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Crisis is niet weer wat het geweest is. In tijden 
van hevige financiële nood merk ik dit enkel 

door een wildgroei van bankiers op de televisie, 
maar nog niet in mijn portemonnee. De studie-
financiering voorziet nog altijd in mijn avondjes 
uit en een reisje naar Marokko kan er voor de 

meeste Lassers ook nog gemakkelijk vanaf. 
Vroeger werd men in tijden van nood hysterisch, 

later ging met protesteren en tot voor kort kon 
je nog gewoon dramatisch gezicht opzetten en 
met een sigaret in de kroeg rode wijn gaan zit-

ten drinken. De tijden van ongegeneerd lijden in 
een donker hoekje zijn echter over. Nu moeten 
we er met z’n allen de schouders onder zetten, 
blijven lachen en vooral blijven lenen. Crisis is 

niet meer wat het geweest is. Daarom, om jullie 
te laten genieten van al het moois dat een crisis 
met zich mee kan brengen, deze LASpost. Veel 

plezier!

Nura Rutten
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Post van Klukhuhn

Toen in 1972 het eerste rapport van de Club van 
Rome Grenzen aan de groei verscheen, bracht dat 
heel wat opschudding en verslagenheid teweeg. Met 
behulp van een betrekkelijk eenvoudig – naar later 
bleek té eenvoudig – computermodel werd de ontwik-
keling van vijf  voor de kwaliteit van de samenleving 
bepalende factoren - bevolkingsgroei, voedselpro-
ductie, vervuiling, industrialisatie en uitputting van 
natuurlijke hulpbronnen - in de nabije toekomst 
voorspeld. De uitkomst was zonder meer schokkend 
te noemen: als we zouden doorgaan zoals we bezig 
waren, moesten de wereld en wij er binnen de kortste 
keren aan geloven. Daar moest dus snel verandering 
in komen en de meest klemmende vraag sindsdien is 
dan ook hoe het beleid omgebogen kan worden, en of  
de ontwikkelingen die ons bestaan bedreigen kunnen 
worden bijgestuurd in een richting met meer toe-
komstperspectief. In een democratisch bestierd deel 
van de wereld als het onze mag dan verwacht worden 
dat de verschillende politieke instanties de noodzake-
lijke maatregelen tot verandering zullen inventarise-
ren, afkondigen en vervolgens zullen zorgdragen voor 
de uitvoering en naleving daarvan, maar toen in 1991 
het vervolgrapport De wereldrevolutie uitkwam, was 
de boodschap nog net zo alarmerend als de voorgaan-
de, waarbij als hoofdoorzaak het egocentrisme van 
de rijke landen werd aangewezen. In negentien jaar 
tijd was het de politiek niet gelukt enige verandering 
tot stand te brengen, en weer zestien jaar later, dus 
in totaal vijfendertig jaar, toen in 2007 het daar weer 
op volgende rapport verscheen, stond er ook weinig 
nieuws in waarop we ons zouden kunnen verheugen.
 De maatregelen die genomen moesten 
worden om het gevaar van een mondiale crisis af  te 
wenden lagen niettemin zeer voor de hand: Zonder 

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. 

serieus verlies van comfort zouden we het met ons 
allen met iets minder moeten doen: iets minder eco-
nomische groei, iets minder graaicultuur, iets minder 
overdreven luxe, iets minder autorijden, iets minder 
vliegvakanties, iets minder verbruik van energie en 
grondstoffen, iets minder vrije, kapitalistische (dus 
iets meer door de overheid gecontroleerde) markteco-
nomie, iets meer van ons overtollige vet delen met 
degenen die weinig tot niets hebben en nog een paar 
van die dingen. Maar wij, de studentengeneratie van 
de jaren negentienzeventig, wisten al dat er aan al die 
plannen eigenlijk maar één groot bezwaar kleefde: 
goede bedoelingen genoeg, maar hoe krijg je dat voor 
elkaar, want zoals de laatste vijfendertig jaar al had-
den uitgewezen is er geen mens bereid vrijwillig iets 
van zijn overdaad af  te staan, ook al betreft het de 
toekomst van de wereld als geheel en de eigen kinde-
ren in het bijzonder. Dus was het, naar onze stellige 
overtuiging, wachten op de klap.
 En toen geschiedde er in 2008 een gods-
wonder. Het onzinkbaar geachte reuzenschip van 
het westerse kapitalisme liep tijdens zijn schijnbaar 
onstuitbare vaart onverwacht op een klip, werd van 
onderen opengereten en begon, terwijl de passagiers 
nog volop aan het feesten waren, water te maken. 
Niet zo erg als dat met de echte Titanic het geval was, 
maar de averij was toch aanzienlijk. De economische 
groei liep terug, de topinkomens werden afgeroomd, 
ingestorte kapitalistische bolwerken werden genatio-
naliseerd, er werd minder autogereden en het energie- 
en grondstoffenverbruik liep terug. Precies dat wat we 
zo graag gewild hadden, en waarvan we dachten dat 
het onmogelijk gerealiseerd kon worden, kregen we 
zomaar in de schoot geworpen, helemaal vanzelf  en 
gratis voor niets cadeau.
 Iedereen blij, zou je verwachten, maar niets 
is minder waar: iedereen klaagt steen en been, en in 
plaats van opgelucht de nieuwe mogelijkheden van 
de kredietcrisis aan te wenden om zo de milieucrisis 
het hoofd te bieden worden alle zeilen bijgezet om 
de oude situatie zo goed mogelijk te herstellen. Nou, 
jammer dan, en tot de volgende crisis maar weer.

Crisis? 
Hoezo crisis?!
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2012
Het jaar van de Apocalyps?

Een crisis zoals die zich nu voltrekt in de economie was 
misschien twee á drie jaar geleden al voorspeld door een 
knappe econoom. De terreurdreiging die op 11 september 
2001 het Westen wakker schudde was in de jaren negentig 
al bekend bij de auteur van het boek ‘De Terroristenjaag-
ster’.  Een volgende lang verwachte gebeurtenis gaa mogelijk 
plaatsvinden in het jaar 2012: er doen namelijk hardnekkige 
geruchten de ronde dat in 2012 de wereld zal vergaan. 
   De Maya’s, de oude Egyptenaren en de oude Grieken be-
rekenden eeuwen geleden al dat het jaar 2012 de overgang 
zou vormen tussen twee tijdperken. De Maya’s ondersteun-
den hun conclusie met hoogstaande wis- en natuurkunde en 
onderscheidden een aantal cycli, gebaseerd op oriëntatie van 
planeten in het heelal. In het jaar 2012 zouden een aantal 
van deze cycli tegelijk eindigen, wat garant zou staan voor 
enig indrukwekkend vuurwerk. 
  De Maya’s zijn niet de enigen die verwachten dat 2012 een 
bijzonder jaar gaat worden. Verschillende theorieën voor-
spellen dat in 2012 de wereld zal vergaan, de zogenaamde 
‘Watchers’ zullen terugkeren of  dat er een tijd van vrede 
aanbreekt. Vanuit de natuurkunde ondersteunt het aflopen 
van de cyclus der zonnevlekken de theorie dat er in 2012 een 
bijzonder voorval zal plaatsvinden en schrijver David Horn 
stelt zelfs dat de Bijbelse reuzen beschreven in een achterge-
houden Bijbelboek de aarde zullen vernietigen. Wordt 2012 
het jaar van de lang gevreesde Apocalyps?

Rampendetectie
 Aarde – Zon – Hunab K`u

De Maya’s baseerden hun jaartelling op de gedachte dat de tijd in een 
cirkel verloopt, en niet lineair. Het jaar 2012 is volgens hen dan ook niet 
het einde van alles, maar het begin van een wedergeboorte. Tot op de 
dag van vandaag blijkt de Maya jaartelling ongekend nauwkeurig te zijn. 
De Maya’s baseren hun kalender namelijk op de stand van de hemellicha-
men ten opzichte van het hart van de Melkweg en de beweging van ons 
Zonnestelsel door het heelal. 
In het jaar 2012 komt het Zonnestelsel op één lijn te liggen het centrum 
van de Melkweg, beter bekend als Hunab K`u. De kalender van de Maya’s 
stopt dan ook in het jaar 2012, en wel op 21 december dat jaar. Oftewel, 
de Maya`s hebben hun kalender geijkt op een datum die 2500 jaar in de 
toekomst lag. Ook de kalenders van de Egyptenaren, de Tibetanen, de 

Kelten, de Inca’s en de Hopi Indianen gaan niet verder dan 21 december 
2012. Een mondeling overgeleverd verhaal van de laatste groep voor-
spelt dat op 21 december 2012 de aarde voor drie dagen in leegte en 
duisternis gedompeld zal zijn, waarna de magnetische polen omkeren. 
Als gevolg van de elektromagnetische velden die de aarde en andere 
hemellichamen omhullen zou de magnetische pool van de aarde kunnen 
omkeren als het Zonnestelsel en Hunab K`u zich op één lijn bevinden. Op 
dit moment hebben Canadese onderzoekers vastgesteld dat de magneti-
sche pool op de Noordpool onderhevig is aan een gigantische verplaat-
sing. Dit zou kunnen duiden op een aankomende poolswitch. De laatste 
keer dat de magnetische Noord- en Zuidpool verwisselden was 780.000 
jaar geleden. 

Zonnevlekken

Een andere cyclus die afloopt in het jaar 2012 is die van de zonnevlek-
kenactiviteit. Deze cyclus heeft een periode van 11 jaar en kende in 
het jaar 2001 nog een hoogtepunt. Na de verrassende resultaten van 
verscheidende wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat wanneer 
de magnetische pool van de aarde noordwaarts is gericht en dat van de 
zon zuidwaarts, het magnetische veld van de aarde op zijn sterkst is. Er 
wordt dan heel weinig zonnestraling doorgelaten. Voorheen dacht men 
dat wanneer de polen van zowel de aarde en de zon dezelfde kant op zijn 
gericht het aardse magneetveld het beste zonnestraling tegenhield. Nu 
blijkt dat wanneer zowel het magneetveld van de aarde als dat van de zon 
dezelfde kant op staan gericht, hevige zonnestormen het leven op aarde 
flink kunnen beïnvloeden. Naar aanleiding van recent onderzoek verwach-
ten wetenschappers in 2012 een hogere piek dan normaal gesproken. 

The Return of the Watchers

In het jaar 2012 zullen de Bijbelse reuzen, de Nephilim, terugkeren op 
aarde. Althans, dat gelooft David Horn, auteur van de bestseller Nephilim 
Stargates – The Year 2012 and the Return of  the Watchers. Deze lang 
gevreesde gebeurtenis zou zijn voorspeld in het Bijbelboek van de pro-
feet Henoch, de overgrootvader van Noach. 
   Henoch beschrijft in gedetailleerde bewoordingen hoe de Watchers, een 
soort engelen, uit de hemel vallen en zich vermengen met het menselijk 
ras. De reuzen die hieruit ontstaan zijn de Nephilim. Tijdens de Zondvloed 
waren de ‘Watchers’ gedoemd tot een verblijf  onder de heuvels van de 
Aarde gedurende 70 generaties. Na deze tijdspanne zou hun gevangen-
schap worden ontbonden, waarna zij werden veroordeeld tot een eeuwig 
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verblijf  in de hel. Het nageslacht van de Watchers, de Nephilim, zou als de 
tijd is aangebroken op aarde komen om verwoestingen aan te richten. 
Uit wetenschappelijk onderzoekt blijkt dat in 2892 v.C. de aarde te 
kampen had met een flinke Zondvloed. Uitgaande van een gemiddelde 
leeftijd van 70 jaar (volgens psalm 90:10) is het jaar 2012 helemaal geen 
slechte kandidaat om de voorspelling van Henoch gestalte te geven…

De echte waarheid
 2012 of  toch 2016?

Uiteraard zitten er wat haken en ogen aan de ophef  rond het jaar 2012. 
De situatie waarin de aarde, de zon en het hart van de Melkweg op één 
lijn liggen staat in de wetenschap beter bekend als Galactische Uitlijning. 
De aardas staat altijd loodrecht op en in het midden van een cirkelvor-
mig vlak, de ecliptica. In het jaar 2012 gaan de lijn door het hart van de 
Melkweg en de ecliptica elkaar snijden. 
Tijdens de huidige cyclus (van 1980 tot 2016) bevindt de zon zich op de 
dag van de winterzonnewende (21 december) op hetzelfde punt als waar 
het hart van de Melkweg en de ecliptica elkaar snijden. Dit gebeurt tot 
2016 elk jaar. Het enige bijzondere aan alle ophef  is dat gedurende de 
periode 1980-2016 deze kruising precies plaatsvindt op de dag van de 
winterzonnewende. Na 2016 zal de Galactische Uitlijning voor een aantal 
jaren op 22 december geschieden. 

Verwarring zaaien 

Sinds kort heeft men een theorie geformuleerd die beschrijft dat de zon 
letterlijk op en neer beweegt door het hart van de Melkweg, met een pe-
riode van 64 miljoen jaar. De precessiecylcus van de zon (wat dit precies 
inhoudt is niet relevant) kent een periode van 26.000 jaar. Deze twee cycli 
worden te pas en te onpas door elkaar gehaald. Het verschil tussen beide 
wordt echter vaak over het hoofd gezien, dan wel verzwegen, want het 
doet erg veel afbreuk aan de geloofwaardigheid van de doemscenario`s. 
Als de zon in 2012 namelijk wel het hart van de Melkweg zou kruisen, zou 
het zonnestelsel te maken krijgen met de gekste zwaartekracht en andere 
energetische poespas, veroorzaakt door de hoge dichtheid van de ster-

ren in dat gebied van de ruimte. 
   Ons zonnestelsel bevindt zich op dit moment 112 lichtjaren ‘boven’ het 
hart van de Melkweg. Al zouden we met de hoogst denkbare snelheid 
reizen (de lichtsnelheid), dan kan iedereen na wat simpel rekenwerk 
voorspellen dat we te laat zullen komen om het langverwachte vuurwerk in 
het jaar 2012 waar te maken. 
   Verder is er veel ophef  rond de uitlijning van de zon, de planeten en 
Hunab K`u in 2012: wat vaak wordt verzwegen is dat deze uitlijning 
gewoon elk jaar plaatsvindt. Wederom is het enige bijzondere hieraan 
dat voor het eerst in 26.000 jaar deze uitlijning zich zal voordoen op 21 
december, de dag van de winterzonnewende. 

Apocalyps?

Bovenstaande theorieën zijn slechts een greep uit de wilde voorspellingen 
die de ronde doen over 12 december 2012. Maar ook andere gebeur-
tenissen vragen aandacht in deze tijden. De vulkanische hotspot onder 
Yellow Stone Park in Amerika is bijvoorbeeld 640.000 jaar geleden voor 
het laatst uitgebarsten, terwijl de hotspot gemiddeld elke 600.000 jaar 
actief  is. Een uitbarsting van een dergelijke megavulkaan zou het leven 
op aarde drastisch kunnen beïnvloeden. Ook de opwarming van de aarde 
brengt grote veranderingen teweeg voor zowel de ecologische verhou-
dingen als de leefomstandigheden van de mens, maar niemand kan exact 
verwoorden wanneer en in hoeverre de eventuele gevolgen effect hebben. 
En wie herinnert zich nog de lange krantenartikelen over de rampen die 
zich zouden voltrekken op 1 januari 2000? Hoe alle computers zouden 
crashen vanwege de overgang naar een volgend millennium en hoe veel 
software plotseling het label ‘millenniumproof’ kreeg toegekend? (De 
meeste software verdiende dit label uiteindelijk niet.)
   Het is misschien nog wel verontrustender dat de gezaaide verwarring 
en gekweekte paniek jaarlijks miljoenen euro’s in de kassa van menig 
boekhandel brengt en de zakken van menig waarzegger vult. Een Apoca-
lyps is eigenlijk niets meer dan een openbaring, het onthullen van nieuwe 
kennis. Waarom men dan verwacht dat dan gelijk de hele wereld op z`n 
kop staat is mij een raadsel…
    Christina Blokhuis

Je kent misschien het gevoel wel dat je op een lesvrije dag opstaat, kof-
fiedrinkt, ontbijt, douchet en je tandenpoetst, en dan tegen jezelf  zegt: 
“Goed, de dag kan beginnen”. Zo ging dat bij mij jarenlang, tot ik aan de 
universiteit kwam te studeren. Wat toen gebeurde was een desastreuze 
uitbreiding van mijn ochtendrituelen. Controleerde ik eerst eenmaal per 
dag mijn twee e-mailadressen – een voor mogelijk zakelijke contacten, 
een ander waar wannabe vrienden voor de grap porno en dergelijke 
naartoe stuurden – , nu moet ik een uur eerder opstaan om op zeventien 
verschillende manieren erachter proberen te komen wat mij deze dag te 
doen staat. Dit noemt men zelfstudie. 
 Allereerst controleer ik als voorheen mijn zakelijke privé-e-mail 
– nee, dat is geen paradoxale zin – ; mogelijk heb ik in een ver verle-
den wat universiteitsgerelateerde digitale postvakjes gelinked naar dit 
adres, vandaar. Vervolgens bekijk ik mijn solis-mail. Dit is een postvak dat 
iedereen op de hele universiteit kan vinden, en dus erg handig. Helaas 
zet de eeuwige concurrentiestrijd tussen faculteiten (en subfaculteiten) 
zich echter ook op het gebied van digitale communicatie voort. Om deze 
reden moet ik als ik pech heb zes communicatiesystemen afspeuren: twee 
van de vorige periode, waar ik behaalde resultaten op verwacht te zien, 
twee van de recente periode, waar ik mijn deadlines en opdrachten op 
kan volgen, en twee van de komende periode, waarop ik aan te schaffen 

boeken, roosters, en mogelijk al huiswerk kan zien staan. Dan ben ik er 
echter nog niet. Aangezien ik Liberal Arts & Sciences studeer, en dus ben 
verbonden aan de subfaculteit Wijsbegeerte, ontvang ik op dit postvakje 
nog wat lokaal huishoudelijke mededelingen. Dan nog de site van de stu-
dievereniging, waarop ook boekverkoop wordt geregeld. Daarnaast is ook 
Osiris een belangrijk ding, waar mijn resultaten op worden bijgehouden, 
en waar handige overzichtsroosters opstaan. De algemene informatie-
sites van de Universiteit mag ik daarbij ook niet vergeten, alsmede die 
van de faculteiten, subfaculteiten en studies. Zaken als cursusaanbod, 
en regelingen voor studenten zijn hierop te vinden. Naast de eerderge-
noemde communicatiesites die voor cursussen worden gebruikt, lanceren 
de betreffende hoofddocenten vaak ook nog een onafhankelijke site, waar 
nog wat extra informatie opstaat. Grappig is, dat er ook nog een papieren 
reader moet worden aangeschaft, waarin herhaaldelijk wordt verwezen 
naar de site, en natuurlijk andersom. Tot slot nog de leuke site www.myuu.
nl, waar solis-mail, het nieuws van vandaag en nog wat andere overbodi-
ge zaken geheel willekeurig zijn samengevoegd. Een voordeel was, dat je 
van hieruit naar de site van de bibliotheek kon gaan, maar dat kan nu niet 
meer want die heeft ook een eigen site gekregen. Ik ben vast en zeker 
vergeten te zeggen dat je voor alle genoemde pagina’s en postvakjes 
een apart wachtwoord krijgt, behalve voor myuu, de bibliotheek, en haar 
bijbehorende zoekmachines, al moet je ditzelfde wachtwoord dan wel drie 
keer opnieuw invoeren. Op winterse dagen als deze gaat de zon al onder 
voor je weet wat je moet doen. Lang leve het digitale tijdperk. 

    Yuri Villa Rikkers

Column
  
Een dagje studeren

06



07



In het heelal dat wij denken te kennen bevinden zich mini-
maal 100 miljard, maar misschien wel 200 miljard, melkwegstelsels 
of  sterrenstelsels als je wilt. Het gebruik van beide termen voor 
hetzelfde object verdient wellicht enige uitleg. In het Engels gebrui-
ken ze hier alleen het woord galaxy voor, en onze galaxy heet de 
Milky Way. In het Nederlands wordt de Melkweg omschreven als een 
sterrenstelsel, maar dus ook als een melkwegstelsel, als ware ons 
sterrenstelsel hét voorbeeld van alle andere. Je zou Nederlandse 
sterrenkundigen dus onhandig kunnen noemen, maar ook arrogant. 
Een ander voorbeeld van de onhandigheid van Nederlandse fysici 
is het ontbreken van termen die onderscheid maken tussen de ab-
solute waarde van een snelheid en de richting van een snelheid. Wij 
spreken alleen van “snelheid”, waar ze in het Engels netjes een on-
derscheid maken tussen “speed” en “velocity”. In de natuurkunde 
is dit een belangrijk onderscheid, dat Nederlanders dus niet kunnen 
maken. In elk geval dwaal ik af.
    Er zijn in elk geval een heleboel sterrenstelsels. Het is logisch 
dat mensen gefascineerd raken door de oneindige omvang van het 
heelal, en dat men dus op zoek is naar de onthulling van nog gro-
tere structuren dan clusters van sterrenstelsels of  superclusters 
van clusters van sterrenstelsels. Toch is het net zo interessant, al 
zeg ik het zelf, om eens wat beter naar een sterrenstelsel op zich 
te kijken. Laat ik vooral niet doen alsof  dit dan een klein schattig 
structuurtje is, wat iedereen te onbelangrijk vindt om te bestuderen. 
Dit zou, ook aan de hand van mijn vorige artikel, een nogal lachwek-
kende constatering zijn. Sterren staan werkelijk gigantisch (ik zou 
willen zeggen “astronomisch”, maar dit is stom genoeg geen over-
drijving) ver bij elkaar vandaan. Als je uit zou gaan van 200 miljard 

sterren in de Melkweg, een getal dat zeker voor mogelijk kan worden 
gehouden, krijg je misschien een idee van zijn diameter. Deze wordt 
geschat op ongeveer 100.000 lichtjaar. Als de mensen die het eerst 
liepen over het land dat nu Nederland heet destijds een lichtsignaal 
hadden uitgezonden, zou dat nu pas worden waargenomen aan de 
andere kant van de Melkweg. Bedenk ook nog even dat de Melkweg 
slechts een sterrenstelsel van “gemiddelde” omvang is, net als onze 
ster (speciaal voor Bram: dit is de Zon) dat is, en net als onze pla-
neet dat is. Toch flits ik even in een paar zinnen van de ene naar de 
andere kant.
    Als we in het midden beginnen, doen we dat in figuurlijke zin, 
daar we anders waarschijnlijk naar een andere wereld worden gezo-
gen door het zwarte gat dat zich daar schijnt te bevinden. Doordat 
zelfs licht door dit object wordt opgeslokt, leiden we zijn bestaan 
noodzakelijkerwijs af  van de massa die zich in zijn buurt anders 
gaat gedragen door de enorme zwaartekracht van het gat. Wan-
neer we de reis voortzetten en ons in de “nabije” omgeving van het 
zwarte gat omgeven heerst een hoge sterdichtheid, en zijn er nog 
geen spiraalstructuren zichtbaar. Op deze manier ziet de zogeheten 
“bulge” in het centrum van de Melkweg er uit als een verblinde bol 
met een donker puntje in het midden. Als we iets verder uitzoomen 
blijkt dat deze bol omgeven is door een onzichtbare halo van don-
kere materie. Deze magische wolk gedraagt zich op geen enkele 
manier als materie, maar genereert wel zwaartekracht. Op nog gro-
tere schaal beginnen de sterren zich te groeperen in de befaamde 
spiraalarmen. Dit geeft aan dat de Melkweg in een ver verleden is 
gebotst met een ander sterrenstelsel. De Melkweg was daarvoor 
vermoedelijk een stuk homogener opgebouwd, met overal een min 

Over de sterren
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of  meer gelijke sterdichtheid, en her en der waterstofwolken. Toen 
het botste ontstond er een S-vormige geluidsgolf  die met de klok 
mee door de Melkweg raasde. Op zijn pad kwam het waterstofwolken 
tegen, en drukte deze samen tot sterren. Zodoende ontstonden er 
op de plek van deze wolken S-vormige slierten van sterren. Nog 
niet alle waterstofwolken zijn opgebruikt voor stervorming, dus een 
aantal hangt nog tussen de spiraalarmen in. Nog verder weg van de 
bulge beginnen de spiraalstructuren te verdwijnen, en doen zich ijle 
gebieden voor met amper nog sterren. Bolvormige sterhopen, een 
soort ministerrenstelsels, cirkelen hier om het zwaartepunt van de 
Melkweg heen, net als overigens alle sterren in het sterrenstelsel 
dat doen. De bolvormige sterhopen bevatten ieder enkele honderd-
duizenden sterren en geven astronomen de beste aanwijzingen voor 
de locatie van het zwarte gat in het centrum van de Melkweg. 
   In een notendop waren dit wel de belangrijkste elementen die zich 
in de Melkweg bevinden. Andere interessante onderwerpen zijn bij-
voorbeeld de nabije buurstelsels van de Melkweg, en hun beweging 
door het heelal. Daarover misschien de volgende keer meer.
In het heelal dat wij denken te kennen bevinden zich minimaal 100 
miljard, maar misschien wel 200 miljard, melkwegstelsels of  ster-
renstelsels als je wilt. Het gebruik van beide termen voor hetzelfde 
object verdient wellicht enige uitleg. In het Engels gebruiken ze hier 
alleen het woord galaxy voor, en onze galaxy heet de Milky Way. In 
het Nederlands wordt de Melkweg omschreven als een sterrenstel-
sel, maar dus ook als een melkwegstelsel, als ware ons sterrenstelsel 
hét voorbeeld van alle andere. Je zou Nederlandse sterrenkundigen 
dus onhandig kunnen noemen, maar ook arrogant. Een ander voor-
beeld van de onhandigheid van Nederlandse fysici is het ontbreken 
van termen die onderscheid maken tussen de absolute waarde van 
een snelheid en de richting van een snelheid. Wij spreken alleen van 
“snelheid”, waar ze in het Engels netjes een onderscheid maken 
tussen “speed” en “velocity”. In de natuurkunde is dit een belangrijk 
onderscheid, dat Nederlanders dus niet kunnen maken. In elk geval 
dwaal ik af.
    Er zijn in elk geval een heleboel sterrenstelsels. Het is logisch 
dat mensen gefascineerd raken door de oneindige omvang van het 
heelal, en dat men dus op zoek is naar de onthulling van nog gro-
tere structuren dan clusters van sterrenstelsels of  superclusters 
van clusters van sterrenstelsels. Toch is het net zo interessant, al 
zeg ik het zelf, om eens wat beter naar een sterrenstelsel op zich 
te kijken. Laat ik vooral niet doen alsof  dit dan een klein schattig 
structuurtje is, wat iedereen te onbelangrijk vindt om te bestuderen. 
Dit zou, ook aan de hand van mijn vorige artikel, een nogal lachwek-
kende constatering zijn. Sterren staan werkelijk gigantisch (ik zou 
willen zeggen “astronomisch”, maar dit is stom genoeg geen over-
drijving) ver bij elkaar vandaan. Als je uit zou gaan van 200 miljard 
sterren in de Melkweg, een getal dat zeker voor mogelijk kan worden 

gehouden, krijg je misschien een idee van zijn diameter. Deze wordt 
geschat op ongeveer 100.000 lichtjaar. Als de mensen die het eerst 
liepen over het land dat nu Nederland heet destijds een lichtsignaal 
hadden uitgezonden, zou dat nu pas worden waargenomen aan de 
andere kant van de Melkweg. Bedenk ook nog even dat de Melkweg 
slechts een sterrenstelsel van “gemiddelde” omvang is, net als onze 
ster (speciaal voor Bram: dit is de Zon) dat is, en net als onze pla-
neet dat is. Toch flits ik even in een paar zinnen van de ene naar de 
andere kant.
    Als we in het midden beginnen, doen we dat in figuurlijke zin, 
daar we anders waarschijnlijk naar een andere wereld worden gezo-
gen door het zwarte gat dat zich daar schijnt te bevinden. Doordat 
zelfs licht door dit object wordt opgeslokt, leiden we zijn bestaan 
noodzakelijkerwijs af  van de massa die zich in zijn buurt anders 
gaat gedragen door de enorme zwaartekracht van het gat. Wan-
neer we de reis voortzetten en ons in de “nabije” omgeving van het 
zwarte gat omgeven heerst een hoge sterdichtheid, en zijn er nog 
geen spiraalstructuren zichtbaar. Op deze manier ziet de zogeheten 
“bulge” in het centrum van de Melkweg er uit als een verblinde bol 
met een donker puntje in het midden. Als we iets verder uitzoomen 
blijkt dat deze bol omgeven is door een onzichtbare halo van don-
kere materie. Deze magische wolk gedraagt zich op geen enkele 
manier als materie, maar genereert wel zwaartekracht. Op nog gro-
tere schaal beginnen de sterren zich te groeperen in de befaamde 
spiraalarmen. Dit geeft aan dat de Melkweg in een ver verleden is 
gebotst met een ander sterrenstelsel. De Melkweg was daarvoor 
vermoedelijk een stuk homogener opgebouwd, met overal een min 
of  meer gelijke sterdichtheid, en her en der waterstofwolken. Toen 
het botste ontstond er een S-vormige geluidsgolf  die met de klok 
mee door de Melkweg raasde. Op zijn pad kwam het waterstofwolken 
tegen, en drukte deze samen tot sterren. Zodoende ontstonden er 
op de plek van deze wolken S-vormige slierten van sterren. Nog 
niet alle waterstofwolken zijn opgebruikt voor stervorming, dus een 
aantal hangt nog tussen de spiraalarmen in. Nog verder weg van de 
bulge beginnen de spiraalstructuren te verdwijnen, en doen zich ijle 
gebieden voor met amper nog sterren. Bolvormige sterhopen, een 
soort ministerrenstelsels, cirkelen hier om het zwaartepunt van de 
Melkweg heen, net als overigens alle sterren in het sterrenstelsel 
dat doen. De bolvormige sterhopen bevatten ieder enkele honderd-
duizenden sterren en geven astronomen de beste aanwijzingen voor 
de locatie van het zwarte gat in het centrum van de Melkweg. 
    In een notendop waren dit wel de belangrijkste elementen die zich 
in de Melkweg bevinden. Andere interessante onderwerpen zijn bij-
voorbeeld de nabije buurstelsels van de Melkweg, en hun beweging 
door het heelal. Daarover misschien de volgende keer meer.
   Yuri Villa Rikkers
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De depressieve Wilbur doet vergeefse pogingen 
zichzelf van het leven te beroven, waarna hij stee-
vast weer belandt in een praatgroep onder leiding 
van de verveelde psycholoog Horst. Na de zoveel-
ste mislukte zelfmoordpoging overtuigt zijn optimis-
tische broer Harbour Wilbur ervan om bij hem in te 
trekken. Daar nemen ze de boekwinkel onder han-
den die ze van hun vader hebben geërfd. Wanneer 
de arme alleenstaande moeder Alice van haar werk 
in het ziekenhuis ontslagen wordt, wendt ze zich, 
enigszins noodgedwongen, tot Harbour. De komst 
van Alice verandert het leven van de twee broers 
ingrijpend.
   Uit de droge humor en tarantineske grappen waar  
Wilbur rijk aan is blijkt de bijdrage van Deense re-
gisseur Anders Thomas Jensen, bekend van het 
bekroonde Adam’s Apples, die samen met Scher-
fig het script schreef. Centraal in de film staan de 
twee broers en Alice, alledrie personen die eigenlijk 
niemand hebben en elkaar vinden. Het serieuze as-
pect van Wilbur draait hier net als 

in Scherfig’s vorige film 
Italian for Beginners om 
mensen die eenzaam zijn 
en hier ieder op hun ei-
gen manier iets aan pro-
beren te doen. Jensen 
en Scherfig zijn er met 
Wilbur goed in geslaagd 

om ondanks de zware onderlaag een lichte film te 
produceren die zowel ontroert als doet lachen.
   Naast de kenmerkende Deense droge humor val-
len de sterk overdreven karakters meteen op die, 
door een haast naïeve manier van doen, de absur-
diteit van hun persoon nog mooier uit laten komen. 
Helaas verandert dit absurde af en toe ook in het 
onwaarschijnlijke . Zo wordt er laat in de film een 
afgezaagde verklaring gegeven voor de suïcidale 
neigingen van Wilbur en de steeds weer misluk-
kende zelfmoordpogingen van Wilbur beginnen op 
een gegeven moment meer bizar dan toevallig te 
worden.
Toch biedt de film een aardig verhaal over het verlies 
van dierbaren en steekt het op een luchtige manier 
de draak met de vooroordelen die heersen over op-
timisme, pessimisme, artsen en verpleegsters. Zo is 
psycholoog Horst meer bezig uit het raam te staren 
dan zich te bekommeren om zijn patiënten en blijft 
praatgroepbegeleidster Moira proberen om Wilbur 
te veroveren in plaats van hem te helpen. 
   Wilbur is een film voor donkere dagen en voor 
de gedragswetenschappers onder ons: ze laat ons 
een kijkje nemen in de wereld van de persoonlijke 
crisis.
    - Gijs Wijnholds

Recensies

 
Titel:   Wilbur (wants to kill himself)
 Regisseur:  Lone Scherfig
 Jaar:   2002
 Cast:   Mads Mikkelsen, Adrian Rawlins, 
  Jamie Sives, Shirley Henderson
 Speelduur:  111 minuten

Film

Wilbur en de persoonlijke crisis

The Catcher in the Rye  van J.D. 
Salinger is inmiddels al wel meer 
dan vijftig jaar geleden geschre-
ven. Toen die verschoten leraar 
Engels je aanraadde om dit boek 
te lezen, omdat de thematiek zo 
goed aansloot bij jouw proble-
matische overgang naar adoles-
centie, heb je hem waarschijnlijk 
vriendelijk bedankt en Bridget 
Jones’ Diary uit de kast gepakt. 
Haar strijd met ‘singledom’ was 
toen immers veel herkenbaarder 

dan de puberale crisis van anti-
held Holden Caulfield een halve 
eeuw geleden.
   The Catcher in the Rye gaat 
over de dagen die Holden Caul-
field in New York doorbrengt 
nadat hij van school is gestuurd. 
In plaats van terug te gaan naar 
het appartement van zijn ouders, 
checkt hij in bij een hotel. Over-
dag dwaalt hij eenzaam door 
New York en is hij voornamelijk 
bezig de dag door te komen. 

De paar mensen die hij ontmoet 
onderstrepen enkel de eenzaam-
heid.
   Gelukkig is het karakter Holden 
Caulfield bedeeld met een flinke 
dosis sarcasme, anders zou zo’n 
coming-of-age roman als deze 
snel nogal gezapig worden. Carry 
Slee kan er een voorbeeld aan 
nemen. 

  - Nura Rutten

Boek The Catcher In The Rye - J.D. Salinger
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De zegen en de vloek van elke student; het Openbaar Vervoer. Hoe heerlijk 
is het dat de overheid voor ons arme hardwerkende studenten een studen-
tenkaart betaalt, zodat wij ons vrij door het hele land kunnen verplaatsen. 
Het zou echter nog veel heerlijker zijn als diezelfde overheid er ook voor 
zorgde dat het openbaar vervoer daadwerkelijk functioneert, want op het 
moment is het een ware crisis om er gebruik van te maken. Wie kent het 
niet; met wapperende haren ren je over het centraal station, je tas heen en 
weer slingerend op je rug, hopend dat je op tijd bent voor je trein. Met drie 
treden tegelijk spring je van de roltrap af, maar zodra je voeten het perron 
raken en je met een verwilderde blik in je ogen kijkt naar het lege spoor 
hoor je een zoetgevooisde vrouwenstem die verontschuldigend vertelt dat 
je trein pas over twintig minuten komt. Ook de verschrikkingen van buslijn 
12 zijn geen Utrechtse student vreemd en met de invoering van de nieuwe 
dienstregeling lijkt het bijkans wel of  ze liever hebben dat mensen niet met 
het openbaar vervoer gaan. 
Wat mij persoonlijk echter het meest verbaasd is het feit dat de NS ieder 
jaar weer verbaasd staat te kijken als de blaadjes van de bomen vallen. Met 
een stalen gezicht verteld een woordvoeder ons op het achtuurjournaal 
dat reizigers wel met extra vertraging rekening moeten houden nu het 
weer zo slecht is. (Ja, we hebben het nu al over extra vertraging, zoals de 
verkeersinformatie ook al spreekt over ‘gewone files’) Nu ben ik misschien 
de enige persoon die zich hierover verbaasd, maar voor zover ik weet is dit 
fenomeen al langer bekend en wel onder de naam ‘herfst’. Ook de trein is 
geen nieuwe uitvinding; de eerste in Nederland reed al 170 jaar geleden. 
En in die anderhalve eeuw dat we nu al treinen hebben heeft niemand ooit 
iets bedacht om dit probleem op te lossen? Het beste wat al die geniale 
breinen van de afgelopen eeuw hebben kunnen bedenken is het laten rond-
rijden van bezemwagens die de blaadjes van de rails vegen en daar alsnog 
tijden over doen? 
Het mooiste van dit alles is nog dat er niemand is die je de schuld kunt 
geven als je daar met je rode gezicht in de kou staat te wachten op die trein 
die nooit komt. Ik zag laatst een meisje dat boos tegen een wachtende con-
ducteur riep wanneer die stomme trein nou eindelijk eens kwam. De man 

sprong meteen in de verdediging hij ‘deed ook alleen maar zijn werk en kon 
er ook niks aan doen’. Dit is natuurlijk waar, maar wiens schuld is het dan 
wel? Blijkbaar doet iedereen ‘alleen maar zijn werk’ en is het van niemand 
schuld dat duizenden mensen elke dag zich doodergeren aan vertragingen, 
bussen die niet komen opdagen en andere narigheid die reizen met het OV 
met zich meebrengt. De enige conclusie die ik daar dan weer aan kan ver-
binden is dat het hele systeem voor geen meter in elkaar steekt, want als 
iedereen gewoon zijn werk doet, waarom werkt het dan niet? Waarschijnlijk 
omdat de knappe koppen van de vervoersbedrijven druk bezig waren met 
het uitvinden en invoeren van hun laatste hersenspinsel; de OV-chipkaart. 
Alleen heeft nog niemand mij kunnen duidelijk maken waarom dit het reizen 
nu precies comfortabeler of  makkelijker gaat maken. 
Om te beginnen moet men zo’n ding kopen, ja kopen lieve vrienden, voor-
dat men hem kan opladen en gebruiken om mee te reizen. Je betaalt dan 
dus eerst voor het plastic kaartje zonder dat je er überhaupt mee kan 
reizen. Vervolgens mag je dan voordat je gaat reizen eerst fijn in klokken 
met deze pas. Dit houdt in dat je het plastic kaartje in een kastje moet 
steken. Doet mij verdacht veel denken aan een papieren kaartje, ook wel 
bekend als de strippenkaart, in een dergelijk gevormd kastje steken om er 
een stempel op te krijgen. Maar goed; dit is elektronisch, dus vooruitgang! 
Vooruitgang voor onze vrienden achter de schermen misschien, die kun-
nen nu fijn zien waar iedereen naartoe gaat, maar voor de gewone man is 
het verdomd lastig. Feitje daarbij is nog dat als je vergeet uit te klokken je 
standaard het maximum bedrag betaalt, en als je het vaker vergeet wordt 
je pas zelfs geblokkeerd. 
Leuk voor al die oudere mensen die al genoeg problemen met al die ver-
nieuwingen hebben en nu ook nog eens eraan moeten denken dat ze voor 
het eerst in hun leven meer moeten doen dan zorgen dat ze er bij de juiste 
halte uitgaan; maakt het echt makkelijker voor hen. Ook toeristen zullen het 
machtig fijn vinden dat ze nu niet meer een kaartje in de bus kunnen kopen; 
leg ze dat maar eens uit als chauffeur. Al met al is reizen met het openbaar 
vervoer lang niet zo prettig als het zou kunnen zijn en de ‘vooruitgang’ 
draagt ook niets bij, maar altijd nog beter dan lopen!  
             
     - Bram de Rijk

Column
OV: Openbare vertraging

Al vanaf  het eerste hoorcollege Klimaatveran-
dering had ik de neiging om mijn gal te spuien 
over alles waar ik zo snel tegenop liep. Het is 
echter niet één groot fiasco geworden (lees: ik 
ben niet met het vak gestopt), maar er zijn toch 
wel wat tegenvallers. Wellicht komt het doordat 
ik het profiel Cultuur & Maatschappij gedaan en 
al snel de kriebels krijg als natuur- , schei- en 
niet te vergeten, wiskundige zaken de revue pas-
seren. Niettemin doe ik LAS, dus geheel afwijzend 
sta ik niet tegenover de bètakant van het leven. 
Daarom keek ik ook erg uit naar dit vak: ik had 
vrij hoge verwachtingen en interesseerde me ook 
zeker in dit actuele (!) onderwerp. De cursusom-
schrijving was uitnodigend, want we zouden on-
der andere twee films, waaronder An inconvenient 
truth, gaan bekijken. 
Enfin, allereerst bleek dat de cursus in het En-
gels gegeven werd in plaats van het Nederlands, 

wat niet in de cursusomschrijving stond. Hoewel 
ik daar niks tegen heb, maakt dit gegeven alle 
natuurkunde wel een stuk lastiger te begrijpen! 
Vervolgens werd ik overladen met ingewikkelde 
formules en natuurkundige benaderingen waar 
ik werkelijk geen touw aan vast kon knopen. Het 
bleek dat ik niet de enige was waarbij de twijfel 
toesloeg. Meerdere Lassers kampten met dit pro-
bleem en sommige stopten er zelfs mee. 
In het  werkcollege bereid je met een groepje 
van 4-5 een presentatie voor over zeer uiteen-
lopende onderwerpen. De opdrachten varieerden 
van het maken van Excel-bestandjes tot het on-
derzoeken van ijskernen. Sommige opdrachten 
waren  simpel en maatschappelijk gerelateerd, 
andere opdrachten draaiden om lastige compu-
terprogramma’s of  scheikunde. Bovendien is de 
vrijdagmiddag geen goed dagdeel om presenta-
ties te gaan houden, maar dat is bijzaak. 

Hoewel de cursus inhoudelijk redelijk gevarieerd 
was (drie verschillende docenten), schortte er 
nog wel een en ander aan het niveau, het tempo 
(redelijk hoog) en vooral de gehele organisatie. 
Dat het vak voor het eerst gegeven werd ver-
klaarde een hoop. Wat betreft de organisatie: het 
was enige keren onduidelijk wat er uit het boek 
gelezen moest worden, waarover we pas 3 dagen 
vóór de colleges een e-mail kregen. En of  we het 
ingewikkelde IPCC rapport (recent klimaatrap-
port) nu van essentieel belang was of  terzijde kon 
worden gelezen werd ook niet duidelijk gemaakt. 
Kortom, de docenten hadden het zelf  ook nog 
niet allemaal op een rijtje. Uiteindelijk zou ik willen 
zeggen dat het een heel interessant vak is, met 
veel potentie, maar waar nog wat kleine dingetjes 
mis mee zijn. Dit vak staat overduidelijk nog in de 
kinderschoenen!
  - Nadine Huiskes

Cursusrecensie Klimaatverandering: een vak dat 
nog in de kinderschoenen staat
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Sterk verhaal

Dat Thailand het land der mogelijkheden is 
voor een naïeve achttienjarige, bleek al toen 
ik er nog geen tien minuten was, op doorreis 
met een vriend. Een man zonder tanden liet 
ons in zijn tuktuk, en reed, als ware hij een 
filmheld tussen elkaar passerende vracht-
wagens door, steeds achterom kijkend naar 
twee bange Hollanders op zijn achterbank. 
Met een brede glimlach reikte hij ons een 
brochure van een kuuroord. Zestien schone 
dames zaten glimlachend en naakt op een 
badrand, wachtend tot ze JOU een massage 
konden geven.
 Eenmaal op “Bangkok Centraal”, lieten wij 
ons afzetten, om ons 
vervolgens door hem te 
laten afzetten, en liepen 
de vertrekhal in. Een 
treinreis van dertien uur 
stond voor de boeg, dus 
ik kocht een tas vol eten 
in een minuscuul super-
marktje. Ik had alleen 
briefjes van omgerekend 
20 euro bij me, waarvan 
ik er een op de toon-
bank legde. Een voor 
een keken de mensjes 
in de rij achter mij even 
opzij om te kijken of  het 
klopte wat ze zagen. De caissière keek me 
met waterige oogjes aan, stopte het briefje 
in de vooroorlogse kassalade, en bood mij 
met bevende handen werkelijk al het wis-
selgeld aan dat er in de lade te vinden was. 
Met schaamrood op de kaken rende ik naar 
beneden kijkend terug. In de trein, waarvan 
de rails de grens met Myanmar schampten, 
bestelde ik bij een vrouw die eerder verteld 
had de hele reis tot onze dienst te staan een 
bord soep. Ze kwam bij me op schoot zitten 
en keek me zwoel aan. “Do you want spicy 
or extra spicy?” Toen ze zag dat ik een paar 
keer slikte begon ze te bulderen van het la-
chen en huppelde weg.    
Toen we waren bijgekomen in ons hutje op 
het resort, na nog eens twee busreizen, een 
bootreis van drie uur en een taxirit, liep ik 
uit nieuwsgierigheid eens naar de overkant, 

waar een aantal gloednieuwe Honda motor-
scooters te huur stonden aangeboden in 
de schaduw van een rieten hut. Het kleine 
schichtige vrouwtje vertelde mij dat ik er 
voor drie euro per dag een volgetankt kon 
huren. Ik bedacht me dat ik geen motorrijbe-
wijs had, maar dat scheen niets uit te maken. 
Ook helmen had ze niet. Tien minuten later 
reed ik met 120 in mijn zwembroek over een 
tropisch eiland. 
’s Avonds namen we de taxi – een omge-
bouwde legertruck waar drie twaalfjarige 
meisjes met korte rokjes en flesjes Heineken  
inzaten – naar het strand, waar een paar 

duizend internationale jongelui aan het fees-
ten waren. Langs het strand stonden markt-
kraampjes opgesteld, met emmers die in het 
ijs stonden. Ik liep erheen, en mocht voor vijf  
euro een spirit en een frisdrank uitkiezen. Ik 
koos wodka en red bull, waarop de man een 
fles wodka en ontelbaar blikjes red bull in de 
emmer gooide. Waar waren we beland? Het 
werd een schandalig mooi feest, daarover 
misschien later meer. 

Het meest bizarre gebeurde op een aanvan-
kelijk saaie avond op het resort. Mijn metge-
zel had even geen zin om te feesten, en ik 
voelde er niet veel voor ergens alleen heen 
te gaan. Juist tijdens dit gesprek werd er op 
de deur van de hut geklopt. Een Fransman 
met een zwarte huid en kort haar – hij deed 
me aan een voetballer denken – vroeg of  we 

meegingen naar het dorp. “ hij wist nog wel 
wat leuks”. Ik stapte achterop zijn motors-
cooter, en met nog zeven andere Europe-
anen reden we de acht kilometer naar het 
dorpje. Net toen ik met vreugde keek naar de 
levendigheid op straat, sloegen de scooters 
af, een smal stinkend straatje in. De volle was-
lijnen van anonieme mensen hingen over de 
straat, en een onbehaaglijk gevoel overviel 
me. Bij een bar met drie muren stapten we af, 
en voor we naar binnen gingen zei de Frans-
man: “kijk een beetje uit”. Ik snapte hem niet, 
en zeker niet toen ik bij binnenkomst werd 
besprongen door twaalf  schone dames. Ze 
voerden me gratis bier, en ik moest met ze 
poolen. Opeens kreeg ik van allen een kusje 
op de wang, en werd op een bank geduwd, 
waar ook zij opploften. Ik werd een beetje 
bang, en keek verward naar de acht Europe-
anen die lachend aan de bar zaten. Toen de 
vrouwen hun lichaam voor beschamend lage 
prijzen begonnen aan te bieden stond ik op, 
en dwong de Fransman een taxi voor me te 
regelen. Dit deed hij gelukkig. Toen het ding 
wegreed riepen de vrouwen me na. “Tomor-
row you’ll change your mind!” 

Had ik al verteld over die Thaise man die 
voor mijn ogen een Nederlandse hond ging 
doodschieten? Wat een land…
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Als het noodlot toeslaat zit er maar een ding op: optimis-
tisch blijven. Hoewel het veel verleidelijker is om in tijden 
van crisis dagen op bed te blijven liggen op een rantsoen 
van zilveruitjes, crackertjes en ingeblikte camembert, is 
het aan ons de taak een puntje van licht te vinden in de 
duisternis, en de uitzichtloze, wanhopige situatie een halt 
toe te roepen: deze straat zonder einde is als een doodlo-
pende weg. Dus besloten wij op een ochtend uit ons bed 
van pijn en lijden te kruipen en op zoek te gaan naar de 
waardevolle dingen in het leven, naar vrolijkheid, vreugde 
en optimisme. We besloten naar de kermis te gaan.
    Om negen uur ‘s ochtends stonden we op Utrecht cen-
traal. Een optimist, die neemt de trein, dachten wij zo. Tij-
den van crisis kennen ze ook regelmatig bij de NS, maar 
de echte optimist ziet een paar uurtjes extra in het open-
baar vervoer enkel als de uitgelezen kans om nog meer 
vrienden te kunnen maken. Zo gezegd, zo gedaan. Crisis 
brengt mensen bij elkaar. Op het perron warmden wij ons 
aan onze nieuwe vrienden, maakten een kampvuurtje en 
zongen Love is all around van Wet Wet Wet. Of zo had-
den we het in ieder geval graag gezien. Het grondperso-
neel van de NS heeft het immers niet zo op open vuur 
en de gemiddelde mens in de trein voelt zich te goed om 
collectief mee te wiegen op de klapper van Knuffelrock 
26. We volstonden door een paar woorden te wisselen 
met een verlopen vrouw van middelbare leeftijd tegen-
over ons. Ze was op weg naar Maasdriel om haar zus een 
foto van een wit paard te geven, omdat haar zus alleen 
maar schildpadden had en haar wereld dan zo klein zou 
worden. Of zoiets. Mensen in de trein hebben meestal 
een andere wereldvisie dan jijzelf, dus nieuwe vrienden 
maken is altijd behelpen.
   We lieten we deze nieuwe vriendin in ‘s Hertogenbosch 
achter in de trein en wij stapten uit op zoek naar de kermis. 
We hadden gehoord dat er kermis zou zijn in ‘s Hertogen-
bosch en daarnaast schijnt deze stad ook over te stromen 
van vrolijke, goedlachse Brabanders en dat is precies wat 
wij op momenten van crisis nodig hadden. Het reuzenrad 
en de Bouncing Bounty waren al van ver te zien en de-
den ons hart sneller kloppen. Alle eurohouse van de jaren 
negentig kwam van alle kanten op ons af, terwijl de man 
van de botsauto’s er ook nog een ‘daaaaar ga-aa-aa-at ie 
weeheer’ doorheen schalde. Het geweld van kleuren en 

deuntjes kwam niet met dezelfde overtuiging op ons af als 
dat het een paar jaar geleden nog deed, maar dit leek de 
Brabanders niets uit te maken. Zij stonden gezellig met 
z’n allen bij de friettent elkaar op de schouders te slaan 
en Bossche bollen naar binnen te werken. Crisis kennen 
Brabanders niet.
    De kermis leek ons aanvankelijk nog niet veel goeds 
te doen en we besloten om in het reuzenrad te stappen. 
Op een grote hoogte heb je immers het beste zicht, zul-
len we maar zeggen. Zoals op de meeste kermissen om 
12 uur ‘s middags was het niet druk en mochten we veel 
rondjes. Toen we bovenaan even stil hingen, omdat een 
dertienjarig stelletje van plan was hun ontmaagding op 
grote hoogten te gaan bezegelen, hadden we tijd om de 
omgeving op ons in te laten werken.  In het oosten kon-
den we de aspergebedden van het Limburgse landschap 
kilometers  zien uitstrekken en in het westen slaakte de 
zee een diepe zilte zucht. Van deze grote hoogte leek Ne-
derland nooit crisis te zullen kennen en vormde de natuur 
een prachtige harmonie met de Nederlandse geest. 
   Plots sprong een grote, statige man in ons oog. Hij 
liep onder het reuzenrad door, op weg naar verandering. 
We wisten het meteen, hij was de sleutel tot harmonie en 
vooruitgang. Om hem heen hing een aura van hoop en 
dat was wat wij nodig hadden. We moesten uit het reu-
zenrad en achter hem aan. Er was echter één probleem: 
we hingen nog steeds stil. We gingen uit ons bakje han-
gen en schreeuwden naar de grote, statige man: “Hee 
meneer, verlos ons van onze schulden en geef ons he-
den onze broodnodige hoop.” Hij leek het echter niet te 
horen en dook een portiek in.  Wanhopig begonnen we 
aan ons bakje te sjorren, maar de luidsprekers maakten 
ons duidelijk dat dit toch ‘wel heeeuulemaa-aa-al niet de 
bedoeling was’ en ging weer verder met ‘Heb je even voor 
mij’. Opeens kwam het reuzenrad weer in beweging en 
stonden we snel weer beneden. We snelden ons naar de 
portiek  waar de grote, statige man in was verdwenen. Er 
was niemand. Alleen een witte duif was in hoekje bezig 
een patatje joppiesaus te verorberen. De duif knipoogde 
en vloog sierlijk tussen ons door de blauwe hemel tege-
moet. Totdat de duif uit de lucht geschoten werd toen hij 
over de schietkraam vloog.
 De schrik verlamde ons hart voor een seconde, 
en we liepen richting de duif die roerloos op de grond lag. 
We keken hem in de ogen en het leek even of hij sprak. 
Hij zei niets maar wij wisten genoeg: crisis kan niet ze-
gevieren, waar hoop leeft. Ook al was de duif uit de lucht 
geschoten door een dronken Brabander, toch konden wij 
weer met een gerust hart gaan slapen. Ja, dat kunnen 
we. 
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Beste LASsers,
We hopen dat jullie allemaal een mooie kerstva-
kantie hebben gehad, 2008 volwaardig afgerond 
hebben, 2009 goed begonnen zijn en de tenta-
menstress ook weer achter de rug hebben.
   Wij waren graag van het geld van Atlas op 
wintersport gegaan maar helaas moesten we het 
doen met wat natte sneeuw op het dak van Drift 
21. Na de sneeuw van 2008 van onze schouders 
geklopt te hebben, waren we weer klaar om ze 
onder het jubileumjaar van Atlas te zetten. 
   Het was tijd voor de eerste ouderdag van Atlas. 
Een groot succes, zoals wellicht sommigen van 
jullie zelf ervaren hebben, of van ouders heb-
ben gehoord. Veel positieve reacties van ouders 
die nu “eindelijk snapten wat LA&S nou precies 
inhoudt” en sommigen die het nog steeds niet he-
lemaal doorhebben (een reactie van ouders van 
een 2de jaars Lasser: “Oh, moeten ze een hoofd-
richting kiezen? Nooit van gehoord”).
    Over ouders gesproken, de moeder aller inter-
disciplinairen Ria van der Lecq is genomineerd 
voor de docentenprijs van dit jaar! Van de 20 aan-
meldingen zit ze nu bij de laatste vier. En dat in 
het jaar van ons lustrum. Om het feestje compleet 
te maken zijn we overigens nog op zoek naar een 
lustrumcommissie. Daarnaast wordt het ook tijd 
voor eigen opvolging. Er moet alweer een nieuw 
bestuur gevormd worden om de boel langzaam-
aan te gaan overnemen. Wat dat betreft vliegt de 
tijd echt tijdens zo’n jaar, wat misschien wel een 
voordeel is omdat zo de grote reis naar Marokko 
alweer veel sneller dichterbij komt.
   Tot zover deze update van Atlas, en we hopen 
jullie allemaal snel weer te zien, of het nou op een 
borrel is, de ALV, in Marokko, in de apenkooi, op 
de schaatsbaan of met een biertje op een feest!

Groetjes van Atlas,

Coen, Nura, Joris, Roanne, Jorien

Atlas

Grote Atlastruien voor 
kleine prijzen!

Fair trade 
voor 22,50

!

Ze zijn 

er nog !

14



Als eenzame LASser, inmiddels een begrip geworden, is 
het niet minder dan heel belangrijk om het groepsgevoel 
op de een of andere manier heel hoog te houden. Het is 
nog steeds onduidelijk hoe dit op de beste manier bereikt 
kan worden. Wellicht is het de anonimiteit die je voelt als er 
Duits sprekende figuren om je heen springen, ogen dicht, 
hun slechte jeugd eruit vechtend. Misschien is het de alco-
hol, die voor echte studentenprijzen je maag in glijden in 
dit fantastische land. Of is het toch het vrije gevoel, dat je 
krijgt door op een kilometer van huis schofterig je buurland 
te vernielen? In elk geval leent Aachen zich prima voor wat 
eenzame studenten die op schijnvakantie willen. Kijk nu 
eens goed, deze LASsers zijn verenigd. GeLASt voor het 
leven!

Plaatjes

 Aachen

Ouderdag
Terwijl Nick een 
broodje kaas eet 
en yuri aan zijn 
common-ground 
blik werkt, kletsen 
tientallen ouders er 
vrolijk op los over 
de interdisciplinaire 
attitude van hun 
zoon of dochter. 
Waren alle activi-
teiten maar zo. Is 
dat een LASpost 
daar rechts?

Fair trade 
voor 22,50

De nacht tot half zeven volmaken is niet 
altijd makkelijk, maar devastberaden blik-
ken van de jongens beloven nog veel 
kniebuigingen en slowdansjes. Er kan met 
recht dan ook worden gezegd dat ze met 
passie, overtuiging en liefde de nacht zijn 
doorgekomen. Wat moeten zijvoldaan zijn 
geweest.
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Haal de DVD 
in de Atlaskamer!


