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Beste lezer	 	   
Er is iets dat me dwars zit. Ik zie het 
steeds vaker bij mensen die voor een 
aantal maanden naar het buitenland 
vertrekken om te studeren, stage te lo-
pen, te werken of  God-mag-weten-wat 
te doen. Het begint mij op te vallen dat 
zelfs je allerbeste vrienden, de soort die 
je door en door kent, om een of  andere 
reden zodra ze in het buitenland zijn 
veranderen in compleet andere mensen. 
Ze gaan helemaal los in het buitenland, 
er is geen houden meer aan. Hierdoor 
wordt ik óf  gedurende zes maanden 
doodgespamd met bizarre mails van een 
totaal onbekende waar ik schijnbaar ooit 
bevriend mee was, óf  totaal genegeerd 
als ik een poging doe te vragen hoe het 

Redactioneel
nou is in het buitenland. Mensen die naar 
het buitenland vertrekken zijn doodirritant. 
Voor de thuisblijver dan. Ik heb dus maar 
besloten geen contact meer te onderhou-
den, dat is voor beide partijen beter. Zij 
hoeven niet al hun te gekke tijd daar in het 
buitenland te besteden aan het opstellen 
van mails die ik toch niet lees, en ik wordt 
gewoon met rust gelaten door die rare 
mensen waarin ze zijn veranderd. 
  Ik kwam hierop omdat ik probeerde voor 
deze LASpost een aantal LASsers te be-
reiken die op dit moment in verre oorden 
stagelopen of  studeren. Geen gehoor. Geef  
ze eens ongelijk, ze hebben wel iets beters 
te doen. Jammer, maar we kunnen het zelf  
ook wel. Zie hier. Een LASpost vol met stuk-
ken over het buitenland en aanverwante 
artikelen. Zo zijn er interessante verhalen 

over Libië en het werken op een ambas-
sade te lezen in het interview met Judith, 
kun je alles lezen over het CERN en hoe 
het nou zit met die deeltjes, en bekent 
Klukhuhn dat hij in het buitenland altijd 
zegt dat hij uit Luxemburg komt. Daar-
naast weer een aantal scherpe columns, 
sterke verhalen, iets over de sterren en 
natuurlijk verslagen van onze eigen rei-
zen en activiteiten. Ten slotte vind je hier 
alle praktische info over hoe je zo snel 
mogelijk naar het buitenland vertrekt. 
Want er is natuurlijk maar een manier om 
van al dat buitenland gezeur af  te zijn: 
gewoon lekker zelf  gaan. Als je dan weer 
terug en normaal bent dan horen we de 
verhalen graag bij de LASpost. 

Roanne van Leijden
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Post van Klukhuhn

Beste Redactie,

Over Nederland en het buitenland gesproken. Voor het begin van de Olympische Spelen was er een 
groepje Nederlandse cabaretiers dat politiek geëngageerd wilde doen en vol overgave we gaan ni-na-ni-
na China of zoiets stond te zingen. De bedoeling was in ieder geval om de Nederlandse topsporters over 
te halen niet naar China te gaan, uit protest tegen de schending van de mensenrechten aldaar. Ik vond dat 
een buitengewoon ergerlijke en domme actie die me deed denken aan de politieke situatie in de Verenigde 
Staten. Als er daar namelijk iets helemaal mis is op binnenlands gebied – en dat is nogal wat, zoals 
rassenrellen, schietpartijen op scholen, waardeloos zorgsysteem, toename van de armoede en dan vooral van 
de zwarte bevolking, verval van de infrastructuur zodat er bruggen instorten als er iemand overheen rijdt en 
er steden onderlopen omdat er dijken doorbreken, en al dat soort dingen – dan begint de president steevast 
te oreren over wantoestanden in het buitenland. Dan blijken er schurkenstaten te zijn die in het geniep 
kernwapens produceren, of massavernietigingswapens verborgen houden, of terroristen opleiden, en dan 
moet er nodig, ter verdediging van vrijheid en democratie in het Westen, ergens ver weg in de wereld een 
oorlog worden begonnen, waardoor de binnenlandse problemen uit de aandacht raken en van de agenda’s 
verdwijnen. Ook een manier natuurlijk.

Wat dat met Nederland en de Olympische Spelen heeft te maken is dat we hier in een land leven met een 
stroopsmerende en hielenlikkende minister-president die ons met leugen en bedrog een (Amerikaanse) 
oorlog heeft ingeluisd, zodat er op de vreemdste plaatsen in de wereld Nederlandse militairen overhoop 
worden geschoten. Diezelfde minister-president bestaat het dan ook nog om iedere politieke discussie 
daarover uit de weg te gaan. En dan blijken we ten overvloede over een democratisch gekozen parlement 
te beschikken dat zich daar voetstoots bij neerlegt. Voegen we bijvoorbeeld nog aan dat lijstje toe dat 
vrouwen in de hogere echelon van onze samenleving veel slechter vertegenwoordigd zijn dan mannen, hoe 
hoger hoe slechter, terwijl ze vaak intelligenter zijn, en dat vrouwen in dezelfde positie als mannen een 
stuk minder verdienen, terwijl ze vaak beter zijn, wat voor mensenrechten, vrijheid en democratie hebben 
we hier dan eigenlijk? En wat zullen we ons druk maken om de mensenrechten in China als we hier nog zo 
verschrikkelijk veel problemen hebben op te lossen? Ik zou het cabaretgroepje dan ook willen aanraden op 
te houden met andere mensen toe te zingen niet naar China te gaan, en eerst zelf in Nederland te weigeren 
om op te treden tot we de zaken hier geheel op orde hebben.

Dit alles bij elkaar heeft wel tot gevolg dat als er in het buitenland, waar ook ter wereld, aan me gevraagd 
wordt waar ik vandaan kom, ik dan altijd Luxemburg zeg. Daar weet niemand iets van zodat ik ook niet 
met het schaamrood op m’n kaken hoef uit te leggen waarom ik in hemelsnaam in dat land blijf wonen. De 
kwestie die dan wel blijft hangen is waarom ik het altijd zo prettig vind om na een verblijf in het buitenland 
in Nederland terug te keren. Als ik uit de Verenigde Staten terugkom en bijvoorbeeld land in Parijs, dan ben 
ik altijd opgelucht weer in Europa terug te zijn. Vlieg ik vervolgens naar Schiphol dan ben ik dolblij weer in 
Nederland terug te zijn. Kom ik ten slotte aan op het Centraal Station in Amsterdam dan maak ik zelfs iedere 
keer weer, midden op het drukke perron, een vreugdedansje, zonder overigens mijn bagage uit het oog te 
verliezen. Ik denk dus dat ik nooit naar China zal gaan, maar dan wel om een heel andere reden dan het 
cabaretgroepje.
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Andre Klukhuhn is door zijn interesses nauw verbonden aan 
onze studie. Hij heeft scheikunde 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 tot drie jaar geleden het studiejaar voor elke 
lasser. Elke LASpost een bijdrage, deze keer over het buitenland.



Wie is die LASser?
In deze rubriek wordt altijd een LASser geïnterviewd die iets bijzonders te 
vertellen heeft of die om een bepaalde reden gewoon heel interessant is. 
Voor deze editie van de LASpost spraken we met een studente met diploma-
tieke ervaring, een meisje dat het deze zomer warmer had dan wij allemaal 
bij elkaar. Judith Riet uit Grootebroek heeft afgelopen zomer stage gelopen 
op een kleine Nederlandse ambassade in een ver land, en had ons heel wat 
te vertellen.

Judith is 4ejaars LAS, met hoofdrichting sociale geo-
grafie plus een minor Arabische taal en cultuur. Ze is 
eigenlijk al klaar met haar verplichte vakken, maar blijft 
als echte LASser nog even hangen om wat interessante 
vakken erbij te doen. Haar ouders komen uit Groote-
broek (vlakbij Wervershoof) maar zelf is ze geboren in 
Zevenbergen, en opgegroeid in Kruiningen en Groote-
broek. En nu? ‘Nu vind ik dat ik Utrechtse ben.’ Judith is 
lid van NSU, de christelijke studentenvereniging. 
   Judith: ‘Aan het eind van mijn tweede jaar dacht ik 
tijd over te hebben in mijn studie, en dat was ook wel 
zo, dus ik ben gaan zoeken naar stages in het 
buitenland.’ In de Stagekrant van Letteren vond 
ze wat ze zocht, en na een gesprek in Den Haag 
was het bezegeld. In mei vertrok Judith naar Libië 
voor een stage op de Nederlandse ambassade in 
Tripoli.

Libië
Libie is een dictatuur en staat al 40 jaar lang 
onder het gezag van Muammar al-Gaddafi. Zijn 
ideologie: socialistische islam. Dat houdt niet veel 
anders in dan in andere dictaturen, de Leider 
heeft onbeperkte macht. Omdat Gadafi er al 40 
jaar zit weet driekwart van de bevolking niet beter dan 
dat hij de regering is. Politiek interesseert de Libiërs 
dan ook niet zo, en dat is ook verstandig. De paar dis-
sidenten die er zijn worden namelijk regelmatig in de 
gevangenis gegooid, mishandeld of een kopje kleiner 
gemaakt. 
   Organisaties als Amnesty zijn niet actief in Libië, dat is 
eenvoudig niet mogelijk. Misschien dat ze ondergronds 
wat doen, maar zelfs de UNHR, Verenigde Naties 
Vluchtelingenopvang, moeten hun werk eigenlijk illegaal 
doen. Ze worden wel gedoogd, maar niet van harte. Ju-
dith zegt hierover: ‘Doordat het zo’n harde dictatuur is, 
is het heel vreemd om te zien dat het toch heel leefbaar 
is voor de mensen daar.’
   Net boven de Sahara gelegen is Libië een enorm 
warm land. Het is er ‘s zomers rond de 46 graden. 
Daarom zit je overdag constant in een airconditioned 
kantoor, en ga je met je airco taxi naar je airco huis. Dan 
snap je ook waarom mensen pas rond 8 uur ‘s avonds 
op straat komen, dan zijn de winkels open, dan is het 
een aangename 35°. Ze gaan meestal door tot mid-
dernacht, en op donderdag (koopavond) tot twee uur ’s 
nachts, want een arm land is het zeker niet. 
   Libië vergaart enorme inkomsten uit olie, is eigenlijk 
stinkend rijk en als het wat beter bestuurd werd zou 
het zich kunnen meten met Dubai. Hoewel het bestuur 
niet praktisch is ingericht, wordt de bevolking goed 
onderhouden door de overheid. Anders gezegd, de ene 

helft van de zes miljoen inwoners werkt bij de overheid, 
en de werkeloze andere helft wordt door de overheid 
onderhouden. Het is een rare bevolking, op de zes 
miljoen mensen wonen er één miljoen zwarte Afrikanen 
die de Sahara zijn overgestoken om werk te zoeken. Zij 
worden zwaar gediscrimineerd, onderbetaald, hebben 
nergens recht op, maar doen al het vuile werk. ‘Je zult 
nooit een Libiër in de bouw zien werken. Zwarte Afri-
kanen zijn trouwens ook vaak genoeg werkeloos, dan 
zie je ze met tientallen tegelijk langs de weg zitten in de 
hoop dat er iemand langskomt met een klusje waar hij 

10 man voor een dag 
voor nodig heeft.’

De ambassade
‘Tripoli is een kleine 
ambassade, er wer-
ken 6 á 7 mensen. 
Dat betekent dat je 
als stagiaire ook echt 
wordt betrokken bij 
alles wat er gebeurt. 
Mijn opdracht was het 
nieuws bij te houden 

en achtergrondverslagen te maken van het land. Al-
lemaal ten behoeve van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken hier, dus alles werd naar Nederland opgestuurd 
via een beveiligde lijn.”
   ‘Het leukste aspect van de stage vond ik om te zien 
wat zo’n ambassade nu eigenlijk doet, en hoe dat werkt. 
Verder vond de ambassadeur het ook ontzettend leuk 
om van alles te vertellen, en hij had heel veel kennis 
van zaken. Die wist altijd precies te vertellen wat er 
eigenlijk aan de hand was, en welke belangen Gadafi 
daarbij had en welke belangen de EU daarbij had. Zo 
kreeg je heel goed inzicht in de politiek in dat land. Mijn 
positie als stagiair was geen probleem, en stomme 
klusjes waren er niet bij. Voor koffiezetten en schoon-
maken was een Filipijn in dienst. Heel raar om op die 
manier ‘bediend’ te worden door iemand van twee keer 
jou leeftijd!’

Het leven als expat
Naast het harde werk op de ambassade moest er na-
tuurlijk ook aan netwerken worden gedaan voor het va-
derland. ‘Hartstikke interessant, hoor!’ Dan had Rusland 
bijvoorbeeld een of andere nationale dag, en dan gaven 
ze een receptie waarop alle buitenlandse ambassa-
deurs uit de stad werden uitgenodigd. De ambassadeur 
moest daar altijd heen, en dan ging Judith als enige 
mee. ´Verder had er niemand zin in, dus de ambassa-
deur ging altijd graag met zijn stagiaires daarheen.’ 
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Omdat het een streng islamitisch land is, is alcohol in 
Libië verboden. Maar ambassades zijn natuurlijk buiten-
lands grondgebied, en bovendien hebben de meeste 
expats lak aan deze wet: ‘Ik heb geen enkel feestje 
meegemaakt waar geen alcohol was.’ Natuurlijk moet 
ieder land ook even met de nationale vlag zwaaien op 
zulke feesten, zodat de Amerikanen minihamburgers en 
mega ijscoupes serveren en de Russen zalm met dille. 
En natuurlijk was er  Koninginnedag. ‘Toen gaf onze 
ambassadeur een receptie in zijn residentie. De hele 
Nederlandse populatie van het land werd uitgenodigd, 
en alle buitenlandse diplomaten ook. Voor iedereen 
haring met uitjes en bitterballen...’ 
   ‘Ik begrijp wel dat veel expats in het buitenland blijven, 
als ze daar eenmaal zitten. Je bent daar onderdeel van 
de high society, met borrels en feestjes, je bent vanzelf 
een rijke buitenlander, en dat blijf je altijd. Je gaat met 
andere buitenlanders om, en je eet gefrituurde garna-
len en kaviaartoastjes. Ik kan begrijpen dat sommige 
mensen dat missen als ze in Nederland zijn, maar ik 
mis juist mijn vrienden, dat expatleventje is niet echt 
iets voor mij. Maar in Libië moet je wel, je bent aange-
wezen op andere buitenlanders, omdat het met Libiërs 
zo moeilijk contact krijgen is.´De meeste expats vinden 
dat niet erg, maar ik vond het zelf wel erg jammer dat 
ik zo weinig echt contact had met de lokale bevolking. 
Maar in Libië moet je soms wel, je bent aangewezen op 
andere buitenlanders, omdat het met Libiërs zo moeilijk 
contact krijgen is. Engels onderwijs is in Libië jarenlang 
verboden geweest. En Libiers zijn door hun ervaringen 
met de geheime dienst nog steeds erg wantrouwig voor 
alles wat buitenlands is.’
   Wel veel mooie stranden, maar je kan er niet in bikini 
op het strand gaan liggen. Vrouwen trekken hun kleren 
echt niet uit, alleen de mannen zwemmen en dan nog 
in T-shirt en korte broek. “Als ik met mijn buitenlandse 
vriendengroep wel wilde zwemmen, moesten we heel 
ver buiten de stad gaan om op een redelijk stil strandje 
in bikini te kunnen liggen. Of je kon naar het privéstrand 
van een hotel, waar je 20 euro betaalde om binnen te 
komen, maar dan had je wel gegarandeerd een Libiërs-
vrij strand. ‘Eigenlijk heel erg, dat je je dan helemaal 
afsluit van de Libische cultuur, maar je hebt dat beetje 
vrijheid wel nodig op een gegeven moment. Bovendien 
zit je ook gewoon lekker aan de Middellandse zee. In de 
stad moest je sowieso altijd aanpassen. Ik heb de hele 
zomer (46°) in lange broek en lange mouwen gelopen. 
Je hebt voortdurend meer kleren aan dan je wilt.”

Niqaab’s en smeerlappen
Libië is een streng islamitisch land, en dat merk je 
overal. Verreweg de meeste mensen op straat zijn man-
nen. De vrouwen die er zijn hebben allesverhullende 
kleding aan, grote vormeloze lappen over hun eigen 
kleren. Ze hebben ook een heel andere voorstelling van 
fatsoen. Toen mijn airco een keer kapot was in mijn ap-
partement, moest de huisbaas komen om te repareren. 
Maar de huisbaas mocht niet alleen bij mij naar binnen, 
een getrouwde man bij een ongetrouwde vrouw, dus hij 
nam zijn zoontje van 4 jaar mee, die rond liep te huppe-
len terwijl de man de airco fikste.”
   Voor Judith waren die restricties trouwens een stuk 
minder zwaar. ‘Je bent westers, dus je bent toch al 
verdorven. Daarom krijg je meer vrijheid dan Libische 
meisjes. Ik kon bij een ongetrouwde Italiaanse vriend 
zonder begeleiding naar huis mee. Maar een Libische 
vriendin van hem mocht hij niet mee naar huis nemen, 
die werd tegengehouden door de deurwacht van zijn 
appartement.’
   ‘Een keer ben ik met een backpackende Brit een 
weekendje weg geweest. Toen we in het hotel incheck-
ten, vroegen ze of we getrouwd waren. Ik durfde niet zo 
goed te antwoorden, maar die Brit zei gelijk: “nee hoor, 
we zijn gewoon vrienden.” Als ik op dat moment al wat 
langer in Libië had gezeten, had ik gezegd van wel. 
Een man en een vrouw die op één kamer zitten, dat is 
gewoon prostitutie, en heel veel hotels zouden je direct 
op straat zetten als je dat zei. Bij dit hotel kwamen ze 
gewoon niet meer bij van het lachen, zoiets raars als 
‘gewoon vrienden’ hadden ze nog nooit gehoord! Duide-
lijk buitenlanders” 
   ‘99% van de Libische vrouwen draagt een hoofddoek. 
Ik niet, dat wordt ook eigenlijk niet van je verwacht, want 
je beent gen moslima dus je hoeft geen hoofddoek te 
dragen. Maar dan is het wel zo dat als je geen hoofd-
doek draagt, dat je overal en altijd voortdurend wordt 
nagefloten, nagestaard en nageroepen. Ze raken je met 
geen vinger aan, dus het is niet bedreigend, maar wel 
naar. Als alle mannen op straat je zo nakijken, voelt dat 
vies. Ze behandelen je als een lustobject. Dan denk je 
echt: Hou je ogen bij je!’
   ‘Je kan ook niet gewoon met een vreemde jongen een 
gesprekje aanknopen, zonder de intentie om met ‘m te 
trouwen of bang te zijn dat hij dat wel van plan is. Ik ben 
een sociaal persoon, ik wil met mensen praten! Met een 
vreemde vrouw, dat zou nog wel kunnen, maar die zijn 
ook terughoudend. Een vreemde man; dat kan gewoon 
niet! Alle mannen roepen je ook na, “how are you, love 
you, so beautiful, welcome to Libia!” Je wordt door de 
mensen om je heen gedwongen om met oogkleppen 
over straat te lopen. Er kwam een keer iemand van 
mijn werk op straat langs, en het heeft me 10 seconden 
gekost van negeren voordat ik doorkreeg wie het über-
haupt was. ‘Ooh, dat is Achmed! Dag Achmed!’ 

Toen ik net terugkwam en nog op Schiphol stond met 
mijn koffertje en naar twee mannen keek die naast me 
liepen, merkte ik dat ze niks tegen me zeiden. En het 
gekste was nog, toen ik naar ze keek zag ik dat ze me 

Door: Joris Tieleman



CERN: gelegen aan de voet van door mist omhulde 
bergen en verborgen onder de rurale gebieden ten 
westen van Genève. Slechts kleine groepen gebouwen 
die opdoemen vanachter de horizon en mensen van 
alle nationaliteiten met felgekleurde veiligheidshel-
men op verraden dat er ook werkelijk een zeer diver-
se groep wetenschappers alles wat in hun vermogen 
ligt aanspreekt om de oorsprong van massa te ontdek-
ken. Een experiment dat veel tongen deed loskomen, 
maar dat tevens de enige mogelijkheid creëert om een 
antwoord te vinden op de vragen die natuurkundigen 
al decennia lang bezighouden: wat is massa? En: hoe 
zag het heelal er vlak na de oerknal uit? De LHC is 
een internationaal (111 landen leveren hun bijdrage!) 
onderzoeksproject gestationeerd in het CERN in Ge-
nève. Dankzij de deeltjesversnellers zoals de LHC is 
de wetenschap steeds dieper doorgedrongen in de ori-
gin of matter.

De   aftrap
Op 10 september 2008 weerklonk een uitgelaten gejuich 
door de controlekamers van de Large Hadron Collider 
toen de eerste protonen hun rondje maakten door de ze-
venentwintig kilometer lange buis. Vier detectoren, stra-
tegisch geplaatst op het traject van de ringpijpleiding, 
gaan de talloze deeltjes die tevoorschijn komen bij de 
aankomende botsingen tussen de protonen registreren. 
Met behulp van elektromagneten worden de protonen 
versneld tot bijna de lichtsnelheid (3*108 m/s). Dit komt 
neer op 11.325 rondjes per seconde. Heuse topsporters 
dus! Uit de energie die vrijkomt bij de botsing worden 
andere deeltjes gecreëerd. Elk van deze deeltjes heeft 
zijn eigen karakteristieke afbuiging, veroorzaakt door 
het elektromagnetische veld, en aan de hand van deze 
data kunnen de natuurkundigen de vrijgekomen deeltjes 
herkennen.

Kleine  -  dingetjes  -  wetenschap
Vragen over massa en de herkomst van het heelal horen 
thuis in het gebied van de natuurkunde dat wordt aange-
duid als deeltjesfysica. In de deeltjesfysica wordt gebruik 
gemaakt van het ‘standaardmodel’, een beschrijving van 
de elementaire deeltjes en de krachten waaraan die on-
derhevig zijn. Iedereen heeft wel eens gehoord van mole-
culen, atomen, protonen, elektronen, neutronen, quarks, 
muonen, bosonen, mesonen, gluonen, neutrino`s en fo-
tonen, etc.. Het standaardmodel deelt al deze deeltjes 
in ‘families’ en soorten in, gebaseerd op eigenschappen 
als lading, spin, color en flavor (de ontdekkers van deze 
eigenschappen kampten kennelijk met een gebrek aan 

inspiratie) en vertelt ons hoe die deeltjes met elkaar wis-
selwerken. Bijvoorbeeld: quarks, die met z’n drieën een 
proton vormen, worden bij elkaar gehouden door gluo-
nen (lijmdeeltjes; zie figuur 1). De massa van deeltjes is 
echter een struikelblok voor natuurkundigen: geen enkel 
deeltje kan verklaren waarom wij de weegschaal doen 
uitslaan.

Deze onvolledigheid in het standaardmodel stelde de 
wetenschappers voor een raadsel. Bij bepaalde natuur-
kundige experimenten schenen de behoudswetten van 
energie, lading en impuls niet meer te kloppen. Dit be-
tekende dat er energie verloren ging in de vorm van een 
mogelijk onbekend deeltje. Peter Higgs opperde daarom 
dat er een nooit eerder waargenomen, elementair (= niet 
deelbaar) deeltje moest bestaan om het standaardmodel 
weer kloppend te krijgen: het zogenaamde Higgsdeeltje, 
ook wel Higgs-boson genoemd. Dit zou een heel zwaar 
deeltje zijn, waarvoor veel energie nodig is om het te 
creeren: daarom zou het nog nooit zijn waargenomen. In 
de quantummechanica lijken alle deeltjes op velden, en 
vice versa. Het Higgsveld zou, als een soort van ‘strope-
rig’ veld, andere deeltjes vertragen; de effecten daarvan 
(bv. traagheid) zouden wij waarnemen als die van massa. 
Zie figuur 2.

Notre origine    en    antimaterie
Naast het Higgsdeeltje willen de wetenschappers ook 
de omstandigheden van vlak na de oerknal recreeren. 
De oerknaltheorie gaat ervan uit dat het heelal ooit uit 
een enorme explosie, de oerknal, is onstaan. Er was ooit 
een hoop energie samengebald op een punt, en toen dat 
explodeerde zijn elementaire deeltjes ontstaan, die de 
bouwstenen vormen voor grotere deeltjes als protonen en 
neutronen, die weer de bouwstenen zijn voor atomen, etc. 
Kort gezegd: op het moment van de oerknal is het stof 
van sterren en planeten ontstaan. Iets preciezer gezegd: 
uit een ongekend grote hoeveelheid energie ontstonden 
deeltjes (creatie). Daarbij vormde zich zowel de gewone 
materie die overal op aarde te vinden is, als de zoge-
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Wetenschap
Een    zoektocht    naar    (anti)materie

1: Een proton bestaande 
uit twee upquarks en een 
downquark

2: Schematische voorstel-
ling van Higgsdeeltjes in een 
veld die een deeltje (particle) 
omringen.



naamde anti-materie. Creatie is ech-
ter ook om te keren: als een proton 
en een antiproton elkaar tegenkomen, 
zullen zij annihileren en zal hun mas-
sa worden omgezet in energie. Het 
feit dat de aarde bestaat, dat er massa 
is, betekent dus dat er hier geen an-
timaterie is: anders was de aarde al-
lang geannihileerd, en kon je dit nu 
niet zitten lezen. (toegevoegd: is het 
nu wel duidelijk, ook voor leken? :P)  
Het mysterieuze is echter dat materie 
en antimaterie altijd in evengrote hoe-
veelheden gecreeerd lijken te worden. 
Wetenschappers vragen zich dan ook 
af waar alle antimaterie is gebleven. 
Met de experimenten in de LHC wil-
len zij proberen het antwoord te ach-
terhalen. In CERN wil men namelijk 
de creatie van deeltjes gecontroleerd 
laten plaatsvinden door protonen met 
hoge snelheid op elkaar te laten bot-
sen. Volgens E=mc2 zijn massa en 
energie aan elkaar gelijk, op een fac-
tor lichtsnelheid in het kwadraat na. 
In gewoon Nederlands: uit de grote 
hoop energie die (mogelijk) aanwezig 
was tijdens de oerknal moeten deel-
tjes met massa zijn ontstaan. Et voilá: 
c’est notre origine. Daarnaast hoopt 
men dat de LHC krachtig genoeg is 
om protonen zo hard op elkaar te la-
ten botsen, dat daarbij genoeg ener-
gie vrijkomt om een Higgsdeeltje te 
vormen, zodat het eindelijk waarge-
nomen kan worden.

Voorlopig zullen de experimenten in 
de LHC nog wel even duren, maar zo-
dra het Higgsdeeltje is gevonden zul-
len de kranten bomvol staan van deze 
spectaculaire ontdekking. Tot die tijd 
hopen we dat de gigantische hoeveel-
heden energie onder het grondgebied 
van Genève geen storingen in onze 
biosfeer veroorzaken…

door: Christina Blokhuis

Aanbevolen links:
Kijk naar de Large Hadron rap op 
youtube: zowel grappige als informa-
tie rapsong over alles en meer wat ik 
hierboven heb besproken.

Bronnen: www.lhc.ac.uk, http://at-
las.ch, www.natuurkunde.nl, Project 
Moderne Natuurkunde
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Een aantal weken geleden had ik 
zo’n helder momentje dat je af  
en toe kan hebben. Ik was op weg 
naar mijn werk en fietste langs 
een man die zijn coniferenhaag aan 
het snoeien was. Dit verspreidde 
de waarschijnlijk niet onbekende 
coniferengeur; een harsachtige 
zoete plantenlucht. Hierdoor moest 
ik onmiddellijk aan Canada den-
ken, een land waar ik een vakantie 
heb doorgebracht en dat een zeer 
grote indruk op mij heeft gemaakt. 
Canada verbeeldt voor mij een mis-
schien wel bijna perfecte vakantie. 
Het is er heerlijk rustig, zeg maar 
gerust uitgestorven, in het grootste 
deel van het land. Er zijn bovendien 
uitgestrekte natuurparken, vriende-
lijke mensen en het risico ontvoerd 
te worden door rebellen is erg klein. 
Voor de cultuur en het eten kun je 
Canada daarentegen beter overslaan, 
iets wat dan ook wel weer een beetje 
jammer is, maar goed, je kunt niet 
alles hebben. Veel van mijn leeftijds-
genoten zullen dit beeld echter niet 
zo aantrekkelijk vinden. Je gaat toch 
zeker wel iets leukers doen dan je 
vakantie in de bossen doorbrengen? 
Zij gaan liever een paar weekjes 
bruinbakken, feesten en drinken op 
een zuidelijke locatie. Niet dat ik dat 
zelf  geen prettige uitstapjes vind, 
maar mijn beeld van vakantie is toch 
anders. Voor mij geen campings 
met luidruchtige buren en stapels 
bierkratten. Zet u mijn tentje maar 
aan een mooi afgelegen bergmeertje, 
leuk dorpje verderop om wat cultuur 
te snuiven, een goed boek erbij en ik 
ben helemaal content. Waarom ben 

ik in dit opzicht anders dan ande-
ren? Ik denk dat dit komt omdat ik 
in de vakantie lekker wil uitrusten 
en iets van het buitenland wil zien; 
feesten met vrienden kan ik ook in 
Nederland. Ben ik daarom een suffe 
heikneuter en zijn die anderen een 
stelletje cultuurbarbaren? Absoluut 
niet, maar het geeft wel een typisch 
verschijnsel aan, namelijk het feit 
dat iedereen een ander beeld heeft 
bij de woorden ‘buitenland’ en ‘va-
kantie’. Sommigen denken meteen 
aan zonnige stranden, anderen aan 
luxe hotels en weer anderen aan 
abseilen in de Alpen. Iedereen moet 
ook vooral doen wat hij of  zij leuk 
vindt in zijn vrije tijd. Ik vind het 
echter jammer dat sommige men-
sen nooit de moeite nemen om het 
land waar ze zich bevinden van een 
andere kant te bekijken. Om eens 
lekker een dagje de stad in te gaan 
en zich te laten opnemen in de men-
senmenigte die dat vreemde taaltje 
brabbelt. Het is heerlijk verfrissend 
om te zien hoe mensen in andere 
landen hun leven leven. Ik denk 
dat dit beeld mijn mede-LASsers 
echter niet vreemd is, gezien de naar 
verluidt über-vette tripjes de Last 
Minute elk jaar weer organiseert. 
Dus de volgende keer als je tussen 
de Fransen zit maar (weer) lekker 
om je heen kijken en genieten! En 
mocht iemand plannen hebben om 
naar Salou te gaan… ook daar ben 
ik niet vies van! 

Bram de Rijk

Column

Cultuur of  
Coke snuiven?
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Naar  de  s te r ren  -  Yur i  V i l a  R i kke rs

Iedereen weet dat het heelal groter is 
dan wij ons kunnen voorstellen. Toch is het 
enigszins mogelijk de afstanden te verande-
ren in afstanden die we wel kennen. Stel je 
de Zon bijvoorbeeld voor als een sinaasap-
pel, die op de top van de Dom prijkt. De 
dichtstbijzijnde ster is dan een sinaasappel 
op de top van het Kremlin in Moskou. Dit 
betekent (pak je Binas er maar bij), dat er 
in een willekeurig stuk Melkweg ter grootte 
van de Aarde (mits alle sterren sinaasap-
pels zijn), slechts 212 sterren zijn. Dit kun je 
beter begrijpen door 162 sinaasappels goed 
te verspreiden over het Aardoppervlak, en 
ze door iemand anders te laten bezoeken. 
Een voorwaarde is dan wel, dat de speurder 
zich slechts voortbeweegt met 2.7 x 10-6 
km/u. Dit betekent dat hij er 37 uur over 
doet om de diameter van één sinaasappel 
te passeren. Zojuist ben je erachter ge-
komen aan welke maximale snelheden de 
mens gebonden is. 

Over oplossingen voor dit probleem wordt 
natuurlijk al tijden gespeculeerd. Allereerst 
moeten er gigantische snelheden gehaald 
worden om een ster te kunnen bereiken. 
Voor gewoon “grote snelheden” is dit waar-
schijnlijk een kwestie van het overbrengen 
van kernenergie op een ruimtevaartuig. Voor 
snelheden die in de buurt komen van de 
natuurlijke snelheidsgrens (de constante c, 
waarmee het licht zich voortbeweegt) is er 
meer nodig dan dat. Bovendien zijn deze 
snelheden niet prettig voor eventuele be-
manningsleden van het ruimtevaartuig. Zo 
zal er bijvoorbeeld niets te zien zijn van-
uit de patrijspoorten, daar het uitgezonden 
licht van ver verwijderde sterren verschoven 
is naar gammastraling. Behalve dat dit licht 
niet zichtbaar is voor mensen, veroorzaakt 
het ook stralingsziekte. Je zou dus kunnen 
zeggen dat snelheidscontroles op de A2 er 
in de toekomst niet alleen zijn ter voorko-
ming van botsingen, maar ook van kanker. 
Zelfs met snelheden die in de buurt van de 
constante c komen, duurt het nog ellenlang 
om bij een ster te komen: zo’n vier jaar. 
Als je naar het dichtstbijzijnde sterrenstelsel 

wilt, ben je dan maar liefst drie miljoen jaar 
onderweg. Volgens sommige archeologen is 
dit de tijd die de mens nodig heeft gehad 
tussen het rechtop leren lopen en het leren 
bouwen van deeltjesversnellers. 
Hoewel we gebonden lijken te zijn aan de 
lichtconstante, zouden er andere trucs kun-
nen zijn om naar sterren te gaan. Zo be-
staat er het concept van “wormgaten”. Men 
neme hiervoor twee willekeurig gekozen stuk-
ken heelal, waarbij je je het heelal voorstelt 
als een platte schijf. Vervolgens buig je deze 
stukken naar elkaar toe, en verbind je ze 
met een tunnel. Enkele theoretici beweren dat 
zwarte gaten toegang verschaffen tot derge-
lijke wormgaten, die je kunt zien als afsnijwe-
gen naar andere plekken in het heelal.

Of er nu wormgaten bestaan of niet, er zijn 
bewijzen dat de natuur de lichtconstante kan 
omzeilen. Zo is ontdekt dat subatomaire deel-
tjes die ontstaan in paren (iets wat spontaan 
lijkt te gebeuren in een vacuüm), voor altijd 
met elkaar verbonden zijn. Ook al bevinden 
twee deeltjes uit zo’n paar zich op miljarden 
lichtjaren afstand van elkaar; als het ene 
deeltje een willekeurige interactie ondergaat, 
zal het andere daar direct op reageren. Al 
draait Einstein zich meerdere malen om in 
zijn graf; het is mogelijk informatie uit te wis-
selen met wellicht oneindige snelheid. Hoe 
dat zich vertaalt in mogelijkheden voor de 
mens is niet te zeggen. In elk geval maken 
andere werelden mensen zodanig nieuwsgie-
rig dat ze blijven proberen er te komen. Als 
we astronoom Frank Drake mogen geloven, 
bevinden er zich gemiddeld tien miljoen intel-
ligente levensvormen in ieder melkwegstelsel. 
Genoeg om naar te zoeken dus, aangezien 
we al zo’n 160 miljard sterrenstelsels kunnen 
zien. Op de afbeelding hieronder staan een 
paar honderd sterrenstelsels, gebundeld in 
een zogeheten cluster. Volgens Drake  kijk je 
hier dus op een aantal vierkante centimeters 
naar meer dan een miljard intelligente be-
schavingen. Het frustrerende is alleen dat we 
ze waarschijnlijk nooit mogen spreken.
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Studeren of stage in het buitenland. 
Hoe pak je het aan?

Denk je erover om een periode te 
studeren in het buitenland of stage te 
lopen? Hier vind je praktische infor-
matie.

Studeren in het buitenland 
in 5 stappen

Verreweg de meest aantrekkelijke optie is om 
deel te nemen aan een exchange program 
van het “International Office” van de Univer-
siteit Utrecht. Dit houdt in dat je één of twee 
semesters naar een Universiteit gaat waar de 
UU een overeenkomst mee heeft en dat je 
daar vakken volgt. Het grote voordeel hiervan 
is dat je aan de Universiteit die je gaat bezoe-
ken niet het  torenhoge collegegeld hoeft te 
betalen en je heel veel dingen kunt regelen via 
het International Office van de UU, waar veel 
expertise zit.  De UU heeft connecties met 
bijna honderd universiteiten over de hele we-
reld. Bij bijna alle universiteiten kun je over de 
hele breedte van het aanbod vakken volgen. 
De mogelijkheden zijn eindeloos en dat maakt 
het lastig. Op www.uu.nl/buitenland (navigeer 
naar “studeren tijdens je studie” vervolgens 
“waar kan ik naartoe”) kun je zien met welke 
universiteiten de UU zo’n uitwisselingsover-
eenkomst heeft gesloten.

Waar wil je heen? De overwegingen:

1
TAAL: Blijf je binnen europa, dan wordt het onderwijs 
met name in de moedertaal gegeven. In Scandinavië 
zijn er mogelijkheden om Engelse vakken te volgen. 
Buiten Europa kun je voor Engelse vakken behalve naar 
de US, Canada en Australië naar Azië. In China, Malei-
sië en India wordt ook in het Engels les gegeven. Als je 
naar een universiteit gaat waar het onderwijs gegeven 
wordt in een taal anders dan Engels, moet je kunnen 
aantonen dat je de betreffende taal beheerst.

2
BUDGET: Blijf je binnen europa dan krijg je een 
beurs van maandelijks €250 terwijl je als je europa ver-
laat slechts eenmalig €250 krijgt. Wil je verder goedkoop 
studeren kijk dan niet naar de eenmalige dure vliegtickets 
maar kies voor een land waar de kosten voor levenson-
derhoud relatief goedkoop zijn zoals in Zuidoost Azië.

3
PERIODE: Als je een semester besluit te gaan, let 
dan op hoe de academische jaren zijn ingedeeld bij de 
universiteit van je keuze. In Noord-Amerika lopen de se-
mesters van september tot december en van januari tot 
mei. Het eerste semester is dus prima te volgen maar 
het tweede semester begint als bij ons blok twee nog 
lang niet is afgelopen. Sowieso is het vaak leuker, als je 
slechts één semester weg gaat, om het eerste te gaan 
(wanneer deze ook begint) omdat je dan in ieder geval 
met alle introducties meer kan doen en je niet binnenkomt 
als mensen al een half jaar met elkaar optrekken. Het 
eerste semester van je derde studiejaar wordt dan ook 
wel gezien als de meest geschikte periode om Utrecht te 
verlaten, je bent dan precies voor je scriptie weer thuis. 

4HOOFDRICHTING: Wil je in het buitenland vak-
ken volgen voor je hoofdrichting? Dan kun je ook eens 
naar docenten van je hoofdrichting toestappen, of de 
hoofdrichtingsadviseur, en vragen waar ter wereld de ex-
pertise van jouw vakgebied zich heeft gevestigd. 

5KWALITEIT: Wil je kwalitatief goed onderwijs, kijk 
dan eens op de Sjanghai ranglijst welke universiteiten 
hoog genoteerd staan. Ook op www.wilweg.nl kun je per 
land veel informatie vinden hoe het onderwijs geregeld 
is. 
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Studeren of stage in het buitenland. 
Hoe pak je het aan?

TIPS:

Cursusrecensie
Geschiedenis van 
de actualiteit

Deze niveau-2-cursus van de opleiding geschiedenis behan-
delt actuele thema’s aan de hand van artikelen en boeiende 
hoorcolleges. Het is wel even doorbijten: je moet veel lezen, 
en meer dan 1 keer een hoorcollege missen of  je essay niet 
inleveren heeft als resultaat dat je uit de cursus ligt. Desal-
niettemin is mede door dit hoge tempo deze cursus razend 
interessant.

Toen ik de cursus volgde had ik elke woensdagochtend van 9 
tot 11 een verplicht hoorcollege, waaraan vooraf  gemiddeld 2 
artikelen van (als ik mij het goed herinner) ongeveer 25 pagi-
na’s gelezen dienden te worden. Aan het begin van de cursus 
kregen we de opdracht een essay van 1200 woorden te schrij-
ven waarin twee reeds gelezen artikelen werden besproken. Dit 
telde voor 40% mee, het tentamen aan het eind voor 60%.

De behandelde thema’s afgelopen jaar (2008) waren Het 
poldermodel van 1500 tot nu; Natievorming en geweld in 
Afrika; en Verstedelijking en integratie. Artikelen van interna-
tionale auteurs en ook oudere artikelen van bijvoorbeeld begin 
twintigste eeuw kwamen aan bod; in hoorcolleges werden vaak 
actuele èn oude filmpjes vertoond om nog meer perspectief  te 
krijgen. Voorafgaande deze thema’s werd de bestudering van 
geschiedenis aan de hand van de actualiteit kritisch besproken, 
daar geschiedenis uiteraard door mensen is geschreven en 
regelmatig (al dan niet door politici) wordt ‘misbruikt’. Heel 
goed aan deze cursus was dan ook dat er altijd een kritische 
houding van de student werd verwacht, en geen specifiek per-
spectief  werd opgelegd. Dit kwam zelfs terug in het tentamen, 
waar ik door middel van brongebruik (de artikelen en hoorcol-
leges) met mijn eigen mening vragen heb beantwoord; een fout 
antwoord was mijns inziens alleen slecht onderbouwd.

Een minpuntje van deze cursus was, als eerste, dat er met een 
paar actuele thema’s in 1 periode uiteraard niet heel diep op 
de thema’s zelf  kan worden ingegaan. Deze cursus is dan ook 
geweldig om kennis te maken met het vakgebied geschiedenis, 
maar ik kan mij voorstellen dat het voor historici zelf  minder 
interessant is. Verder heb ik alleen wat de organisatie betreft 
nog wat aan te merken op de cursus: als een echte lette-
rencursus is niets online beschikbaar, noch powerpoints van 
colleges noch een cursushandleiding. De essay diende dan ook 
op papier ingeleverd te worden.

Voor zover de cursusrecensie over geschiedenis van de actu-
aliteit. Misschien hebben anderen hier nog reacties op; dit is 
natuurlijk mijn eigen mening, en, zoals ik bij geschiedenis heb 
geleerd, hoe meer bronnen hoe dichter je de kans hebt een 
waar gebeurd verhaal te schrijven- alhoewel dit natuurlijk ook 
niet altijd opgaat. Deze cursus krijgt van mij een dikke 8. Het 
was een prachtige alfa-cursus.

Door: Jory Sonneveld

Het international office heeft mappen waarin de er-
varingen zijn opgeslagen van studenten die je zijn 
voorgegaan. In deze verslagen lees je alles wat in 
de propagandatekstjes op internet niet te vinden is: 
alle tegenvallers en tips van de insiders. Het inter-
national office vind je op de uithof in het bestuurs-
gebouw (bij de studentenservice). 
 

WEES OP TIJD! Wil je in 2009/2010 weg? De aanmeld-
deadline al in januari 2009 (en voor enkele universiteiten in de 
VS al in december 2008). Voor die tijd moet je je eerst aan-
melden op internet waarna je een flink pak met papier moet  
aanleveren waaronder een motivatie en een aanbevelingsbrief 
van de studieadviseur. 

Voor de aanbevelingsbrief moet je als lasser niet bij Frank 
maar bij Ria aankloppen. 

Het verplicht om een algemene voorlichtingsbijeenkomst bij te 
wonen! Deze bijeenkomsten zijn de komende zes weken (voor 
uitwisseling in 2009/2010) en je kunt er meer over lezen op 
www.uu.nl/buitenland.

De eerst volgende voorlichtingsbijeenkomsten:

10 November  (general presentation + Southern Europe)

27 November  (general presentation + Europe & Turkey  
   and Israel)

8 December    (general presentation)

7 Januari        (general presentation)

Ze vinden plaats om 13.30 uur 
in kamer 0.36 in het Bestuursgebouw
Meld je wel van te voren aan! 

Door: Jorien Copier
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Sterk verhaal
De openhangende monden en geconcentreerde blikken van de ademloos luisterende mensen die zich keer op keer 
rond Yuri schaarden zodra hij weer een sterk verhaal inzette begonnen toch wel op te vallen. Zijn verhalen zijn sterker 
dan Koen Klinkers, realistischer dan Tijd voor een eigen kampvuur- rubriek, dachten wij zo. We vroegen Yuri om een 
sterk verhaal ...

De definitie van een sterk verhaal 
is: Een verhaal dat voor waar wordt 
verteld, maar waarvan de inhoud 
zodanig is dat het niet waar kan zijn 
(Wikipedia, 2008). Als je het echter 
hebt over mijn sterke verhalen, dan 
heb je het over verhalen die voor 
ongeveer 99 % waar zijn, en voor 1 
% overdreven. Wat een verhaal van 
mij sterk maakt, is dus niet meer dan 
een beetje wisselen met getallen. 
Niet zo heel erg dus. Toch staan mijn 
verhalen kennelijk bekend als “sterk” 
en ik vraag me al tijden af of dat iets 
te maken heeft met een bizar lot waar 
ik nu eenmaal aan onderhevig ben, 
of een ongeloofwaardige manier van 
vertellen. Misschien heeft het wel iets 
te maken met mijn beleving van de 
wereld. Zo zal de een er geen punt 
van maken dat hij op een haar na 
wordt aangereden, en de ander (ie-
mand zoals ik waarschijnlijk) hier een 
smakelijk verhaal van maken. Over 
de volgende verhalen mag je zelf 
beslissen waar het aan ligt. Als pech 
en geluk bestaan, mag ik zeggen dat 
ik vaak geluk heb gehad.

In mijn eerste jaar aan de Universiteit 
stapte ik op een dag het Ruppert-
gebouw binnen, en spoedde naar 
de wc. Voor mij liepen er echter zes 
mensen tegelijk het hok binnen. Dit 
deed mij besluiten door te lopen naar 
het volgende hok. Een halve minuut 
later viel er een hijskraan op wc num-
mer één. In de krant stond dat er zes 
gewonden in het ziekenhuis opgeno-
men waren. 

Ik logeerde met een vriend in een 
hostel in Katherine, Australië, waar 
het enorm regende. Graag vertrokken 
wij die dag nog naar Darwin, maar de 
hosteleigenaar raadde ons dat af. De 
snelweg zou volgens hem overstro-
men. We vertrokken echter toch, en 
toen we veilig en wel aankwamen in 
Darwin, lazen we op de voorpagina 

van de krant dat Katherine in zijn ge-
heel was weggedreven door overstro-
mingen. Een week later stond ik ’s 
ochtends op in het hostel in Darwin. 
De hele stad was in rep en roer. 
Honderden mensen sjouwden met 
bloembakken, plakten alle ramen af 
en zeiden maar weinig. Het bleek dat 
een cycloon van de vijfde catergorie 
naar ons op weg was. Het hostel was 
gebouwd voor de derde categorie, 
wat betekende dat er al decennia niet 
zo’n zware was geweest. Nog vijftien 
uur zou het duren. De jonge mensen 
in het hostel vonden het maar deels 
geloofwaardig, en konden het op die 
manier opbrengen zich heroïsch te 
gedragen. Er werden zowaar “cy-
clone parties” georganiseerd, en die 
waren leuk kan ik je vertellen. De 
volgende ochtend werd ik wakker met 
een kater. Ik leefde nog. Twintig an-
dere mensen niet, maar die feestten 
gelukkig een aantal kilometers naar 
het oosten. 

Afgelopen zomer liftte ik met Ruben 
van Hoof naar Polen. Door pech met 
liften reden we later op de snelweg 
naar Krakau dan verwacht. Op deze 
manier ontkwamen we aan een onge-
luk op diezelfde weg, waar een trein 
van een viaduct was gevallen. Vijftig 
doden. Ook de terugweg was leuk. 
Net toen we van de eerder genoem-
de snelweg af kwamen ontstond daar 
een tornado. Hij speurde de snelweg 
af en maakte twee doden, twintig 
gewonden. 

Mijn broertje is er ook zo een. Hij 
fietste eens midden in de nacht op 
een verlaten, onverlichte landweg. 
Het enige licht dat hij op zijn tocht 
van vijftien kilometer zou zien, kwam 
van een auto met vier kaalgeschoren 
mannen erin. De auto stopte naast 
hem. “Kom jongens, we trappen 
hem in elkaar!” Drie portieren gin-
gen open, mijn broertje vluchtte. 

Ineens bedacht de chauffeur zich, 
en scheurde weg het donker in, drie 
scheldende lichamen bungelend uit 
de auto, wapperende trainingspak-
ken. Op eenzelfde weg en eenzelfde 
tijd blokkeerde een halfjaar later het 
stuur van een tegenligger, die ver-
volgens met honderd kilometer per 
uur de sloot inreed. Het scheen dat 
er letterlijk geen haar had gepast tus-
sen de auto en het voorwiel van mijn 
broertje. Verder lag hij zes keer op 
zijn verjaardag in het ziekenhuis, en 
op sterven toen ik op mijn “cyclone 
party” was. Ook deze keer fietste hij 
midden in de nacht op een verlaten 
landweg. Nu kreeg hij zijn stuur in zijn 
buik. Klaplong, gescheurde milt. 

Ik lag ooit twee weken in het zieken-
huis, terwijl mijn broertje met toeval in 
de kamer ernaast was opgenomen. 
Beiden in levensgevaar, beiden ge-
zond naar huis gegaan. Ook maakten 
we samen een bootongeluk mee. 
Boot doormidden, wij nog heel. Laatst 
dan nog, werden we vanuit het niets 
aangevallen door twee Oostblokach-
tige mannen. Stuk glas vlak onder 
mijn oog, stuk glas nog vlakker boven 
het oog van mijn broertje.

Ik neem aan dat dit soort schijntoeval 
overal tegelijk en bij iedereen plaats-
vindt. Wellicht maak ik er gewoon 
een enorm punt van, of neig alles te 
romantiseren wat er te romantiseren 
valt. Hoe dan ook, mensen vinden 
mijn verhalen vaak wel amusant. 
Laten we hopen dat er van deze 
rampsamenvatting ook genoten zal 
worden. Een vriend van mij droomt 
zijn hele leven al iedere nacht dat hij 
wordt doodgereden door een bus. 
Laten we hopen dat hij niet gelooft in 
mensen met pech of geluk. 
    
Yuri Villa Rikkers

Pech of Geluk?
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Buitenland Een tocht van twee lassers die daadwerkelijk wel eens  
            over grenzen heen wilden kijken.
Wij zijn ook wel eens in het buitenland geweest. Het is niet lang geleden, de herinnering ligt nog vers in het geheugen. Je 
hoort wel eens vaker dat mensen naar het buitenland gaan maar de verhalen zijn wisselend, dus wij wilden zelf wel eens 
kijken hoe het daar nou is, in het buitenland.

Verhaal

We vertrokken op een vrijdagmorgen en waren helemaal voor-
bereid. Bij de ANWB, de buitenlandspecialist, hadden we een 
checklist gehaald met alle benodigdheden om het buitenland te 
trotseren. We hadden de auto volgeladen met laplandlaarzen, 
curvimeters, brillenkoordjes en natuurlijk een zakje met pof.
    Het buitenland ervaren kan op vele manieren. Er zijn uitge-
breide mogelijkheden in vervoer, verblijf en bestemmingen. Wij 
besloten om van alles een graantje mee te pikken en ons geheel 
door het overweldigende buitenland te laten overdonderen.
    Ten oosten en ten zuiden van Nederland is het buitenland mak-
kelijk te bereiken met de auto, dus we kropen achter het stuur en 
gaven gas richting de grens. Hoe dichter je bij de grens komt, des 
te meer je merkt dat het buitenland in de lucht hangt. We wa-
ren er gelukkig op voorbereid dat het niet makkelijk zou worden. 
Toen we wilden gaan tanken bij het laatste benzinestation voor 
de grens en de benzinedopsleutel nog thuis in Utrecht bleek te 
liggen, konden we deze eerste klap vrij luchtig incasseren. Met de 
gereedschapskist die we uit voorzorg onder de hoedenplank had-
den gemonteerd konden we de benzinedop forceren en gleed de 
ongelood ‘95 naar binnen alsof we de hele auto hadden gesmeerd 
met vaseline, wat de ANWB meestal ook aanraadt bij tochten 
naar het buitenland. Toch wat teleurgesteld dat we bij dit euvel 
niet met onze fluorescerende vesten en gevarendriehoek aan de 
weg konden gaan staan gingen we maar weer op weg, er zou zich 
vast nog wel een gelegenheid aandienen, en de douane lonkte.
    Bijna bij de douane aangekomen haalden we alvast onze pas-
poorten tevoorschijn en minderden vaart. Uitgebreid hadden we 
dit van te voren besproken. We zouden zo normaal mogelijk doen 
en hadden alvast een briefje buitenlands geld tussen de papieren 
gestopt. Je weet maar nooit. Bij de douane zetten we de auto aan 
de kant en stapten uit met onze papieren veilig en binnen bereik 
in onze heuptas op zoek naar een buitenlander. We hadden al va-
ker gehoord dat buitenlanders niet willen werken en dat klopt. 
Geen buitenlander te bekennen bij de grensovergang en toen we 
de andere auto’s langs zagen scheuren stapten we ook maar weer 
in en reden verder. We waren in het buitenland.
    Na een tijdje waren we het zat. Het buitenland op de snelweg 
was saai en gaf ons niet die innerlijke genoegdoening waarvoor 
wij in de eerste plaats in de auto waren gestapt. We zetten de auto 
op de vluchtstrook en staken onze duim omhoog. Meteen stopte 
er een auto en een bebaarde man draaide zijn raampje omlaag en 
gebood ons in te stappen. Of dit nou een behulpzame buitenlan-
der was of een ver doorgevoerde vorm van klantgerichtheid in 
het openbaar vervoer wisten wij niet, maar hij reed een Mercedes 
en wij wilden snel tot de kern van het buitenland komen. We plof-
ten achterin op de lederen bekleding en hij scheurde weg. Na een 
tijd met 180 km/u de geluidschermen aan ons voorbij te hebben 
zien trekken, rukte de buitenlander aan het stuur en schoten we 
de afslag op waar hij met een trap op de rem de Mercedes stilzette 
in een inham. Toen hij ook nog een met zijn harige hand naar het 
dashboardkastje reikte, hem open frommelde en zijn hand naar 
binnen wurmde verstijfden wij van angst en zaten aan het leer ge-
nageld. Hij gromde even in de achteruitkijkspiegel en wij dachten 
dat ons laatste uur geslagen had. We keken elkaar nog even diep 
in de ogen en fluisterden alle onuitgesproken dingen die nog tus-

sen ons in hingen, ook 
al was dat niet allemaal 
even fijn. We keken 
weer terug naar de 
buitenlander die nog 
steeds zat te fromme-
len in het dashboard-
kastje. We knepen in 
elkaars hand, terwijl de buitenlander zijn hand weer terugtrok. 
Hij had gevonden waar hij naar zocht. Triomfantelijk zwaaide hij 
zijn reisbijbel op zijn schoot, plaatste zijn keppeltje op zijn hoofd 
en richtte zich tot Mekka. Waarschijnlijk heeft hij voor een voor-
spoedig verblijf van ons in het buitenland gebeden, maar wij zijn 
atheïst en daar dus niet van gediend. Het toeval wou dat we vlak-
bij een treinstation waren en wij zeiden de bebaarde buitenlander 
gedag en stapten in de trein.
    Het buitenland is behoorlijk groot. Als je wilt kun je dagen en 
een nachten in de trein zitten en dan ben je er nog niet doorheen. 
Dat hebben we dus ook maar niet gedaan. Na een nachtje in een 
boemeltje met een aantal dronkaards, een fles vodka en een wat 
grimmig gesprek na alle openbaringen van die middag, strompel-
den we de trein uit op zoek naar iets te eten. En zoals we ook al 
hadden vernomen is het eten in het buitenland ook anders. Dat 
bleek ook toen we de eerste plaatselijke cafetaria indoken voor 
een patatje joppiesaus, maar naar buiten kwamen met een on-
definieerbare prak. Zo schijnt dat echter te gaan, dat hele idee 
van culinaire ontdekkingstochten langs gezellig gevulde nonna’s 
is nogal achterhaald. In het buitenland kennen ze geen Bertolli en 
Chicken Tonight, daar smaakt het allemaal anders.
    Na deze ietwat ontnuchterende ervaringen stonden we be-
dremmeld aan de kant van de weg. We wisten het gewoon even 
niet meer, dus we belden de ANWB om te vragen wat we nu 
moesten doen in het buitenland. We dachten dat alles wel vanzelf 
zou gaan, maar in het buitenland sta je er alleen voor. Hoewel niet 
helemaal, want we zouden gered worden door de yellow angels 
van de ANWB. We zakten door onze knieën en gingen uitgeteld 
aan de kant van de weg zitten. Somber staarden we voor ons uit 
en soms kwamen er wat buitenlandse mensen langslopen die ons 
vriendelijk toeknikten en over onze bol aaiden. Soms zeiden ze 
ook iets, maar dat konden we natuurlijk niet verstaan. We zaten 
er een uur of twee toen in een keer een geel busje naast ons stil 
kwam staan en door het raampje een guitig hoofd met rossig haar 
ons toesprak: “Zo jongedames, zal ik jullie even opkrikken?”. Een 
glimlach verscheen op ons gezicht en we sprongen in het busje. 
Er was geen stoel meer voor ons, maar de guitige jongeman had 
wel wat plek vrij op zijn schoot. Met continu FM schallend op de 
speakers reden we de gele nummerborden weer tegemoet. Toen 
we de grens over waren kregen we een warm gevoel van binnen 
en lieten we een traantje om alle mooie dingen die Holland ons 
te bieden heeft: sinterklaas, de VOC-mentaliteit, stroopwafels en 
tolerantie voor andere nationaliteiten. Wat waren wij blij dat we 
weer thuis waren.
   Het buitenland is zeker avontuurlijk en heeft voor somigen zijn 
charme, maar wij houden het bij Holland. Het buitenland is ge-
woon nog niet klaar voor ons.

Door: Nura Rutten & Roanne van Leijden
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Na lang wachten en fantaseren was het dan eindelijk zover. Vrijdag 29 
augustus verzamelden alle zenuwachtige eerstejaars LAS-sers zich om 
11.30u op station Oisterwijk. Oisterwijk!?, dachten de meesten waarschijn-
lijk. Jazeker: Oisterwijk! Een klein pittoresk dorpje in het mooie en gezellige 
Brabant.

Al in de trein vonden de eerste gesprekken plaats tussen de eerstejaars, 
aangezien het toch wel erg verdacht was dat ook zij in de trein zaten op 
weg naar Oisterwijk, bewapend met grote tassen en slaapzakken. Een-
maal verzameld op het station maakte elk groepje kennis met hun twee 
mentoren en werden voorzien van hippe gadgets. Denk aan: een goudvis 
á la Nemo, genaamd Sjors (groepje 1), lichtgevende pennen, toverstafjes 
en diverse andere Disney-like-gadgets. Elk groepje kreeg een speurtocht, 
waarmee zij door middel van foto’s de weg moesten vinden naar het bos 
waar het eerste spel zou plaatsvinden: Disney Stratego. Voorzien van 
enorme doktersspuiten vol blauwe of  rode waterverf  vlogen de teams 
elkaar in de haren. De ene echter wat fanatieker dan de ander, maar vies 
werden we allemaal!
   Na een heerlijk verzorgde lunch hervatten alle groepjes de slopende 
tocht richting de kampeerboerderij in Berkel-Enschot. Door middel van leu-
ke en creatieve spelletjes onderweg werden ze afgeleid van het feit dat ze 
eigenlijk toch al heel lang aan het lopen wa-
ren. Zo zagen ze onder andere een chinees 
restaurant van binnen, zongen ‘Alle eendjes 
zwemmen in de vijver’ en heeft menigeen 
sinds tijden weer in een boom geklommen. 
Voetjes van de grond, hoor.
   Op de kampeerboerderij werden de nieu-
welingen verwelkomd door de introcommissie 
en de kookploeg. Boven de keuken van de 
boerderij was de slaapzaal; iedereen ging 
snel een plaatsje veroveren, want het aantal bedden was beperkt. Ook werd 
meteen duidelijk dat er vannacht niet veel geslapen zou worden!
  Nadat iedereen zijn prachtige eetgerei uit zijn tas had gepakt, konden 
we meteen aanschuiven. Het eten was verrukkelijk! Wraps! Ook voor de 
mensen die vegetarisch of  allergisch waren, werd goed 
gezorgd.
  ‘s Avonds was er een nachtspel: Vossenjacht. Ook 
dit was natuurlijk weer hilarisch. In het pikkedonker 
mochten we in het uiterst gezellige dorp van Berkel-
Enschot op zoek naar vossen. Spannend! Echter, het 
waren wel bijzondere vossen. Zo was vos Nick prachtig 
gekleed in een jurk die veels te lang was, waardoor hij 
regelmatig vol op zijn gezicht ging. En vos Charlotte 
was verkleed als heks (angstaanjagend overtuigend) 
en rende kraaiend over de rotonde om aan ons ‘Bent 
u een vos?’-geschreeuw te ontsnappen. Terug op de 
kampeerboerderij ging de gezelligheid nog tot in de kleine uurtjes door.

 Zaterdagochtend 8.30: ‘OPSTAAAAN!’ Gepaard met veel herrie en luid ge-
roep kwam het bestuur van ATLAS de aankomende LAS-sers uit hun bed-
den drillen. Met grof  geweld werden we uit onze vredige dromen gewekt 
met de mededeling dat het tijd was om op te staan. Na lang wachten voor 
de weinige douches vergat iedereen als snel zijn vermoeidheid bij het zien 
van een heerlijk ontbijt. Daarna vertrok het eerste deel van de groep met 
een huifkar naar de Drunense Duinen. Een uurtje later volgde de tweede 

Intro 2008 verslag
Disney Classics kwamen 
  tot leven in Berkel-Enschot

helft. In de Drunense Duinen speelden we Levend ‘Peter 
Pan Cluedo’ waarbij ons recherchetalent door middel van 
keiharde logica op de proef  werd gesteld. Nadat we Peter 
Pan`s ontvoerder hadden gevonden, konden we in het zon-
netje genieten van een superlekkere cous-cous salade.

Na de verkwikkende lunch stond het spel ‘Hollandse Leeuw’ op het pro-
gramma. Zowel als toeschouwer en als deelnemer moet dit een hilarische 
ervaring zijn geweest. Toeschouwers zagen de een na de ander bruut 

worden opgetild. Zelfs jongens uit hetzelfde team 
probeerden elkaar te lijf  gaan, wat nogal wat ver-
warring en onbegrip aan beide kanten opleverde. 
Als deelnemer nam de hoeveelheid adrenaline in 
rap tempo toe wanneer je zo snel mogelijk over 
het mulle zand probeerde te rennen om niet van 
de grond te worden gelicht. En als leeuw is het 
toch wel even slikken als die hele bende mensen 
op je af  komt stormen. Wat een spel!
   Vervolgens kon iedereen even bijkomen van 
al dat geren en niet veel later werden we alle-
maal weer met de huifkar teruggebracht naar de 

kampeerboerderij. Daar aangekomen begonnen de groepjes zich voor te 
bereiden op de Bonte Avond. Sommige mensen bleken uiterst creatief  te 
zijn met een bezem, terwijl anderen buitengewoon bezorgd waren over de 
toekomst van Sjors de goudvis. De verschrikkelijk grappige toneelstukjes 
en goed gevonden sketches maakten de avond tot een groot succes!

   Het nachtspel van zaterdagavond was duidelijk een hoog-
tepunt. Lees: in greppels duiken, je enkel verzwikken, door 
maïsvelden zwoegen enzovoorts. Alles om maar te voorkomen 
dat Nick of  Jurriaan je zou zien in hun stoere bak. Een ware 
overlevingstocht! Toen iedereen weer veilig terug was bij de 
kampeerboerderij begon het laatste en afsluitende feest. De 
laatste nacht van het kamp alweer. Rond zes uur gingen de 
laatste naar bed, maar het moet duidelijk zijn dat het een zeer 
geslaagde avond was!

 De volgende ochtend werden de aspirant LAS-sers weer bruut gewekt 
door de ouderejaars. De kookploeg wist ze wederom te verrassen met een 
fantastisch ontbijt: ei en bacon, heerlijk! Het zonnetje schitterde warm aan 
de onbewolkte lucht en de rest van de ochtend werd dan ook gevuld met 
allerlei spelletjes waarbij het risico om nat te worden vrij groot was. Glibbe-

rend en duwend probeerden de teams elkaar omver te 
krijgen bij het spel ‘twister (met zeep)’ en ‘bescherm 
het waxinelichtje’ liep elke ronde weer uit op een heus 
watergevecht! Hierna verzorgde de kookploeg nog 
eenmaal een smakelijke lunch, waarna iedereen zijn 
of  haar spullen begon in te pakken. In groepjes drup-
pelde het kampterrein leeg en het geslaagde weekend 
was voorbij. Althans, dat dachten de naïeve nieuwelin-
gen… De kampleiding had namelijk nog een amusante 
verassing op het programma staan: scheurend in hun 
oorlogsvoertuig en bekogelden ze de vermoeide LAS-
sers op weg naar de enige bushalte in het dorpje met 

waterballonnen. Dit gevolgd door een meer eerlijk over- en weer gooien 
van waterballonnen bij de bushalte zelf. Hierna was de pret toch echt over 
en verspreidden alle aanwezigen over het land, op weg naar hun warme 
bedjes, om de volgende ochtend met kleine oogjes weer aanwezig te zijn bij 
de facultaire introductie op de universiteit zelf…

Lisa van Olsthoorn & Christina Blokhuis
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Atlas
Liefste Lassers,
 

Het begin van het jaar is weer achter de 
rug, de tentamens zijn alweer in aantocht 
en het introductiekamp lijkt enkel nog een 
verre herinnering. De boekverkoop gaat 
zijn tweede lichting al in en er komen weer 
een hele hoop leuke activiteiten aan. Het 
ergste van alles is nog wel dat de vakan-
tie al weer zo ver weg lijkt. De dagen dat 
je alleen maar aan het strand hoefde te 
liggen zijn al weer een paar weken voor-
bij. Gelukkig herinneren we ons amper 
dat er niet lang geleden iets bestond als 
zorgeloosheid en kunnen we ons nu druk 
maken alsof we niet beter weten. De 
eerste weken waren voor een groot deel 
ook gevuld met constitutieborrels, waaron-
der een zeer geslaagde van onszelf. Een 
gelsaagde eerste periode met een hoop 
activiteiten, waarvan er alleen maar meer 
worden georganiseerd. Daarnaast zijn er 
ook al een aantal mooie avonden gevierd 
in de nieuwe stamkroeg het 
LEdig Erf, dus kom vooral de 
volgende keer weer. Nu is 
het tijd voor nieuwe activitei-
ten, nieuwe projecten en ook: 
nieuwe commissies. Deze 
zullen op de wisselALV op 12 
november gewisseld worden.
 
We hopen dat de de meesten 
van jullie de eerste periode (weer) over-
leefd hebben en wensen jullie succes in 
de tentamenperiode.

Hopelijk tot snel op een van de Atlasactivi-
teiten!
 
Herfstgroeten, ‘

t Atlasbestuur

Nachtkanoën
De Natte Nacht Tocht
Utrecht – De LASsers begonnen het academisch jaar goed. Na een spetterend 
introkamp het laatste weekeinde van augustus liet een nieuwe activiteit niet lang op 
zich wachten. Slechts twee dagen later had de activiteitencommissie Blast! namelijk 
al een kanotochtje door de Utrechtse grachten gepland. Dat de weergoden ons 
kikkerlandje na een prachtig weekend trakteerde op fikse buien mocht de pret niet 
drukken. En op een paar afhakers na verzamelde zich dan ook al snel een stuk of  
vijfentwintig LASsers in regenpak onder het afdakje van de kanoverhuur. Deze re-
genpakken bleken overigens geen overbodige luxe tijdens de natte tocht die volgde. 
   Na een paar stroomstoringen en voor een enkeling zelfs al een vroeg biertje 
werden de peddels tevoorschijn gehaald en kon de tour beginnen. De buien stopten 
en onder leiding van twee gidsen peddelden de avonturiers richting de nieuwe 
stamkroeg van Atlas; Ledig Erf. Een rustige tocht die over brede grachten en onder 
hoge bruggen door voer, maar zelfs dit bleek al een hele klus voor één van de 
kanos. De, hoe kan het ook anders, dames mistten de laatste afslag en tufte rustig 
door richting het centraal station terwijl de anderen zich al in de warmte van de 
kroeg laafden aan het gerstenat. 
   Nadat de hele club weer compleet was werd de terugtocht aanvaard. Als er al 
deelnemers waren die morde dat het maar een beetje een lam boottochtje was, 
dan bewees deze terugreis zeker het tegendeel. Er moest gemanoeuvreerd worden 
door smalle slootjes, half  overgroeid door braamstruiken. Daar vond dan ook 
menig botsing plaats, zowel met de kant als met elkaar. Verder moest er een dam 
overwonnen worden en was het door de lage bruggetjes bukken geblazen. Vooral 
de laatste brug was niet weggelegd voor de claustrofobische onder ons; een tiental-
lenmeterslange aardedonkere doorgang waar de kano net onder door kon. Na het 
trotseren van ook dit obstakel was het startpunt, dat tevens als eindpunt diende, 
weer bereikt en kon iedereen ontschepen, een mooie ervaring en een natte broek 
rijker. - Bram de Rijk

Liftwedstrijd
Een denderende tocht door de Duitse laagvlakten

Daar stonden we vrijdag ochtend om 9:00 op Utrecht cs. Met nog wat 
slaap in de ogen en een enorme kegel van het Let’s go feest van de avond 
ervoor stonden we allemaal een beetje beteuterd de FUFfers aan te staren 
die wél de nodige slaap hadden gehad en strijdlustig een ukelele ter hand 
namen. Maar toch, een echte LASser laat zich niet kennen en we had-
den een beker te verdedigen dus ook wij stonden om 9.30 met de duim 
omhoog bij de oprit van de A2 richting eindhoven, zonder ukelele, mét de 
nodige lift-expertise. Eerlijk is eerlijk, de Fuffers gingen goed van start, 

maar toen wij LASsers een beetje op gang kwamen waren we niet meer te houden. 
Het eerste team, Roanne en Jitske, meldden zich om 7 uur in het hostel in Straats-
burg. Janna en Martinus die pas om 12 uur waren vertrokken maar de gehele 
afstand in 1 lift hadden overbrugd kwamen als tweede aan. Ook de derde plek werd 
gedomineerd door LASsers. Sitara en Tim, overigens ook pas om 11 uur vertrok-
ken. Toen uiteindelijk ook de Fuffers aan kwamen druppelen was eigenlijk alleen 
de volgauto nog bij een benzinestation blijven steken, maar na een spectaculaire 
reddingsactie lagen ook zij rond  half  vijf  in het stapelbed. De zaterdag bestond 
uit wat rondhangen in Straatsburg, een hoeveelheid sterke liftverhalen, een diner 
bij de Mexicaan/Flam’s, terrasjes, een aantal 
filosofengrappen om te lachen, een dansje, 
een piramide en een uitputtende strijd om een 
conservenblikje. En wel ja, de volgende dag 
stonden die bikkels van LASsers gewoon weer 
met een kartonnetje langs de  weg terwijl de 
FUFfers op de achterbank van de volgauto 
klommen of  de trein naar huis namen. Kijk, er 
zijn gewoon verschillen. - Roanne van LeijdenKijk voor foto’s van reizen, feesten, vrolijke gezel-

schappen als deze en voorzitters in de gracht op 
www.usatlas.nl
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Schrijf je graag, ben je goed in het 
corrigeren van teksten of kan je een 
beetje met indesign overweg?

laspost@usatlas.nl
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maandag 27 oktober 
13:00 tot 17:00
Academiegebouw

In hoeverre is de werkende Nederlan-
der opgewassen tegen de kracht van de 

globalisering in de 21ste eeuw? 
Discussieer mee!


