven of wat er zou gebeuren 

als je probeerde over te steken. Officieel zijn er 

136 mensen gestorven bij vluchtpogingen, dit 

zijn er vast meer. Deze 136 mensen zijn veelal 

neergeschoten terwijl de bewakers daar geen 

officieel bevel voor hadden. Ze moesten ‘alles 

doen wat ze konden’. Dit hield in dat als je als 

bewaker wilde dat je kind naar de universiteit 

kon gaan je de mensen echt moest tegenhou-

den. Deze angst en onduidelijkheid maakte dat 

toen de muur viel, sommige mensen ook heel 

angstig waren naast de blijdschap die er een 

grote getalen was. Een dame die ik sprak bleef 

angstig thuis zitten, ze vond al die drukte maar 

niks want zij dacht dat de muur twee dagen la-

ter wel weer dicht ging met de inzet van het 

leger. 

Niemand van de mensen die ik heb gespro-

ken die er toentertijd bij was had verwacht dat 

op 9 november 1989 de muur geopend zou 

worden. De verbazing was enorm en de angst 

daardoor ook, want hoe lang zou die open 

“de duidelijkste Op-
deling van OOst en 
west-berlijn is  te-
genwOOrdig zicht-
baar vanuit de ruim-
te. hier is namelijk 
de tweedeling zicht-
baar dankzij het 
kleurverschil in de 
straatverlichting.”
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“waar het nazi-regime Orde hield 
met geweld gebruikte de ddr psy-
chOlOgische tactieken Om mensen in 
het gareel te hOuden.”

blijven? Deze angst is wellicht onbewust nog 

terug te zien bij de mensen die ik sprak. Ieder-

een blijft aan zijn kant van Berlijn wonen, Oost 

in Oost en West in West. Tegenwoordig komen 

mensen uit West-Berlijn een dagje naar Oost 

maar niemand van de mensen die ik sprak zou 

willen verhuizen naar de andere kant van de 

stad. Naast dat ze ook gehecht zijn aan hun ei-

gen wijk vertelden mensen ook dat ze het nooit 

een prettig idee zouden vinden om aan de an-

dere kant van de muur te wonen. Ondanks dat 

de muur al 25 jaar weg is en we dit jaar vieren 

dat Duitsland 25 jaar verenigt is houden men-

sen een soort onbewust angst voor de terug-

keer van de muur. Zo makkelijk is het dus niet, 

de muur overstappen. 

Emma is vierdejaars student Liberal Arts and Sciences 
aan de Universiteit Utrecht (UU) met als hoofdrichting 
Geschiedenis. Ze is net terug van een maand dansjes 
doen in Berlijn waar ze ook summer school volgde over 
‘The Berlin Wall: tales of division and unity’.
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De laatste rondtrip is ten einde. Het jaar in Ca-

nada is ten einde, the end of an era. De laatste 

weken omvatten het afgelopen jaar, als we af-

scheid nemen van mensen en dierbare plek-

ken, maar ook de toekomst en de realiteit van 

onze terugkomst in Nederland. 

Vijf weken geleden sloegen we de deuren van 

het stadse leven achter ons dicht om in Donna, 

het 45 jarige hippiebusje een afscheidstour te 

maken door de Kootenays, Rockies en de rest 

van British Colombia, waar we oude, nieuwe, 

eeuwige vrienden verwelkomen en vaarwel 

zeiden. 

De heuvelachtige straten van Nelson, het klei-

ne San Francisco van Canada, zijn bedekt met 

weelderige bloemen en groene bladeren als 

we op weg zijn naar Riks ouders om hen te la-

ten zien wat wij voor een half jaar ons thuis heb-

ben genoemd. ‘Wanneer zullen we de eerste 

bekende tegenkomen?’ vraag Rik als we over 

Baker Street, de kleine hoofdstraat van Nelson 

lopen. Nog geen minuut later geeft Mo, ei-

genaar van een klein hippie cafeetje ons een 

knuffel terwijl achter hem een groep skaters 

voorbij komt cruisen, die elke dag ook kwamen 

shredden toen we nog voor het skigebied Whi-

tewater werkten. It’s good to be back. 

De bekende geur van hennep waait ons te-

gemoet zodra we met Riks ouders de Mansi-

on, ons oude huis, naderen. Overgoten met 

groene weelderige bomen, struiken, planten 

en bloemen zitten daar vijf oude huisgenoten 

te genieten van de avondzon onder het genot 

van wat biertjes op hun zelfgebouwde terras. 

Nippend van een good old Oso Negro kof-

fie dwalen onze gedachten af naar afgelopen 

winter; dat gevoel van poedersneeuw onder 

je board, tussen de bomen skiën, wel tien 

verschillende soorten sneeuw (ijs, poeder, 

champagne powder, sneeuw, crème brûlée, 

slush, zware sneeuw, regen, hagel, Europese 

sneeuw), lattes serveren in de kou, de bejaar-

de locals, de ontspannen huiselijke sfeer, een 

synoniem voor het stadje Nelson. 

Als afscheid van het Kootenay life gaan we 

kamperen en wandelen in de bergen en luis-

teren we naar onze favoriete Sophie die in een 

verlaten dorpskroeg optreedt. In een afgele-

gen dorp met zo’n schamele 500 inwoners rent 

Sophie ons tegemoet als we uit Donna stap-

pen. Ze speelt met haar band Sofiella Watt and 

the Huckleberry Bandits in de dorpskroeg Drif-

ters. Als de zon achter de bergen verdwijnt en 

een hertenfamilie over de weide langs het café 

loopt, zet Sophie haar eerste zuivere noten in. 

Als een paar uur later de eerste sterren tevoor-

schijn komen, de kroeg totaal uit zijn voegen 

barst, de kok niet meer weet wie welk eten be-

steld heeft, de pitchers bier vloeien, de dorps-

gek met maar 1 been voor de gelegenheid zijn 

prothese heeft afgedaan en balancerend op 

zijn andere been staat te swingen, begint het 

feest pas echt. Zoals het alleen in een gehucht 

kan. Na een afscheids whiskey begint het feest 

pas echt. Zoals het alleen in een gehucht kan. 

Na een afscheidswhiskey gedeeld te hebben 

met mijn eerste echte vriendinnetje uit Nel-

son, keer ik terug naar de ‘camping’, een tiental 

kampeerplekken aan een groot meer en een 

gedeeld composttoilet. Maar met een uitzicht 

dat daar drie keer voor opmaakt. 

De volgende dag trekken we met zijn zevenen 

erop uit om Monica Meadows te beklauteren. 

Na een ochtendduik, bacon and eggs, nog een 

keertje zwemmen en dertig kilometer over een 

stoffige gravelweg, klimmen we met het zweet 

The end of an era
 Linde Schuijlenburg
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The end of an era op de bovenlip het pad op naar deze velden 

van Monica. Drie uur later vergeet ik op slag 

mijn zweterige rug, plakkende t shirt en de 35 

graden bij het zien van de glooiende groene 

heuvels bedekt met veldbloemen terwijl daar-

achter de ruige rotsen pronken met hun eeuwi-

ge sneeuw op de toppen. 

Na de Kootenays, prijken de Rockies protserig 

met hun ruige gesteentes, terwijl aan hun voe-

ten ijsblauwe meren kronkelen tussen groene 

weides gevuld met beren, edelherten en elan-

den. Na ons door de menigte toeristen te heb-

ben geslagen vinden we Laura en Dylan die 

ons vanuit Toronto een bezoekje brengen. Toe-

risten die files vormen op de snelweg om naar 

een verdwaald beertje te kijken. Massaal de 

auto uit voor wat foto’s. “Hier schat, doe maar 

alsof je dr voert”, zegt een dwaze Amerikaan. 

Zonder na te denken over enige gevolgen voor 

het gestresste dier komen ze gerust op een 

meter afstand, als de foto maar lukt. 

Hier vermaken we ons in de regen met kaar-

ten, backgammon, wijn, whiskey, bier, port, 

kaas, lekkende Donna, houthakken met huilen 

tot gevolg, marshmallows, filmpjes maken en 

boekjes lezen. Niks leuker aan oude vrienden 

ons nieuwe leven te laten zien. Ons nieuwe bij-

na oude leven. 

Melancholisch van bittersweet memories kijk ik 

omhoog als ik in de verkoeling onder een luifel 

van bladeren van de zon in Pemberton schuil. 

Een geel blaadje dwarrelt ritselend naar be-

neden. Herfst? Waar de zon de frisse ochtend 

verdrijft met haar eerste stralen op de rode, 

oranje, paarse, gele, groene blaadjes van de 

Maple tree. Herfst lijkt geen groter contrast 

dan deze zomer. Geteisterd door verzengen-

de hitte en honderden bosbranden sterven 

de bomen langzaam van gebrek aan water in 

een dorre zomer. Een waas, getriggerd door 

de nabije bosbrand hangt over het water en de 

bossen. Een waas die Vancouver op Bangkok 

leek lijken. 

Vancouver, de beste stad om te wonen, pocht 

menig Vancouverite. De stad waar we ’s och-

tends een (bijna) perfecte cappuccino drinken 

bij een micro coffee roastery, ’s middags door 

de wilde bossen wandelen en ’s avonds wijn 

drinken op het strand. Zoveel facetten van ge-

luk binnen handbereik. Maar dit leven van suc-

ces steekt schril af bij de armoede en het grote 

aantal drugsverslavingen in Vancouver. Straten 

waar je struikelt over gebruikte naalden, omge-

ven wordt door mensen met ingevallen wan-

gen, etterende wonden, schuim op de mond 

en lege ogen, het ruikt naar ongewassen licha-

men en uitwerpselen. Ook dat is de realiteit van 

Canada. 

Nu, terug in het onstuimige en slaperige Ne-

derland mis ik het al. Die duizenden kilometers 

over asfalt, bloemenvelden, slecht onderhou-

den gravelwegen, over bergen, door diepe da-

len, langs uitgestrekte kusten, in de zon, regen, 

sneeuw, mist, hagel en onweer. 

Oh Canada, met al je verschillende kanten, je 

hebt mijn hart gestolen.

Linde Schuijlenburg is na haar studie Liberal Arts and 
Sciences bezig met de master Kunstbeleid en -manage-
ment aan de Universiteit Utrecht (UU) na een tussen-
jaar in Canada. Haar hart ligt bij de kunsten en in 

koffie.

“als een paar uur later 
de eerste sterren tevOOr-
schijn kOmen, de krOeg tO-
taal uit zijn vOegen barst, 
de kOk niet meer weet wie 
welk eten besteld heeft, 
de pitchers bier vlOeien, de 
dOrpsgek met maar 1 been 
vOOr de gelegenheid zijn 
prOthese heeft afgedaan en 
balancerend Op zijn andere 
been staat te swingen, be-
gint het feest pas echt.”
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