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De tweestrijd tussen je verstand en je emotie is als zwart en wit, hoog en laag en als Fey-
enoord en Ajax: twee tegenpolen die botsen, maar niet zonder elkaar kunnen. In de ideale 

situatie heb je een goede balans tussen enerzijds je verstand en anderzijds je emotie, 
zodat je op de juiste momenten ook op de juiste manier reageert. Maar zo gemakkelijk als 
het klinkt om een goede balans tussen je verstand en je emotie te hebben, zo lastig blijkt 
het te zijn. De voornaamste boosdoener om de balans te verstoren is een heel menselijke 
drang: lust, volgens Wikipedia “het verlangen om een behoefte te bevredigen”. Maar is lust 

eigenlijk altijd een boosdoener en dus iets slechts, of kan lust ook iets goeds zijn?

TEKST LUC KEERSMAEKERS
BEELD DEVENY DE KORT

Lust bestaat in heel veel verschillende vormen. Het 
wordt vaak gebruikt met een seksueel tintje, maar het 
kan net zo goed te maken hebben met bijvoorbeeld 
eetlust of vechtlust. Hoe dan ook, in alle gevallen kan 
toegeven aan je lust vervelende gevolgen hebben 
als je enkel op basis van emotie handelt. Als eerste 
voorbeeld nemen we eetlust: als je zonder er bij na te 
denken te pas en te onpas eet waar je zin in hebt, heb 
je binnen de kortste keren een postuur waarmee je niet 
meer in één vliegtuigstoeltje past. Van de andere kant 
moet je je eetlust ook niet teveel vanuit je verstand 
benaderen, want na het stappen is een vettig broodje 
döner met een goede portie knoflooksaus simpelweg 
onmisbaar. Het zit ‘m dus in die balans.

Het tweede voorbeeld is vechtlust. Je hebt vechtersba-
zen en je hebt mensen die liever niet met hun vuisten 
praten. Voor de vechtersbazen onder ons zou het goed 
zijn om eens wat vaker tot tien te tellen en even goed 
na te denken over wat je van plan bent te gaan doen, 
wanneer je emotie de overhand neemt en je staat te 
briesen met een rode waas voor je ogen. Voor de wat 
zachtaardige mensen is het van belang dat zij niet over 
zich heen laten lopen en misschien juist eens wat vaker 
niét tot tien zouden tellen. Dat betekent natuurlijk niet 
dat je jezelf door je vechtlust moet laten leiden, maar 
ook hier geldt: probeer een middenweg te vinden tus-
sen je emotie en je verstand.

Het laatste voorbeeld komt uit een totaal ander straatje 
en is lust in termen van ‘lustobject’. Hier komt het 
seksuele tintje om de hoek kijken, want een lustobject 
heeft natuurlijk niks meer met dat broodje döner vol 
knoflooksaus te maken. Alhoewel… Nee, het lust-
object slaat op hoe wij vandaag de dag naar elkaar 
en daardoor vooral naar onszelf kijken. Zo zijn er 
talloze fitnessaccounts op Instagram waarop mensen 
zichzelf praktisch tentoonstellen. Alle verhalen over 
lichaamsbeeld, sociale vergelijking en het beoordelen 
van elkaar zijn hier van toepassing. Het beschouwen 
van vrouwen als lustobject levert tegenwoordig bij-
voorbeeld vanuit allerlei hoeken verontwaardigende 
blikken op. In de huidige maatschappij wordt het dus 
niet meer normaal geacht om je lust zodanig door 
emotie te laten bepalen; de balans tussen je verstand 
en je emotie moet beter in de gaten gehouden worden. 
Want, zo kunnen we wel concluderen, als je in staat 
bent om een goede balans te vinden tussen je emotie 
en je verstand, dan heb je controle over je lust. Er zijn 
echter momenten, eens in de vijf jaar, dat deze contro-
le soms even mag ontbreken. Mycelium beleeft dit jaar 
namelijk haar zesde lustrumjaar en dat mag, nee, dat 
moet gevierd worden!

Het belang van balans
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Wat is het verhaal van Codebreakers, vraag je je misschien af? 
Wie zijn wij nou eigenlijk? Codebreakers willen hun eigen 
verhaal creëren, een verhaal starten, en bovenal onderdeel 
zijn van elk goed verhaal.

Het is een mechanisme dat ontstaan is door de onuitputtelijke 
behoefte altijd overal alles uit te willen halen. Het meeste uit 
onszelf, nog meer uit anderen.

WE ARE CODEBREAKERS

WEARECODEBREAKERS.COM

WHO ARE
YOU? BAS KAMPHUIS

Relatiemanager

Pasjeskorting
Klein biertje: €1,-
Bier: €1,80
Wijn: €2,50

Gratis koffie/thee bij 
besteding van lunch 
naar keuze. 

Bij aankoop van 2 
speciaalbier een gratis 
portie nachos. 

Bij aankoop van een 
ontbijt- of lunchgerecht 
een gratis smoothie. 
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OPEN CW: VIJFTIG TINTEN GRIJS
GRATIS 22:00 BAR2

PIRATENBARBECUE
€11,- 18:00 PATHÉ NIJMEGEN
INSCHRIJVING SLUIT 15 MEI

DAGJE PRETPARK: EFTELING
€20,- 09:00 STATION NIJMEGEN
INSCHRIJVING SLUIT 16 MEI

LUSTRUMGALA
€35,- 21:00 ‘T SFEERHUYS DE LOOIMOLEN
INSCHRIJVING SLUIT 17 MEI

EXCURSIE: BESTE KIJKERS
€1,-   14:15 STATION NIJMEGEN
INSCHRIJVING SLUIT 20 MEI

LUSTRUMCANTUS
€11,- 19:30 N.S.V. CAROLUS MAGNUS

-xxx -

rum
LUST

m y c e l i u m

Hou voor meer informatie onze Facebook in de gaten.
Lustrum Mycelium | facebook.com/lustrummycelium
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Bij Direct Result Nijmegen bieden we eveneens...

Kans op doorgroeimogelijkheden

Persoonlijke ontwikkeling op het gebied van sales

Aantrekkelijke commerciële werkervaring op je CV

Een informele werksfeer met veel leeftijdsgenoten en 
elke maand een persooneelsborrel

Een werkplek waar je enorm veel kunt leren en waar jij
je tegelijkertijd voor grote organisaties inzet

024 323 08 32 nijmegen@direct-result.nl

Aanmelden via Mycelium levert de vereniging sponsorgeld op!

Wil jij je communicatie vaardigheden
 in de praktijk brengen?

 En wil jij ..

 €70 tot 250 
per dag bijverdienen? 







Bankieren op
jouw moment
Met het Rabo StudentenPakket regel je je
bankzaken net zo makkelijk thuis als onderweg.
Via de Rabo Bankieren App even je saldo checken,
je vrienden terugbetalen of last minute je huur
overmaken. Waar je dan ook bent.

Open jouw Rabo StudentenPakket op
rabobank.nl/studeren

Kom maar op met de toekomst


