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Redactie
Beste lezer,

Met veel plezier introduceren wij jullie een nieuwe bundel vol schrijfkunst van 
LAS’ers onder het thema Niets is minder waar. Waarheid is een fascinatie en 
disputatie onder menigeen. Bestaat objectiviteit? In één van de artikelen wordt 
een moreel staartje aan gegeven aan deze discutabele term (pagina …), in een 
artikel leveren we een kijkje in het hoofd van de omstreden, maar geprezen 
Duitse filosoof Schopenhauer (pagina…). Middels pogingen tot het naleven van 
een objectief aanvangskader - het woordje kader gooit de vraag al op; kan dat wel? 
- probeert de mens een doel en zin voor zichzelf te vinden. Omgevingsfactoren 
beïnvloeden dat kader en zorgen nogal eens voor betwijfelbare acties. 

Zo hadden we Sepp Blatter die heilig geloofde in zijn eigen corruptie, Tom 
Hughes die op een slechte manier iets goeds wilde neerzetten en er ontglipte 
wederom een kapitein als eerste van zijn ten ondergaande boot, de passagiers 
ten spijt. Richard Fuld, topman van Lehman Brothers, gaf onlangs ook nog 
smaakvol de politiek de schuld van de financiële crisis in plaats van de banken. 
Is er na de intrede van die crisis, al weer 7 (!) jaar geleden, iets veranderd? 
Amerikanen leven nog altijd voor ‘hun’ American Dream, maar wat is van die 
illusoire ambitir nog waardevol als 80 % van het Amerikaanse geld aan de rijkste 
1% van de bevolking toebehoort? Shell en BP hebben daarentegen voorgesteld 
om belasting op CO2 uitstoot in te voeren, een positieve kanteling? Of is het een 
bloemengeurtje om een vies luchtje te dekken en de eigen beweegredenen te 
bedoezelen? 

Omgeving kan ook harmonie induceren. Zo blijkt wel uit de speeches van de oude 
(pagina …) en nieuwe voorzitters (pagina.…) van onze geliefde studievereniging 
Atlas. Het Atlas-lustrum liet meer dan ooit zien dat zoveel diverse mensen de 
collectieve intelligentie en liefde verhogen.

Geniet, vers van de pers, van de inzichten van bekenden of vreemden en laat je 
aanzetten tot het kraken van je eigen hersenen. 

Een waarachtige groet,

namens de commissie,

Anne & Deirdre
hoofdredactie LASpost
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Joost studeert Liberal Arts and Sciences en 
bezit een oneindige hoeveelheid aan kennis. 
Daarnaast heeft hij een voorliefde voor zaken 
die vragen oproepen. Beide eigenschappen zet 
hij graag optimaal in voor de LASpost. 
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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 alwetende Joost te overtreffen en uit te 
vogelen wat je hier voor je ziet. Het antwoord 
zal verschijnen in de volgende LASpost. 

Veel mensen leven onder het mom dat zij in 
harmonie met de natuur leven, duurzaam. 
Met alle klimaatveranderingsproblematiek 
kunnen we onszelf een verbruikende leefstijl 
ook niet helemaal meer verantwoorden. Maar, 
niets is minder waar. We staan een half uur 
onder de douche, we spoelen de wc na ieder 
pietlutterig plasje door met 5 liter drinkwater, 

we vervuilen meren en rivieren met riolen en 
verdacht fabrieksafval en zo kunnen we nog 
wel even doorgaan. We spelen met vuur, de 
lucht vergrijst boven onze hoofden, de aarde 
onder onze voeten verzuurt en verdroogt, en 
straks komt het water ons nog tot aan de oren 
te staan.

In de vorige editie was een een zogenaamde 
gekleurde 3D diffusion spectral imaging (DSI) 
te zien van bundels van zenuwvezels in de 
witte stof van de hersenen. De vezels versturen 
zenuwsignalen tussen hersenregio’s en tussen 
de hersenen en het ruggenmerg. DSI is een 
soort MRI (magnetic resonance imaging), 
waarin het water in de zenuwvezels door een 
magnetisch veld zichtbaar wordt. 

Joost mag het weten
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Steenbok:
Welke kant je op moet gaan in het leven vraag 
je? Kijk niet alleen vooruit; drie keer rechts 
is ook links. In één keer links lijkt dan fijner, 
maar je weet nooit wat er zich rechts allemaal 
bevindt! Wees daar nieuwsgierig naar.

Waterman:
Zoals het de astrologische wijsheid betaamt: 
Er staan grote veranderingen voor de deur, 
waarbij belangrijke keuzes gemaakt moeten 
worden. Houdt hierbij rekening met een 
andere (minder astrologische) wijsheid: 
Barfen is winnen! 

Vissen:
“Er zwemmen heel veel visjes in de zee, 
maar vanavond vissen we in de discotheek. 
Teruggooien? Nee. Naar huis en neem je visjes 
mee. En chick je weet ‘t vanavond wordt er vis 
gegeten. Maak je geen zorgen ik doe dit vaker, 
ben bekend met zout en zoet water. Sliptong in 
je slip een beetje.”

Ram:
Wat is waarheid? Als je de Denkacademie hebt 
gevolgd weet je hoe je deze kan verkrijgen en 
kan falsificeren. Zo niet, veel succes ermee 
volgend jaar! Meten is weten, leven is het 
meervoud van lef en in het leven is niets zeker.

Stier:
Altijd dat gevoel, “ik ben wat kwijt?”. Ga op 
zoek naar je (niets is minder) waardigheid! Je 
hebt je de afgelopen tijd enorm uitgesloofd, 
dat was toen leuk. Maar hé, wel een beetje 
onvolwassen vind je ook niet…

Tweeling:
De afgelopen tijd waren Castor en Pollux (ja 
die, van het sterrenbeeld Tweeling): jouw 
sterrenbeeld, goed te zien wanneer de zon en 
de wolken weg waren. Het zijn de zonen van 
oppergod Zeus en de mooie zwaan Lena. Ik stel 
voor om het Zwanenmeer eens te bekijken om 
je roots te ontdekken.

Kreeft:
Hello Captain Obvious! Laat het nou voor één 
keer duidelijk zijn. Het is gewoon een feit, niet 
is méér waar dan dat. Je weet waar ik het over 
heb, loop er niet voor weg. Geen struisvogel-
gedrag, je bent nota-bene een geleedpotigen.

Leeuw:
Doe de komende tijd alleen wat je leuk vindt. 
Dansend, zes keer opzekop, kauwgum in 
je haar, gillend, non-stop springend. Met 
Amsterdams accent: “Et leve is un feessie, maa 
je mot selluf de slingers ophange.” 

Maagd:
Heb jij onlangs een slippertje gemaakt? Trek 
dan niet nog een keer de stoute schoenen aan. 
Ga voor veilig, play it safe (safe sex for all!). 
Concentreer je dit laatste blok even goed op 
school, daarna staat er voor jou  een intens 
fijne zomer voor de deur.

Weegschaal:
Oh weegschaal, wat heb je weer een mazzel! 
De sterren staan zó gunstig voor jou, het houdt 
niet op. Maar ja, de sterren en planeten hebben 
toch geen invloed op het leven. Geef je niet 
over aan onwaarheden.

Schorpioen:
Jij moet niet overal dat gif van je inspuiten, 
daar komt narigheid van! Zadel anderen niet 
op met jouw problemen. Maak een keuze, voelt 
het niet goed, verander dan alsnog. Het leven 
is zo flexibel als de heupen van een schorpioen.

Boogschutter:
De rollen zijn omgedraaid, iemand heeft zijn 
pijlen op jou gericht. Hij/zij zal pijlsnel met 
grof geschut komen om jou te verleiden. De 
boog kan niet altijd gespannen zijn, geef je 
eraan over. Deze verleider heeft veel pijlen op 
zijn boog, ik zou het wel weten!

Horroscoop

Saskia studeert Liberal Arts and Sciences 
aan de Universiteit Utrecht (UU) met als 

hoofdrichting Taal en Cognitie. Dit is eigenlijk 
niet de echte naam van de hoofdrichting, 

maar die weet ze niet. Je moet haar niet zo 
serieus nemen.

– Saskia
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Met ontzettend veel blijheid en trots willen wij, 
het elfde bestuur, onszelf aan jullie voorstellen. 
Laten we meteen maar beginnen met onze 
voorzitter Lisa Korteweg, de charmante 
roodharige duivel te paard. Met haar scherpe 
opmerkingen en o zo leuke woordgrappen, 
zal ze alles in goede banen gaan leiden. Haar 
rechterhand wordt de linkshandige mooiboy 
Timothy uit Diemen, oh nee Amsterdam. Zijn 
19 jaar levenservaring is onovertroffen en 
zijn communicatieskills zullen hem tot een 
uitstekende secretaris maken. Penningmeester 
Caspar is de volgende in de rij. Hij zal via de 
automatische inCASso dit jaar weer flink gaan 
CAShen. Vicevoorzitter Hanne springt om ons 
heen als een blij lentelammetje, maar alleen als 
haar gekneusde stuitje het toelaat. De website 
staat onder haar leiding en ze zal deze met 
verve beheren. Last, but not least hebben we de 
steady cateraar Lars als onderwijscommissaris. 
Hij is de spraakbaak van dit bestuur, maar we 
zijn al hard bezig om de woordenstroom die uit 
zijn mond komt af en toe te bedwingen. 
    
Wij zullen volgend jaar Atlas gaan dragen, 
leiden, trekken en duwen. Wij willen het 
enthousiasme en de betrokkenheid van al 
onze superleuke leden blijven stimuleren en 
prikkelen, net als de besturen dat voor ons 
hebben gedaan. Daarnaast willen we dat Atlas, 
als groeiende en bloeiende studievereniging, 
meer bekendheid genereert binnen de 
universiteit. Het beleid van de vorige besturen 
zal grotendeels worden aangehouden. De 
belangrijkste punten van ons beleid waren te 
horen in de Martin Luther King Jr.-like speech 
van Lisa tijdens de wissel-ALV en ons volledige 
beleidsplan is te vinden op de Atlaswebsite.

Dan nu een leuke anekdote die we jullie niet 
willen onthouden. Het was zaterdag 4 april, 
de dag dat wij te horen kregen dat wij vijven 
tot kandidaat-bestuur (KB) waren verkozen. 
De communicatie verliep niet erg soepeltjes 
(sorry bestuur 10, we weten dat dit ook super 
nerveuze momenten voor jullie waren!), maar 
het waren stuk voor stuk geweldige momenten 
voor ons. Momenten die eigenlijk alleen maar 
geweldiger werden omdat ze op totaal het 
verkeerde moment kwamen. Eén voor één 
zullen we deze momenten kort vertellen. 

Het was een winderige en koude dag met een 
waterig zonnetje, die voor ons veranderde in 
een geweldig blije dag door één kort telefoontje 
van bestuur 10. Lisa zat thuis te wachten en 
vond het een goed idee om dit in haar eentje 
te doen. Toen Sander haar met het heugelijke 

nieuws belde, bleek dit idee toch niet alleen 
maar voordelen te hebben. Drie uur lang 
mocht ze tegen niemand iets zeggen. Ze is toen 
maar hout gaan stapelen bij haar buurvrouw, 
gewoon omdat het kan!

Timothy was die zaterdag erg intellectueel 
verantwoord bezig door naar de Matthäus 
Passion, een drie uur durend concert van Bach, 
te gaan luisteren. De complexe melodielijnen 
kwamen echter niet binnen, want na twintig 
minuten voelde hij zijn telefoon trillen in 
zijn binnenzak en was het gedaan met de 
concentratie. In de pauze belde hij Esmee op 
en na twee minuten aan de telefoon stond hij 
tussen een menigte vijftigplussers te springen 
op een Amsterdamse gracht. Je kunt je vast 
voorstellen dat ook het tweede deel van het 
concert grotendeels aan hem voorbij is gegaan. 

Caspar stapte net uit de bus toen hij gebeld 
werd door Siegert en kon van de eerste vier 
zinnen niks verstaan. Siegert had hier geen 
geduld voor en hing op. Met een brok in zijn 
keel en een knoop in zijn maag belde Caspar 
terug. Een grote opluchting volgde en onze Cas 
vervolgde zijn reis stralend. 
Hanne had op die mooie zaterdag nog erg 
veel last van haar stuitje die ze had gekneusd 
na een dronken uitglijder op het epische gala 
(shout out naar LAS Fiëstas!). Ze lag al de hele 
dag op de bank te niksen en viel uiteindelijk 
zelfs in slaap. Ze werd wakker gebeld door 
Aafke en vernam dus suf en slaapdronken dat 
ze tot vicevoorzitter verkozen was. Ze sprong 
van blijdschap van de bank, maar ging maar 
meteen weer liggen. Haar stuitje wilde niet 
meedoen aan de dolle fissa die in haar hoofd 
gaande was. 

Lars was net klaar van een lange dag werken 
en was doodop. Hij werd op het station gebeld 
door Deirdre, die een hele rare manier van 
telefoneren heeft. Net als Caspar kon Lars 
ook niks verstaan van de andere kant van 
de lijn omdat de piepende treinen precies 
dezelfde toonfrequentie hadden als Deirdre’s 
telefoonstemmetje. 

Na deze mooie dag liepen wij blij en trots 
rond door Utrecht, met in ons achterhoofd 
of voorhoofd het idee dat wij binnenkort de 
leukste studievereniging van de stad mochten 
gaan besturen. We kunnen niet goed op papier 
krijgen hoeveel zin we hier in hebben, maar 
megasuperveel komt in de buurt. 

Heel veel liefs van het elfde bestuur! 
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Hoewel Schopenhauer zijn filosofie 
beschouwde als een vorm van kunst, vond 
hij dat iemands ideeën over het bestaan 
alleen enige betekenis konden hebben als hij 
zich niet alleen in de kunst, maar ook in de 
wetenschap had verdiept: “Daarom behoort 
niemand zich aan het filosoferen te wagen, die 
zich niet van tevoren een weliswaar algemene, 
maar niettemin grondige, duidelijke en 
systematische kennis heeft eigen gemaakt op 
alle gebieden van de natuurwetenschap.”

Dat nodigt natuurlijk uit om eens te bezien hoe 
het gesteld is met Schopenhauers eigen kennis 
van de belangrijkste natuurwetenschappelijke 
ontwikkelingen in zijn tijd. Over de 
atoomtheorie, die aan de basis van de moderne 
natuurkunde ligt schrijft hij met onverholen, 
uit nationalisme voortkomend dedain, dat 
in Frankrijk het vaste, het vloeibare en het 
elastische uit dezelfde atomen bestaan en 
dat hun verschillen enkel voortkomen uit 
hun aggregatietoestand: “En ja, dat er daar 
ook beweerd wordt dat de ruimte wel tot in 
het oneindige 
deelbaar is, maar 
de materie niet, 
want als de deling 
bij de atomen 
is aangekomen, 
zou een verdere 
verdeling in de 
tussenruimten van de atomen moeten vallen! 
En ook dat licht en warmte de vibraties van 
de atomen zijn en het geluid daarentegen een 
vibratie van de uit atomen samengestelde 
moleculen.” Maar iedereen hoort toch te 
weten, schreef Schopenhauer, “dat de atomen 
niet meer dan een idee fixe van de Franse 
geleerden zijn, waar ze over praten alsof ze 
die met eigen ogen hebben gezien, terwijl het 
alleen maar onbeholpen, platte, armzalige en 
logge speculaties zijn.”

Ook kon Schopenhauer zich mateloos 
opwinden over een andere belangrijke bijdrage 
aan de moderne natuurkunde, de theorie van 
het licht zoals Isaac Newton die een eeuw 
eerder in Engeland had geformuleerd. Hij 
vroeg zich af hoe het toch mogelijk was dat, 
bijna een halve eeuw na het verschijnen van 
Goethe’s kleurenleer, zelfs in Duitsland de 

Newtoniaanse kletskoek nog ongestoord de 
leerstoelen kon bezetten en men in alle ernst 
sprak van de zeven homogene lichtstralen en 
hun verschillende brekingen. Men wilde ons 
zelfs doen geloven, schreef Schopenhauer, dat 
het licht kan worden herleid tot mechanische 
trillingen die wanneer zij het netvlies hebben 
bereikt erop gaan trommelen, waarbij 
bijvoorbeeld 483 biljoen trommelslagen per 
seconde rood, en 727 biljoen violet opleveren, 
enzovoort: “Kleurenblindheid zal dan wel 
ontstaan, wanneer iemand deze trommelslagen 
niet kan tellen.” Over zijn eigen, sterk op die van 
Goethe lijkende versie van de kleurentheorie 
− waarvan de kern luidt dat licht en donker 
twee zelfstandige substanties betreffen die 
door onderlinge menging de verschillende 
kleuren opleveren −, schreef hij met gepaste 
bescheidenheid volkomen zeker te weten de 
eerste ware theorie van de kleur te hebben 
gepresenteerd, voor zover de geschiedenis van 
de wetenschap reikt.

Van de moderne opvattingen over de 
b i o l o g i s c h e 
evolutie van de 
soorten heeft 
S c h o p e n h a u e r 
evenmin kennis 
genomen of willen 
nemen. Terwijl 
hij toch tot aan 

zijn dood in 1860 toe zijn hoofdwerk heeft 
aangevuld en verbeterd en Charles Darwin 
in 1858 al, samen met Alfred Wallace, een 
samenvatting van zijn evolutietheorie had 
gepubliceerd. Over hoofdluizen, schaamluizen 
of kleerluizen wist Schopenhauer te melden 
dat, hoe gecompliceerd de bouw van deze 
insecten ook mag zijn, zij geheel automatisch 
en zonder eitjes ontstaan zo gauw er aan 
hun levensvoorwaarden is voldaan: “Of zou 
men liever zien dat de eitjes van de epizoën 
voortdurend vol verwachting in de lucht 
zweven? − (Een huiveringwekkende gedachte!)” 
Op het gebied van de erfelijkheidsleer had 
Schopenhauer ook zo zijn ideeën waaraan hij 
graag met stelligheid allerlei consequenties 
verbond: “In veel landen, zo ook in Zuid-
Duitsland, heerst de verwerpelijke gewoonte 
dat vrouwen bepaalde vrachten − en vaak heel 
aanzienlijke − op hun hoofd vervoeren. Dit 

De waarheid volgens
Arthur Schopenhauer. -Andre Klukhuhn

Men wilde ons zelfs doen geloven, dat het 
licht kan worden herleid tot mechanische 

trillingen die wanneer zij het netvlies 
hebben bereikt erop gaan trommelen.
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moet wel een nadelige invloed hebben op de 
hersenen, zodat deze bij de vrouwen uit het 
volk allengs aftakelen; en omdat de mannen 
hun intelligentie van de vrouwen erven, wordt 
zo een heel volk steeds dommer.” Of deze: “Dit 
nieuwe individu namelijk zal van de vader 
de wil − ofwel het karakter − ontvangen, 
van de moeder het intellect en van beiden 
de lichaamsbouw. Overigens zal het postuur 
meestal afhangen van de vader en de lengte 
van de moeder.”

Verder verdedigde Schopenhauer nog 
helderziendheid en dierlijk magnetisme en 
geloofde hij in het alchemistische principe dat 
de ‘kwaliteiten lood en goud in elkaar kunnen 
overgaan’. Hij was een overtuigd aanhanger 
van Goethe (die zichzelf ook al liever als 
prominent natuurwetenschapper dan als 
dichter zag) en had net als deze Middeleeuws-
animistische natuuropvattingen en noemde 
de werking van de zwaartekracht ‘het uit het 
binnenste van de lichamen voortkomende 
verlangen naar vereniging’. Daar staat 
weliswaar tegenover dat hij met zijn theorie 
van het onbewuste zijn tijd − en dus Sigmund 
Freud − vooruit was, omdat hij het bewustzijn 
slechts de oppervlakte van onze geest noemde, 
‘waarvan we alleen maar de korst kennen en 
niet het binnenste, net zoals van de aarde’, 
maar dat is weer geen wetenschappelijke 
theorie. Kortom: Schopenhauer was, zelfs 
voor zijn tijd, natuurwetenschappelijk 
behoorlijk onderontwikkeld en heeft aan zijn 
eigen criterium dat men om zinnig te kunnen 
filosoferen over grondige kennis van de 
natuurwetenschappen moet beschikken zelf 
niet voldaan.

“André Klukhuhn is door zijn interesses nauw 
verbonden aan onze studie. Hij studeerde 
scheikunde en heeft daarnaast een brede be-
langstelling voor alles wat het leven te bieden 
heeft. Scheikunde, geschiedenis, kunst en filo-
sofie komen bij hem dan ook allemaal aan bod. 
Met zijn lezing De gifbeker opende hij in de be-
ginjaren van LAS het studiejaar voor iedereen.“
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“Hier sta ik, ik kan niet anders”, was het begin 
van een nieuw tijdperk. Met deze woorden 
verwoorde Maarten Luther eeuwen geleden 
dat alleen hij en God verantwoordelijk waren 
voor de boeken die hij had geschreven. Hij 
herriep ze dan ook niet, ook al waren de paus 
(en met hem de gehele katholieke kerk) en 
de keizer woedend op hem. Het kostte hem 
zijn vrijheid. Hij werd verbannen uit de kerk 
en de samenleving. Jarenlang werkte hij 
incognito aan zijn vertaling van de Bijbel, die 
voorheen niet in de taal van het gewone volk 
beschikbaar was. Tot het plaatje Wittenberg 
hem vroeg terug te komen en de plaatselijke 
keurvorst hem beloofde te beschermen. Hij 
werkte hier vele jaren en werd de voorman 
van de Reformatie die tot het protestantisme 
(protesteren - protestanten!) leidde. 

Staan voor je eigen waarheid en niets minder 
dan dat, heeft dus een lange traditie. Toch 
is het moedig om tegen een grote groep je 
eigen waarheid te blijven vasthouden. Naast 
dat het moedig is, worden er nieuwe ideeën 
door geboren. Grote maatschappelijke 
veranderingen ontstaan door eigenzinnige 
mensen. Nu wordt het belang hiervan breed 
ingezien en worden wij gepromoot om 
kritische vragen te stellen op de universiteit.  
Alles mag én moet betwijfeld worden. Het 
algemeen ongetwijfeld christelijke geloof werd 
in het algemeen betwijfeld geloof van professor 
Kuitert. In onze huidige postmoderne 
maatschappij bestaat een absolute waarheid 
niet meer. Toch lopen er in andere delen 
van de wereld mannen met geweren rond 
die de absolute waarheid in pacht hebben. 
Zij deinzen er niet voor terug om anderen te 
intimideren en gruwelijke filmpjes hiervan op 
internet te verspreiden. Vol ontzetting staren 
wij als Europeanen ernaar. Vol onbegrip en 
onbehagen. 

Hoewel het nu ver van ons af staat is ons land 
ontstaan bij de gratie van ‘niets is minder waar 

dan het protestantisme!’. Bloedig verjoegen 
we de katholieken, die overigens ook zelf 
een bloedige oorlog terugvochten. Met de 
Inquisitie als inlichtingendienst, sloegen ze 
bloedig terug. Maar wij overwonnen, dankzij 
de calvinistische inslag van hard werken en 
handel drijven waardoor we een dure oorlog 
konden betalen. Prins Frederik Hendrik zette 
vol overgave het werk van zijn vader Willem 
van Oranje voort en maakte daarbij gebruik 
van de nieuwste technologische inzichten 
van die tijd. Toegepaste wiskunde was pas 
ontdekt, de wetenschap bloeide in ons land. 
Toen de oorlog was afgelopen kregen we een 
protestantse stadhouder en alles leek vredig 
te worden. Maar waarheid kan niet zonder 
anderen die niet van de waarheid zijn. Het 
spelletje herhaalde zich menigmaal, waarheid 
tegenover waarheid. De ene keer heette het 
katholieken en protestanten, de volgende keer 
Arminius tegenover Gomarus. De één vond dat 
de mens wél iets kon doen om zalig te worden, 
de ander vond dat God’s soevereine besluit. 
Gomarus won en ons land werd gereformeerd. 
De Statenvertaling van de Bijbel volgde, op 
kosten van de Eerste en Tweede Kamer. Er 
kwam een staatskerk waar iedereen naar 
toeging. Tot koning Willem I opstond en de 
kerk wilde moderniseren. Af en toe een ander 
lied zingen dan de psalmen uit de Bijbel leek 
hem wel een goed idee. Velen waren het 
niet met hem eens. De kerk scheurde en er 
ontstonden talloze nieuwe kerkjes. Dat gingen 
jaren zo door tot op de dag van vandaag. De 
hoeveelheid verschillende kerken zijn niet te 
tellen. Allemaal bezitten zij niets minder dan 
de waarheid. Families worden uiteengerukt als 
een nieuwe waarheid zich aandient. 

‘Niets is minder waar, dan mijn waarheid’, 
lijkt dus niet zo positief uit te pakken. Wat 
gebeurde in ons lieftallige landje herhaalt zich 
voor onze ogen in het Midden-Oosten bij IS, in 
Afrika bij Boko Haram, enzovoort, enzovoorts. 
De wereld valt uiteen in waarheden, die 

Dit schrijf ik, want niets is 
minder waar dan dit…

Over IS en het protestantisme. Wat te 
doen met de waarheid?

-Tonny van Vlastuin 
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elkaar vervolgens hevig gaan bestrijden. Wij 
in Europa, Nederland, hebben echter onze 
eigen waarheid. Die van de subjectiviteit: ‘er 
is geen waarheid’ en die staat ‘BAM’ tegenover 
de waarheid van al die andere waarheden. Wij 
weten het beter en iedereen moet onze ‘er is 
geen waarheid en dat is de grootste waarheid’ 
accepteren. Wij als Westen lopen voorop in 
ontwikkeling en jullie zullen volgen, is echter 
een arrogante houding die niemand verder 
brengt. De wereld verdient beter en meer. 
Het dwingen van anderen om onze Westerse 
zienswijze te omhelzen, maakt dat mensen 
zonder inspiratie verder dolen. We zien het 
om ons heen gebeuren, zoekers zijn overal. 
Het hebben van een waarheid geeft kracht 
en inspiratie om grote daden te verrichten. 
Er moet een manier zijn om die inspiratie 
vast te houden, daardoor een zinvol bestaan 
te creëren én tegelijkertijd samen te leven. 
Zodat bepaalde Europeanen niet meer willen 
afreizen naar de ideale Staat van de Islam. 
Zodat zij niet meer in verleiding komen door 
propaganda over een heldenbestaan ver weg. 
Het is namelijk dichtbij ook mogelijk. 

De geschiedenis van de gereformeerden 
laat ons zien dat het ook anders kan. Nu 
werken zij namelijk samen met elkaar en de 
wereld. Samen vormen zij de Staatkundig 
Gereformeerde Partij (SGP), samen hebben zij 
een krant: het Reformatorisch Dagblad (RD) en 
samen komen zij op voor de eigen werknemers 
in de Reformatorische Maatschappelijke 
Unie (RMU). De verzuiling in het klein is hier 
nog waar te nemen. Toch sluiten zij zich niet 
alleen op, ze zijn ook in de wereld. Een mooi 
voorbeeld hier van is rector magnificus prof. 
dr. F.A. van der Duyn Schouten van de VU. 
De eigen krant noemt hem ‘een orthodox-
christelijke opiniemaker’. En zo zijn er meer 
voorbeelden: prof. dr. E. Dijkgraaf is, naast 
professor Empirische economie van de 
publieke sector aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam, ook Tweede Kamerlid van de SGP. 
Beiden weten hun eigenheid als orthodox 
christen te bewaren en zijn tegelijkertijd 
actief buiten de eigen kring. De oprichting 
van de eigen scholen bleek een essentieel 
middel te zijn waardoor de emancipatie van de 
gereformeerden kon plaatsvinden. Daardoor 
waren ook zij in staat hoger onderwijs te 
volgen en konden zij vervolgens doorstromen 
naar de universiteiten en een actieve rol in de 
samenleving gaan vervullen. 

De eens zo bloedige strijd tussen christenen is 
verdwenen en we kregen er maatschappelijk 

betrokken burgers 
voor terug met een 
eigen identiteit. Die 
eigenheid is belangrijk, 
die geeft inspiratie voor 
het dagelijks leven. 
Daarom is een vorming 
van de eigen identiteit 
ook belangrijk, zoals 
de eigen scholen. Toch hoeven we niet bang 
te zijn dat religie daarin blijft hangen. Juist 
doordat religie naastenliefde leert, wat zowel 
in de Koran als Bijbel is terug te vinden, is 
zij in staat burgers te leveren die een actieve 
maatschappelijke bijdrage leveren. Daar kan 
eeuwen over heen gaan, maar een juiste balans 
kan worden gevonden.                                 
Op dit moment lijkt het alleen niet zo een goed 
idee om eeuwen te gaan wachten totdat IS ook 
bedaart is. We willen nu vrede, ook voor de 
burgers in het Midden Oosten zelf. Als wij als 
samenleving de ruimte geven om religieuzen 
en anderen hun eigenheid te laten vormgeven, 
mogen wij verwachten dat zij in staat zijn om 
hun eigen waarheid hun waarheid te laten 
zijn. Voor de grote samenleving zijn universele 
waarden nodig die niet gehinderd worden door 
persoonlijke overtuigingen. Probeer elkaar te 
begrijpen en creëer een wereld waarin liefde, 
gerechtigheid en duurzaamheid regeren. 
We hoeven onze eigen waarheid niet op te 
geven, die geeft ons inspiratie en kracht, maar 
laten we daaroverheen blikken om samen als 
mensheid te zoeken naar een zinvol bestaan. 

Misschien lijkt het naïef, maar de geschiedenis 
leert ons dat angst een slechte raadgever is en 
dat dit ook helemaal niet nodig is. Uiteindelijk 
zal religie in balans komen met zijn omgeving. 
Toch is het niet nodig om je eigen waarheid op te 
geven, dit inspirerende voorbeeld gaf Maarten 
Luther eeuwen geleden al. Een volgende stap 
is echter ook van belang, namelijk om als echte 
LAS’er altijd op zoek te zijn naar verbinding. 
Wat een wonderschone taak hebben wij toch 
;)!

Dit heb ik geschreven, ik kan niet anders, want 
niets is minder waar dan dit…

Tonny studeert Liberal Arts and Sciences 
aan de Universiteit Utrecht (UU) met als 
vrije hoofdrichting Duurzaamheid & Ethiek. 
Verhalen schrijven doet zij met haar met haar 
onafscheidelijke vulpen uit groep 3, die echter 
steeds meer vlekken begint te maken. 
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Wat is waarheid?
een filosofische beschouwing met 

een moreel staartje
– Judith



17

‘Niets is minder 
waar’ impliceert 

dat er een definitie 
bestaat van wat ‘waar’ 

is. Dat er criteria bestaan 
over wanneer iets tot ‘waar’ en 

‘niet waar’ of ‘minder waar’ kan 
worden gerekend. 

Omdat daar vaak misverstanden over 
bestaan, wil ik het concept waarheid graag 

ophelderen -dan wel nuanceren. Bekende 
(rechts)filosoof John Stuart Mill geeft in zijn 
boek On Liberty een scherpe nuance over 
wanneer iets waar is en wanneer iets voor waar 
wordt aangezien. In onderstaande tekst geef ik 
wat denkbeelden van Mill weer in een ietwat 
vrije filosofische beschouwing.
Mill over ‘waarheid’
Voor ieder individu is ‘de wereld’ anders. Ieder 
individu geeft een andere 
betekenis aan de ‘wereld’, 
omdat de wereld bestaat 
door hetgeen wat om hem 
heen waarneembaar is en 
door hetgeen hij ervaart 
en leert over de wereld. 
Ieder individu construeert 
andere denkbeelden, 
beïnvloedt door ieders unieke omgeving. De 
wereld van Pietje uit Den Haag is een volledig 
andere wereld dan de wereld van Pasha uit 
India, Sadat uit Somalië of Chaima uit Syrië. 
Waarheid is pas waarheid als degene die een 
uitspraak doet, zich bewust is van alle andere 
dissenting opinions die een andere mening 
verkondigen over hetgeen de betreffende 
persoon verkondigt. In makkelijke taal: als alle 
andere kanten van de dobbelsteen bekeken en 
heroverwogen zijn. 

Doordat de wereld 
voor iedereen een 

andere betekenis heeft, is de 
constructie van de waarheid ook voor 

iedereen anders. De waarheid heeft per 
definitie betrekking op iets wat zich voordoet 
in de wereld zoals een individu dat kent of 
zoals een individu daarover geleerd heeft. De 
waarheid wordt in primo geconstrueerd door 
de wereld van het individu. Er kan dan ook 
pas van waarheid worden gesproken, wanneer 
de betreffende opinie bekritiseerd wordt 
door andere opinies en. En wanneer deze op 
basis van de afweging tussen verschillende 
opinies de oorspronkelijke opinie op juistheid 
geverifieerd kan worden. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat iedere partij openstaat voor 
de opinie van de andere partij. Ook is het 
noodzakelijk dat iedere partij haar opinie kan 
aanpassen als deze onjuist is gebleken.
In onze wereld, in ons Nederland, in ons 
Westen, welke wereld we ook kennen, gebeurt 
dit zelden. Zoals Mill zegt: negenennegentig 
van de honderd mensen zijn niet kritisch. 
‘Het volk’, zoals hij deze groep noemt, heeft 
een mening die zich niet laat bekritiseren- 
omdat het er niet voor openstaat. Slechts een 
enkeling, één op de honderd, is deze kunst 
machtig. Deze enkeling beseft dat wat door 
een Nederlander als ‘goed’ kan worden gezien, 
door een Somaliëer als ‘slecht’ kan worden 

gezien. Deze en beseft 
dat de Nederlanders 
en de Somaliers 
die voorgaande 
w a a r d e o o r d e l e n 
vellen zonder elkaars 
standpunt gehoord te 
hebben, niet spreken 
van waarheden, maar 

van geconstrueerde  ‘waarheden’.  Omdat 
deze enkeling maar tot 1% van de mensheid 
behoort, kunnen we, uitgaande van Mill, dus 
concluderen dat in 99% van de tijd hetgeen 
beweerd wordt, geen zekere waarheid is. 

Tot zover het begrip waarheid. Nu het morele 
staartje. Denk hier eens over na. Als iedereen, 
inclusief wereldleiders, geloofsleiders en 
andere invloedrijke mensen zich hier nou eens 
allemaal bewust van zouden worden. Zou het 

Doordat de wereld voor iedereen 
een andere betekenis heeft, is 

de constructie van de waarheid 
ook voor iedereen anders.
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dan niet mogelijk zijn dat de conflicten over 
geloof afnemen? Dat het Westers imperialisme 
eens een keer stopt? Dat men stopt met 
ontwikkelingshulp waarbij getracht wordt een 
westerse samenleving tot stand te brengen, met 
alle (negatieve) gevolgen van dien? Dat ISIS 
zich kan verzoenen met andersdenkenden? 
Ze zullen dan immers weten dat 99% van hun 
gedachtegoed door henzelf –  of naar aanleiding 
van hun eigen wereldbeelden – geconstrueerd  
is en dus niet echt waar hoeft te zijn! 
Om Mill hierover te citeren: 

“they have never thrown themselves into 
the mental position of those who think 
differently from them, and considered 
what such persons may have to say; and 
consequently they do not, in any proper 
sense of the word, know the doctrine 
which they themselves profess.” 

Het is misschien gedurfd, maar ik zeg het toch:  
als de hele wereld zich bewust zou zijn van 
het feit dat weinig ‘waarheden’ absoluut zijn, 
zou de wereld voor iedereen een betere plek 
kunnen zijn. Of in ieder geval een plek waarin 
naar elkaar geluisterd wordt en meer begrip 
voor elkaar wordt opgebracht. 

Dat iedereen zich hiervan bewust wordt, is 
natuurlijk een fabeltje. Maar dit betekent niet 
dat er niet gestreefd kan worden naar een 
openere houding  ten opzichte van andere 
waarheden die men construeert. “I am happy 
to think that there are many controversialists 
who to a great extent observe it, and a still 
greater number who conscientiously strive 
towards it”, aldus Mill. Dit deed me meteen 
denken aan ons, de LASsers. Wij LASsers zijn 
per definitie personen die openstaan voor 
meerdere invalshoeken. Daarnaast worden 
wij LASsers natuurlijk ook de toekomstige 
wereldleiders en wereldverbeteraars. Laten 
wij daarom, als LASsers, die toekomstige 
één procent zijn, die enkelingen, die met 
een open blik naar onze wereld en andere 
werelden kijken. Die de dichtgetimmerde 
geesten ervan kunnen overtuigen dat ze in de 
val van hun eigen geest lopen. Laten wij díé 
controversialisten zijn, die op zoek gaan naar 
echte waarheid en zo streven naar een betere 
wereld.   

Judith studeert Politicologie aan de UvA en 
blablala…***
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Ter wereld gekomen als chassis,
rondgedwaald als carrosserie
gestorven als schroot.

Als lessee van de natuur
zal hij de onderdelen van 
zijn onderstel als tol terugbetalen.

Bij de tolpoort ontdoet hij zich van
overtolligheden als deuren,
lampen en bekleding.
De lak schraapt hij
van het metaal,
claxonneert.

Tollenaar,
spaar mijn chassis.

Leven na de schroothoop
– Thom Hamer

Thom studeert 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 choqueren, zolang 
er maar geen belediging aan te pas komt.
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Lasagne Scheur dit recept uit en bew
aar het!

Ingrediënten voor 2 à 3 pers: 

(verse/gedroogde) Lasagnebladen
2 

courgettes 
(gesneden 

in 
de 

lengte 
in 

plakken van 3.21 m
m

 dik)
1 kaolo dikke bataat, ongeveer een pond 
(gesneden in plakken van 2.76 m

m
 dik)

Parm
ezaanse kaas 150 gr

Één m
ozzarella bol 

Saus:
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atenpure 1 potje
Crèm

e fraîche
Een aantal verse tom
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R
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U
i

K
noflook 

N
u is het dus het idee dat je begint m

et 
het grillen van de courgette en de bataat. 
Terw

ijl dit gaande is, kan je alvast de rest 
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snijden 
voor 

de 
saus. 

Verdun 
de 

tom
atenpuree even m

et w
ater en gooi dan 

alle ingrediënten voor de saus in de pan en 
gaan. O

ndertussen zou ik je lasagne bladen 
even voorkoken zodat het geheel niet lang 
m

eer in de oven hoeft. 
N

u kan het feest beginnen. Zorg dat je 
parm

aggio geschaafd is en de m
ozzarella 

verbrokkeld. Allereerst zou ik je ovenschaal 
goed 

invetten 
en 

vervolgens 
een 

laagje 
m

et 
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en 
bataat 

m
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om
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te 
overgieten 

m
et 

saus, 
daarboven 

w
at 
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beide 

kazen 
en 

nu 
afsluiten m

et w
at lasagneblaadjes. O

p deze 
laag doe je een paar toefjes crèm

e fraîche 
en dit herhaal je totdat alles op is! D

e oven/
grill in voor zolang je het nodig acht. Ik zou 
ervoor zorgen dat alles al bijna gaar is en dat 
de grill alleen de kaas hoeft te sm

elten.
O

p 
de 

kick-off 
w

eek 
zullen 

w
ij 

een 
uitbreiding van deze variant presenteren.
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Mijn moeder vertelt wel eens dat ze het eng 
vond om met mij als zevenjarig kind in de auto 
te zitten: “Als het stoplicht nu op rood gaat en 
die daarna ook, dan kom ik te laat op school. 
Als we dan net door rood rijden en het andere 
stoplicht dan meteen op groen gaat, dan komt 
er misschien wel een auto van rechts, dan zijn 
we misschien wel dood,” zei ik dan vaak. Ik 
ben een geboren, en nog altijd professioneel, 
piekeraar. 
Misschien niet in deze mate, maar iedereen 
kent ze wel: doemgedachten. Nutteloos, maar 
niet uit je hoofd te krijgen. 

Van mezelf mag ik die gedachten nooit hebben. 
Overigens zijn ze (gelukkig) nooit waar. Soms 
denk ik dat ik door te piekeren niet teleurgesteld 
kan worden, omdat ik alle negatieve scenario’s 
al uitgedacht heb. Nou, niets is minder waar. 
Teleurstellingen zijn nog altijd even groot en 
geven juist een nieuwe aanleiding om weer 
lekker door te piekeren. 
Ik las laatst een quote en bij nader onderzoek 
bleek deze quote van Wiz Khalifa te zijn. Ik zal 
mijn mening over de rapper op dit moment 
maar achterwege laten.

 “Worrying is stupid. It’s like walking 
around with an umbrella waiting for it to 
rain.”

 Precies Wiz, het is allebei hartstikke nutteloos. 
Weg met die doemgedachten, zou je zeggen. 
Maar als dat zo makkelijk was, zou iedereen 
huppelend door het leven gaan en was de 
antidepressiva nooit uitgevonden. 

Van mijn moeder, die vanaf dat moment in de 
auto op zoek geweest is naar een oplossing  voor 
mijn gepieker, kreeg ik op mijn 15e het boek 
‘Relax! Meditatie, ontspanning en concentratie 
voor pubers’. Uit puberale koppigheid heb ik 
het boek toen meteen weggelegd. Maar toen 
ik laatst voor de vijfde keer op rij tot vijf uur 
’s nachts wakker lag, vergezeld door mijn 
doemgedachten, heb ik het boekje er toch maar 
weer eens bijgehaald. Ik sloeg het open bij een 
hoofdstuk dat ‘Terugtrekking en bescherming’ 
heet: “Voor jongeren die overbelast zijn, aan 
hoge eisen moeten voldoen of onder moeilijke 
omstandigheden opgroeien. Voor jongeren die 
niet weten hoe ze zich moeten afschermen en 

tot zichzelf moeten komen.” Nou, kom maar 
op met dat ‘tot mezelf komen’. Wanhopig als 
ik was door alle slapeloze nachten, kon het 
me niet schelen dat ik niet helemaal tot de 
doelgroep behoorde.. In dit hoofdstuk van 
het boek werd een oplossing aangereikt in de 
vorm van een meditatieoefening. De oefening 
luidde als volgt: “Maak het je gemakkelijk, sluit 
je ogen en probeer uit te rusten. Je hoeft niets 
meer te doen, je mag volledig ontspannen naar 
de mogelijkheden van het moment. Stel je nu 
voor dat je in de omhulling van een gouden 
ei ligt.” Zo ging de meditatie nog anderhalve 
bladzijde door. Ik was inmiddels afgehaakt, 
uitrusten is niet zo mijn ding en van niks 
doen word ik ontzettend onrustig. Dus op het 
moment dat ik mijn hoofd leeg had moeten 
maken, werd ik overspoeld door een stroom 
van gedachten. En dan heb ik het nog niet eens 
over het gouden ei. Hoe vreemd is het om je 
voor te stellen dat je in een gouden ei zit? Is 
dat niet ontzettend benauwend en waarom in 
vredesnaam een gouden ei? Juist genoeg om 
over na te denken. Ik kwam er al gauw achter: 
meditatie is niks voor mij. 
Naast een piekeraar ben ik ontzettend 
ongeduldig en misschien een klein beetje lui. 
Al die moeite met dat mediteren. Ik zou liever 
willen dat er een knop bestond waarmee ik mijn 
gedachten naar gelieve aan of uit kon zetten, 
zonder vervelende bijwerkingen. Ik zou hem 
gelijk aanschaffen. Maar ja, niets is minder 
waar. Iedereen zit gewoon gezellig opgescheept 
mijn zijn eigen gedachten. Vergeef me, terwijl 
ik nog even verder pieker over het bestaan van 
zo’n knop. 

Veerle is tweedejaars LAS’er met een 
hoofdrichting in Postcolonial and Gender 
Studies. Naast piekeren, besteed ze haar vrije 
tijd aan het verperfectioneren van de LASpost 
als Creatief Brein binnen de commissie. Tot slot 
maakt ze ook nog even documentaires over het 
conflict Israël-Palestina alsof het niets is!

De doemgedachte
-Veerle van Lieshout
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Het is al weer een jaar geleden dat wij 
in de zaal hierboven (de Senaatszaal in 
het Academiegebouw, red.) stonden en 
gechargeerd werden als het tiende bestuur der 
USLAS Atlas.
Na mijn eerste studiejaar dacht ik niet dat de 
tijd nog sneller kon gaan dan in dat jaar. 
Ik voel mij dan ook een beetje een oude lul als 
ik na dit jaar zeg, wat gaat de tijd toch snel.

Als ik terug kijk en reflecteer op afgelopen jaar 
kan ik wel stellen dat dit jaar in het teken heeft 
gestaan van “Groei”. 

LAS is de snelst groeiende studie van 
Geesteswetenschappen. Over de afgelopen 
tien jaar is LAS van 40 tot 50 eerstejaars naar 

100 eerstejaars, 120, 170 eerstejaars gegroeid 
en komend jaar zal dit waarschijnlijk meer dan 
220 eerstejaars zijn. 
De groei van LAS gaat gepaard met de groei 
van Atlas. Elk jaar word ongeveer 85 tot 90 
procent van de eerstejaars Atlaslid.
Dat betekende dit jaar dat wij ongeveer 150 
nieuwe leden hebben mogen ontvangen. Tot 
nu toe de grootste groei van de vereniging.

Atlas is in mijn ogen een unieke studievereniging 
in Utrecht, maar ook in Nederland. Een club 
studenten die maatschappelijk betrokken zijn, 
reislustig en wereldverbeteraars! Het rijtje dat 
jullie natuurlijk al talloze keren gehoord.   

Met de veranderingen in het onderwijssysteem 
werden scholieren gepusht om direct na de 
middelbare school aan hun studie te beginnen. 
Er was hierdoor enige angst, als je het zo mag 
noemen, dat die typische Atlas-kenmerken die 
ik net opnoemde, zouden verdwijnen.
De afgelopen jaren waren LAS’ers vaak 

studenten die al meer levenservaring hadden 
op gedaan na hun middelbare school. Zij 
waren gaan reizen of gaan werken. Of waren al 
met vier andere studies begonnen.
Wat voor een ander soort student zorgde en 
een ander soort studievereniging.

De toestroom van studenten die direct uit 
school zouden komen, zou een andere ander 
karakter aan Atlas kunnen geven. Achteraf is 
dit natuurlijk ontzettende onzin! Dit jaar stond 
bol van de spetterende en originele activiteiten.
De grote reis naar Marokko, de Lustrumweek, 
een weekend naar Brussel voor het Europees 
Parlement en talloze kleine activiteiten die nou 
eindelijk een keer zijn georganiseerd zoals de 
Bierathlon en de IBB-reis.
Daarnaast kan er dit jaar het grootste 
speekseldiagram worden gemaakt van de 
afgelopen tien jaar!

Alle vooroordelen die ik aan het begin van het 
jaar had, waren onterecht. Dit jaar was een 
ontzettend mooi, leuk en verrassend jaar, waar 
ik ontzettend van heb genoten en hiervoor wil 
ik alle Atlassers die het afgelopen jaar actief 
zijn geweest bedanken.

Het is alleen natuurlijk niet alsof ik het hele 
jaar alleen maar met leden bier heb gedronken 
en naar activiteiten ben gegaan.
Achter de schermen kon het binnen ons 
bestuur ongelofelijk los gaan. Bij sommige 
vergaderingen vlogen de papieren bekertjes 
letterlijk door de kamer en in de discussies 
gingen de decibellen zo hoog dat waarschijnlijk 
de hele drift mee heeft kunnen luisteren.
Ik denk dat het vorige bestuur ook absoluut wel 
door had, dat zij een bestuur kozen bestaande 
uit vijf personen met een erg sterke mening, 
een harde stem en allemaal goed bespraakt. 
Met Sander dan als de rustigste in deze groep, 
dus die mocht iedereen proberen in toom te 
houden. 

Ik wil geen vingers wijzen maaaaar, Esmee 
is toch zeker wel degene die een discussie 
behoorlijk kan kick starten. Esmee is denk ik 
wel de slimste binnen ons bestuur. Of in ieder 
geval ze leert als een trein. 
Het lukt haar om twee/drie vakken naast het 

-Sander de Bruin, voorzitter

Aftreedrede
tiende bestuur der USLAS Atlas

 Esmee kan aan de ene kant met al deze 
energie als een tornado over je heen 

denderen, waarin je met het ene na het 
andere argument om de oren wordt 

geslagen en je op alles een weerwoord 
krijgt. 
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bestuur te volgen, een paar avonden in de 
week achter de bar te werken en zich volop in 
te zetten als Secretaris en af en toe ook nog een 
hockeywedstrijd mee te pakken. 
Esmee kan aan de ene kant met al deze energie 
als een tornado over je heen denderen, waarin 
je met het ene na het andere argument om 
de oren wordt geslagen en je op alles een 
weerwoord krijgt. Maar aan de andere kant 
kan ze ontzettend liefdevol en zorgzaam een 
gesprek aanknopen en je geruststellen als je er 
even helemaal doorheen zit.

Siegert is een beetje de Old English Sheepdog 
van het bestuur. En voor wie niet weet welke 
hond dat is, dat is die Vlaamse hond van Gert. 
Trouw, lief, zorgzaam, grappig, maar hij ziet af 
en toe door de haren voor zijn ogen het bos niet 
meer. 
Hoe vaak ik niet naast Siegert heb gezeten 
terwijl hij in zichzelf aan het praten was:

Ooh nee, dat kan toch niet.
Wat staat hier nou.
Dat kan toch niet kloppen.
Neeee, dat heb ik toch niet fout hebben gedaan
Oooh wat dom!

En als je dan vraagt wat er aan de hand is.

Nee, niks.

Siegert is degene die af en toe dit jaar het 
meeste stress heeft gevoeld of zichzelf 
heeft aangepraat. Nu moet ik erkennen, als 
penningmeester heb je binnen het bestuur toch 
wel de taak met de meeste druk en deadlines, 

dat geef ik toe. 
Siegert zou dan eerder zeggen; de 
penningmeester is de belangrijkste functie 

binnen het bestuur. Want als er één ding is 
waar Siegert geen tekort van heeft, dan is het 
wel eigenwaarde. 

Dat betekent dat Siegert in zichzelf gelooft, 
zelfverzekerd is en meestal er vanuit gaat dat 
hij gelijk heeft. Dit ijzersterke vertrouwen kan 
nog wel eens voor een botsing zorgen wanneer 
er een tornado, zoals Esmee, over raast.

Dan is er natuurlijk Aafke om iedereen weer 
gerust te stellen en biedt zij een schouder om 
op uit te huilen. Vaker dit jaar hebben Aafke 
en ik het al zo benoemd, wij zijn de vader en 
moeder van dit bestuur. Dit komt op redelijk 
praktische manier naar voren dat Aaf en ik 
gisteren (tijdens de wisselopdracht 25 mei, 
red.) een tent aan het opzetten waren en de 
kinders ergens over de camping aan het rond 
lopen waren.
Maar ook binnen de dagelijkse gang van zaken 
nam Aafke de moederlijke rol in.
Aaf zal zichzelf altijd meer op de achtergrond 
plaatsen om iemand anders beter naar voren 
te laten komen. Kalm, nuchter en een goede 
luisteraar. Dat is Aafke.

Hoe vaak ik niet naast Siegert heb 
gezeten terwijl hij in zichzelf aan het 
praten was.
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Alleen moet je niet denken dat ze op haar 
mondje is gevallen. Wanneer zij denkt dat 
er ergens onrecht wordt aangedaan of iets 
verkeerd gaat, zal zij er altijd hard tegen in 
gaan om dit tegen te gaan. 

En dan hebben we natuurlijk nog Deirdre. 
Aan het begin van het jaar schreef ik een 
stukje voor de Atlassite waarin wij als het 
tiende bestuur ons voorstelden. Hierin stelde 
ik Deirdre voor als de boekenwurm van ons 
bestuur. Omdat ik dacht dat zij het meeste 
aan haar studie deed en natuurlijk omdat zij 
verantwoordelijk was voor de boekenverkoop 
op de site.
Hier was zij echter niet van gediend. Te saai. 
Waarom heeft iedereen een leuke bijnaam en 
ik niet? vroeg ze.

Aan het begin van het jaar herinner ik mij 
Deirdre ook zo. Direct, serieus, zakelijk, 
effectief. Nu we aan het eind van het jaar zijn 
herken ik hier niks meer van. Nee dat is niet 
waar hoor.

Ik denk dat ik wel kan zeggen dat Deirdre qua 
gedrag het meeste van ons verandert dit jaar. 
Deirdre is dit jaar helemaal los gekomen en kan 
nu echt de lolbroek van de groep uithangen, 
maar daarnaast heeft ze haar directe, zakelijke 
en effectieve kant behouden. 

Het hele jaar door heeft het tiende bestuur 
van Atlas een geheim zesde bestuurslid 
gekend. Heel bijzonder is dat hij zelf geen 
LAS’er is. Deirdre’s vriendje Jesse, ook wel 
Pedro genoemd, heeft het hele jaar door ons 

geholpen met allemaal praktische zaken zoals 
vervoer, psychische ondersteuning en allerlei 
rotklusjes.
Nu ik toch in mijn allerlaatste speech van mijn 
bestuurstijd zit dacht ik, deze stille kracht moet 
even genoemd worden.

Één ding dat ik dit jaar absoluut heb geleerd 
is dat je kan zeggen dat je goed in een groep 
kan werken en functioneert, zoals ik altijd zei, 
maar dit kan je pas echt stellen als je in een 
groepje van vijf een heel jaar lang samen hebt 
geleefd en gewerkt. Dan pas weet je hoe de 
vork in de steel steekt.
Dit jaar zijn wij, met al onze redelijke heftige 
eigenschappen, zo naar elkaar toe gegroeid dat 
iedereen zijn plek en waarde binnen de groep 
kent en iedereen dit ook van elkaar weet. 

Alles bij elkaar is en was het tiende bestuur 
der USLAS Atlas een geweldig functionerend 
bestuur en geweldige groep mensen. Waar ik 
een geweldig jaar mee heb beleefd en waar ik 
erg veel van houd.

Bedankt.

Sander was van mei 2014 tot mei 2015 voorzit-
ter van het tiende bestuur der USLAS Atlas. Hij 
is tweedejaars LAS’er met een hoofdrichting in 
iets van Sociale Geografie, dat is nooit hele-
maal duidelijk. Sander is een politiek correcte, 
welbespraakte, rationele jongen die moeilijk 
van stuk wordt gebracht. Maar met een hart zo 
groot als van een olifant.
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Deze opbouwpuzzel, gepatenteerd in 1940 
door E.T. Johnson, bestaat uit twee identieke 
stukken en op het eerste gezicht lijkt hij 
gemakkelijk oplosbaar. Maar schijn bedriegt, 
deze puzzel heeft menige slapeloze nacht 
veroorzaakt.

Samengevoegd is het een regelmatig viervlak 
dat bestaat uit regelmatige driehoeken. Deze 
piramide staat bekend als een van de vijf 
Platonische lichamen. Platonische lichamen 
zijn geheel volmaakte lichamen, dat wil zeggen 
dat het lichaam volledig is opgebouwd uit 
regelmatige vlakken die op zichzelf ook weer 

regelmatig over het lichaam verdeeld zijn. Ze 
werden door de Griekse filosoof Plato (427-
347 v. Chr) ontdekt. Hij zag er zowaar de 
bouwwetten van de Kosmos in belichaamd. 
In de dodekaëder vermoedde hij de vorm van 
het Heelal, terwijl hij de vier overige lichamen 
als kleine delen van de vier elementen: Vuur, 
Water, Licht en Aarde beschouwde.

Knip deze afbeelding twee keer uit, of teken 
het op een stuk karton. Plak de figuren netjes 
in elkaar. Wanneer je de twee identieke 
stereometrische figuren klaar hebt, kan het 
eigenlijke puzzelen beginnen!

De magische piramide puzzel
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Namens het net aangetreden elfde bestuur der 
USLAS Atlas wil ik jullie graag allemaal van 
harte welkom heten. Ik wil graag de traditie 
voorzetten dat de voorzitter elk lid persoonlijk 
welkom heet.
Ook wil ik alle leden, familie, vrienden en 
overige genodigden bedanken voor jullie 
aanwezigheid.  
Wij zijn zeer blij dat we ons het elfde bestuur 
van Atlas mogen noemen. We hebben de 
afgelopen tijd ons best gedaan om al het reilen 
en zeilen van de bestuurlijke kant van onze 
vereniging onder de knie te krijgen. Ieder van 
ons was natuurlijk al bekend met de vereniging, 
maar tijdens onze kandidaat-bestuurstijd (KB) 
kwamen we erachter wat het besturen van zo’n 
leuke vereniging precies inhoudt. Naast dat 
we zijn ingewerkt en alles netjes aan ons is 
overgedragen, hebben we ook het beleidsplan 
geschreven. We hebben onze visie voor dit jaar 
uitgestippeld.  
Ik heb ontzettend veel zin om met deze vier 
geweldige bestuursleden mij in te zetten voor 
Atlas en om ons zojuist toegelichte beleid uit 
te voeren.  
In het begin kende ik alleen Caspar goed. 
We komen uit hetzelfde jaar en hebben al bij 
meerdere activiteiten samen menig avond 
doorgebracht in de kroeg. Timothy, Lars en 
Hanne heb ik pas dit jaar leren kennen. 

Samen gaan we Atlas vertegenwoordigen en als 
ik zie hoe we onze KB-tijd hebben doorstaan, 
weet ik zeker dat we het dit jaar goed gaan 
doen. Timothy zal creatief doch zakelijke de 
mails beantwoorden voor Atlas. Caspar zal 
de centjes goed bewaken en zorgen dat alles 
volgens de regels zal gebeuren. Hanne gaat 
zorgen dat de site even veel straalt als zij zelf. 
Lars gaat communiceren tot hij een ons weegt 
en het contact tussen de opleiding, de leden, de 
Opleidingscommissie (OC) en LASinfo soepel 
laten verlopen. Ik ga mijn uiterste best doen 
om dit stelletje ongeregeld voor te zitten en de 
naam van Atlas ook buiten de vereniging hoog 
te houden. 

We hebben de afgelopen tijd al bewezen dat 
we een veerkrachtig team zijn, met ieder zijn 
eigen rol; Timothy weet met zijn praatjes ieder 
op zijn of haar gemak te stellen. Met wie kun 
je beter een biertje drinken dan met Lars? 
Cas heeft sowieso het overzicht en snapt niet 

waarom anderen zich druk maken. En bij wie 
kun je beter een knuffel halen dan bij Hanne. 
Kortom, wij staan stevig in onze schoenen en 
hebben zin om dit jaar Atlas nog beter op de 
kaart te zetten. 

Het is echter jammer dat we afscheid 
moeten nemen van het tiende bestuur. Jullie 
hebben voor ons vele paden vrij gemaakt, 
zodat wij volgend jaar ook grote stappen 
kunnen zetten. Jullie zijn de afgelopen tijd 
onze beschermvrouwen en heren geweest. 
Jullie hebben ons veel geleerd; van hoe de 
printer werkt tot hoe je een ALV voorzit. Het 
wordt even wennen als we met vijf om de 
vergadertafel zitten en niet met z’n tienen. 

Het is denk ik wel bevorderlijk voor het 
tempo waarin we vergaderen, want met z’n 
tienen vergaderen duurde vaak langer dan 
drie uur. Siegert kan het namelijk nooit laten 
om zijn mening te verkondigen. Esmee is het 
vervolgens niet eens met Siegert. Deirdre 
trouwens ook niet en oja, Sander en Aafke 
vinden ook wat anders. Discussiëren kan 
bestuur tien als de beste en zonder de brulstem 
van Sander zou menige vergadering nog steeds 
bezig zijn geweest. 
Jullie hebben veel gedaan voor Atlas, wij 
hopen dat wij deze trend kunnen voortzetten 
en waar nodig het nog beter kunnen doen. 
Woorden schieten te kort om jullie jaar samen 
te vatten, daarom hebben wij voor jullie een 
fotoalbum gemaakt met de hoogtepunten van 
het afgelopen jaar.

Ook willen wij nog op z’n minst één leuke 
dag met jullie meemaken. Daarom bieden 
wij dit prominente, niet zo sportieve bestuur 
een cadeautje op maat aan: namelijk een 
dagje golfen met zelf verzorgd etentje. Wij 
hopen dat jullie gaan genieten van jullie zeeën 
van tijd. Wij hopen in de toekomst nog veel 
contact met jullie te hebben, desnoods zodat 
jullie mij kunnen vertellen hoe het raam in de 
Atlaskamer open gaat. Hierbij de cadeaus en 
heel veel knuffels om jullie te bedanken voor 
de inzet voor Atlas.  

Liefs bestuur 11 

*Lisa huilt van blijdschap*

Aantreedspeech 
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