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“Has the war started”? Of zijn 
we allemaal een beetje in de 
war? Etymologisch gezien ver-
schilt dat niet zoveel. Beide be-
tekenissen van het woord ‘war’ 
zijn terug te leiden naar het 
Germaanse woord werra dat 
‘onrust’ betekent. New wars, 
vluchtelingenstromen, Parijs en 
Beirut: onrust lijkt de wereld in 
haar greep te houden. Maar hoe 
zit het met jouw leven? Heb jij 
alles op een rijtje, of is het soms 
een grote warboel? Kan jij keu-
zes maken of maakt elke keuze 
alles warrig? 

Deze editie van de LASpost, 
genaamd Ik ben in the war, 

neemt je mee op een reis door 
warrige hersenspinsels, verwar-
rende feiten en verhalen over in 
of out the war zijn. Van verhalen 
over verdwaalde meisjes, naar 
muzikale dagen in het AZC, 
naar verwarring door oorlog, 
tot eventueel nieuw dictator-
schap. 

Ga er voor zitten en laat je ver-
warren door deze warrige, ver-
warrende, warboel-editie van 
de LASpost!

Een warrige groet, 

Veerle van Lieshout 
Hoofdredactie LASpost 
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Een waanzinnig warrig leventje

Het thema van deze LASPost 
had geen betere timing kunnen 
hebben. Nadat alweer de helft 
van een bestuursjaar van Atlas 
erop zit, kunnen we wel stellen 
dat het leven van een bestuurs-
lid uit één en al warrigheid be-
staat. Structuur? Dag- en nacht-
ritme? Die dingen bestaan niet 
hoor. Het leven is een prachtige 
mengelmoes van verplichtingen 
en fun waar geen touw aan vast 
te knopen is. 
 Een voorbeeld van 
een mooie doorsnee woens-
dag: Met een brakke kop van 
een geslaagde borrel verplaats 
je je langzaam naar college. Je 
hebt geen tijd gehad om de li-
teratuur te lezen dus probeer 
je wanhopig aan te haken bij 
de discussie (wat best goed lukt 
want je bent er langzamerhand 
goed in geworden). Na college 
ga je naar de Atlaskamer om je 
takenlijst wat kleiner te krijgen. 
Maar shit, deze is overvol en na-
tuurlijk moet je je Mario Kart-
eer hoog houden. Geen taken 
gedaan dus. Dan snel een turkse 
pizza naar binnen werken voor-
dat je je naar een Atlasactiviteit 
begeeft. Daar ontspan je en zie 
je dat iedereen het naar zijn zin 
heeft. Je bent trots. Voldaan be-
sluit je met je bestuursgenoot-
jes nog éven dat ene feestje 
mee pakken. Geen goed idee. 

Het warrige leven is een feest. 
Het is even inkomen, dat is ze-
ker waar, maar tegenwoordig 
zijn we er wel aan gewend en 
kunnen we er mee omgaan. Het 
is fijn om te weten dat je niet 
de enige bent die zo door het 
leven dwaalt. Vier andere men-
sen, die je soms zelfs een beetje 
te vaak om je heen hebt, erva-
ren precies hetzelfde. Die band, 
geschapen door warrigheid, is 
fijn en geeft je kracht. Je weet 
dat het wel gaat lukken met dit 
team om je heen. 
 Hoewel ons warrige 
bestaan normaal is geworden, 
kan een goed getimede kerstva-
kantie ons wellicht goed doen. 
Even wat gezonder eten en 
goed bijslapen. Lisa gaat lekker 
op haar woonboot dobberen, 
Timothy zet zijn jaarlijkse po-
ging om aan te komen middels 
een Engels kerstdiner weer in, 
Caspar kan eindelijk Fallout 4 
uitspelen waar hij al zo lang op 
wacht, Hanne kan haar nieuwe 
kamer in alle rust gaan inrichten 
en Lars gaat oneindig genieten 
van zijn lover voordat ze een 
half jaar Down Under gaat. Dit 
alles achter de rug kunnen we 
ons weer richten op een war-
rig 2016, een 2016 waar zó veel 
gaat gebeuren dat we nu al het 
overzicht kwijt zijn. Nee hoor, 
grapje, we zijn nooit het over-
zicht kwijt. 
 Overzicht of niet, er 

zijn een aantal dingen die tijdens 
ons halve bestuursjaar totaal 
wazig en warrig voor ons zijn 
gebleven. Zo snapt Timothy 
nog steeds niks van begrotingen 
en afrekeningen, weet Lisa nog 
steeds niet hoe je de opmaak 
van de tweewekelijkse mail 
goed krijgt, is Hanne’s oma blijk-
baar eens per twee maanden ja-
rig, begrijpt Caspar niemand die 
niet van We Came As Romans 
houdt en wist Lars niet dat er 
eind januari geen vakantie is en 
heeft hij tickets naar de Filipij-
nen geboekt. Gelukkig kunnen 
de andere vier zijn zaakje goed 
opvangen, want zijn Google 
Drive is zo opgeruimd, daar kun 
je mee wegrijden! 
 We kijken uit naar 
2016 waar we weer met ons 
vijven lekker warrig kunnen zijn 
en waar we lekker bij, in, op, 
en onder Atlas mogen zijn. We 
stappen het jaar in met minder 
hersencellen maar met meer 
ervaring. Genoeg ervaring om, 
als je een keertje in de war bent 
en je warrige leventje even niet 
meer aan kunt (want we weten 
allemaal dat LAS’ers alwarrig 
zijn en dan ook nog zo’n warri-
ge studie kiezen), je bij ons langs 
kan komen op de Atlaskamer. 
Wij zullen je dan zeggen: het 
komt wel goed schatje. Want, 
hoewel een warrig zinnetje, zo 
is het wel.
Liefs, van het 11e Atlasbestuur

Bericht van het Bestuur foto: kiwiexplorer
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post van klukhuhn
ANDRÉ KLUKHUHN IS DOOR ZIJN INTERESSES NAUW VERBONDEN AAN ONZE STUDIE. HIJ HEEFT SCHEIKUN-
DE GESTUDEERD. DAARNAAST HEEFT HIJ EEN BREDE BELANGSTELLING VOOR ALLES WAT HET LEVEN TE BIE-
DEN HEEFT. SCHEIKUNDE, GESCHIEDENIS, KUNST EN FILOSOFIE KOMEN BIJ HEM DAN OOK ALLEMAAL AAN BOD. MET 
ZIJN LEZING “LIEVER DE GIFBEKER” OPENDE HIJ IN DE BEGINJAREN VAN LAS HET STUDIEJAAR VOOR IEDEREEN.

Oorlog creëert bij uitstek om-
standigheden waarvan mensen 
goed in de war kunnen raken, 
zoals het geval was met de fi-
losoof Ludwig Wittgenstein. 
Als militair in het Oostenrijkse 
leger belandde hij tijdens de 
eerste maanden van de Eer-
ste Wereldoorlog toevallig in 
het Poolse stadje Tarnow in de 
buurt van Krakau. Daar ont-
dekte hij een boekwinkeltje dat 
nog maar één boek op de plan-
ken had staan. Het betrof een 
Duitse vertaling van Lev Tolstojs 
Mijn kleine evangelie, waarin de 
adellijke Russische schrijver zijn 
persoonlijke visie op de beteke-
nis van de vier evangeliën geeft. 
Het ware christendom, predikt 
Tolstoj, is slechts in de woor-
den van Jezus zelf te vinden en 
diens ascetische levenswandel 
dient zo goed mogelijk nage-
volgd te worden. Bevrediging 
van lichamelijke lusten moet 
worden afgezworen, en men 
moet zichzelf vernederen in een 
poging om ‘de God in zichzelf ’ 
zo dicht mogelijk te naderen. 
Wittgenstein begon zijn vondst 
op 1 september 1914 te lezen 
en raakte door de erbarmelijke 
omstandigheden waarin hij ver-
keerde volledig er door van slag. 
Hij droeg het steeds en overal 
bij zich, wat hem bij zijn medes-
oldaten de bijnaam ‘die met het 
Evangelie’ bezorgde. Het was 
voor hem het begin van een ra-
dicale verandering in zijn levens-
wijze en het verklaart veel van 
zijn tamelijk ‘ongewone’ gedrag. 
Net als Tolstoj vond hij dat het 
aardse bestaan er niet toe deed, 
nam ascetische eet- en kleedge-
woonten aan, wilde afzien van 
seksuele verlangens en verricht-

te het liefst eenvoudig werk tus-
sen gewone mensen. Tolstoj had 
immers geschreven: ‘Leg geen 
voorraden aan op aarde. Op 
aarde wordt alles door wormen 
aangevreten, door roest aange-
tast of door dieven gestolen’.
         
Het geringe belang dat Witt-
genstein hechtte aan het tijde-
lijke bestaan maakte hem tot 
een soldaat die in de strijd de 
nodige risico’s durfde nemen. In 
een aantal brieven aan zijn fami-
lie deed hij verslag van een plot-
selinge aanval van de Russen: 
“Ik ben niet bang om geraakt 
te worden, maar wel om niet 
behoorlijk mijn plicht te doen. 
God geve me de kracht! Amen. 
Amen. Amen. Ik heb verschrik-
kelijke dingen meegemaakt. Ik 
voel me heel slap en zie nergens 
hoop. Als ik nu aan mijn eind 
kom, laat het dan een waardi-
ge dood zijn, mijzelf indachtig. 
Moge ik mijzelf nooit verliezen. 
Niets scheidt ons nog van de 
vijand. Nu zou ik de kans moe-
ten hebben een waardig mens 
te zijn, want ik sta oog in oog 
met de dood. Moge de geest 
me verlichten…”. En na gevech-
ten met de Engelsen werd hij 
geprezen om zijn ‘moedig ge-
drag, kalmte, koelbloedigheid en 
heldhaftigheid tijdens beschie-
tingen’, waardoor hij tegen het 
eind van de oorlog een hele rij 
onderscheidingen aan zijn borst 
had hangen.
         
Onmiddellijk na zijn terugkeer 
in Wenen in augustus 1919 ging 
Wittgenstein naar de bank om 
te vertellen dat hij geen prijs 
meer stelde op zijn geld, waar-
na hij zijn aanzienlijke geërfde 

vermogen liet verdelen onder 
zijn familieleden. Zijn verlangen 
naar gewone mensen en een-
voudig werk bracht hem voor 
een aantal jaren in verschillende 
kleine bergdorpjes, waar hij zijn 
brood verdiende als onderwij-
zer. Onder invloed van Tolstojs 
Evangelie leidde hij daar een as-
cetisch leven, droeg bijna niets 
anders dan zijn oude uniform 
van het verslagen leger, maar 
werd daar allesbehalve vrolijk 
van. In een brief aan zijn vriend 
Paul Engelmann schreef hij: “Ik 
speel voortdurend met de ge-
dachte aan zelfmoord. Ik ben zo 
diep gezonken. Ik verkeer in een 
geestestoestand die me een 
verschrikking is”. Door het les-
geven in die eenvoudige omge-
ving dacht hij van zijn wanhoop 
verlost te kunnen worden, maar 
hij kon zich maar niet over de 
afkeer van zijn dorpsgenoten 
heen zetten en beschreef ze als 
“onhebbelijke nietsnutten, on-
mensen en verachtelijke wor-
men”. Zijn minder gemotiveer-
de leerlingen trok hij aan hun 
haren en sloeg ze om de oren 
tot bewusteloosheid toe, wat 
hem op een proces, gevangenis-
straf en ontslag kwam te staan.
         
Aan het eind van zijn leven leed 
Wittgenstein aan prostaatkan-
ker, en toen een arts hem ver-
telde dat hij waarschijnlijk niet 
meer dan een paar dagen te 
leven had, zei hij: “Mooi! Vertel 
ze dat ik een schitterend leven 
heb gehad!”.
 

Oorlog en verwarring
“ZIJN MINDER GEMOTIVEERDE 
LEERLINGEN TROK HIJ AAN 
HUN HAREN...”



Steenbok | Een koude winter is het niet. Jammer want Steenbokken 
zijn echte kou liefhebbers! Toch, carpe diem, pluk de dag, ga lekker 
naar buiten en geniet van dat net-niet weer. Ook grijze dagen kun-
nen jouw leven kleur geven.

Waterman | Wat niet is gaat niet komen, al kun je er nog zo van 
dromen (rijmt, dus is waar). Alles heeft altijd een keerzijde. Iets ne-
gatiefs kan omgezet worden in iets positiefs, als je maar relativeert. 
Maar nogmaals, wat niet is gaat niet komen.

Vissen | Vissen gaan komende tijd lekker kissen! Bereid je voor op 
een heerlijke Valentijn, 14 februari wordt superbe voor jou! Niet 
alleen 14 februari trouwens. Als ik de sterren moet geloven wordt 
heel 2016 geweldig voor de Vis. Harmonie is het kernwoord. Klinkt 
dat niet prachtig?
Ram | Het wordt druk, druk, druk, druk. Maak gebruik van je krach-
ten: doorzetten en strijden, dan kom je er zeker! Grijp kansen aan, 
maak gebruik van hulp van anderen en er zal niets anders dan 
voorspoed zijn de komende tijden.

Stier | De materialistische Stier heeft een goede maand gehad in 
December, lekker cadeautjes uitpakken. Bereid je voor op een ware 
deceptie de komende tijd. Misschien moet je je gewoon opsluiten, 
niet de deur uit gaan en wachten tot de lente.

Tweeling | Kijk, het leven werkt niet altijd zoals jij denkt dat het 
werkt. Je moet jezelf niet langer voor de gek houden, anders word 
je zelf nog gek. Als je dat niet al bent…

Kreeft | Recept voor kreeft met knoflook: Kook kreeft in ca. 6 mi-
nuten gaar in ruim kokend water met bouillon erin. Zet de punt 
van een scherp mes in het kuiltje tussen de ogen en snijd de kreeft 
doormidden. Pof ondertussen knoflook in een oven en meng dit 
met olie, slagroom en wijn in een bak. Serveer samen.

Leeuw | Rawr, Grr, Miauw.

Maagd | Je lijkt de Heilige Maagd Maria wel. Je doet opzich niet 
onaardig tegen anderen, maar het kan ook wel wat meer flirty. Zo 
krijgen relaties meer diepgang. De sterren voor zowel jou als per-
soon als voor interpersoonlijke relaties staan gunstig, gebruik dit.

Schorpioen | Je bent een beetje prikkelig de laatste tijd, probeer uit 
de buurt van andere mensen te blijven, anders maak je ze dood 
(aldus mijn huisgenoot bij gebrek aan inspiratie).

Weegschaal | Jouw sterke emotionele houding wordt veroorzaakt 
door jouw verbintenis met Venus. Venus is de chick van de liefde, 
maar dat zegt niet dat je er ook goed in bent. Heb je tijdens de 
Kerst ‘Love Actually’ gekeken? Ja? Top! Nee? Doe het als nog! Dan 
maak je Venus echt blij.

Boogschutter | Jij kan het wel even schudden de komende tijd. Er is 
iemand en die loopt in een grote boog om jou heen. Iemand waar 
je graag de aandacht van wilt trekken. Maar als je dingen loslaat, 
vinden ze vanzelf hun weg in het luchtledige. 

SASKIA VAN DRIEL IS DERDE-
JAARS STUDENTE LIBERAL ARTS 
AND SCIENCES AAN DE UNI-
VERSITEIT UTRECHT (UU) MET 
ALS HOOFDRICHTING TAAL EN 
COGNITIE. DIT IS EIGENLIJK NIET 
DE ECHTE NAAM VAN DE HOOFD-
RICHTING, MAAR DIE WEET ZE 
NIET. JE MOET HAAR NIET ZO 
SERIEUS NEMEN.
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Zaterdag 28 november, 10:00 
uur. 
We reden in een paars Volks-
wagenbusje van Den Haag naar 
Ter Apel te Groningen, naar 
Nederlands grootste opvang-
centrum voor vluchtelingen, de 
eerste plaats van hun bestem-
ming; het ontvangstcentrum. 
Blije gezichten kleuren het grau-
we polderlandschap en groeten 
ons hartelijk wanneer we langs-
rijden. We zijn met z’n tienen, 
een Duitser, een Belg, vier Ne-
derlanders, drie Spanjaarden en 
een contrabas. Een groep muzi-
kanten, maar bovenal vrienden.
Een vrijwilliger verwelkomt ons 
in een gemeenschappelijke zaal 
waar populaire Arabische mu-
ziek gedraaid wordt. De tafel-
voetbaltafels zijn aan de kant ge-
schoven en maken plaats voor 
een zestigtal jongens van grof-
weg 12 tot 22 jaar, bestaande uit 
veelal Afghanen en Syriërs die 
net enkele dagen geleden zijn 
aangekomen. Ze vormen een 
dichte kring waar in het midden 
gedanst wordt. Er wordt geklapt 
en gelachen, maar de atmosfeer 
is alles behalve licht. We halen 
de instrumenten tevoorschijn 
en de kring vormt zich om ons 
heen. Paul zingt melodieën met 

weinig tekst, ‘Salaam Aleikum’, 
en iedereen zingt mee. Men-
sen dringen om foto’s te maken 
of om dichterbij de muziek te 
staan, de kring wordt nauwer en 
sluit zich al snel volledig. De vi-
olist probeert tevergeefs boven 
het geklap uit te komen, maar 
gelukkig hebben we nog een 
saxophone. Die slaagt zonder 
meer. Na een paar nummers 
wordt een bescheiden jongen 
van hoogstens 16 jaar naar het 
midden van de groep geduwd. 
Het is duidelijk, hij wil graag even 
op de cajon spelen, en ik sta ver-
steld van zijn talent. Een Syrische 
jongen improviseert teksten die 
voor wie ze begrijpt erg amuse-
rend schijnen te zijn, ook draagt 
hij een liefdeslied op aan Alissa. 
De charmeur. We zingen, we 
dansen en we maken muziek, 
als één. Vervolgens wil iedereen, 
maar dan ook iedereen met ons 
op de foto, het liefst tot vier 
keer toe. Na een uur begin ik 
kramp te krijgen van het lachen. 
Niet voor de cameras, maar van 
blijdschap. Mijn vrienden heb-
ben hetzelfde. Iedereen wil ons 
laten zien hoe blij en dankbaar 
ze zijn, en wij willen op onze 
beurt die vreugde en liefde 
weer met hen delen. De atmo-

sfeer is intens zoals ik nog nooit 
heb gevoeld. Het zweet druipt 
van mijn voorhoofd. Voor een 
moment ben ik vergeten welk 
leed hen hier heeft gebracht, 
en zij ook, 
dat weet ik 
zeker. We 
hebben het 
er niet over. 
Als we buiten voor ons vertrek 
nog even staan te roken, is er 
wat meer rust en maken we 
een praatje met een Afghaanse 
jongen van 14. Hij spreekt best 
Engels, een beetje Duits, en wist 
in het Nederlands al “kloteweer, 
ik word nat” te zeggen. We leer-
den zelf wat Afghaans te spre-
ken, en man, wat hebben we 
gelachen. Het voelde zo natuur-
lijk. Zo natuurlijk dat het Alissa 
begon te knagen en hem vroeg 
“en wat nu?”. Hij moest huilen 
en zei  “they’re trying to find a 
new family for me. My family is 
dead’’. Ik heb de hele dag gela-
chen en de hele nacht gehuild.

YURI VAN DER HORST STUDEERT HET LE-
VEN EN DE LIEFDE, HIJ IS TWEEDEJAARS 
LIBERAL ARTS & SCIENCES STUDENT MET 
EEN HOOFDRICHTING IN BIOPOLITIEK, DE 
POLITIEK VAN HET LEVEN.
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“ER WORDT GEKLAPT EN GELA-
CHEN, MAAR DE ATMOSFEER IS 
ALLES BEHALVE LICHT.”
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Rosa loopt kletsnat over het 
modderige paadje onder de bij-
na kale bomen. De regen heeft 
haar witte jurkje druppeltje voor 
druppeltje helemaal doorweekt. 
Haar haren zijn pijpensteeltjes 
regen geworden. Haar voetjes 
zakken steeds weg in de het 
modderige pad. Onwillekeurig 
gaat ze steeds sneller lopen. Als 
ze weer op een takje stuit, ver-
krampt ze eventjes ineen. Maar 
ze weet waarvoor ze deze bar-
re tocht onderneemt. Ze is dan 
ook niet van plan om zich door 
iets als de regen te laten tegen-
houden. Onwillekeurig gaat haar 
ademhaling steeds sneller. Al 
urenlang loopt ze door de Frys-
ke wouden en al urenlang is ze 
drijfnat. Gillend gooit ze haar ar-
men omhoog. Ze hijgt. Dit had 
ze niet van het leven verwacht. 
Ze grijpt met haar vingertjes 
een tak en trekt eraan met haar 
volle kracht. Weer krijst ze van 
pure onmacht. Het onheilspel-
lende geluid galmt door het 
grote donkere bos, waar alleen 
het schijnsel van de maan af en 
toe is waar te nemen. Zoute 
slierten rollen over Rosa’s ge-
zicht. Tot dit meisje echt niet 
meer kan. Niemand heeft haar 
geroep willen horen en uitgeput 
stort ze neer tussen hoge gras-
sprieten. Ineengedoken ligt ze 
daar hijgend en huilend terwijl 
de regen onbarmhartig op haar 
neer gutst.
 
Rosa’s leven speelde zich af in 
een lang wit jurkje. Iedere dag 
schreed ze met de flikkering 
van zachtgeel kaarslicht over 
de rode loper. Iedereen glim-

lachte teder bij het zien van die 
onschuldige meisje. Iedere dag 
weer. Na deze dagelijkse plech-
tigheid schreed ze weer terug 
naar het glazen huis waarvan 
de punt hoog omhoog stak. Op 
sprei van maagdelijk kant zat 
het kleine meisje dan en zong 
soms een liefelijke wijs. Na een 
paar uren kwam er dan eindelijk 
een vrouw gehuld in een lang 
rood gewaad aan. Ze schreef 
met grote witte krullen op een 
zwart bord. Rosa volgde iedere 

beweging die ze maakte met 
haar oogjes die omringd wa-
ren door zwarte stekeltjes. De 
vrouw praatte en Rosa zat op 
haar knietjes in een oneindige 
zee van de witte sprei. Zes da-
gen lang was dit het ritueel van 
de dag. De zevende dag was 
altijd wat bijzonders. De plech-
tigheid duurde langer en het 
kleine meisje daalde neer op 
het scharlakenrode bankje. Haar 
blonde krulletjes vielen dan 
over haar gezichtje heen en er 
was geen hoofdje meer te zien. 
Urenlang zat ze daar en ieder-
een keek verwachtingsvol naar 
het voorovergebogen meisje 
met de witte jurk. Rosa’s voet-
jes reikten ten slotte weer op 
het rode fluweel en langzaam 
schreed ze weg de oneindige 
loper af richting het glazen huis 
met de eindige punt omhoog.
 
Rosa was aan dit leven gewend 
geraakt en wist niet meer beter. 

Toch waren de eerste drie ja-
ren van haar leven totaal anders 
verlopen. Ze dartelde in wei 
en giebelde van de kriebelen-
de grassprietjes. Als het grote 
zwarte paard kwam aan dende-
ren op zijn gigantische hoeven 
met de manen wapperend in 
de wind, keek ze net zo lang tot 
hij bij haar was en haar een kus 
gaf met zijn lippen op haar krul-
lenbos. Die laatste zomer was 
zo warm dat de vogeltjes loom 
werden en niet zoveel zongen. 
Toch waren er veel appeltjes 
van de bomen gevallen het klei-
ne meisje dartelde erdoorheen 
en zong steeds weer nieuwe 
liedjes. Eendjes waggelden de 
oever op met hun talrijke donzi-
ge balletjes naast zich. Het kleine 
meisje kreeg nooit genoeg van 
al dit moois en klapte in haar 
handjes van plezier. Nergens 
was een ander menselijk wezen 
te zien, maar het meisje was het 
middelpunt van alle aandacht 
geworden door haar vriende-
lijkheid voor ieder wezentje. Ze 
kon nog maar net lopen en was 
dan ook apetrots op zichzelf, 
wat te zien was door haar voor-
uitstekende wipneusjes.
 
Tot die dag had alles vredig ge-
leken. Maar er was een ander 
moment gekomen. Rosa wist 
zelf niet meer hoe het gebeur-
de. Vrouwen roerde in gro-
te pannen soep en Rosa was 
binnengekomen in een groot 
kasteel. Haar slaapkamer was 
de grote glazen koepel met de 
punt omhoog, heel ver omhoog. 
Later wist ze zich niets meer te 
herinnering van haar eerste drie 

“ROSA’S LEVEN SPEELDE 
ZICH AF IN EEN LANG WIT 
JURKJE.”

Het glazen huis met de 
oneindige punt omhoog



jaren, maar ze wist nog wel van 
de vrouwen die soep aan het 
koken waren. Toch bewaarde ze 
de herinnering in haar ziel. Ze 
mocht dan uitwendig altijd kalm 
en vroom lijken, toch was ze al-
tijd opzoek naar iets anders. Ze 
wist niet waar ze naar opzoek 
was en kende het gevoel niet 
wat ze had. Daarom kon dit klei-
ne meisje ook urenlang voor-
overgebogen op haar knietjes 
weggezakt in het rode fluweel 
zitten. Alle vrouwen en mannen 
keken dan naar haar ruggetje en 
waren verwachtingsvol.  
 
De jaren gingen voorbij en re-
gen zich in een traag tempo 
aaneen. Het grote kasteel was 
vol schoonheid en heel soms 
glipte Rosa er vandoor en keek 
in alle hoeken en gaatjes. Op 
een dag besloot ze dat ze er ge-
noeg van had. Ze ging op avon-
tuur en liet de mensen wachten 
die altijd zo verwachtingsvol 
haar aankeken. Rosa sloop een 
paadje op die ze nooit opging. 
Aan het einde ervan leek een 
enorme trap naar beneden zich 
te bevinden. Langzaam daalde 
ze de immense trap af. Iedere 

tree veroorzaakte meer don-
kerheid om haar heen. De trap 
van wit getint marmer was koud 
en hard. Rosa’s zachte voetjes 
leken er soms op te breken. 
Toch ging ze door. Ze wist niet 
wat haar dreef, maar ze trippel-
de steeds weer een treetje naar 
beneden. Haar ogen wenden 
iets aan het donker en zag de 
muren om haar heen. De mu-
ren werden steeds brozer en er 
kwamen steeds meer spleten in. 
Nog steeds kende de trap geen 
einde en leuning ernaast hield 
niet op met zich te buigen naar 
beneden. De roestige spijlen 
vormden samen kunstwerken, 
maar dat was in dit donker niet 
meer te zien. Haar witte jurk 
raakte besmeurd door het vuil 
van de trap. Ondertussen was 
dit meisje door en door ver-
kleumd van de kou. Omhoog 
gaan zou haar einde betekenen 
want al die uren kon ze niet 
meer doorgaan. Ze wist ook 
niet hoelang ze nog moest af-
dalen voordat er een uitgang 
zou zijn. Of misschien bestond 
er helemaal geen uitgang. Rosa 
wist niet meer beter dan dat 
ze woonde in een kasteel vol 

schoonheden en sliep in een 
bed die bedekt was met een 
oneindige zee van een witte 
sprei, in een glazen kamer met 
een oneindige punt naar boven.
 
Plotseling viel ze naar bene-
den. Ze had niet gezien hoe de 
trap hier ophield en stapte de 
vrijheid in met een gigantische 
val naar beneden in een zachte 
rottende bladerenhoop. Rosa 
bracht dit keer geen mooie 
tonen voort, maar gilde van 
het gevoel dat ze nooit eerder 
had gevoeld. Versuft bleef ze 
even liggen, niet wetend wat ze 
moest doen. Was ze nu uit het 
kasteel? En waar was ze dan nu? 
Ze kon het niet bedenken, maar 
ging gewoon op pad. Omdat 
het nacht was, was het don-
ker buiten. Ze kon nauwelijks 
onderscheiden waar ze haar 
voetjes neerzet. Alleen de kale 
ruisende bomen kon ze net on-
derscheiden door het licht van 
de een zilveren glimmende bol 
die door de takken heen wat 
licht verspreidde op het pad.
 
Haar witte jurkje was smerig 
geworden. Haar haren vet en 
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stug. Toch liep Rosa dag in dag 
uit door, opzoek naar iets wat 
grootser en mooier moest zijn. 
Met iedere stap die ze zette 
veranderde de wereld om haar 
heen. Met iedere dag die verliep 
veranderde de natuur heel lang-
zaam van gedaante. En Rosa liep 
daar maar dag in dag uit. Tot op 
die dag dat ze niet langer ver-
der kon gaan. Alles had ze ge-
geven. Ze wist niet meer waar 
ze het allemaal voor deed. Dat 
had ze ten slotte nooit geweten, 
maar nu was ook haar energie 
verdwenen als sneeuw die lang-
zaam smelt door zonnestralen. 
Er was niets meer van haar pas-
sie over gebleven. Ze gilde het 
wanhopig uit tegen de hemel. 
Ze schreeuwde en krijste, maar 
ze kreeg geen antwoord. Alleen 
de duisternis bleef haar omrin-
gen tot ze er gek van werd. Die-
zelfde duisternis als op de dag 
dat ze verdween uit het kasteel, 
maar dan zonder de stralen van 
de zilveren bol. Met alle kracht 
die ze nog in zich had hief ze 
langzaam haar armen open ge-
spreid omhoog. Nog een keer 
gilde ze uit alle macht tot ook 
deze kreet langzaam weg stierf 

over de immense vlakte waar 
alleen een paar, ditmaal niet rui-
sende bomen staan.
 
Het glazen huis met de onein-
dige punt omhoog, met daarin 
de oneindige witte sprei was 
verlaten. In het kasteel roer-
de nog steeds vrouwen in de 
soep, maar het kleine meisje in 
het witte jurkje was al lang niet 
meer gezien. De kaars brandde 
niet meer. Het fluwelen rode 
bankje in de ruimte voor werd 
stofje voor stofje helemaal om-
ringd door grijze dons. De men-
sen keken niet meer verwach-
tingsvol naar een vroom meisje 
voorin de zaal. Ze prikten niet 
meer met hun ogen door de 
gebogen rug van Rosa. Alles in 
het kasteel was veranderd en 
tegelijkertijd hetzelfde gebleven. 
Alleen Rosa was veranderd. Het 
meisje met de blonde krulletjes 
wist niet meer waarvoor ze het 
allemaal deed. Ze kon de weg 
niet meer terug vinden. En ze 
wist ook niet dat ze opzoek was 
naar de kriebelende grasspriet-
jes en donzige eendjes in de wei 
met een Frys paard. Ze miste de 
glazen koepel met de punt die 

als een stolp haar veiligheid had 
gegeven tegen het gure weer 
van buiten. In de maagdelijke 
sprei van wit kant had ze zich 
helemaal kunnen opvouwen en 
werd ze warm. Nu was er alleen 
de snijdende kou van de nacht. 
Ze lag tegen een kale boom en 
bezat niets dan een besmeurde 
en gescheurde jurk die ooit zui-
ver wit was geweest.
 
In totale verwarring was Rosa 
aan haar winterslaap begonnen. 
Misschien kwam hierna de lente 
met nieuwe frisse blaadjes, maar 
misschien zou het altijd guur 
weer blijven. Het kleine meis-
je wist dit niet en zou het ook 
nooit eerder weten dan dat die 
dag zou zijn aangebroken.

TONNY VAN VLASTUIN IS TWEEDEJAARS 
STUDENTE LIBERAL ARTS AND SCIENCES 
AAN DE UNIVERSITEIT UTRECHT (UU) 
MET DE VRIJE HOOFDRICHTING DUUR-
ZAAMHEID & ETHIEK EN EEN MINOR AN-
TROPOLOGIE. ZE SCHRIJFT NOG STEEDS 
MET HAAR VLEKKERIGE VULPEN UIT 
GROEP 3.
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ik kwam te laat en blikte wazig in blikken
die blikkig terugwaasden. wat een blazige
wikken, dacht ik, en hé daar is gijsbert.
lekker kroelen, ik voelde me december
die als een satanisch broodrooster
uit zijn boterhamsneetjes een tosti
delft, als in een mijnschacht.
 
het adagium van madonna klonk even later:
kom in de groeve jongen, je gaat je loof
echt voor me proeven (of iets dergelijks). we
dansten, dansten en dansten en inderdaad we
polariseerden totdat de vloer zich voelde
alsof hij een vloer was die besmeurd was
met kots en bier en zweet en van die
glittertjes waarvan niemand ze werkelijk
tolereert behalve misschien jessica.
jessica, de trut. ik mag haar wel.
 
uiteindelijk was er mateloos dronkenschap 
en
de barmannen en -vrouwen schonken drab
naarmate de tijd later werd volgens mij.
we zouden het niet doorhebben, ja doei,
dus als cassavekroepoek etterde ik door

madonna’s adagium



de geluidsbarrière met herculisch geweld
en parkinsonische precisie, een kussende
sloopkogel die alle vrouwen liet instorten
als een bananenyoghurtdrink met koolzuur. 

op die kotsbierzweetglittervloer duvelden
we op onze tedere bipsen die zich soms
net jessica voelden, truttig, treurig, terig en
zichzelf, zoals jessica zich zelf vaak zal
voelen wanneer ze zich in de ogen kijkt,
in een spiegel of iets anders weerspiegelends
want anders is het voor haar (en menig
ander mens) niet haalbaar om zich in
de ogen te kijken. gijsbert viel ook.
 
het apocalyptische hoogtepunt van de avond
ontsproot uit de eenwording van bips en
dansvloer en in die wrange gewaarwording
vonden we de essentie van ons mensdom
in de laatste seconde van ons aardse bestand,
het besef dat alle materie identiek is en dat
we glitters en jessica moeten liefhebben
als onze anale kanalen en gijsbert. ravers
werden verpulverd door het omnipotente
licht van de here jezus christus de verlos-
kundige en het gaf een hemels sfeertje van as.

 de volgende ochtend viel de zon door het
gat dat jezus in de hemel had uitgehouwen.
op het kolkende conglomeraat van waterstof
en helium bakte ik een tosti, ontgonnen uit
boterhamsneetjes, en ik zwaaide naar gijsberts
verheven ledematen. ik voelde me madonna
met een als de hemel barstende koppijn
en vroeg me af:
 
is het een kater?
is het een symptoom van het einde der tijden?
nee.
het is een brainfreeze van de slush puppy.
 
en ik at de tosti.

THOM HAMER STUDEERT LIBERAL ARTS AND SCIENCES AAN DE 
UNIVERSITEIT UTRECHT (UU) MET ALS HOOFDRICHTING WIJS-
BEGEERTE 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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Dat het leven geen optelsom 
is van het geheel der delen, le-
ren we al bij de Schrijfacademie 
(kerncursus van LAS). Tijdens 
onze opleiding krijgen we een 
tipje van de sluier opgelicht die 
laat zien hoe verschillend men-
sen in het algemeen, maar we-
tenschappers in het bijzonder, 
denken over de wereld. Wat is 
waarheid en wanneer weet je 
nou eigenlijk echt iets? Wanneer 
is iets bewezen? Onze huidige 
wetenschap is gebaseerd op the 
big bang theory en de evolutie-
theorie, maar dat zijn nog geen 
waterdichte theorieën (ook al 
zijn ze erg waarschijnlijk). Veel 
dingen die we gebruiken, zijn 
niet waar of accuraat genoeg 
om eigenlijk te gebruiken, maar 
gebruiken we toch! Wat dan en 
waarom?

De tweedimensionale Atlas
LAS’ers zijn reislustige lui, dat is 
een ding wat zeker is. Jaarlijks 
vliegen we allemaal graag uit 
naar de uithoeken van de aard-
bol om op avontuur te gaan. 
Maar hoe ziet de wereld er ei-
genlijk uit? Dat is een probleem, 
omdat de aarde 
een bol is en elke 
kaart tweedi-
mensionaal. We 
zijn allemaal opgegroeid met 
de Mercator Map. Deze kaart-

projectie was in 
1569 ontwor-
pen door Merca-
tor (de Duitster 
Gerhard Kremer, 
1512-1594) in 
een tijd waarbij 
navigators de 
oceanen over 
zeilden in houten 
boten en sterren 
gebruikten als 
navigatie. Mer-
cator’s kaart-
projectie was 
vooral heel han-
dig vanwege de 
rechte lijnen die 
een constante 
kompasrichting 
aangeven. De 
Mercator Map is 
een cilindrische 
weergave van 
de aardbol (zie 
Figuur 1). Het 
grootste pro-
bleem met de 
Mercator Map is 
dat het in toene-
mende mate de landoppervlak-
tes vervormt hoe verder weg je 

van de evenaar 
af gaat. Het to-
tale oppervlak-
te van Afrika is 

namelijk bijna 19 miljoen km2 
tegenover de 1,2 miljoen km2 

die Groenland beslaat 

(zie Figuur 2). Op de kaart lijkt 
Groenland haast groter, maar 
is in het werkelijkheid bijna 20 
keer kleiner.

Je bent hierover in de 
war, zonder het te weten

Figuur 1

Figuur 2

Figuur 3

“MAAR HOE ZIET DE WE-
RELD ER EIGENLIJK UIT? 
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die Groenland beslaat (zie 
Figuur 2). Op de kaart lijkt 
Groenland haast groter, maar 
is in het werkelijkheid bijna 20 
keer kleiner.
Een andere manier om de 
wereld te projecteren op 
een kaart is middels de 
“Equal-Area”-projectie. Peter’s 
Map is er zo één (andere voor-
beelden zijn de Mollweide Map, 
de Eckert IV Map of Goode’s 
Homosoline Map). De Peters 
Map geeft dus een veel rea-
listischer beeld weer van hoe 
de oppervlaktes van bepaalde 
landen er werkelijk uitzien en 
helemaal in vergelijking met el-
kaar (zie Figuur 3). Groenland 
is maar een fractie van wat 
Afrika beslaat en Zuid-Ameri-
ka blijkt een stuk groter dan 
Noord-Amerika te zijn! Ben je 
nu erg in de war?

DEIRDRE MEURSING IS VIERDEJAARS 
STUDENTE LIBERAL ARTS AND SCIENCES 
(UU) MET ALS HOOFDRICHTING FILO-
SOFIE, ZE SCHRIJFT NU HAAR SCRIPTIE 
OVER KLIMAATVERANDERING EN VER-
ANTWOORDELIJKHEID. NAAST HET VER-
ZORGEN VAN DE LAYOUT VAN DE LAS-
POST, EEN STAGE OVER LEIDERSCHAO 
EN LOOPBAANORIËNTATIE BIJ LAS EN 
REDACTEURSCHAP BIJ DE FOCUS.

©Laura Williams
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De donkere maanden rond de 
zonnewende staan vanouds in 
het teken van lichtjesfeesten. 
We hebben Kerstmis met kaar-
sen, de jaarwisseling met vuur-
werk. De zonnewende vraagt 
nu eenmaal om feest. Ons te-
genwoordige kerstfeest met al 
zijn lichtjes was er al lang voor-
dat het Kerstmis ging heten. Het 
werd al ruimschoots voor het 
begin van onze jaartelling in het 
hele Romeinse rijk gevierd, als 
Saturnalia en later als het cen-
trale feest in de oorspronkelijk 
Perzische Mithras-cultus. 
Ook Azië kent vanouds 
lichtfeesten. Hindoes en 
Sikhs hebben in het late najaar 
hun grote Diwali feest, met 
overal lichtjes voor de ramen 
en bij de deuren, om de godin 
van de welvaart MahaLakshmi 
(echtgenote van Vishnu) binnen 
uit te nodigen. Boeddhisten (al-
thans van de Theravada variant, 
in Zuid-Oost Azië) zetten bij 
het grote Loy Krathong feest 
hun rivieren vol met drijvende 
lichtjes. En dan is er natuur-
lijk omstreeks eind januari het 
vermaarde Chinese nieuw-
jaarsfeest, met al zijn verlichte 
draken, de Chinese variant van 
onze beschermengelen. Want 
op 8 februari 2016 is het zo-
ver, dan begint in China het jaar 
4713, het jaar van de aap.

Verhalen die erbij horen, vor-
men de ‘uitleg’ van de werkelijk-
heid. In een creatieve omgang 
met de feiten scheppen ze in 

feite hun eigen werkelijkheid. 
Het land waar het christelijke 
kerstverhaal naar verwijst, was 
ook destijds, 2000 jaar geleden, 
al een chaos, een ‘failed state’ 
zouden we nu zeggen. In de 
periferie van het Romeinse Rijk, 
een kuststrook grenzend aan 
wat toen ook al Syrië heette. 
Met ook toen al overal diepe 
sporen van chronische oorlog 
en burgeroorlog, en een getrau-
matiseerde bevolking. Intussen 
strategisch een zeer gewilde 
strook land, en speelbal van 

grootmachten. Economisch en 
politiek een desolaat gebied, 
maar ook cultureel geheel de 
weg kwijt. Profeten, rijp en 
groen, trokken door het land, 
dreven in het voorbijgaan her 
en der demonen uit, één voor 
één, of hele kuddes tegelijk, 
en verkondigden routinematig 
het einde der tijden. Tientallen 
sekten, gewapende groepen, 
krijgsheren en grootgrondbe-
zitters, alles concurreerde met 
elkaar om aandacht, macht en 
invloed. En dat met alle mid-
delen: economisch, politiek, mi-
litair, religieus. Daar tussendoor 
veel buitenlandse Boots on the 
Ground, in dit geval vooral Ro-
meinse sandalen. Kortom: een 
zooitje.

Ondanks heel die chaos, die 
van het oorspronkelijke ‘kerst-
verhaal’ in feite de werkelijke 

achtergrond vormt, lukt het ons 
elk jaar weer om voor ons eigen 
kerstgebeuren een vreedzaam 
decortje op te bouwen, met 
een paar flarden van de oor-
spronkelijke ‘goede boodschap’, 
onder de inspirerende begelei-
ding van glossy magazines en 
feestelijk verlichte winkelcentra. 
Met stemmig verlichte kerst-
stallen, zingende engelen, aai-
bare herders, kerstbomen met 
kunstsneeuw en cadeautjes, en 
sinds driekwart eeuw met als 
anchorman van het festijn de 

geestelijk nogal beperk-
te figuur van Father 
Christmas, met dank aan 

Coca-Cola die hem voor ons 
verwekte. Als ik moest kiezen 
welk december-typetje ik het 
meest bedreigend vind voor de 
geestelijke volksgezondheid, de 
omstreden zwarte Piet of deze 
holle bolle nitwit, dan wist ik het 
wel.

Wij leven met en in onze ‘verha-
len’, onze redeneringen die be-
tekenis geven aan alles wat we 
doen of laten. Bij feesten, poli-
tieke besluiten of miskleunen, bij 
verklaarde loyaliteiten, bij per-
soonlijke inspiratie – echt of ge-
faket. Inmiddels hebben we ook 
voor onze eindejaarsfeesten 
een grabbelton vol mythologie 
en legendes, symbolen, codes 
en kerstversieringen, Christmas 
carols, voorbeeldvieringen en 
alternatieven waaruit geput kan 
worden voor de framing van 
ons eigen feestgevoel.

Het jaar van de aap
en andere toelichtingen bij de tijd

“EEN CURIEUS BEZIT, ZO’N GRABBELTON.”
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Een curieus bezit, zo’n grabbel-
ton. Iedereen kan er zijn eigen 
waarheid mee construeren. Zie 
het debat dat sinds half novem-
ber weer oplaaide rondom het 
zwart zijn van Zwarte Piet. In-
middels is het weer even over, 
want de Pieten vertrekken altijd 
weer op 6 december en dan 
ebt ook de opwinding weer 
even weg. De bont gekleurde 
Pieten van vorig jaar waren dit 
jaar Minions geworden, als feno-
meen bekend van internet en 
tv, althans voor de kenners. Ze 
passen op geen enkele manier 
in het klassieke Sinterklaasver-
haal en grootouders stonden 
er verloren bij, keken er vol 
onbegrip naar, terwijl ze door 
hun kleinkinderen werden bij-
gepraat. De wereld op zijn kop.
Intussen berust heel de Zwar-
te Pietendiscussie natuurlijk 
op drijfzand, omdat onze Sint 
en Piet in feite de Nederland-
se variant vormen van hoe in 
heel Europa en rondom talloze 
midwinterfeesten oude mannen 
met lange baarden langskomen, 
vaak ook op witte schimmels, 
steevast vergezeld van beweeg-
lijke zwarte figuren, als even-
zovele lokale culturele incarna-
ties van een oude Germaanse 
Odin-mythologie. Op een on-
bewaakt ogenblik halverwege 
de 19e eeuw is daar door een 
Nederlandse onderwijzer een 

fantasierijk kinderverhaal van 
gemaakt (Jan Schenkman, 1850, 
Sint Nicolaas en zijn knecht), 
en werden Odin en de zwarte 
vruchtbaarheidsgoden die hem 
vanouds vergezellen onherken-
baar verbouwd tot Sinterklaas 
en Zwarte Pieten. Zodat we nu 

met een hoogst onwaarschijnlijk 
verhaal zitten over een ogen-
schijnlijk al wat verwarde oude 
bisschop die onmiskenbaar de 
weg kwijt is – ‘die verdwaald 
is zeker’ – en niet zo’n beetje, 
en zodoende voortdurend met 
zijn paard bovenop op een dak 
terechtkomt, of all places, naar 
eigen zeggen op zoek naar een 
schoorsteen omdat hij meent 
in deze tijd van flatwoningen 
en stadsverwarming langs die 
weg te moeten communiceren 
met kinderen, die zelf hun ver-
langlijstjes al lang op Facebook 
uitwisselen.

Bij alles wat we doen of juist 
laten hoort wel het een of 
het andere verhaal, een toe-
lichting, een uitleg, een ratio-
nalisatie. Niet alleen over de 
achtergrond van onze feesten, 
ook over de ‘waarden’ achter 
‘onze manier van leven’, over 
de onderbouwing van politieke 
keuzen. Overal staan grabbel-
tonnen klaar, vol dogma’s en 
drogredeneringen, sprookjes en 
spookverhalen, bevlogen idea-
len, politieke fabels, commerci-
ele verleidingstrucs, al dan niet 
uit hun verband gerukte legen-
des en regelrechte lariekoek: en 
ze leiden ook onophoudelijk tot 
hoog opgaande quasi-discussies, 
vormen de bouwstenen voor 
lange ketens van opvattingen en 
misvattingen, politieke peptalk 
en ideologische prietpraat. De 
kersttoespraken en nieuwjaars-
redes stonden er look dit keer 
weer vol mee.
Drogredeneringen te over, sla 
de krant maar open. ‘Belasting-
verlaging schept banen’ (ook als 
het uit bezuinigingen komt die 
eerst duizenden banen heeft 
vernietigd?). ‘Moslims hebben, 
vanwege de Koran, een hekel 
aan ‘onze manier van leven’’ 
(ook al lijkt het erop dat ze 
zich graag en met velen aan de 
grenzen verdringen om zich in 

Europa te vestigen?). ‘Met flink 
wat bommen breng je ISIS wel 
op andere en betere ideeën’ 
(niettegenstaande het feit dat 
de ervaringen van de afgelopen 
15 jaar wel in een totaal andere 
richting wijzen?). En ‘Sinterklaas 
is eigenlijk een verkapt racis-
tisch feestje’ (inmiddels officieel 
bevestigd door de VN, en daar 
kunnen ze het weten want ze 
hebben een heuse commis-
sie-mensenrechten die discrimi-
nerende misstanden wereldwijd 
aan de kaak stelt, voorgezeten 
door Saoedi-Arabië).

Onderschat het belang van ver-
halen niet. Goede én slechte 
verhalen, postmodern aaneen-
geregen flarden van geschie-
denis, brokken emotie, onder-
buikgevoelens en opinies die 
als beschrijvingen worden ge-
presenteerd. Verhalen werpen 
uiteindelijk het licht – ook het 
valse licht – op de feiten, geven 
er betekenis en vertekening aan, 
en scheppen alom verwarring. 
Verhalen bepalen het beeld van 
de actualiteit, veel meer dan de 
feiten, ze filteren de lessen die 
wij uit het verleden bereid zijn 
te leren, kleuren onze visie op 
de toekomst. Verhalen, of ze 
luidruchtig worden uitgedragen 
door schreeuwende minderhe-
den dan wel aarzelend worden 
gewikt en gewogen door zwij-
gende meerderheden. Als men-
sen een verhaal voor werkelijk-
heid willen houden, dan wordt 
het werkelijkheid, althans in de 
consequenties. Aldus het Tho-
mas-theorema. Het wordt da-
gelijks bevestigd en geïllustreerd.

PROF. DR. HENK TIELEMAN STUDEERDE 
ECONOMIE EN PROMOVEERDE AAN DE 
VRIJE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. 
HIJ IS EMERITUS HOOGLERAAR AAN 
HET DEPARTEMENT FILOSOFIE EN RE-
LIGIEWETENSCHAP AAN DE UNIVERSI-
TEIT UTRECHT WAAR HIJ DE LEERSTOEL  
GODSDIENSTSOCIOLOGIE BEKLEEDDE.

“...HET FESTIJN DE GEESTELIJK 
NOGAL BEPERKTE FIGUUR VAN 
FATHER CHRISTMAS, MET DANK 
AAN COCA-COLA DIE HEM VOOR 
ONS VERWEKTE.”



“Kun jij geen groene dictator 
worden zodat al die milieupro-
blemen opgelost kunnen wor-
den?”. Deze vraag wordt mij, tot 
mijn verbazing, geregeld gesteld. 
Ik wimpelde dit doorgaans af als 
flauwekul, want ik ben een libe-
raal democraat. Maar, zo vraag 
ik mijzelf af, wat zou ik doen als 
ik dan toch dictator van Neder-
land zou zijn? Ik ben benieuwd 
of de mensen die mij die vraag 
stelden er nog steeds zo over 
denken na het lezen van mijn 
programma. Hier is het dan. 
Mijn dictatoriaal ideaal voor 
Nederland.
 
‘Nederland veganismeland!’, dat 
is mijn slogan. Ik begin daar-
om met het afschaffen van de 
veeteelt. De boeren en andere 
betrokkenen van de veeteelt 
krijgen een tijdelijk subsidie-in-
komen om te kunnen overstap-
pen naar een andere, moreel 
verantwoorde inkomstenbron, 
zoals zeewierteelt. Veganisme 
wordt van overheidswege ge-
promoot. Het instrumenteel 
behandelen van dieren wordt 
verboden, zoals proefdieren, 
diersporten en dierentuinen. 
Het doel van mijn dictatorschap 
is om de transitie te maken naar 
een duurzame samenleving die 
niet uitbuitend en onderdruk-
kend is en die oog heeft voor 
de morele blinde vlekken van 
het system. Het economische 
systeem moet passen binnen 
de draagcapaciteit van systeem 
Aarde. Dat wil zeggen dat de 
gemiddelde ecologische voe-
tafdruk van Nederland maxi-
maal 1 Aarde kan zijn, terwijl 
dat momenteel 3,7 Aardes is. 
Nederland wordt een circulai-

re steady state economie met 
zoveel mogelijk lokale produc-
tie. De landbouw wordt gron-
dig verduurzaamd naar zoveel 
mogelijk plantaardige perma-
cultuur. Onderzoeksinstituten 
helpen de passende technolo-
gie hiervoor te ontwikkelen. De 
consumptie van fossiele brand-
stoffen wordt snel en scherp 
afgebouwd door vervanging 
door duurzame energie én het 
inperken van de vraag. Er komt 
een hoge accijns op fossiele 
brandstoffen. Schiphol wordt de 
enige luchthaven en het vlieg-
verkeer wordt zoveel mogelijk 
ontmoedigd. Openbaar vervoer 
wordt gestimuleerd, net als fiet-
sen en wandelen. Deeltijdwer-
ken, ook in managementfunc-
ties, wordt aangemoedigd. De 
werkweek wordt verkort naar 
30 uur. Bladblazers en kärchers 
worden verboden. Nederland 
wordt een stuk stiller, donker-
der, rustiger, diervriendelijker en 
duurzaam.
         
Bron van inspiratie is Ernest 
Callenbach utopische roman 
Ecotopia (1975) en het ver-
volg daarop Ecotopia Emerging 
(1981) dat gaat over hoe de 
transitie naar een ecologische 
samenleving wordt gemaakt. 
Het is niet zo dat ik alles uit het 
boek wil invoeren. Het boek 
vormt een bron van inspiratie 
om te komen tot een duurza-
me, vreedzame en rechtvaardi-
ge samenleving waarin mensen 
zich zo goed mogelijk kunnen 
ontplooien.

Voorts wordt Artikel 23 uit de 
grondwet geschrapt. Er komt 
algemeen seculier onderwijs. 

Leerlingen doen aan permacul-
tuur en leren over voeding en 
smakelijk en gezond plantaardig 
koken. Duurzaamheid en het 
niet schaden principe staan cen-
traal in het onderwijs. Critical 
thinking, wetenschapsfilosofie 
en ethiek worden onderdeel 
van het onderwijs. Onderwijs 
propageert democratisch bur-
gerschap en begrip van en 
respect voor mensenrechten. 
Nederland wordt gelaïceerd. 
Jongensbesnijdenis wordt ver-
boden. Er komen strikte eisen 
aan huisisolatie. 10% van het 
BNP gaat naar – de meeste 
effectieve - ontwikkelingshulp. 
Onderzoek naar en stimulering 
van low impact living. Neder-
land stopt met wapenhandel en 
investering in wapenhandel. Er  
komt propaganda voor men-
senrechten; 10 december wordt 
een nationale feestdag. Net als 
22 april, de Dag van de Aarde 
en 4 oktober, Dierendag. De 
monarchie wordt afgeschaft. De 
gezondheidszorg is vrij toegan-
kelijk voor iedereen en is sterk 
preventief gericht. De overheid 
stimuleert lichaamsbeweging – 
geen roltrappen en weinig lif-
ten - en ontmoedigt producten 
met veel suiker en vet. Alcohol 
wordt ontmoedigd met actieve 
campagnes, omdat alcohol leidt 
tot veel verkeersslachtoffers, 
vandalisme en (huiselijk) ge-
weld. Auto- en motorsporten 
worden in verband met onno-
dige uitstoot van broeikasgassen 
verboden. 
         
Het spreekt haast voor zich dat 
ik als dictator zal leven volgens 
mijn eigen principes en dat ik 
mij niet in weelde zal baden. Ik 

Floris for President
Een filosoof als dictator
Waarschuwing: niet lezen als je licht geraakt bent!
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zal dus maximaal 30 uur werken 
en op 70% van inkomen van 
de minister-president. Wellicht 
vraag ik om een eco-model-
woning (Earthship) voor mij te 
laten bouwen, op eigen kosten. 
Ik zal 20% van mijn inkomen 
afstaan aan goede doelen om 
zoveel mogelijk leed in de rest 
van de wereld te besparen. Het 
werk van Peter Singer, zoals The 
most good you can do, worden 
actief gepropageerd. Singer zal 
gevraagd worden om staatsad-
viseur te worden.
         
De onderliggende filosofie van 
bovengenoemde maatregelen is 
het niet schaden principe toe-
gepast op alle voelende wezens. 
Als interim-dictator wil ik een 
transitie maken naar een niet 
schaden samenleving, dat wil 
zeggen een samenleving waarbij 
de vrijheid van het individu cen-
traal staat, maar waarbij er strin-
gent op wordt toegezien dat er 
geen andere individuen schade 
wordt berokkend. Nederland 
wordt een land dat denkt vanuit 
slachtoffers. Als tweede, secun-
dair, principe is er het principe 
van brede zelfontplooiing. Er 
wordt getracht de samenleving 

zo in te richten, binnen het mo-
rele niet schaden kader –dat 
elk en ieder individu zich zoveel 
mogelijk kan ontplooiing in zijn 
of haar eigen gewenste richting. 
De staat bewaakt primair de 
morele grenzen van het niet 
schaden principe, dat wil zeggen 
dat individuen geen schade kun-
nen en mogen berokkenen aan 
andere voelende wezens hoe 
ver weg ook in plaats, tijd of 
afstamming. Binnen dit morele 
kader, faciliteert de overheid de 
ontplooiingsmogelijkheden van 
individuen zodat er voor ieder-
een mogelijkheden zijn.
         
Binnen dit morele niet schaden 
kader is er ruimte voor demo-
cratie en het (kapitalistische) 
economische systeem. Het fun-
damentele tekort van de libe-
rale democratie is dat het blind 
is voor de schade die wordt 
berokkend aan slachtoffers die 
geen stem hebben. Als dicta-
tor geef ik de onmondigen een 
stem. Ik ben een meta-dictator 
die de morele kaders schept 
die in het democratische pro-
ces niet kunnen worden gesteld 
omdat de meerderheid kiest 
voor het individuele eigenbe-

lang en geen oog heeft voor 
de slachtoffers van het systeem. 
Ten tijde van verkiezingen kiest 
de overgrote meerderheid voor 
het korte termijn eigen belang 
en daarom is de Partij voor de 
Dieren - de enige partij die niet 
opkomt voor egoïstische eigen-
belang en opkomt voor dieren, 
toekomstige generaties en de 
mensen in Verweggistan die lij-
den onder onze (immorele) 
keuzes - slechts met 2 van de 
150 zetels in het parlement ver-
tegenwoordigd.
 
Het zal niet gebeuren. Ik zal 
geen welwillende groene dic-
tator worden. De dierenholo-
caust blijft derhalve dagelijks 
doorgaan, met jullie zelf als 
dierennazi’s. Jullie gaan naar de 
Filistijnen – en ik daarbij -, al on-
derdrukkend en uitbuitend. Jul-
lie zijn immorele monsters. En 
jullie zullen niet uit jezelf kiezen 
voor iemand die jullie moreel 
in bedwang houdt. De verlos-
sing was nabij, maar jullie kiezen 
voor het kortzichtige immorele 
eigenbelang.
 
Zonde. Ik ging er haast in gelo-
ven.

DR. FLORIS VAN DEN BERG DOCEERT 
MILIEUFILOSOFIE AAN DE UNIVERSITEIT 
UTRECHT EN IS OVERTUIGD ATHEÏST EN 
VEGANIST.



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 uit te 
vogelen wat je hier voor je ziet. 
Het antwoord zal verschijnen 
in de volgende LASpost

Oorlog, chaos, verwarring, 
mentale ziektes, vergeetach-
tigheid, drukte: de wereld van 
de mens kan behoorlijk warrig 
zijn. Maar niet alleen de men-
sen, ook de natuur kan ver-

warrend zijn. Dan heb ik het 
niet over opwarming van de 
aarde of andere natuurram-
pen. Maar juist over de kleine 
wonderen die terug te zien zijn 
in de natuur: het lichtspel van 
de zon door het bladerdek van 
een bos, bomen die al duizen-
den jaren op deze aardbodem 
overleven of iets zo simpel als 
sneeuw dat de wereld lijkt te 
kunnen bedekken in een rose 
gloed en een laagje stilte. 
De natuur heeft soms zo haar 
prachtige eigenaardigheden. 
Zo ook hier. Weet jij wat het is 
dat moeder aarde op deze foto 
voor ons in petto had? 

In de vorige editie van de LAS-
post was de kleurrijke trap van 
naar het Lincoln Park in San 
Francisco te zien van 52 tre-
den.

JOOST STUDEERT LIBERAL ARTS AND 
SCIENCES EN BEZIT EEN ONEINDIGE 
HOEVEELHEID AAN KENNIS. DAARNAAST 
HEEFT HIJ EEN VOORLIEFDE VOOR ZA-
KEN DIE VRAGEN OPROEPEN. BEIDE EI-
GENSCHAPPEN ZET HIJ GRAAG OPTIMAAL 
IN VOOR DE LASPOST.

Joost mag het weten



Ook dit jaar weer organiseert 
de ‘geelste supermarkt van Ne-
derland’ het zogenaamde ‘doe 
mee en doneer een diner’. Jum-
bo probeert ons te stimuleren 
om tijdens deze kerstdagen ook 
eens te denken aan de mensen 
die het moeilijk hebben in de 
maatschappij. Een hoogstaand 
streven van deze grootgrutter.

Waarschijnlijk zal het bij de Jum-
bo in Geldermalsen of een an-
dere willekeurige plek met een 
AZC storm lopen met donaties. 
Op deze plekken viert de kerst-
gedachte hoogtij en heeft men 
graag iets over voor de minder-
bedeelden. Wat zijn wij Neder-
landers toch een nobel volkje.

Maar als we echt zo nobel zijn, 
waarom dan al die angst voor 
de duizenden vluchtelingen die 
ons land binnen komen? Als er 
een groep mensen is die van de 
Jumbo een ‘doe mee en doneer 

een diner’-actie verdienen zijn 
het wel de vluchtelingen.

Maandenlang geterroriseerd 
en opgejaagd, maar zelfs in het 
‘nobele’ Nederland kunnen ze 
niet tot rust komen. Bespuugd, 
beschimpt en zelfs bestormd 
worden ze. En wij Nederlanders 
maar trots zijn op onze liefda-
digheid in de Jumbo.
Op dit soort momenten ver-
lang je eigenlijk terug naar de 
Eerste Wereldoorlog. In die tijd 
konden de vijanden, Frankrijk en 
Duitsland, tenminste nog geza-
menlijk de kerstgedachte vieren.

De groeiende xenofobie, gesti-
muleerd door jihadistisch ter-
reur, in Nederland zorgt ervoor 
dat we niet meer weten wat 
we moeten doen. We zijn dan 
misschien wel ‘at war’ met de 
jihadisten, maar laten we voor-
al niet in de war raken door 
de jihadisten. Laten we nuchter 

blijven en onze nobele Jum-
bo-gedachte schenken aan alle 
mensen, Nederlands of Syrisch, 
Christen of Moslim. Dat is de 
werkelijke kerstgedachte.

PIETER KOLSTEE ZIT NU IN ZIJN DERDE 
JAAR VAN LAS EN VOLGT DE HOOFDRICH-
TINGEN INTERNATIONAL STUDIES EN 
INNOVATIEMANAGEMENT. LOGISCHERWIJS 
LIGGEN OOK HIER ZIJN INTERESSE. HIJ 
VINDT HET INTERESSANT OM NAAR HET 
HUIDIGE CONFLICT IN HET MIDDEN-OOS-
TEN TE KIJKEN, MAAR OOK HISTORISCHE 
EVENEMENTEN ZOALS DE TWEEDE WE-
RELDOORLOG HEBBEN ZIJN FASCINATIE. 
DAARNAAST HOUDT HIJ OOK VAN ALLE 
SOORTEN GADGETS, GROOT OF KLEIN, 
NUTTIG OF NUTTELOOS. EN ALS LAATSTE 
BESCHOUWT HIJ ALLES MET EEN GEZON-
DE DOSIS HUMOR EN HOLLANDSE NUCH-
TERHEID.

Is 
het 
nobele 
Nederland 
in 
de 
war?
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Lieve LAS’ers,

Als je UUMUN zegt, raken veel 
mensen in de war. Wel eens van 
gehoord, maar wat het precies 
is? Geen idee! En dat terwijl het 
juist veel LASsers zou aanspre-
ken. Graag vertel ik jullie over 
mijn jaar bij Utrecht University 
Model United Nations (ook wel 
UUMUN in de volksmond ge-
noemd).

 In mei 2015 ben ik uitgekozen 
om met 16 andere studenten, 
mij toen nog volkomen vreemd, 
een jaar lang te gaan debatteren 
over politieke en maatschappe-
lijke vraagstukken. Een jaar bij 
UUMUN bestaat eigenlijk uit 
twee delen, allereerst bereid je 
je samen met de delegatie voor 
op de Verenigde Naties simula-
ties in Cambridge en Harvard 
waaraan je deelneemt. Dit doe 
je door iedere woensdagavond 
en vaak op zaterdag te trainen 
in speech-, schrijf-, en lobbyvaar-
digheden. Naast het trainen en 
de deelname aan de conferen-
ties worden er door de stichting 
UUMUN verschillende evene-
menten georganiseerd zoals de 

Race to Diplomacy, UUMUN 
Academy en open trainingen. 
Ook is iedere delegatie steeds 
opnieuw verantwoordelijk voor 
de eigen financiering. Het leuke 
is dan ook dat je alles wat je 
doet zelf mogelijk maakt. 

Nadat we in mei waren gese-
lecteerd hebben we tot aan de 
zomer vooral veel leuke dingen 
gedaan om elkaar beter te leren 
kennen. Na de zomer zijn we 
hard gaan trainen. Half novem-
ber zijn wij voor een week ver-
trokken naar de mooie Engelse 
stad Cambridge, geroemd voor 
haar goede universiteit. Hier 
werden in verschillende comi-
tés zoals de Veiligheidsraad, de 
Economische en Sociale Raad 
en de algemene vergadering, de 
landen El Salvador, Syrië, Nigeria 
en de Democratische Repu-
bliek Congo vertegenwoordigd. 
Na een middagje sightseeing 
hebben wij ons voor twee volle 
dagen opgesloten op de Uithof 
van Cambridge om ons nog op-
timaal voor te bereiden op de 
conferentie die komen ging. Op 
vrijdag was het zo ver, na een 
officiële openingsceremonie in 

één van de oudste gebouwen 
van Cambridge kon het echte 
comitéwerk beginnen. Met een 
groep van 15 tot 35 studen-
ten die allen een ander land 
vertegenwoordigden diende 
men een oplossing te vinden 
op internationale problemen. 
In drie dagen werd er intensief 
gedebatteerd en gelobbyd en 
ondertussen aan een resolutie 
gewerkt die aan het einde ho-
pelijk zou worden aangenomen.
Ik mocht de Democratische 
Republiek Congo vertegen-
woordigen in the Committee 
on the Peaceful Uses of Outer 
Space. We zouden het gaan 
hebben over de controle op 
anti-satelliet wapentechnologie 
en de legale- en milieu aspecten 
van ruimte afval. Twee moeilijke 
technische onderwerpen, zeker 
aangezien ik nog nooit iets over 
de ruimte had geleerd. Toch was 
het super interessant en heb-
ben we uiteindelijk een resolu-
tie aangenomen waarmee de 
meeste landen het eens waren.

Naast de intensiviteit van de 
conferentie zelf, was het Harry 
Potter gehalte hoog, met een 
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formal dinner in wat serieus de 
zaal van Zweinstein had kun-
nen zijn. ’s Avonds waren er 
vette club nights of onbeperkte 
drankjes op de diplomatic drink. 
Het was echt supervet om met 
studenten van over heel de 
wereld te debatteren, schrijven, 
maar ook gewoon te chillen en 
drinken. 

Twee februari vliegen we al-
weer naar New York, waar we 
in een weekje verschillende din-
gen gaan bezoeken, om daarna 
door te gaan naar Boston voor 
de Harvard conferentie. Dat 
wordt nog even spannend en 
hard werken, maar ik kijk er in-
tens naar uit.

Voor mij is UUMUN echt een 
kans die ik heb gekregen waar 
ik niet alleen dingen heb geleerd 
die me voor de rest van m’n le-
ven van pas gaan komen maar 
ook waardoor ik op de vetste 
plekken ben gekomen en goede 
vrienden heb gemaakt.
Als je geïnteresseerd bent in 
internationale politiek of vraag-
stukken, je graag wil leren spee-
chen en lobbyen en je gewoon 

op zoek bent naar een nieuwe 
uitdaging kan ik dit je zeker aan-
raden.

Je hoeft geen near-to-native En-
gels te kunnen, zolang je meer 
kunt vertalen dan cats and dogs. 
Begin mei zijn de selecties al-
weer en komt er voor mij he-
laas al een einde aan dit gave 
jaar. Voor nu moet je vooral 
even onze facebook liken om 
op de hoogte te blijven. Blok 
30 maart en 2 april in je agen-
da, dan organiseren wij namelijk 
onze eigen MUN en kan je van 
dichtbij meemaken hoe het in 
z’n werk gaat.

MARTHE VAN VUGT ZIT IN ALWEER HAAR 
3E JAAR LAS EN IS NOG STEEDS HEEL TE-
VREDEN MET HAAR KEUZE. ZE DOET DE 
HOOFDRICHTING SOCIALE GEOGRAFIE EN 
EEN MINOR CONFLICT STUDIES. VOLGEND 
JAAR NEEMT ZE GELUKKIG NOG GEEN AF-
SCHEID MAAR GAAT ZE EEN HALF JAAR 
OP EXCHANGE NAAR CALIFORNIË OM 
DAARNA HAAR SCRIPTIES TE SCHRIJVEN. 
NA HAAR STUDIE WIL ZE IETS GAAN DOEN  
MET MENSEN, INTERNATIONALE POLI-
TIEK, MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUK-
KEN OF CONFLICT.
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Belfast, de hoofdstad van 
Noord-Ierland, staat niet persé 
bekend als een fantastische va-
kantiebestemming of exotische 
Erasmus-uitwisselingslocatie. Ik 
ging er tóch heen, omdat dit de 
plek is waar zich 20 jaar geleden 
de Troubles* afspeelden. Naast 
mijn academische interesse in 
een voormalig oorlogsgebied 
bleek dat het conflict hier nog 
aanwezig is op meer plekken 
dan enkel in de collegezalen. 
Het bleek in de pubs, school 
en het nieuws nog regelmatig 
onder de oppervlakte een aan-
zienlijke invloed te hebben. 

Tijdens de pubcrawl in de eer-
ste week dat ik hier was, raakte 
ik en een vriendin aan de praat 
met twee heren uit de stad. 
We hadden bijna hun pooltafel 
ingepikt en daar waren ze niet 
al te blij mee. Toen bleek de 
heren niet Noord-Iers waren, 
maar Italiaans en Nederlands, 
werden we snel vergeven. Ze 
legden ons uit hoe het systeem 
om een pooltafel te krijgen in 
de kroeg werkte en wij vroegen 
om meer toeristische tips. Onze 

pubcrawlgroep wilde echter 
verder naar de volgende kroeg. 
We nodigden onze kersverse 
nieuwe vrienden uit, en die wil-
den best mee. Ze moesten wel 
eerst weten waar we precies 
heen gingen. Toen we de naam 
gaven van onze volgende kroeg 
vertelden ze dat ze toch beter 
niet mee konden: dat was een 
katholieke kroeg en daar zou-
den zij niet welkom zijn. Erg 
vreemd maar helaas, wij gingen 
door naar de volgende kroeg 
waar het bier precies hetzelfde 
smaakte. 

De volgende keer dat ik me 
verbaasde over de erfenis van 
het conflict in Noord-Ierland 
was tijdens mijn Franse les. We 
moesten een simpel gesprekje 
aanknopen met onze buurman/
buurvrouw en de voorbeeld zin 
was:  “Est que tu es anglais?” – 
Ben je engels? Voor mij een sim-
pele vraag: “Non, je suis hollandai-
se”, maar mijn buurman had er 
meer moeite mee. Stamelend 
en hakkelend in het Frans pro-
beerde hij uit te leggen dat het 
niet echt een makkelijke vraag 

was om in het Frans te beant-
woorden. Hij schakelde over 
naar Engels:  “Not really english or 
irish, I am Northern Irish, which is 
something in between.” (Btw: Tip 
voor aankomende uitwisselaars: 
ga niet nog een andere taal le-
ren dan die van het land waar 
je woont. Het enige dat ik hier 
heb geleerd, is hoe ik Frans kan 
praten met een Engels accent). 

Na deze ontmoetingen en na 
meer colleges over het conflict 
zag ik steeds meer de manieren 
waarop het conflict nog zicht-
baar was. 1) Een paar weken 
geleden waren hier de diplo-
ma-uitreikingen en in plaats van 
de Union Jack liet de universi-
teit een vlag wapperen van de 
school. De Union Jack of Ierse 
vlag zou niet door iedereen 
gewaardeerd worden. 2) In 
kroegen wordt regelmatig sport 
uitgezonden. Een paar maan-
den geleden was de wereld 
cup voor rugby. Het VK is dan 
verdeeld in England, Scotland, 
Wales, maar er is geen Noord-
Iers team. De Noord-Ieren 
spelen mee met de Ieren en in 
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spelen mee met de Ieren en in 
de kroegen wordt er ook luid 
gejuicht voor het Ierse team. 3) 
De conciërge vond een keer 
een verdacht pakketje voor het 
raam van een huisgenoot en 
belde de beveiliging. Zij verwij-
derde het pakketje en maakte 
het open om er zeker van te 
zijn dat het geen bom was. Het 
was voor een jarige huisgenoot 
en bevatte muffins en cadeau-
tjes. En er zijn nog vele andere 
momenten geweest waar ik nu 
niet verder over zal uitweiden.
De nasleep van het conflict op 
dat niveau is echter te overzien, 
het zijn grappige anekdotes en 
cultuurverschillen. Je hoeft je in 
Belfast absoluut niet onveilig te 
voelen. Dat wil nog niet zeggen 

dat het probleem nu helemaal 
is opgelost. In augustus heeft de 
moord op een oud IRA lid het 
parlement laten vallen. Het veto 
recht heeft liberalisering van 
de abortuswetten af weten te 
houden en geleid tot de recen-
te uitspraak van de rechtbank 

dat de wetten in Noord-Ierland 
momenteel tegen de mensen-
rechten indruisen. Het referen-
dum of de Brexit zal ook grote 
invloed hebben op de toekomst 
van de Ierland/Noord-Ierland 

relaties en daarmee op de po-
litiek en het conflict. 

Kortom: het gewelddadig con-
flict is grotendeels voorbij, maar 
om politiek, cultureel en sociaal 
vooruit te komen zal er hier 
nog veel moeten gebeuren. Po-

litieke partijen zullen moeten 
stoppen met zich te profileren 
als unionist/nationalist en de 
burgers zullen de stap moeten 
nemen om niet meer te stem-
men op deze gesegregeerde 
partijen. Er kan ook nog veel 

vooruitgang geboekt worden 
in het onderwijs. Momenteel is 
90% van de scholen katholiek 
of protestant. Het is een inte-
ressant land waar politiek de 
komende jaren nog veel zal ge-

* De Troubles is een conflict dat 
woedde in Noord-Ierland van 
eind jaren 60 tot ’98. In tegen-
deel tot wat vaak gedacht wordt, 
gaat het conflict niet over geloof 
maar over nationaliteit. De kam-
pen vallen grofweg in te delen in 
de katholieke Iers-gezinden – de 
nationalisten en de Protestantse 
Brits-gezinden – de unionisten. 
Ongeveer 300 jaar geleden ver-
overde Groot-Britannië Ierland en 
verhuisden Schotten en Britten 
naar het andere eiland. Ze ves-
tigden zich vooral in het Noorden. 
Na vele mislukte pogingen, lukte 
het de Ieren in 1921 om zichzelf 
uit te roepen tot de Free Irish 
State. Het eiland hoorde met uit-
zondering van Noord Ierland niet 
meer bij het Verenigd Koninkrijk. In 
Noord-Ierland voelden de unionis-
ten zich bedreigd, zij wilden graag 
onderdeel blijven van het konink-
rijk en ook bestuurd worden van-
uit Westminster in plaats van Bel-
fast of Dublin. Om hun dominante 
positie, die zij op dat moment 
hadden veilig te stellen, discrimi-

neerden zij hun katholieke nati-
onalistische landgenoten op het 
gebied van huisvesting, banen en 
inspraak. Zo werd de stad (Lon-
don)Derry, waar een meerderheid 
aan nationalisten woonde in poli-
tieke districten opgedeeld die ver-
zekerde dat de unionisten toch de 
meerderheid zouden winnen. Eind 
jaren 60 kwamen de nationalis-
ten hiertegen in opstand onder 
het mom van de mensenrechten-
beweging die wereldwijd gaande 
was. Na veel geweld en veel on-
derhandelingen zagen zowel de 
nationalisten als de unionisten in 
dat ze hun doelen niet zouden 
bereiken met geweld. Het resul-
taat was de Good Friday Agree-
ment waarin werd afgesproken 
dat Noord-Ierland onderdeel zou 
blijven van Groot-Britannië totdat 
de meerderheid van de inwoners 
via een referendum zou stemmen 
om een onderdeel van Ierland te 
worden. Het politieke stelsel werd 
omgegooid; alle ministeriële po-
sities moesten verdeeld worden 
tussen unionisten en nationalisten 

en elke partij kan tegenwoordig 
een veto uitspreken over een wet 
die hun rechten als minderheid 
bedreigd. Ondanks dat het gewel-
dadige conflict op de grote schaal 
voorbij is, staan er nog Peace 
Walls in Belfast tussen de protes-
tante en katholieke buurten om 
opstootjes te voorkomen. 

Bronnen: feitelijke info over de 
Troubles staat op Wikipedia en in 
heel veel artikelen die ik heb gele-
zen. De ervaringen zijn persoonlij-
ke participerende observatie. Het 
nieuws komt uit de Guardian. Als 
je meer wil weten raad ik Google 
aan – altijd een topper. 

JULIA MATSER IS VIERDEJAARS LAS’ER EN 
BEVINDT ZICH TOT FEBRUARI IN BELFAST 
WAAR ZE POLITIEKE VAKKEN VOLGT. ALS 
ZE LATER GROOT IS WIL ZE DE WERELD 
REDDEN, MAAR HET IS NOG ONDUIDE-
LIJK VAN WELK PROBLEEM PRECIES. DE 
KANSHEBBERS OP DIT MOMENT ZIJN KLI-
MAAT, CONFLICT, VLUCHTELINGEN, ONGE-
LIJKHEID EN SOGGEN. 
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Elke week verschijnen er berich-
ten in kranten, in het nieuws en 
op sociale media over de enor-
me stroom vluchtelingen die uit 
Syrië komt en veiligheid zoekt in 
Europa. Veel mensen hebben er 
een mening over. Sommigen van 
ons willen medemenselijkheid 
tonen en deze mensen een vei-
lige plek aanbieden. Sommigen 
willen dat ons eigen leven niet 
verandert door de komst van 
deze mensen. 

Grenzen dicht, steunacties voor 
vluchtelingen of  integratie, deze 
woorden hoor ik steeds om mij 
heen. Als nieuwe GroenLinkse 
jongere (oftewel DWARSser) 
had ik pas een vergadering met 
een Syrische vrouw. Ik noem 
haar nu Laila om haar privacy 
te beschermen. Laila is geen 
vluchtelinge maar werkt voor 
de UNHCR, het vluchtelin-
genbureau van de VN. Deze 
meeting heeft mijn ideeën over 
vluchten en vluchtelingen danig 
beïnvloedt. 

Allereerst maakte Laila met ver-
halen die ze had gehoord van 
de mensen waar ze mee werkt 
pijnlijk duidelijk hoe erg de Sy-
rische burgers en hun buren 
lijden. Syriërs die in het gebied 
wonen dat onder controle van 
IS staat, krijgen niet alleen een 
terroristisch regime maar ook 
dagelijkse bombardementen te 
verdragen. Voor hen is het bijna 
dagelijkse kost dat een familielid, 
vriend of kennis overlijdt. Het 
is  dus niet gek dat zij op zoek 
gaan naar een plek waar ze ge-
woon kunnen leven. Een van de 
schokkendste dingen die Laila 

vertelde, was dat sommige Sy-
riërs zelfs vluchten naar Soedan. 
Soedan… Ik stond perplex, dit 
is een onrustig ontwikkelings-
land! 

Echter, Laila had niet alleen ne-
gatieve verhalen te vertellen. 
Een van de dingen die haar 
organisatie UNHCR doet is 
Refugee Resettlement. Dit is 
een heel andere manier van 
vluchten. Het houdt in dat een 
persoon zich kan aanmelden als 
vluchteling en een proces ingaat 
waarbij een nieuw thuisland 
voor hem of haar wordt ge-
zocht, waar hij veilig en geïnte-
greerd kan wonen. Dit betekent 
wel dat er vele interviews en 
onderzoeken met en naar deze 
persoon worden gedaan. 

Het proces is nu dus te tijdro-
vend, maar het idee erachter 
vind ik geweldig. Door voor de 
grens te bepalen waar iemand 
een goed nieuw bestaan zou 
kunnen opbouwen en deze 
persoon vervolgens op een 
vliegtuig te zetten wordt zoveel 
ellende bespaard. Ten eerste is 
het duizend keer veiliger dan in 
een boot de Middellandse Zee 
oversteken. Verder is de kans zo 
veel kleiner dat de vluchteling 
in de problemen komt in het 
nieuwe land omdat deze zich 
niet aan zou kunnnen aanpassen 
aan de omstandigheden daar.
Refugee Resettlement is in het 
geval van Syrië nu helaas maar 
beperkt bruikbaar. De aanvraag 
duurt lang omdat de ontvan-
gende landen eisen stellen aan 
wie ze binnenlaten. Ze willen 
zeker weten dat de vluchtelin-

gen niet crimineel of geradica-
liseerd zijn en dat zij het beste 
land voor deze persoon zijn. 
Ook hanteren bijna alle ont-
vangende landen een quota van 
hoeveel vluchtelingen de UNH-
CR per jaar mag aandragen. 

Ondanks alle bezwaren doet 
deze aanpak mij filosoferen hoe 
we dit beter kunnen implemen-
teren. Als de quota omhoog 
gaan, dan komen er misschien 
wel minder bootvluchtelingen. 
Met meer geld, meer man-
kracht en een betere strategie 
moet het ook mogelijk zijn het 
aanvraagproces te verkorten. 
Daarnaast moeten we iets be-
denken waardoor de mensen 
die hun onveilige thuis verlaten 
ergens daar dichtbij, waar het 
redelijk veilig is, tijdelijk worden 
opgevangen, om vervolgens via 
Refugee Resettlement zo snel 
mogelijk naar een nieuw land 
te kunnen. Voor zover dat nog 
niet gebeurt, kunnen we dit 
ook doen met de vluchtelingen 
die in Griekenland en andere 
Zuid-Europese landen aanko-
men. 

Refugee Resettlement was mij 
voor het gesprek met Laila niet 
bekend, en ik denk dat dat voor 
meerdere mensen geldt. Nu is 
het een lang en moeilijk proces, 
en dat zal het misschien ook blij-
ven, maar ik vind het de moeite 
waard om erover na te denken 
en in te investeren. Misschien 
iets voor de wereldverbeteren-
de LASsers…
ANNE VAN GEMST IS TWEEDEJAARS 
LAS’ER EN DOET EEN HOOFDRICHTING 
INTERNATIONAL STUDIES.

Veilig vluchten met de 
UNHCR
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De vluchtelingenstroom uit on-
der andere Syrië en Irak is zo-
wel een hot topic alsmede een 
onderwerp dat perfect aansluit 
bij het thema van deze LASpost. 
Er bestaan veel (vrijwilligers)ini-
tiatieven die vluchtelingen pro-
beren te helpen, waarvan De 
Warmtekaravaan er een is. 

Zij zijn in december 2015 twee 

keer afgereisd naar Calais en 
Duinkerke. Om een zo volledig 
mogelijke kijk te bieden op hun 
ervaringen zijn er in deze LAS-
post twee artikelen opgeno-
men; de een geschreven vanuit 
vrijwilligers-perspectief, de an-
dere vanuit het perspectief van 
een vluchteling. 
Een tweeluik over het vluchte-
lingenprobleem.

Vluchtelingen
tweeluik
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Ik ben Ahmed al-Zabib. In het 
vluchtelingenkamp waar ik 
woon kennen ze me als 'Eddie'. 
Die naam heb ik mijzelf aange-
meten. Ik denk dat die naam 
dingen in Engeland een stuk 
makkelijker maakt.
 
DAESH Vannacht hoorde ik 
gestommel en geroep in de tent 
naast die van ons. Het klonk als-
of iemand vlakbij mijn hoofd uit-
roepen van schrik slaakte. Daar-
na hoorde ik gescheld en even 
later gesnik. Ik werd er wakker 
van. Maar dat is niet zo heel gek. 
Het tentdoek van onze buur-
man raakt dat van ons - net als 
drie andere tentjes - dus elk 
geluid hoor je. Het gesnurk van 
mijn goede vriend Sahim is oor-
verdovend. Het doet me den-
ken aan de verroeste zaag die 
mijn vader vroeger gebruikte 
om bomen in stukken te zagen.
         
Sahim komt uit hetzelfde dorp 
als ik, niet ver van de Iraakse 
grens, dichtbij het oorlogsge-
bied. Toen ik en mijn familie nog 
in Irak woonden hoorden we 
geregeld knallen. Dan wisten 
we dat onze moedige Koer-
dische troepen het voor de 
zoveelste keer opnamen tegen 
de monsters van Daesh. Hier 
in Europa noemen ze hen ‘Is-
lamitische Staat’. Op een ge-
geven moment, in de zomer 
van 2015, werden de knallen 
steeds luider. Eén keer voelden 
we de grond onder het huis 
trillen, er verschenen kringen 
in mijn chai[RB1] . Toen heb ik - 
met goedkeuring van mijn vader 

- besloten om Irak te verlaten.
         
Nu zit ik hier, met mijn vrouw 
Aasera en mijn zoontje 
Abrahem. Abrahem is vier jaar 
oud. Ik geloof dat hier bijna 
drieduizend mensen wonen, 
maar het zijn er te veel om te 
tellen. Het zijn bijna allemaal 
Koerden. Er is veel saamhorig-
heid. Met mijn vrienden eten 
we 's avonds vaak samen in de 
keuken. Het is een grote witte 
tent die ook voor het sorte-
ren van kleren, dekens en ten-
ten wordt gebruikt. Ik woon er 
vlak naast. Het is er warm en er 
brandt licht. Het geschreeuw 
waarvan ik wakker werd had 
ook daarmee te maken. Mijn 
buurman bleek een elektrici-
teitskabel vanuit de keuken te 
hebben afgetapt. Misschien voor 
een kacheltje om zijn tentje te 
verwarmen, of het opladen van 
zijn telefoon. Er liep een draad 
van de keuken naar zijn tentje. 
Vannacht werd het ontdekt en 
mijn vriend Musar besloot om 
het door te knippen. Het was te 
gevaarlijk, zei hij.
 

MUSAR Ik ken Musar pas sinds 
ik hier twee maanden geleden 
aankwam, maar we zijn nu al 
goede vrienden. Hij regelt hier 
bijna alles. Hij heeft volgens mij 

zelfs gesproken met de politie-
agenten die de hele dag bij de 
ingang van het kamp staan. Hij 
regelt de distributie van goe-
deren en helpt bij de opbouw 
van tenten. 's Avonds laat, als 
bijna iedereen slaapt, zit hij met 
vrienden in de keuken om te 
praten. Soms maken ze muziek. 
Er is een man die viool speelt. 
Die treurige klanken afgewisseld 
met snelle hoge tonen, dat vind 
ik prachtig.
         
Als het al lang donker is maakt 
Musar met een paar mannen 
vaak een ronde langs de tenten 
van de ouderen en zieken. Ze 
delen dekens en water uit. Ik 
ben ook wel eens mee geweest. 
Hij heeft me verteld dat hij 
maar vier uur per nacht slaapt.
         
Ik hoorde een van de mannen 
die hier helpt - vrijwilligers noe-
men ze ze - zeggen dat hij een 
nacht op een boerderij, 20 ki-
lometer hier vandaan, geslapen 
had. Hij zag er gedoucht en fris 
uit. Ik heb Musar gezegd dat hij 
ook moet gaan, het zou hem 
goed doen. Hij wilde niet, de 
mensen hebben hem hier no-
dig, zei hij.
         
Er lopen hier mensen met 
twee verschillende gele hesjes 
aan. Soms komen ze met ons 
praten. Over hoe we het vin-
den om hier te wonen, of we 

genoeg te eten hebben. Maar ze 
lijken niet echt samen te wer-
ken. Dat vind ik raar, twee ver-
schillende groepen die dingen 
regelen, maar die niet samen-

1. Ahmed al-Zabib
In het vluchtelingenkamp waar ik woon kennen 
ze me als 'Eddie'.

“EÉN KEER VOELDEN WE DE 
GROND ONDER HET HUIS 
TRILLEN, ER VERSCHENEN 
KRINGEN IN MIJN CHAI”
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bie, die vaak naar Musar toe 
komt. Ik heb het gevoel dat hij 
haar niet zo mag. Musar heeft 
wel eens tegen me gezegd dat 
ze het leuker vindt om dingen 
te regelen dan dat de dingen 
voor ons geregeld zijn. Maar ik 
weet niet of dat waar is.

HET KAMP Bij de ingang, aan 
het begin van de hoofdweg, ge-
beurt het. Hier ontmoeten de 
mannen elkaar om te praten, 
hier spelen overdag de kinde-
ren. Als het niet regent tenmin-
ste. Hier wordt argwanend naar 
de politie gekeken, die iedereen 
controleert op de spullen die 
ze naar binnen brengen. Geen 
bouwspullen; alleen slaapspul-
len en eten. Soms laten ze in-
eens iedere vluchteling – en 
ook sommige vrijwilligers – hun 
voor en achternaam op een lijst 
zetten. Soms mag je gewoon 
doorlopen.
          
Hier scheren de mannen zich. 
De enige spiegel van het kamp 
hangt naast de ingang. Vlak er-

naast bevindt zich ook het eni-
ge punt waar er water uit een 
kraan komt. De vrijwilligers zeg-
gen ons dat we dat water niet 
moeten drinken. Ik laad hier 
elke dag mijn telefoon op, net 
als heel veel anderen. Er han-
gen stekkerdozen in een lange 
rij aan iets dat lijkt op een elek-
triciteitskabel. Bij mijn aankomst 
hier heb ik een simkaart gekre-
gen. Die gebruik ik om te bellen 
en te sms’en met mijn familie in 
Irak. Ze willen weten of ik al in 
Engeland ben en wanneer ik ge-
noeg geld heb verdiend om hen 
wat toe te sturen.
         
De ingang van het kamp ligt aan 
een straat. Daarachter, aan de 
andere kant van de straat, staan 
huizen. Daar begint de stad 
Duinkerke.
         
Naast de ingang staan de dou-
ches. Het water is koud en het 
is er vies, dus ik douche er ei-
genlijk nooit. Achter de dou-
ches is een gebied waar je niet 
moet komen. Door sommigen 

wordt het het ‘mafia-gedeelte’ 
genoemd. Anderen noemen 

het simpelweg niet, ze praten 
er niet over. Het enige dat ik er 
over weet is dat je er heen kunt 
als je naar Engeland wilt en geld 
hebt. Het eerste wil iedereen 
hier, dus dan bedoel ik vooral 
het tweede. Je kunt geld geven 
aan de mannen en dan regelen 
zij een datum en een tijd. Ze 
betalen de chauffeurs van de 
trucks die naar Engeland rijden. 
Nouja, dat weet ik niet zeker. Ik 
heb het niet geprobeerd en ga 
het ook niet proberen. Het is 
erg duur en heb ook gehoord 
dat het niet altijd helemaal goed 
afloopt. Dat risico wil ik mijn 
vrouw en zoontje niet laten lo-
pen.
 
De rest van het kamp ligt ver-

“ER LOPEN HIER MEN-
SEN MET TWEE VER-
SCHILLENDE GELE HES-
JES AAN.”
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spreid tussen de bomen van een 
bos en rond een grote modde-
rige open plaats. Ze hebben me 
verteld dat er hier huisjes ge-
bouwd zouden worden, voor-
dat wij er kwamen. Dan bedoel 
ik huisjes voor mensen die al 
ergens anders een huis hebben, 
dus om op vakantie te gaan. De 
bomen waren voor een deel 
al gekapt, en toen kwamen de 
eerste tentjes.
         
Het lijkt hier op sommige plaat-
sen wel een vuilnisbelt. Dat is 
ook het enige waarbij Musar 
niet betrokken is: opruimen. 
Ik weet niet waarom. Eerder 
was er een oudere man, een 
Koerd, die twee keer per week 
een opruimactie verzorgde 
in het kamp. Hij zat hier het 
langst van iedereen: zes maan-
den. Het is hem niet gelukt om 
naar Engeland te komen. Twee 
weken geleden heeft hij het 
opgegeven. Hij heeft nieuwe 
schoenen gekocht en is naar 
Duitsland vertrokken. Sindsdien 
is het kamp een steeds groter 

wordende chaos van tenten, 
kledingstukken, etensresten en 
dekens, vermengd met modder. 
De mannen en families die pro-
beren naar Engeland te komen 
laten hun tentje 's avonds ach-
ter. Ze weten immers niet of ze 
de volgende ochtend nog terug 
komen. Als dat niet het geval 
is, verdwijnt de tent vaak in de 
modder.
         
Gisteren gebeurde er iets bizars. 
We zaten om een klein vuur 
heen toen Musar opsprong. "Ze 
zijn er! Helpen, mannen", riep hij. 
Tientallen mensen liepen langs 
ons, de meesten met plastic 
tassen in de hand. Ik ontdekte 
dat het mensen uit België wa-
ren - 150, vertelde Musar - die 
het kamp kwamen opruimen. 
Zomaar uit het niets 150 men-
sen, die twee verschillende talen 
spreken, hun naam op een stuk-
je duct tape op de borst geplakt 
hebben, en die onze rotzooi op 
komen ruimen! We stonden 
eerst een paar minuten ver-
baasd en - ik geef het toe - ook 

enigszins argwanend te kijken, 
tot Musar ons wenkte. We heb-
ben de hele middag geholpen 
en het kamp is nu brandschoon. 
Aan het einde van de hoofdweg 
ligt een paar meter hoge stapel 
van al het verzamelde afval. 
Niemand weet 
hoe dat weer 
weg gaat, maar 
ik denk dat de 
overheid het 
wel op komt 
ruimen.
         
De mensen uit België waren erg 
vriendelijk en behulpzaam. Het 
voelde goed om het kamp op 
te ruimen. Ik vraag me af waar-
om dat niet vaker gebeurt. Ik 
denk dat we een leider nodig 
hebben die dat zegt. Zoals Mu-
sar. De mensen hier zijn vooral 
bezig met andere dingen, zoals 
eten en warme kleren verzame-
len.
         
Ik besteed veel tijd aan me zor-
gen maken over mijn vrouw en 
zoontje. Musar is hier alleen, 

“HET ENIGE DAT IK ER 
OVER WEET IS DAT JE ER 
HEEN KUNT ALS JE NAAR 
ENGELAND WILT EN GELD 
HEBT.”
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voor hem is het makkelijker om 
bezig te blijven. Maar over een 
maand of twee maanden gaan 
we naar een ander, beter kamp. 
Misschien dat het dan anders 
wordt.
 
SAHIM Het duurde gisteroch-
tend erg lang tot Sahim weer 
terug was. De laatste week 
heeft hij bijna iedere dag gepro-
beerd naar Engeland te komen. 
Met een hele groep mannen 
vertrekt hij 's avonds naar de 
tunnel vanaf Calais en 's och-
tends vroeg komen ze terug 
in het kamp. Misschien dat ze 
vandaag ook bij de haven ge-
probeerd hebben om naar En-
geland te komen, dacht ik. Elke 
dag vertrekken daar de veer-
boten die mensen uit Frankrijk 
overzetten naar Engeland. Er zijn 
veel mannen die dat proberen. 
Sahim kan dat, hij is alleen hier, 
zonder familie, zoals veel van de 
andere mannen. Voor mij is het 
lastiger. Ik kan het Abrahem niet 
aandoen om elke dag zo’n tocht 
te ondernemen.
         
Maar 's middags was Sahim nog 
steeds niet terug. 's Avonds ook 
niet. Toen ik bijna in slaap viel 
hoorde ik voetstappen naast 
onze tent. Ik ben snel uit de tent 
gestapt en heb hem omhelst. Hij 
had een grote glimlach op zijn 
gezicht. "Jammer, mijn vriend, nu 
ben je weer met ons", zei ik.
         
Sahim vertelde me dat hij 's 
middags al terug was in het 
kamp. Hij hoorde toen dat de 
flessen water in het kamp bijna 
op waren, en nam meteen de 
bus naar Duinkerke om water 
te kopen. Omdat er in Frankrijk 
's avonds blijkbaar geen bussen 
meer rijden, heeft hij het hele 
stuk terug te voet afgelegd. Hij 
vertelde me dat hij vijf uur gelo-
pen had, en vroeg me daarna of 
ik wat water wilde. Ik heb hem 
bedankt met een omhelzing en 

ben vervolgens snel mijn tent 
weer ingegaan. In de haast was 
ik vergeten laarzen aan te doen 
en ik stond tot mijn enkels in de 
modder.
         
De volgende dag kwam er een 
oranje busje het kamp in rijden, 
van de vrijwilligers die hier wer-
ken. Het zat vol met grote fles-
sen water en tassen met eten.

ENGELAND In Irak ben ik 
lang politieman geweest. Daar-
na werd ik eigenaar van een 
supermarkt, maar omdat we zo 
snel moesten vertrekken, heb 
ik die met veel verlies moeten 
verkopen. En sinds vier jaar ben 
ik voetbalcoach. Daar ben ik het 
meest trots op. In Irak is mijn 
team één keer de beste van de 
provincie geweest. In Engeland 
wil ik ook een team gaan coa-
chen.
         
Het draait allemaal om commu-
nicatie met de spelers. Ik weet 
minder van voetbal dan Mara-
dona, maar ik kan een speler wel 
in zichzelf laten geloven. Ik geef 
hem vertrouwen door eerst 
zijn mindere punten te noemen, 
en daarna te vertellen waarin hij 
wél het beste van het team is. 
Ik vraag hem dan zich daar op 
te richten, dat te gebruiken. Dat 
is mijn kracht, mijn geheime wa-
pen. Ik kan iemand laten denken 
dat hij er niks van kan, maar wel 
de potentie heeft om geweldig 
te worden, waardoor hij harder 
gaat werken.
         
Het grootste probleem van 
de meeste mannen - onge-
veer acht van de tien mensen 
is hier man, denk ik - is dat ze 
geen paspoort hebben. Zonder 
paspoort doen de mensen aan 
de grens ontzettend moeilijk. Ik 
heb gehoord dat het zonder 
paspoort zelfs in Engeland lastig 
is om werk te vinden. Maar zo 
moeilijk kan het toch niet zijn 

daar, denk ik? Er zijn mannen die 
in Engeland al familie hebben 
zitten, en veel van hen hebben 
al werk gevonden.
         
Ik spreek best goed Engels. Er 
zijn veel man-
nen in het 
kamp die niet 
zo goed Engels 
spreken als ik. 
Het liefst ga 
ik in Engeland 
werken bij een 
topclub om zo 
geld te verdie-
nen voor mijn vrouw, mijn zoon 
en mijn familie. Ik weet dat dat 
moeilijk kan worden, ik probeer 
reëel te blijven. Ander werk 
zou ik ook goed vinden. Maar 
ik merk tegelijkertijd dat de 
droom me op de been houdt. 
We hebben er al zo’n lange reis 
op zitten, we zijn er bijna. 
Engeland, here we come!

“TWEE WEKEN GELEDEN 
HEEFT HIJ HET OPGEGE-
VEN. HIJ HEEFT NIEUWE 
SCHOENEN GEKOCHT EN 
IS NAAR DUITSLAND VER-
TROKKEN.”
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ROY VAN DEN BERG HEEFT IN 2014 ZIJN 
BACHELOR LIBERAL ARTS AND SCIENCES 
MET HOOFDRICHTING NATUURWETEN-
SCHAPPEN EN INNOVATIEMANAGEMENT 
AFGEROND. NU VOLGT HIJ EEN PRE-MAS-
TER SOCIALE GEOGRAFIE EN PLANOLO-
GIE. DAARNAAST HOUDT HIJ ZICH BEZIG 
MET ONDER ANDERE DE WARMTEKARA-
VAAN, EEN PROJECT VAN STUDENTEN 
OM VLUCHTELINGEN TE VOORZIEN VAN 
WARME SPULLEN. IN DECEMBER ZIJN ZIJ 
TWEE KEER NAAR HET VLUCHTELINGEN-
KAMP IN DUINKERKE GEWEEST.
         
OM DE TALLOZE INDRUKKEN DIE DAAR 
VERKREGEN ZIJN GOED TE VERWERKEN 
IS DIT VERHAAL GESCHREVEN VANUIT 
DE FICTIEVE PERSOON AHMED. DE BE-
SCHREVEN GEBEURTENISSEN ZIJN GEBA-
SEERD OP DE WERKELIJKHEID, EVENALS 
DE OMSCHRIJVING VAN HET KAMP EN 
DE OVERIGE PERSONAGES. ALLEEN DE 
VOLGORDE VAN DE GEBEURTENISSEN 
– EN HOE DEZE ZICH VERHOUDEN TOT 
DE SPECIFIEKE PERSONAGES – IS AAN-
GEPAST.





2. THE WAR IS VER WEG, 
MAAR 300 KILOMETER VAN NEDERLAND ZIJN Z’N 
GEVOLGEN NIET TE MISSEN. 

“NOG ERGER dan de Jungle 
van Calais”, zo staat het vluch-
telingenkamp in Duinkerken 
bekend. Met een onderbuik vol 
spanning en nieuwsgierigheid 
reden we 20 december met 
onze busjeskaravaan naar het 
kamp toe. De verhalen die we 
vooraf hadden gehoord en de 
beelden die we hadden gezien 
hadden ons al enigszins voor-
bereid op het beeld dat we 
daar zagen, maar desalniettemin 
kwam het toch als een schok 
toen we met vuilniszakken 
vol dekens en eten de ‘hoofd-
weg’ van het kamp afstruinden. 
Hoofdweg is een overigens een 
behoorlijke overstatement - de 
weg bestaat uit een beetje grind 
gemixt met modder, dat door 
een voormalig stuk bos loopt. 
Dat bos is voor het grootste 
gedeelte weggekapt en heeft 
ruimte gemaakt voor honder-
den tentjes, waarin weggevluch-
te Koerden – families, jonge jon-
gens, vaders, moeders, van alles 
– nu wonen.  

De reden dat we die dag met 
onze zakken vol goederen door 
het kamp sjouwden, was omdat 
we een paar weken eerder een 
actie hadden opgezet onder de 
naam ‘de Warmtekaravaan’. Met 
wat vrienden, 5/6 van het ede-
le geslacht der LAS’ers, hadden 

we het gevoel dat we onze kun-
de en kennis moesten inzetten 
voor iets wat er echt toe doet 
en wat ons allemaal aan het hart 
gaat: de vluchtelingencrisis. Met 
onze achtergronden in religie, 
cultuur, rechten, conflict studies 
en geschiedenis voelden we een 
collectieve weerstand tegen de 
groepen mensen die het leven 
voor vluchtelingen onmogelijk 
maken, en een collectieve drang 
om daar wat positiviteit en hulp 
tegenin te brengen. Zodoende 
hebben we met wat facebook-
gestalk en miljoenen telefoon-
tjes naar o.a. het Rode Kruis, an-

dere NGO’s, kledingwinkels en 
vrijwilligers geld ingezameld via 
een crowdfundingactie, en een 
inzamelingsdag georganiseerd in 
het huis van oud-LASsers Roel 
en Sophia. Daar hebben we la-
dingen warme goederen zoals 
deken, jassen, en binnengekre-
gen, die we in 3 busjes en een 
auto hebben gepropt en daar-
mee zijn we een week later naar 

Duinkerken zijn gereden. 

Daar aangekomen zijn we eerst 
met onze spullen naar het sor-
teercentrum in Calais gegaan. 
Dit ‘centrum’ is uit de grond 
gestampt in een enorme loods, 
waar zo’n 30 mensen elke dag 
bezig zijn met het sorteren van 
kleding die wordt binnenge-
bracht. De gesorteerde kleding 
wordt vervolgens weer gedis-
tribueerd naar, zowel het kamp 
in Calais, als het kamp in Duin-
kerken. Toen we onze busjes 
hadden uitgeladen, bleek dat ze 
dringend nog wel wat handen 
konden gebruiken en zijn we 
tot na zonsondergang gebleven 
om te helpen met sorteren, be-
reiden van maaltijden voor de 
beide kampen (dat gebeurde 
daar ook in een enorme pop-
up keuken), sjouwen van dozen 
en inladen van busjes. 

De volgende dag besloten we 
met de dekens die we in onze 
busjes hadden laten liggen en 
ons ingezamelde geld dan echt 
naar het kamp in Duinkerken 
te rijden. Zo kwam het dat we 
ons zomaar bevonden in een 
volledig andere wereld, waar de 
hoofdweg een modderweg is, 
de supermarkt niet bestaat, sa-
nitair vies is en een tent als huis 
wordt gebruikt.

“WAAR DE HOOFDWEG 
EEN MODDERWEG IS, DE 
SUPERMARKT NIET BE-
STAAT, SANITAIR VIES IS 
EN EEN TENT ALS HUIS 
WORDT GEBRUIKT.”
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Hoe was het? Is de vraag die ik 
tig keer heb gehoord, toen we 
terugkwamen in Nederland. 
Het is moeilijk samen te vatten, 
maar ik heb het toch gepro-
beerd en hier komt’ie dan: 

We zijn de hele dag in het kamp 
gebleven en zijn blijven slapen 
in één van de twee grote hulp-
verlenerstenten, samen met de 
rest van de vrijwilligers die het 
kamp runnen. We hebben ge-
probeerd de vrijwilligers en de 
vluchtelingen te helpen waar 
we konden. Justin, Koen en Roy 
hebben ‘wegen’ a.k.a. grindpa-
den neergelegd tussen de ten-
ten door, zodat mensen niet 
bij elke stap hun schoen uit de 
modder moeten trekken, Laura 
en Dylan zijn twee dagen op 
zoek gegaan naar verhalen van 
mensen en legden die vast voor 
de camera. Vivian, Zina, Marjo-
lein en ik hebben sorteersys-
temen aangelegd in de tenten 
waar kleding, dekens, tenten en 
schoenen werden gesorteerd. 
Ik en Koen hebben geholpen 
met koken, Roy met het opbou-
wen van tenten en het kopen 
van eten en drinken – werk wat 
de vrijwilligers die daar elke dag 
zitten normaal doen. 

Dit voelde natuurlijk goed om 
te doen en het heeft ongetwij-
feld geholpen, voor zowel de 
vrijwilligers als de vluchtelingen, 
maar belangrijker dan dat leer-
den deze twee dagen mij om 
met andere ogen te kijken naar 
vluchtelingen. Waar ik voorheen 
nog dacht aan vluchtelingen als 
mensen die ‘hulp nodig hebben’ 
of die ‘zielig zijn’, realiseerde ik 
me in dit kamp dat deze men-
sen net zo zijn als ikzelf. Net 
zo’n gevoel van waardigheid 
hebben als iedereen in Neder-
land. Deze mensen waren rijk in 
het land waar ze leefden, hou-
den van mooie kleren, mooie 

huizen, hun familie, een lekkere 
douche, natuur, noem het maar 
op. De enige reden dat ze in dat 
kamp zijn, is dat ze ervoor kie-
zen om daar liever te zijn dan 
om terug te gaan naar waar ze 
vandaan zijn gevlucht. Ik kon 
me niet voorstellen dat je zou 
kiezen om te leven in een mod-
derpoel waar ratten doorheen 
lopen. Hoe erg moet het dan 
wel niet zijn, daar waar ze van-
daan komen, in Irak of Iran? 

Want daar komen de meesten 
in kamp Duinkerken vandaan. 
Bijna iedereen in het kamp is 
Koerd. Veel Koerden vluchten 
voor IS, omdat ze door hen als 
‘nepmoslims’ worden gezien en 
daarom met het leven bedreigd 
worden. Zo heb ik een jongen 
gesproken die gevangen werd 
genomen door IS, is ontsnapt en 
linea recta gevlucht is. Hij durfde 
niets te laten weten aan zijn ou-
ders, want als IS erachter kwam 
wie zijn familie was, zou zijn 
familie gedood worden. Toen 
hij dit verhaal aan me vertelde, 
werden zijn ogen donker en 
zwaar en vergat hij door te pra-
ten. Toch lachte hij weer vrolijk 
naar me, toen ik hem een uurtje 
later weer tegenkwam. 

Deze gekke tegenstelling zag 
ik vaker bij mensen en ik moet 
eerlijk zeggen dat het me ont-
zettend veel hoop gaf hoe de 
mensen in het kamp omgingen 
met hun levensomstandighe-
den. Niemand was boos om 
de situatie, men was zelfs niet 
boos op de Franse politie die 
iedereen ervan weerhield om 
constructieve materialen zoals 
hout of pallets mee naar binnen 
te brengen (de Franse overheid 
wil niet dat het kamp perma-
nent wordt). Ze begrepen zelf 
ook dat niemand deze situatie 
wil en dat dit niet de schuld is 
van de normale burger. Er moet 

een politiek akkoord komen en 
de internationale politiek moet 
deze situatie oplossen, dát is 
wat ik hoorde van de meeste 
mensen. Daarnaast waren de 
meesten ontzettend positief. 
Natuurlijk waren dit verschrik-
kelijke leefomstandigheden, 
maar ze waren blij met de hulp 
die ze kregen, met de vele vrij-
willigers en mensen die acties 
opzetten om spullen voor hen 
in te zamelen, met het eten dat 
ze krijgen en de voetbal waar-
mee ze even kunnen voetballen. 
Trouwens, degenen die denken 
dat zo’n kamp wordt gerund 
door vrijwilligers en dat de 
vluchtelingen als zielige hoopjes 
in hun tentjes liggen, zit er mooi 
even naast. Sommige vluchte-
lingen, zoals ‘Sir Hank’, die al 
wat langer in het kamp zitten, 
zijn de belangrijkste hulpverle-
ners. Hij en nog wat anderen 
helpen elke dag in het sorteer-
centrum, vangen mensen die 
nieuw het kamp binnenkomen 
op en beuren mensen op die er 
doorheen zitten. Dag en nacht. 
Zelfs zoveel dat toen ik en Lau-
ra ’s avonds laat nog wat muziek 
maakten in de kooktent met Jo-
nas, een Belgische vrijwilliger die 
er al een paar weken zit en met 
Danny Beshar, een Koerdische 
vluchteling en tevens muzikant 
en nog want andere mensen, Sir 
Hank in elkaar stortte. Hij had 
wekenlang niet langer dan 3 of 
4 uur geslapen omdat hij zich 
verantwoordelijk voelde voor 
iedereens welzijn in het kamp. 
Het was zo ontroerend om zo’n 
grote man te zien huilen en op-
gebeurd te zien worden door 
de anderen – Koerd, Engelsman, 

“TOEN HIJ DIT VERHAAL 
AAN ME VERTELDE, WER-
DEN ZIJN OGEN DONKER 
EN ZWAAR EN VERGAT HIJ 
DOOR TE PRATEN. “
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, Nederlander of Belg, het maak-
te allemaal niets uit. 

Dit waren de mooie dingen in 
het kamp. De saamhorigheid, de 
vriendschap, het ‘met z’n allen 
in hetzelfde schuitje zitten, dus 
elkaar helpen’. Op een van de 
foto’s is te zien hoe een jon-
gen viool speelt en een groep 
jongens daar vol aandacht naar 
luisteren. Een van hen heeft een 
drumpadje in zijn handen en 
valt soms in. Een ander zingt 
zacht mee. 

Deze foto beschrijft voor mij 
perfect de schrijnende tegen-
stelling van het kamp in Duin-
kerken. Er is ellende, de schoe-
nen zijn vies, rotzooi ligt overal 
en de meesten zijn al een week 
niet onder de douche geweest. 
Maar toch is daar de liefde, de 
ontroering, een geluksmoment-
je. En zo’n geluksmomentje 

geeft je kippenvel. 
En zo was het. Verschrikkelijk, 
maar mooi.

Dan rest mij niks dan iedere 
LAS’er die geholpen heeft, door 
donaties of kledinggiften, ont-
zettend te bedanken. Jullie heb-
ben ervoor gezorgd dat deze 
mensen die zoveel ontberin-
gen hebben doorstaan kunnen 
leven in dit kamp, dat er af en 
toe een lach op hun gezicht ver-
schijnt en dat er hoop blijft voor 
een beter bestaan! 
P.S. als iemand zelf denkt: “IK 
WIL HELPEN!”, ga er dan ge-
rust heen. Er is genoeg te doen. 
Hieronder zijn nog wat foto’s 
van het kamp en van de Warm-
tekaravaan-helpers. En een leu-
ke opdracht voor jonge LAS’ers: 
spot de (oud)-LAS’er ;).

IK BEN JUDITH ALKEMA, DOE LAS EN 
COMBINEER DAT MET EEN STUDIE 
RECHTEN, NIET OM GELD TE VERDIE-
NEN, MAAR OM HOPELIJK DE WERELD 
EEN BEETJE BETER TE MAKEN. VERDER 
VOETBAL IK IN HET LAS ZAALVOETBAL-
TEAM, BEN IK GEPASSIONEERD OVER DE 
SURFWERELD EN LOOP IK GRAAG OVER 
HET STRAND.

©Judith Alkema



Als LASser heb je het maar 
moeilijk. Van alle kanten worden 
er meningen en gegevens naar 
je toe gegooid. Aan jou de taak 
om uit te zoeken of je het hier 
wel of niet mee eens bent, of 
deze informatie überhaupt klopt 
en of je er iets aan hebt. Zo 
ook met eten. Er komen steeds 
meer mensen die bewust over 
eten nadenken: alleen bij LAS is 
de variëteit van vega’s, vegans, 

pescitatiers en quinoakutten 
enorm. Maar wat is nou goed? Is 
af en toe een visje oké zolang je 
geen auto rijdt? Of is lid worden 
van ‘team ietsje-minder-vlees’ 
al voldoende? Of moeten we 
vanuit het utilisme nadenken en 
rekening houden met alles wat 
kan lijden? Is misschien alleen 
biologisch eten al genoeg? Soms 
zijn er zoveel verschillende me-
ningen dat wij als LASagna vol-

ledig in de war raken. Daarom 
hebben we hierbij een heerlijk 
recept waarvan wij persoonlijk 
ook een beetje in de kluts raak-
ten; is het hartig of zoet, voor-, 
hoofd- of nagerecht en vinden 
we het überhaupt wel lekker? 
We hopen dat jullie er net zo-
veel plezier van beleven als wij! 

Liefs, jullie favoriete kookcom-
missie, LASagna

voor 12 personen als nagerecht, voor 4-6 personen als hoofdgerecht

Men neme:
- 1/2e pompoen 
- 1 schoongeboende sinaasappel
- 100 gr boter
- 1 theelepel koek- en speculaaskruidenmix
- 1 mespunt zout
- 200 gr kristalsuiker
- 2 eieren
- 125 gr crème fraiche
- 300 gr zelfrijzend bakmeel
- 2 tl bakpoeder

Verwarm de oven voor op 180 
graden Celsius. Snijd de pom-
poen in blokjes van circa 1 cm 
en kook ze in 8 minuten gaar. 
Giet ze af onder koud stromend 
water en laat ze uitlekken.

Rasp de schil van de sinaasappel 
eraf. Snijd hem daarna door-
midden en pers hem uit. 

Mix de boter met de kruiden-
mix, de sinaasappelrasp en het 
zout. Neem de helft van de 
pompoen en mix hem door het 

beslag totdat er geen klontjes 
meer in zitten. Doe nu het zelf-
rijzend bakmeel, het bakpoeder, 
de crème fraiche en het ei er-
bij en mix tot een glad beslag. 
Schep hierna de andere helft 
pompoenblokjes erdoor en giet 
het beslag in een ingevette bak-
vorm. 

Zet het in de voorverwarmde 
oven voor circa 45 minuten, 
maar check wel af en toe of hij 
al goed is; deze cake lijkt af en 
toe ook in de war, de ene keer 

duurt ie een stuk langer dan de 
andere keer. 

Maakt terwijl de cake in de oven 
staat de saus: doe het sinaasap-
pelsap in een pannetje en gooi 
de suiker erbij. Zet dit op het 
vuur en laat het onder regel-
matig roeren pruttelen tot het 
is ingedikt tot een soort stroop. 

Serveer de cake lauwwarm en 
doe naar eigen inzicht de saus 
erbij.. Enjoy!

LASagna kookt! 

Pompoencake
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