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Dat iedereen elkaar eigenlijk benijdt en bejubelt is niets nieuws. Soms gaat dit echter een 
stapje verder. Wellicht heb ook jij een held, een goeroe; een rolmodel. Ik hoef LASsers 
niet te vertellen dat rolmodellen lang niet altijd van vlees en bloed zijn. Het is weer zo’n 
vervelend breed te interpreteren begrip, dat je lekker interdisciplinair kunt benaderen. 
Naast president Obama en Michael Jackson droom ik bijvoorbeeld vaak weg bij modellen 
uit de sociale wetenschappen; heerlijk vage afbeeldingen die zogenaamd met de werke-
lijkheid te maken hebben. Modelbouw en bikinimodellen ben ik ook niet vreemd van, en 
met de plastische chirurgie van tegenwoordig is het niet eens heel lastig een shared hori-
zon te vinden voor die laatste twee. Wat er nog meer over rolmodellen te zeggen valt lees 
je verderop in deze nieuwe LASpost, waar een hoop mensen zich gelukkig weer voor 
hebben ingezet. Ook over andere zaken is er natuurlijk een hoop te lezen, onder andere 
in de vaste rubrieken.

Als er iemand op dit moment echter voor rolmodel mag spelen, dan is het de zon. Zonder 
haar genade blijf ik hier troosteloos met koorts naar de regen staren, net als alle andere 
verslagen Nederlanders. Het is mooi geweest zo. Temeer reden te beginnen met wat 
interessante verhalen die de ogen weer open sperren. Veel plezier!

Yuri Villa Rikkers
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Klukhuhn

Wie in de wetenschap werkt verwerft 
zich nooit inzicht in de vaak ingewikkelde 
en weerbarstige werkelijkheid zelf, maar 
houdt zich eigenlijk alleen maar bezig met 
het geven van beschrijvingen en het bou-
wen van modellen van de werkelijkheid. 
Beperken we ons even tot de natuur-
kunde, dan mogen we dus niet zeggen 
dat de materiële wereld is opgebouwd 
uit elementaire deeltjes, maar alleen dat 
als we ervan uitgaan dat de wereld uit 
elementaire deeltjes bestaat, we over een 
goede beschrijvingswijze beschikken. Die 
beschrijving heet dan ook niet voor niets 
het standaardmodel. Evenmin kunnen 
we zeggen dat zich op elementair niveau 
kwantumprocessen afspelen, maar moeten 
we ons beperken tot de constatering dat 
de kwantummechanica een goede beschrij-
ving geeft van de processen die zich op 
elementair niveau afspelen.
   Of  we aan een bepaalde beschrijving 
of  een bepaald model ook wat hebben, 
wordt meestal afgemeten aan de voorspel-
lende kracht. Een klimaat- of  weermodel is 
goed als we daarmee met enige zekerheid 
kunnen beslissen of  we op ons fietstochtje 
vandaag een regenpak of  een zwembroek 
moeten meenemen, en een economisch 
model is goed als we daarmee een 
kredietcrisis kunnen zien aankomen en 
onze aandelen op tijd kunnen inwisselen 
voor waardevaste juwelen. Nu lijkt het erop 
dat er op het gebied van het weer en de 
economie nog heel wat aan de modellen 
te knutselen valt, ware het niet dat het in 
deze gevallen chaotische processen be-
treft waarvan we kunnen aantonen dat het 
verloop daarvan op enige termijn niet te 
voorspellen valt en we dus gedwongen zijn 
met fundamentele onzekerheden te leven, 
wat in de praktijk betekent dat we beter 
altijd én een regenpak én een zwembroek 
mee kunnen nemen. 
   Met name voor LASstudenten is het 
belangrijk te weten dat het ook erg handig 

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 bieden 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. 

De universiteit als modelboerderij

Post

van

kan zijn om een model dat in het ene 
vakgebied zijn nut heeft bewezen toe 
te passen op een ander vakgebied, een 
verschijnsel dat officieel consilience heet. 
Het beroemdste voorbeeld daarvan is 
natuurlijk de evolutietheorie die Charles 
Darwin heeft verzonnen door een geologi-
sche theorie over de ontwikkeling van de 
aardkorst toe te passen op de ontwikke-
ling van de biologische soorten.
   Laatst kwam ik nog een ander interes-
sant voorbeeld tegen van een in meerdere 
disciplines toepasbaar model dat ik wat 
uitgebreider zal bespreken.. Ik ben er van 
overtuigd dat de kennisoverdracht tussen 
een docent en zijn studenten het best 
verloopt in betrekkelijk kleine groepen, 
tot een maximum van laten we zeggen 
vijfentwintig studenten. Een reden hiervoor 
is dat een docent dan in staat is om bin-
nen een paar weken de namen van zijn 
studenten te onthouden en aan de juiste 
gezichten te koppelen. Lopen de stu-
denten voor aanvang van het college de 
zaal binnen dan kunnen ze bij hun naam 
worden aangesproken: dag Kees, hallo 
Moniek, hoi Sandra… Dat maakt de relatie 
tussen docent en studenten een stuk per-
soonlijker, prettiger en vertrouwelijker, wat 
hun motivatie, de sfeer in de collegezaal 
en daarmee de kennisoverdracht zeer ten 
goede komt, en ook bevordert dat er voor 
en na de colleges wordt gepraat over al-
lerhande kwesties die hoegenaamd ‘niets’ 
met de studiestof  te maken hebben. En 
wat voor de regelneven van de universiteit 
het belangrijkste is: het rendement (of  
het aantal studenten dat de cursus met 
goed gevolg afrondt) van kleine groepen 
is aanzienlijk hoger dan van grotere, 
onpersoonlijke groepen. Met vijfentwintig 
studenten red ik het net om de namen en 
gezichten te onthouden, met meer is dat 
een onbegonnen zaak.
Ik weet weliswaar zeker dat het kennen 
van de namen voor het studierendement 

van doorslaggevend belang is, maar 
bewijs daarvoor heb ik niet. En het lijkt me 
ook geen eenvoudige zaak om zoiets we-
tenschappelijk uit te zoeken. Maar laat nou 
het toeval me te hulp zijn gekomen. In het 
wetenschapskatern van de NRC van don-
derdag 29 januari j.l stond onder het kopje 
‘Naamloze koeien geven minder melk’ de 
uitslag van een merkwaardig onderzoek: 
wetenschappers van de universiteit van 
Newcastle onderzochten hoe de melkpro-
ductie van koeien afhangt van de manier 
waarop boeren met hun vee omgaan. Er 
bleek toen dat de boeren die hun koeien in 
plaats van een nummer een naam geven 
en ze er ook mee aanspreken (goeie 
morgen Willemien, alles kits Beatrijs?) een 
significant hogere melkopbrengst hebben 
dan de boeren die dat niet doen. Volgens 
de onderzoekers komt dat doordat de 
koeien zich prettiger en meer ontspan-
nen voelen als ze persoonlijke aandacht 
krijgen. Wie het niet gelooft slaat het maar 
online na in het tijdschrift Anthrozoös, A 
Multidisciplinary Journal of  The Interacti-
ons of  People and Animals.
Een geweldig resultaat natuurlijk, en koren 
op mijn molen, vooropgesteld dat het 
gedrag van koeien een goed model levert 
voor dat van studenten.
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Interview

Ruben van Hoof woont in een pittoresk oud pand 
aan de Utrechtse Singel. Als we bij hem thuis 
aankomen doet hij zelf open, de gastvrijheid zelve. 
Het lijkt wel alsof we vandaag de eerste journalis-
ten zijn die bij hem aankloppen, zo naturel nodigt 
hij ons uit in zijn woonkamer. Ondanks alle media-
aandacht heeft Ruben vooral heel erg gewoon 
willen blijven, zonder sterallures of poespas. Hij 
laat je je op je gemak voelen, als een persoonlijke 
vriend bijna. Heel bijzonder. 
En zelfs bij de meest intieme 
vragen verlaat de charmante 
glimlach zijn gebeitelde trek-
ken geen seconde.

Wat is je achtergrond?

Ik ben opgegroeid in Beuningen, een klein dorpje 
bij Nijmegen. Of ik gelukkig was? Ja, als kind heel 
erg, als puber wat minder. Als kind was ik extreem 
vrolijk, als puber  werd ik wat serieuzer. Op de mid-
delbare school begon ik met het maken van film-
pjes, iets waar ik nooit meer mee opgehouden ben. 
Ook was ik toen al erg verstrooid.

Hoe ben je als model ontdekt?

Op een feestje, een verjaardag. Ik sprak daar met 
een meisje die werkte bij 77-models en die me 
vroeg of ik eens langs wilde komen om te sollici-
teren. Daar heb ik toen eerst lang over nagedacht 
en uiteindelijk heb ik gedacht: je moet het gewoon 
doen.

Waarom doe je het? Voor het geld?

Ik heb er tot nu 0 euro mee verdiend. Ik zou het 
best commercieel willen doen, dat is eigenlijk toch 
wel mijn voornaamste drijfveer. Geld is toch wel 
fijn. Ik werd dus op een feestje gevraagd en heb 

het heel erg afgewogen. Het gaat namelijk nogal 
in tegen mijn interesses en tegen mijn zelfbeeld, 
maar ik wilde het toch proberen. Ik zou me een 
angsthaas voelen als ik alles afwees wat me niet 
direct aanstond. Je moet wel in de picture durven 
te staan. 

Hoe is het om te doen?

Je voelt je ergens heel erg ongemakkelijk als je 
zo in het licht staat en je poses moet doen. Dat 
legt voor mij ook ergens een grens, ik doe niet 
iedere pose, zo poseer ik niet topless. Wat het leuk 
maakt? Toch wel de aandacht denk ik, dat is waar 
modellen op geilen. Je wordt opgemaakt door een 
visagist, je wordt verzorgd, dat is wel grappig. 

Hoe is de modellenwereld?

Het blijft zoals ik al vermoed-
de; een heel oppervlakkige 
vieze wereld. Modellen wor-
den door fotografen financieel 

misbruikt. Hoop geven, en dan.... Het gaat alleen 
om eigenbelang. Wereld van ups en downs, van 
extremen. 
   Mooie anekdote: ik kwam voor het eerst aan bij 
77 om te solliciteren. Mijn lengtes werden opgeno-
men en er werden een paar foto’s genomen. Toen 
vroegen ze: wil je je shirt even uittrekken? De fo-
tograaf keek naar me, liep naar me toe, pakte mijn 
buik vast, en zei: Drink jij, Ruben? Toen liep hij 
terug en zei: “Je lichaam is gewoon kut. Als jij seri-
eus dit werk wilt gaan doen moet je gaan trainen.” 
Het is gewoon een heel oppervlakkige wereld. Ik 
heb verhalen gehoord dat modellen enorm concur-
reren en elkaars spullen mollen om eerder geko-
zen te worden,

En hoe ver ga jij? Total naked?

No way! Nou kijk, het ligt er ook heel erg aan waar-
voor de foto’s gebruikt worden. Ik zal dus nooit 
voor iemand werken die foto’s maakt voor een 
homokrantje of iets dergelijks. Zo’n vies blaadje 
waar mensen zich op aftrekken. Waar ik me ook 
aan stoor is dat bij de tweede shoot de fotograaf 
probeerde je steeds verder probeert te brengen. 
Stapje voor stapje ga je steeds meer sex uitstra-
len, ze zetten je neer met een geile bek, want dat 

“Je lichaam is gewoon kut. Als 

jij serieus dit werk wilt gaan 

doen moet je gaan trainen.”

Wie is dat

          model?

Ruben, hier op een foto    
uit het eigen Atlas archief 
is derdejaars Lasser met  
de hoofdrichting: Theater 
- Film- en televisieweten-
schappen 
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verkoopt. Ik moet altijd heel erg oppassen dat ik 
daar niet intrap. 

Wat was je leukste shoot?

Dat was mijn tweede shoot, voor 77-models, deel 
van de sollicitatie om daar aangenomen te worden. 
Dat was gaaf, toen was het voor mij nog helemaal 
nieuw, wist ik niet ik moest verwachten. Normaal 
vond ik het helemaal niet zo leuk om met uiterlijk 
bezig te zijn. Ik kom daar binnen en dan zitten daar 
allemaal studenten, knappe studenten, verlegen 
in een hoekje. En die worden dan om de beurt 
gefotografeerd door de grootste homo die je je 
voor kan stellen als fotograaf. Het voelde wel goed 
eigenlijk. Je kreeg heel veel verschillende soorten 
kleding aan, ik mocht de foto’s zelf niet zien, maar 
je hoorde de reacties van de fotograaf natuurlijk 
wel. 

Hoe vaak doe je het?

Tot nu toe drie keer. Sindsdien krijg ik een paar 
keer per week een mailtje met: wie heeft er zin in 
dit project? 90% van die projecten moet je gratis 
doen, maar als er geld tegenover staat dan over-
weeg ik het. Tot nu toe ben ik nog niet voor een  
vervolg gevraagd. 

Wil je hier serieus mee bezig gaan?

Nee, ik zou er nooit mijn brood mee willen verdie-
nen. Het is ergens een hele beperkte wereld. Daar 
heb ik niks mee. Ik doe het gewoon om het beetje 
geld dat je ervoor krijgt, en de aandacht is eerlijk 
gezegd ook gewoon leuk. 

Doe je liever commercieel of haute couture?

Haute couture, omdat je daarbij wel wat geld ver-
diend. Maar als ik moet kiezen tussen iets creatiefs 
of een kutopdracht waarbij je geld verdiend ga ik 
wel voor cool. Het is niet echt een principiële keuze 
maar meer een gevoel: hier voel ik mij beter bij. 
Op een bepaalde manier heb ik toch wel iets tegen 
het idee dat je je lichaam verkoopt. Het liefst doe ik 
iets kunstzinnigs. 

Slip of string?

Slip.

Hoelang zit je gemiddeld in de make-up voor 

een shoot?

Een kwartier. De shoot duurt een halfuur. En ook 
nog een halfuur wachten.

Milaanof Parijs?

Milaan. Daar gaat 77-models massaal heen voor 
de zomer, met bussen vol modellen. Dat lijkt me 
een heel leuke ervaring. Hoewel ik weet dat het 
daar nog veel viezer en vuiler is, lijkt het me ge-
woon wel leuk om dat een keer mee te maken. 

Kaballah of Scientology?

Kaballah, omdat ik niet zo goed weet wat het 
inhoudt en het wat mysterieuzer klinkt. Bovendien 
wil ik niet met Tom Cruise op een hoop gegooid 
worden.

Wat zou je beginnende modellen aanraden?

Laat niet met je sollen en hecht niet teveel waarde 
aan je uiterlijk. Het grappige is namelijk, en daarom 
ben ik zelf ook aangenomen, dat de studenten die 
hier komen en het minst hebben met modellen het 
het best doen. Degenen die er constant mee bezig 
zijn doen het minder, daar zit een geforceerdheid 
in. Ze willen au naturel, geen paspoppen. 

Zou je iets extra’s met de fotograaf willen doen 

om hogerop te komen?

Nee, absoluut niet.

Hoe is je zelfbeeld beïnvloed door dit werk?

Lastige vraag... Ik ben mij misschien minder met 
uiterlijk bezig gaan houden dan eerst. Het is op 
een bepaalde manier een bevestiging, een com-
pliment. Nu interesseert mijn uiterlijk mij helemaal 
niet meer. Dat wil niet zeggen dat ik nu als een 
arrogante jongen over straat loop. Ik heb de aan-
dacht gekregen die je inderdaad bevestiging geeft. 
Waarom zou ik me er verder nog mee bezig hou-
den? Het interesseert me niet meer zo, makkelijk 
om te zeggen, maar dat is echt zo. 
Aan de andere kant; modellen hoeven niet knap 
te zijn. Je kan ook gewoon een fotogeniek hoofd 
hebben, het gaat echt niet om wie het knapste is. 
Ik heb ook wel modellen gezien waarvan ik dacht: 
‘hè? Pikken ze die er uit?’ Maar toen ik de foto’s 
zag begreep ik het. 
          
Interview: Joris Tieleman
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Samenlevingen zijn opgebouwd uit individuen die allemaal 

een bepaald patroon volgen en onderhevig zijn aan interacties 

met andere individuen en hun omgeving en daarom onvoor-

spelbaar zijn, wat een generalisatie in modellen vereist, terwijl 

kort gezegd de natuurwetenschappelijke gebeurtenissen ge-

bonden zijn aan vaste patronen die een grote mate van voor-

spelbaarheid kennen en alleen afhankelijk zijn van variabelen 

als hoeveelheid en tijd. In het algemeen is van de laatste groep 

het “gedrag” een vaststaand begrip, behalve als we ons verdie-

pen in de waarschijnlijkheidreacties binnen de deeltjesfysica , 

maar dat is meer iets voor Yuri… 

Naast alle letters, blokjes en pijlen zijn er natuurlijk ook meer 

kunstzinnige modellen. De artiesten onder ons zijn bekend met 

voorwerpen en mensen (gekleed of naakt) die in houtskool of 

verf, of in klei of beitelgesteente worden uitgewerkt, naar mo-

del. We kennen modellen voor gipsen of bronzen kunstwerkjes 

(of Griekse beelden), schaalmodellen (maquettes), automodel-

len, speelgoedmodellen (spoorbaan, poppenhuis) en iets weten-

schappelijker gezien ook nog modelessays, -cv`s en vragen. 

Daarnaast zijn er ook nog levende (foto)modellen (Maan), mo-

delleerlingen (waarom vinden leerlingen het nooit leuk om zo 

genoemd te worden?) rolmodellen en o ja modelsamenlevin-

gen (utopieën). 

Modellen beïnvloeden ons leven meer dan we denken. Ten eer-

ste leren we aan de hand van modellen door invulling te geven 

aan een standaardmodel of processen binnen ons vakgebied te 

begrijpen aan de hand van modellen, ten tweede zijn we on-

derdeel van de maatschappelijke modellen en ten derde wordt 

de samenleving wordt door nieuwe onderwijskundige- en/of 

politieke ideeën die in ongeteste vorm uiteraard niets meer zijn 

dan modellen. 
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Model

Het ó zo begeerde, ideale modelmodel moet nog steeds 

worden uitgevonden. En misschien is dat maar goed ook. Mo-

dellen zijn er namelijk om de werkelijkheid te vereenvoudigen 

en tegelijkertijd deze werkelijkheid zo realistisch mogelijk na 

te bootsen. Modellen moeten compleet zijn, maar niet chao-

tisch. Het liefst visueel, zolang de aanwezige wiskunde maar 

niet direct waarneembaar is. Het grote voordeel van modellen 

is dat overbodige of voor het moment niet relevante informatie 

kan worden uitgeschakeld of genegeerd. Maar bovenal moeten 

modellen kloppen, maar wat dat inhoudt hangt weer af van het 

doel waarvoor het model is ontworpen… 

Laat ik maar beginnen met heel simpele modellen. “A -> B” 

vormt de belichaming van het meest eenvoudige model. De 

A in het simpele model stelt een gedefinieerd ding voor, zoals 

een dier, een bankrekening, een chemisch reservoir, een groep 

mensen of een land. Desgewenst kunnen aan het model worden 

toegevoegd alle letters van het alfabet, cijfers, blokjes, andere 

basisvormen of figuurtjes en bijschriften zodat het model een 

begrijpelijk schema wordt. De pijl in het simpele model repre-

senteert een stroming van voedsel, geld of energie, maar kan 

ook een ander verband aangeven zoals invloeden van de ene 

mens op de andere. Er is altijd sprake van een verband tussen 

A en B, dat in het simpelste geval lineair is: A heeft direct in-

vloed op B. Het wordt al gecompliceerder wanneer dit verband 

(omgekeerd) evenredig is, als er bij grotere modellen sprake is 

van een positieve of negatieve terugkoppeling of als meerdere 

gedefinieerde dingen onderling verband houden. 

Natuurlijk is er ook weer een verschil tussen vereenvoudigde 

modellen en representerende modellen. Ingewikkelde proces-

sen als het klimaat (ik kom daar niet meer vanaf sinds ik Kli-

maatverandering heb gevolgd), databases, hormoonwerking of 

een willekeurig proces met veel wiskunde of veel terugkoppe-

ling worden vaak versimpeld weergegeven, terwijl de hiërar-

chie in bedrijven, maatschappijgerelateerde zaken als reclame, 

politiek en handel of psychologische invloeden vaak worden 

weergegeven in een abstractere vorm dan ze werkelijk zijn. De 

eerstgenoemde processen zijn zonder eenvoudigere weergave 

onbegrijpelijk, terwijl de tweede categorie op een geheel an-

dere manier onbevattelijk is. 

model

Chistina Blokhuis



Het voordeel van deze rubriek is toch altijd dat je het heelal zo 
groot en zo klein als je wilt kunt beschrijven. De vorige keer heb 
ik geprobeerd in een aantal zinnen de Melkweg te beschrijven 
op een natuurlijk niet zo wetenschappelijke manier. Hetzelfde 
zal ik nu doen voor ons zonnestelsel, hetgeen sterrenkundigen 
overigens helemaal niet zo erg geïnteresseerd in zijn. Hoewel 
sterren op dezelfde manier om elkaar heen draaien als plane-
ten, zijn er voor de rest alleen maar heel grote verschillen. Het 
zijn vooral geologen, meteorologen en biologen die zich op dit 
moment bezig houden met de intragalactische kleuters. Van-
daag bekijken we ze echter eenmalig door een quasi astrono-
misch-cartografische bril. Niet omdat we de astronomie willen 
bespotten, maar omdat we ons plekje als mens in het Grote 
Geheel wat beter in kaart willen brengen, en zo ons abstract- 
en interdisciplinair denkvermogen wat willen vergroten onder 
het motto ‘Zelfs in onze extracurriculaire uren spekken wij ons 
intellect.’ Nu wordt het dan toch echt tijd voor het zonnestelsel.
   Over de structuur van het zonnestelsel kan gezegd worden 
dat er een aantal dingen zijn die iedereen weet, en waar ook 
ik helemaal niets aan kan toevoegen. Ook zijn er dingen die 
niemand weet, maar ik soms wel. Tot slot, en dit zijn de interes-
santste, zijn er dingen die mensen denken of hopen te weten, 
en hierover altijd met elkaar in conflict zijn. Alle drie de fenome-
nen zal ik door elkaar heen behandelen. 
    Zoals alle boeken dit voor het gemak doen, zetten we de zon 
en haar satellieten keurig op een rijtje. Nu ik dit schrijf vraag 
ik me af of dit ooit wel eens werkelijk zo is geweest, of ooit 
zal zijn. Deze beroemde voorstelling zegt namelijk niets over 
de werkelijke positie van planeten (om het al helemaal niet te 
hebben over relatieve afstanden en andere vervelende zaken), 
maar puur over de gemiddelde zichtbare afstand tussen de om-
loopbanen van planeten. In dit geval beginnen we bij de zon. 
Na Mercurius, Venus, Aarde en Mars te zijn gepasseerd, lijkt er 
een hele tijd niets te komen, en dan ineens doemt onze grote 
gasreus Jupiter voor ons op; de planetaire oppergod. Als we 
een goede verrekijker hadden meegenomen hadden we echter 
onderweg nog iets opgemerkt: een dichtbevolkte, doch verrekt 
lege wolk van asteroïden. Strikt genomen kun je alle satellie
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ten van de zon planetoïden noemen. Exemplaren die te klein 
zijn om een gesmolten kern te hebben, en dus ook om zichzelf 
rond te ‘kneden’, heten asteroïden. De grotere, bolvormige pla-
netoïden zijn planeten. Zowel planeten als asteroïden kunnen 
maantjes hebben: strikt genomen ook planetoïden die toevallig 
in een baan om een andere (lijken te) komen. Een verdere inde-
ling van planetoïden is gebaseerd op hun locatie. Zo heten ze 
meteoren als ze zich in onze dampkring bevinden, meteorieten 
als ze het halen tot het aardoppervlak, en kometen als ze door 
een planeet naar de buitenste regionen van het zonnestelsel 
worden geslingerd. Een laatste belangrijke is de dwergplaneet. 
Naast het feit dat deze kleiner zijn dan planeten (en vaak min-
der bolvormig), bewegen ze zich ook nog eens in een vlak dat 
schuin staat op dat van de planeten. De belangrijkste hiervan 
is Pluto. Na Jupiter komt al ‘snel’ Saturnus en ja, dat is die met 
die ringen. De laatste twee zijn inderdaad Uranus en Neptunus. 
Tussen Neptunus en Pluto (en nu heb ik het over de perioden 
waarin Pluto verder weg staat dan Neptunus), bevinden zich de 
transneptunianen: een gordel van asteroïden die erg lijkt op die 
tussen Mars en Jupiter. De meeste kometen komen hier van-
daan. De kometen zelf bevinden zich in de zogeheten Wolk van 
Oort, op een afstand van waarschijnlijk tientallen duizenden ke-
ren de afstand zon-Pluto. Het zijn er werkelijk miljarden, maar 
slechts enkelen hebben een baan die de baan van planeten 
kruist. (die/die weggehaald)
    Het is dus onvoorstelbaar hoe ver de zwaartekracht van de 
zon reikt. Aansluitend hierop moet ik opbiechten dat ‘satellieten’ 
eigenlijk niet bestaan zoals men zich vaak voorstelt. Dit omdat 
hemellichamen altijd om elkaar heen draaien, en nooit alleen 
het ene om het andere. Doordat ze in feite om hun gezamen-
lijke zwaartepunt draaien, lijkt het alsof de zwaarste stilstaat. 
Zo bevindt het zwaartepunt van het zonnestelsel zich bijna in 
het centrum van de zon, en is de beweging van de zon dus niet 
zomaar te meten. De beweging van de aarde om de maan is 
dan bijvoorbeeld wel weer goed zichtbaar. Over dit alles kan 
nog zoveel meer gezegd worden natuurlijk, maar dat wellicht 
een andere keer.
       



Dinsdag 10 april was het dan eindelijk
zo ver; in een afgeladen zaal op de
Drift namen de commissies der studie-
vereniging het tegen elkaar op in een
zinderende strijd. Om zeven uur
verzamelden de strijdlustige gladia-
toren van de verschillende teams zich
om gebroederlijk (toen nog wel) een
echte Italiaanse specialiteit te veror-
beren: pizza. Na het maal echter
werden de geweren geladen, messen
geslepen en knokkels gekraakt om te
bewijzen dat de eigen commissie toch
echt de beste is. Onder supervisie van
presentator Tieleman en zijn lieftallige
assistentes van het bestuur betraden
de commissies de arena, alwaar zij
onderworpen werden aan een kracht-
meting die hen nog lang zou heugen.
Last Minute was geheel compleet om

te komen bewijzen dat zij geharde
reizigers zijn, terwijl Flash slechts één
kampioen had uitgezonden, hopende
dat die hen er doorheen zou slepen.
Ook de lustrumcommissie, Blast!,
GouLASh, Las Fiestas en de intro-
ductiecommissie waren in meer of
mindere mate aanwezig. In twee
ronden moesten de deelnemers zich
buigen over ingewikkelde vraag-
stukken. Ronde één was daarbij
gewijd aan de Universiteit en al haar
donkere geheimen, terwijl ronde twee
de kennis over obscure feitjes van de
vereniging der verenigingen testte.
Variërend van gemakkelijke vragen
zoals hoeveel leden Atlas heeft (363 -
wist u dat?), tot de vraag waar de
mensheid zich al sinds den beginne
het hoofd over breekt: wie is het LAS-

Strijd om de eer van Atlas

Activiteit Bram de Rijk

matras? Na een uur met veel bloed,
zweet en vooral tranen, waarbij af en
toe zelfs zinnige dingen gezegd
dienden te worden, werd het ver-
lossende woord dan eindelijk ge-
sproken. De oudgedienden van de
lustrumcommissie hadden de anderen
ver achter zich gelaten en stonden op
eenzame hoogte wat kennis betreft.
Naast eeuwige roem wonnen zij een
slagroomschnitt bezorgd door een
bestuurslid naar keuze. Een goede
tweede was de reiscommissie die zich
met het bouwen van een menselijke
piramide ook meester maakte van een
slagroomschnitt. Het bebloede slag-
veld achter zit latend hebben de over-
levenden vervolgens hun wonden ont-
smet met de nodige alcohol en konden
zij terugkijken op een mooie strijd.

...............................................................

Film Gijs Wijnholds...............................................................
Het eerste wat ik me afvroeg toen ik de dvd-hoes
van in handen kreeg, was
wat de oorsprong van de film is. Een aantal
topacteurs uit China in een typisch Amerikaanse
productie (regie door Steven Spielberg, muziek
van John Williams). De bekende Chinese actrice
Gong Li, die debuteerde in
(een prachtige film over het China van de jaren
‘20) speelt in een geisha die
jaloers wordt op het aanstormende talent Sayuri,
gespeeld door Zhang Ziyi, die reeds schitterde
als danseres in . Chiyo
wordt op negenjarige door haar familie verkocht
aan een geishahuis, waar ze wreed wordt
behandeld door geisha Hatsumomo, die al van begin af aan
jaloers is op haar. Mameha, Hatsumomo’s rivale, doet een
onwaarschijnlijk bod op Chiyo, en leidt haar op tot volleerd
geisha. Chiyo wordt omgedoopt tot Sayuri en groeit uit tot de
meest succesvolle geisha van Japan. Hoewel het niet binnen
de code van de geisha past, gaat Sayuri haar eigen weg en
probeert ze het hart te winnen van haar onbereikbare liefde;
‘de voorzitter’ (waarvan wordt overigens niet duidelijk). Als de
Tweede Wereldoorlog uitbreekt wordt Sayuri gedwongen om
jaren in een rijstveld te werken, totda ze onverwachts (maar
desalniettemin voorspelbaar) bezoek krijgt…
Gong Li en Zhang Ziyi lijken goed op te gaan in hun rol als
rivaliserende geisha's, een thema dat hen niet onbekend is (in

(2002) en (2004) speelden ze al

Memoirs of a Geisha

Het Rode Korenveld

Memoirs of a Geisha

House of Flying Daggers

Hero House of Flying Daggers

rivalen). Feit blijft wel dat in deze films het
verhaal tussen de twee veel beter uitkomt, iets
wat in niet het geval is en de film sterk in
waarde doet dalen.
Dan zijn er de filmprijzen;
won drie Academy Awards; voor de Cinemato-
grafie, het kostuumontwerp en de Art Direction.
De film zit vol mooie shots van de
(het geishadistrict) waar Sayuri woont, de

zijn prachtig en af en toe worden we
verrast door een spectaculair dansoptreden van
Sayuri.
Helaas slaagt er qua verhaal totaal niet
in aan een voorspelbaar verloop te ontkomen.

Het plot is cliché en het gedrag van de kleine geisha is soms zo
Amerikaans dat het pijn doet. Toppunt is de scène waarin
Chiyo een ijsje krijgt van de voorzitter en vervolgens de rest
van haar leven verliefd op hem is. Irritant zijn ook de
‘wijsheden’ die af en toe door de vertelster naar voren worden
gebracht. kan een mooie film zijn, mits je
geen problemen hebt met een ontzettend slecht verhaal dat
haast irritant is. Het visuele aspect maakt de film een aanrader,
maar ik moest mijzelf dwingen de film af te kijken. Liefhebbers
van Aziatische cinema raad ik aan een echte Aziatische film te
kijken zoals of . is in de ogen
van de liefhebber een Amerikaanse versie van wat een goede
film had kunnen zijn.

Memoirs

Memoirs of a Geisha

hanamachi

kimono

Memoirs

Memoirs of a Geisha

Hero 2046 Memoirs of a Geisha

Memoirs of a Geisha (2005); 145 minuten
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Wij mensen vormen ons vaak een beeld (een
mentaal model dus) van iets in de wereld en
laten ons er vaak moeilijk van overtuigen dat dat
beeld verkeerd is. Een goed voorbeeld hiervan
zag ik enkele maanden terug in de krant. In een
uitgebreid artikel in de wetenschapsbijlage werd
gewag gemaakt van het feit dat het leven in
Tibet onder de Dalai Lama helemaal niet zo
rooskleurig was. Dat er een feodaal systeem
was, ontwikkeld tot ongeveer het niveau van
onze Westerse middeleeuwen en dat het leven
er over het algemeen dus helemaal niet zo
prettig was. De vraag werd dan ook gesteld of
het wel zo slecht was dat de Dalai Lama daar de
macht niet langer had. De volgende dag stonden
er verscheidene ingezonden brieven in deze
zelfde krant waarin men sprak over
zwartmakerij van de Dalai Lama, indoctrinatie
door de Chinese overheid en meer zulks
aantijgingen. Blijkbaar is het beeld van een
vreedzame, amicale Boeddhistisch geestelijk
leider zo diep geworteld in het wereldbeeld van
deze mensen, dat zij elke verstoring van dat
beeld willen vermijden. Ik vond dat een zeer
typisch verschijnsel van stijfhoofdigheid. Toen ik
echter bij mijzelf te rade ging hoe ik het
Boeddhistische geloof en de Dalai Lama zag,
kwam ik tot de conclusie dat mijn wereldbeeld
niet veel verschilde van dat van de
briefschrijvers, zeker voordat ik het gewraakte
artikel had gelezen. Het lezen van dit artikel
had mij dus tot een ander denkpatroon

aangezet, een breekpunt in mijn eigen denken
zo je wilt. Hier zou ik kunnen beginnen over hoe
de media ons beïnvloeden in ons denken. Maar
veel eerder denk ik dat de media eigenlijk bar
weinig verandering teweeg brengen, daar zij zelf
deel zijn van wat ik wil noemen ons collectieve
mentale model . In onze samenleving zijn er
dingen die door iedereen geaccepteerd worden
als de waarheid . De holocaust is daar een
voorbeeld van, het daar anders over denken is

, zoals onlangs weer bleek toen de
Engelse bisschop Williamson de holocaust
minimaliseerde. Nu wil ik niet zeggen dat het
uitkramen van een andere visie zonder dat je
daar daadwerkelijk iets van weet, zoals de
bisschop deed, recommandabel is. Zeker niet als
je daarmee mensen kwetst. Maar de reacties die
het teweeg bracht waren wel tekenend, en
gaven duidelijk aan hoe slecht een andere
mening over een sociaal vaststaand feit
geaccepteerd wordt.
De aanslagen van 11 september 2001 zijn daar
misschien een nog wel mooier voorbeeld van.
Allerlei visies zijn er op wat er gebeurd is, maar
het idee dat de CIA de torens heeft opgeblazen
wordt afgedaan als een ,
terwijl de meeste mensen wel geloven dat een
paar boze moslims uit die enge slechte landen
daar ver weg de boel hadden gepland. Wat waar
is maakt uiteindelijk niet uit, het gaat erom wat
mensen geloven, of waar zij kiezen in te
geloven.
Wat ik voor mijzelf in ieder geval meeneem, en
ik hoop dat je dat als lezer ook doet, is dat iets
niet waar is omdat veel mensen het waar
vinden. En dat we dus altijd kritisch moeten
blijven kijken naar de wereld, om ons zo niet te
laten leiden door conventies, maar door wat we
echt weten.

‘
’

‘ ’

not done

conspiracy theory

Dat past niet

Column

in mijn model!

...............................................................Bram de Rijk

?

Het beeld van een amicale geestelijk leider
zit zo diep in hun wereldbeeld geworteld

dat zij elke verstoring willen vermijden
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Sterk verhaal

De meest vruchtbare dialogen hebben 
te maken met leedvermaak. Het slachtoffer ont-
laadt hierbij zijn woede, angst en onbegrip, en de 
luisteraar wordt intens vermaakt door de mimiek, 
intonatie en gebaren van het slachtoffer, met het 
bijbehorende gevoel van ‘ik maak betere keuzes 
in het leven dan deze verliezer’. Door mijn verlies 
publiek te maken voel ik mij niet alleen een enter-
tainer, maar ook een overwinnaar. Dit verhaal gaat 
over een zwart gedeelte van mijn Australïereis 
dat het steeds hardnekkig en vol leedvermaak 
(wat een zelfspot) vertikt een werkelijke hiaat in 
mijn geheugen te worden.
   Dat mijn vrienden en ik lang niet genoeg geld 
hadden om zes maanden te backpacken werd al 
snel duidelijk, en na twee weken ondersteboven 
te hebben gehangen besloten we in de buurt van 
Sydney een werkadresje te regelen. De man aan 
de lijn schijnt opgewekt te hebben geklonken, en 
sprak van een vier uur durende autorit naar zijn 
pompoenvelden in een plaatsje genaamd Leeton. 
Voor de zekerheid telden 
we er een uur bij op, en 
besloten gezellig in het 
hostel te blijven tot vier 
uur, om daarna voor het 
eerst sinds twee weken 
afscheid te nemen van alle 
gemaakte vrienden. Lang, 
heel lang voor we Sydney 
uit waren werd het donker. 
Er leek geen einde aan de 
stad te komen, en verder 
maakte het eenrichtings-
verkeer, in combinatie met 
naambordjes die zich ná 
de benodigde afslag pas 
bevonden, dat het al een 
uur of  twaalf  was toen we op iets kwamen als een 
snelweg. De enige legitieme autobestuurder van 
ons drietal begon zijn concentratie te verliezen, 
en parkeerde de auto bij een pompstation langs 
de snelweg. ‘Sten. Yuri. Jullie gaan leren autorij-
den.’. Terwijl mijn impulsieve, suïcidaal aange-
legde vriend begon te glunderen, ging de bood-
schap als een schok door mijn lijf  heen; die idioot 
vertrouwde ik niet, maar zelf  durfde ik ook niet 
echt te rijden. Aan de andere kant wisten we stie-
kem al dat dit moment zou gaan aanbreken. Met 
name in de woestijn zou het onmogelijk zijn op 
één bestuurder te leunen. Na allebei een kwar-
tiertje rondjes te hebben gereden met focus op de 
spiegels en de richtingsaanwijzers aan, reed Sten 

met een brede grijns de donkere weg op. Ik ge-
loof  niet dat ik ooit zo angstig en geconcentreerd 
ben geweest. Na een uur nam ik het stuur over, 
en reed tot ongeveer een uur of  vier. Waar was 
die boerderij? Sjoerd, de enige met een rijbewijs, 
werd wakker uit een lekker slaapje (?) en reed 
het laatste stuk tot we om half  zeven met daglicht 
aankwamen in Leeton, waar het vijftig graden in 
de schaduw was (voor het eerst sinds tij-
den, uiteraard). Enigszins geïrriteerd zei 
Ome Frank, zoals we de boer later om-
doopten, dat we de tent maar snel in zijn 
achtertuin moesten opzetten en aan de 
slag konden. Hoewel we wel konden hui-
len van de vermoeidheid zetten we onze 
hoeden op en begaven ons in blote bast 
naar het uitgedroogde pompoenenland. Pompoe-
nen dames en heren, groeien laag bij de grond, 
dus er was geen schaduw. Ze hadden een massa 
van gemiddeld vijftien kilo, en lagen ingebed in 
struiken met hele, hele fijne doorntjes. De boer en 

zijn boerenvriendjes stonden op een tractor die 
door het landschap gleed, en vingen en sorteer-
den de pompoenen die wij omhoog gooiden. Mijn 
zwakke lijf  ontwikkelde onmiddellijk een hernia, 
terwijl het zweet in de doornwonden op mijn en-
kels beet. Waar ik echter nog steeds nachtmerries 
van heb is de vliegenplaag, die toevallig ook dat 
moment was. Ik ben goed in overdrijven, maar ik 
kan met zekerheid zeggen dat er veertig vliegen 
(type: huis, tuin en keukenvlieg) tegelijk op mijn 
gezicht neerstreken, en daar ook gerust op ble-
ven zitten al sloeg ik mijzelf  een gebroken neus. 
Toen ik flauwviel ging Sten een blouse voor me 
halen en sproeide me onder met water (de beste 
oplossing bij gebrek aan de arbodienst). Om vier 
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uur waren we eindelijk klaar, zodat we eventjes 
een paar uur tijd hadden om te hallucineren in de 
schaduw. De dichtstbijzijnde supermarkt was niet 
echt om de hoek, dus we aten wat nog in de kof-
ferbak lag: Droge spaghetti met tomatenpuree. 
Ik heb een hapje geprobeerd, en toen vriendelijk 
bedankt. Toen ik met kleren en al onder een kou-
de douche had gestaan (toen ik terug bij de tent 

kwam was ik droog), keken Sten en Sjoerd een 
beetje vreemd en eng. Ome Frank had ons uitge-
nodigd nog even te komen helpen met ‘de uien’. 
Terwijl een stel vrouwen duizenden uien tegelijk 
sorteerden, dienden wij iedere vier seconden een 
zak van twintig kilo met het spul te vullen, dicht 
te knopen en op een stapel te gooien. Dit duurde 
van acht tot half  een ‘s nachts.
Het waren de zwaarste uren van mijn leven. Een-
maal in de tent ontdekten we de laatste plaag: 
muggen. De koplampen van de auto leken niet 
meer te werken door de zwarte wolk en er klonk 
een monotoon concert met een flinke toonhoogte 
en geluidssterkte. De muggen zaten overal; ik 
kon ze uit mijn oren, en zelfs uit mijn onderbroek 
halen. Toen het drie uur was, en we nog steeds 
drijfnat van de hitte en bang voor de wereld wak-
ker lagen, begon Sjoerd bijna te huilen; op zijn 
rechterbeen alleen al zaten ongeveer negentig 
muggenbulten. Onze psychen sloegen op hol en 
we vluchtten de auto in, waar we nog erger zwe-
tend onze ruggen kromden en eindelijk in slaap 
vielen. Zij althans, ik niet. Ik werd zo beroerd van 
de hitte dat ik een raam opendeed en ontdekte 
dat het waaide. Ik voelde me intens gelukkig en 
genoot van het briesje. Ik viel in slaap. Tien mi-
nuten later was de wind gaan liggen en zat de 
auto dus vol muggen. We zijn eruit gesprongen 
en hebben letterlijk schreeuwend door de nacht 
gerend tot het licht was, zodat we eindelijk weer 
op het land mochten werken en de muggen zou-
den gaan slapen. Toen we na drie dagen het liefst 
naar Nederland wilden gaan, hebben we ons uit 
laten betalen en zijn we gevlucht. “Nooit meer, 
Ome Frank. Nooit meer.”

Yuri Villa rikkers

“Mijn zwakke lijf ontwikkelde on-
middellijk een hernia, terwijl het 
zweet in de doornwonden op mijn 
enkels beet”



Yuri Villa rikkers

Onze ouders zijn opgegroeid in de jaren zestig. Er werd 
van ze verwacht dat ze zich afzetten tegen hun ouders, 
het geloof en de maatschappij. Tegen alles en meer, als 
dat even kon. Alleen Bob Dylan trof geen blaam, totdat 
hij op een elektrische gitaar ging spelen. Omdat onze 
ouders zo hard probeerden juist geen modelkinderen te 
zijn, moeten wij de leegte die ze hebben nagelaten in de 
maatschappij nu opvullen door dat wel te zijn. En zonder 
te overdrijven, we zijn er verdomde goed in.

Je kunt wel zeggen dat wij modelkinderen zijn. We 
studeren aan de Universiteit, halen braaf onze vakken, 
hebben geen drugsverslaving, roken niet en hebben 
een verantwoordelijkheidsgevoel waar Gandhi nog een 
puntje aan kan zuigen. En dat terwijl de verleiding tot 
excessief gebruik van drank, drugs, seks en geweld aan 
alle kanten lonkt. We zouden niets liever doen dan op 
het blinkende dek van een cruiser in onze string tegen 
een rapper aanrijden, elke nacht hallucinerend over ie-
mand heen kotsen of gewoon even de buurman in elkaar 
trimmen, omdat hij zijn groenten niet macrobiotisch teelt. 
Maar wij kennen onze plaats en houden onszelf in toom, 
hoe lastig dat soms ook is. Wij kennen de grenzen van 
de maatschappij en wentelen ons met alle genoegen in 
de veiligheid die ze ons biedt.

Zo liepen we laatst nietsvermoedend door Utrecht op 
weg naar een doel, want dat hebben wij in ons leven. 
We hadden een gesprek over onze carrièremogelijk-
heden ten tijde van een economische crisis en pieker-
den over ons CV. Langzamerhand kwamen we tot de 
conclusie dat het buddy-zijn van Patriek, de World of 
Warcraft-verslaafde een aanwinst was, maar dat we 
wellicht ook iets met vergrijzing moesten doen. Een 
maatschappelijke stage bij pensioenverlening voor 
ouderen in prachtwijken, bijvoorbeeld. Terwijl wij bij een 
interieurwinkel naar binnen liepen om nieuwe Blond©-
borden en mokken te kopen, kwam er een rossige man 
met een houthakkersblouse, afgedragen spijkerbroek 
en wandelschoenen op ons af. Hij zei: “Ik weet wat jullie 

afgelopen zomer hebben gedaan.” In het engels. Maar 
dat vonden wij niet meer dan logisch, we hadden im-
mers onze foto’s op hyves, facebook en myspace gezet. 
Hoe meer vrienden, hoe meer geluk. We keken elkaar 
veelbetekend aan. Dit gebeurde ons vaker. “U bedoelt 

onze stage op het gehandicaptenkamp in Cosne-cours-
sur-Loire?”, vroegen wij terwijl we onze SPH-blik opzet-
ten. De rossige man zuchtte diep en wenkte ons mee te 
lopen naar buiten. Hij liep de deur uit. Wij stonden even 
te twijfelen, maar legden toen het Blond©servies weg en 
liepen ook de deur uit.

Buiten had de rossige man niet op ons gewacht en we 
zagen hem net de hoek van de straat omgaan. Snel 
liepen we achter hem aan en zagen hem net een antiek-
winkel binnengaan. Aarzelen deden we niet. Ons credo 
was immers: stilstand is achteruitgang. We stapten de 
antiekwinkel in en keken om ons heen waar de rossige 
man was gebleven. Achterin de donkere, stoffige winkel 

scheen wat zonlicht op een oude piano waarachter de 
rossige man op een kruk was gaan zitten. Hij hing zijn 
vlezige vingers boven de toetsen, aarzelde even en 
begon toen de vlooienmars te spelen. Zijn hele introverte 
lichaamshouding veranderde in die van een uitbundige 
mimespeler en wij vroegen ons af wat de man ons 
duidelijk probeerde te maken. Als modelkinderen oor-
delen wij natuurlijk niet te vroeg, maar er bekroop ons 
toch een gevoel van onbehaaglijkheid toen de man wild 
op de toetsen sloeg en Für Elise inzette. We dachten 
beiden hardop: “Volgens mij communiceert deze man via 

cliche’s, we moeten hem helpen.”. We liepen dichter op 
hem af en fluisterden: “Hee meneer de piano man, speel 

een liedje voor ons.”. Op zijn gezicht verscheen een 
grote lach en hij toverde van onder de piano drie glazen 
whiskey, bood ze ons aan en zei met gedragen stem: 
“We delen een drank die eenzaamheid heet, maar het is 

beter dan alleen te drinken.”. Wij nipten aan de whiskey 
en haalden onze schouders op, terwijl de rossige man 
vol van het feit dat wij hem begrepen in zijn eentje alle 
filmsketches die hij kende aan het naspelen was.

Na een tijdje werden we onrustig. We probeerden de 
rossige man aan te spreken, maar hij gebaarde ons 
steeds stil te zijn en begon dan aan zijn imitatie van 
Humphrey Bogart achter de piano, bleef zijn glas ophef-
fen en zeggen: “Speel het opnieuw, Sam.”. Vreemd, 

want wij heten geen Sam. We hadden uiteraard wel 
betere dingen te doen, de toekomst naderde met rasse 
schreden, dus we sloegen onze whiskey achterover en 
liepen snel naar buiten. Meteen kwam de rossige man 
achter ons aan en buiten voor de antiekwinkel greep hij 
ons vast bij onze schouders. Een traan gleed over zijn 
wang en begaan als wij zijn met de ongelukkigen in deze 
samenleving bleven we toch even staan om te luisteren 
wat hij te zeggen had. “Ik heb een droom maar ik voel 

me dom en besmettelijk. Wat is mijn leeftijd opnieuw?”

We realiseerden ons dat deze man diep in de proble-
men zat. Hij brabbelde ongeveer dezelfde taal als onze 
ouders. Hij zakte door z’n knieen en zei: “ik blijf maar 

zoeken naar een hart van goud, en ik word oud.”. Dat 
konden wij wel begrijpen. Onze ouders leken ook con-
stant opzoek naar betekenis van het leven. Wij weten 
inmiddels dat een pensioenregeling belangijker is dan 
vrije seks. “De tijden, ze zijn aan het a-veranderen.”.
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Na zorgvuldige selectie en uitvoerige training werden er vier 
dappere mannen op pad gestuurd om Krakow voor de zoveel-
ste keer in te nemen. Joris “No penny left behind” Tieleman, 
die op zijn queeste naar de heilige graal van alle monster-
lijke souvenirs de twee koppige groene draak versloeg om 
deze als trofee mee naar huis te nemen. Just die het als zijn 
persoonlijke taak opvatte om DNA materiaal te verzamelen 
van een doorsnede van de  inheemse bevolking, and then 
some. Koen , die erop uit was om een legende te worden in 
de krakoviaanse geschiedenis, door als woeste Noorman al 
bomenwerpend (ja die hebben ze daar ook) door de clubs en 
straten te denderen. En als laatste de nobele schrijver van dit be-
knopte epos, die zich trouw hield aan het vaderlandse motto “kaiken 
kaiken, nie kopen”  (je weet nooit hoe oud ze zijn) en er een strikt 
drinkdieet op nahield van sterk gedestilleerde aardappels, uitge-
sproken als “vódka” in het pools.
   Maar goed, het reisverslag. Eenmaal aangekomen in Krakow 
werden we begroet door een taxichauffeur die ons er zonder veel 
moeite van overtuigde dat het minstens 40 minuten zou duren om 
van het station naar het hostel, dat aan de andere kant van de bin-
nenstad lag, te lopen . Nadat hij ons drie keer rond het centrum had 
gereden, terwijl hij ons vertelde over de vele gogodancingclubs in 
Krakow, zette hij ons af  bij het Atlantis Hostel en deelde nog even 
vluchtig mee dat er ook gay friendly clubs waren, een opmerking die 
we nog vaker zouden horen.
Het eerste dat me opviel in Krakow was het typisch Oost-Europese 
karakter. Alles (vooral eten en drinken) is spotgoedkoop,  panden 
zijn van buiten lelijk maar van binnen netjes opgeknapt, en iedereen 
spreekt Engels met een zwaar accent. Het uitgaan in Krakow is een 
verhaal apart. Het is gebruikelijk om al rond 9 uur de stad in te 
gaan en om twee uur in je nest te liggen. De clubs zijn erg mooi en 

stampvol. Op de dansvloer is er sprake van een draaitafel effect; de 
meisjes dansen om de beurt met de paar jongens die ook dansen en 
als het klikt wordt er meteen speeksel uitgewisseld. Aan leeftijdsver-
schil doen de uitsmijters niet en aan

gezien de meeste meisjes nogal tenger zijn en zwaar opgemaakt, 
is het enige waaraan je de meer- van de minderjarigen kan onder-
scheiden een beugel.
Qua cultuur is er precies genoeg voor drie dagen. De eerste dag be-
zoek je het kasteel Wawel plus bijbehorend museum, de tweede dag 
ga je naar Auschwitz en de derde dag naar de zoutmijnen. Ik vond 
persoonlijk de zoutmijnen indrukwekkender dan Auschwitz, waar-
schijnlijk omdat ik al vanaf  jongs af  aan ben doodgegooid met de 
Holocaust, maar nog nooit had gehoord van de grootste en oudste 
mijn ter wereld die hele ondergrondse kerken en galerijen bevat.
Krakow is de perfecte stad om vier dagen lang met drie vrienden te 
bezoeken. Iedereen spreekt Engels, je leeft er als een koning en er 
is een relaxede sfeer.

Dobranoc,  
Laurens A.

!

Krakow 
in een blitzkrieg

   Vol goede moed begon ik aan de cursus; na wat teleurstellende vakken in 
de tweede periode was ik toe aan gestructureerd onderwijs. De cursusbe-
schrijving schetste het beeld van een gedegen cursus, waarin het zou gaan 
om het analyseren en reviseren van teksten aan de hand van de belang-
rijkste theorieën over instrueren en overtuigen. Bovendien, zo bleek uit de 
reader, was er sprake van een strenge aanwezigheid- en inzetverplichting, 
iets wat mij deed hopen op een goed gestructureerde cursus. Nu zal ik 
niet ontkennen dat het inderdaad gaat om het analyseren en reviseren van 
teksten aan de hand van relevante theorieën, of  dat er een strenge aanwe-
zigheidsplicht geldt. Het punt is echter dat deze theorieën van middelbaar 
schoolniveau zijn en er weinig wetenschap aan te pas komt. Er wordt eigen-
lijk van uitgegaan dat de deelnemer al een soort communicatie-expert is, 
of  liever gezegd; door het überhaupt volgen van dit vak wordt je tot expert 
gebombardeerd. Dit heeft tot gevolg dat met een kleine dosis gezond denk-
vermogen dit vak met gemak te volgen is, en eigenlijk is dat ook alles wat 
ze van je verwachten. Het tweemaal per week komen opdraven om in een 
werkcollege te luisteren naar stof  waar je in de 4e klas al bij gaapte zorgt 
er dan ook voor dat je de aanwezigheidsplicht gaat vervloeken.  
   Het idee van de cursus is echter op zich niet slecht. Er wordt gewerkt 
met een echte organisatie, waarvoor de deelnemer in duo’s een tekst 

analyseert en reviseert zodat de organisatie beter haar doel ermee kan 
verwezenlijken. Het is een leuk idee dat er dus daadwerkelijk wat gedaan 
wordt met het onderzoek dat je als student doet. Al in een van de eerste 
colleges merkte ik echter op dat er voor het doel eigenlijk het verkeerde 
medium gebruikt werd, iets wat de docent beaamde. De teksten werden 
namelijk op het web gepubliceerd terwijl dat totaal niet paste bij het doel 
dat de organisatie voor ogen had. Het gevoel nuttig bezig zijn nam dan ook 
al meteen danig af.
   De broek zakte mij echter helemaal af  toen de docent ons vertelde 
dat, omdat de organisatie objectief  diende te zijn zij geen overtuigende 
elementen kon gebruiken. Volgens de gedoceerde theorieën moesten die 
namelijk wel gebruikt worden. De docent verzekerde ons dan ook dat wij 
in onze revisievoorstellen deze gewoon moesten implementeren, dat de 
organisatie er niks aan zou hebben was niet van belang!  
   Het mag duidelijk zijn dan ik al met al niet erg onder de indruk ben van 
deze cursus. Het is natuurlijk een inleidende cursus (niveau 1) en wellicht 
biedt het toegang tot zeer interessante cursussen van een hoger niveau. 
LASsers die echter op zoek zijn naar een interessant vak in de Alpha rich-
ting raad ik aan verder te kijken, want deze cursus is niet instructief  en 
zeker niet overtuigend!  -Bram de Rijk

Cursusrecensie: Instrueren en overtuigen; weinig overtuigend
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Net als Britney?door Sabrina Verheul 

Hollywood: de plek voor jonge, mooie, (on)bekende en vaak 

talentvolle acteurs en actrices. Hier worden de meest specta-

culaire en populaire films gemaakt met vaak een bataljon aan 

beroemde acteurs. Vaak zijn het juist zij die een Hollywood-

film tot een succes maken. Namen als Tom Cruise, Nicole 

Kidman en Johnny Depp zijn slechts enkelen die menig film 

aantrekkelijk moeten maken.

   Naast het maken van films, hebben de acteurs automatisch 

met hun sterrenstatus een andere taak opgelegd gekregen, 

namelijk dat van rolmodel. Deze mensen worden vaak op 

handen gedragen door hun grote schare fans. Alles wat hun 

idool doet, zien deze fans als een voorbeeld voor hoe zij hun 

eigen leven zouden moeten leiden. Misstappen van het rolmo-

del zijn niet geoorloofd, omdat er heel wat puberjongens en 

-meisjes zijn, die het ‘slechte’ gedrag van hun voorbeeld over 

kunnen nemen(lees: Britney Spears). Ik vroeg me af wat een 

docent van Theater-, Film- en Televisiewetenschappen van 

deze functie dubbele ‘taak’ van acteurs vindt en daarom heb 

ik Clara Pafort-Overduin, docente ‘Repertoire van film, tv en 

nieuwe media’ een paar vragen gesteld. 

Bent u van mening dat bekende personen een rolmodel 
moeten zijn en waarom? Nee. Maar dat hangt er ook vanaf 

hoe je bekend interpreteert en waarom je vindt dat iemand 

wel of niet bekend zou moeten zijn. Het is vaak heel arbitrair 

waarom mensen bekende personen worden. Zeker in een 

tijd waarin de televisie democratiseert en iedereen eigenlijk 

bekend kan worden. Eerlijk gezegd ben ik niet zo geïnteres-

seerd in bekende mensen en weet ik ook niets van ze. Ik 

ben wel geïnteresseerd in waarom mensen films of televisie 

maken. Voor mij is een film of televisieprogramma het meest 

interessant als de maker mij een bepaalde visie op het leven 

laat zien, waardoor je nadenkt over het leven en verrast wordt 

omdat je er nog niet op zo´n manier over had nagedacht. In 

een rolmodel geloof ik eerlijk gezegd niet zo; dat is toch vaak 

een beetje een stereotype.  

Van welke acteur/actrice/filmmaker bent u zelf onder 
de indruk en waarom? Hmm, daar kan ik eigenlijk geen 

antwoord op geven. Er zijn zo ontzettend veel filmmakers en 

acteurs/ actrices die ik prachtige dingen vind doen. Ik geniet 

vooral van vakmanschap, originaliteit en authenticiteit en die 

vind je op heel veel verschillende manieren.

Als docent heeft u natuurlijk een voorbeeldfunctie: Ziet 
u zichzelf als een rolmodel en denkt u dat uw studenten 
als een rolmodel zien? Ik zie mezelf niet als een rolmodel 

en ik weet ook niet of studenten me als zodanig zien. Ik vind 

rolmodel zo´n eenzijdig begrip. Rolmodel lijkt imitatie te 

impliceren en ik vind dat iedereen zijn eigen stem moet leren 

ontdekken. Pas als je jezelf een beetje kent en weet hoe je in 

elkaar zit dan heb je ruimte voor ideeën en opvattingen van 

anderen en kun je er ook iets mee. Als je iemand anders imi-

teert, ga je denk ik voorbij aan je eigen stem en ontwikkelt je 

eigen persoonlijkheid zich niet. Maar misschien interpreteer 

ik het begrip rolmodel nu te negatief… Ik zou liever inspire-

rend zijn. Ik houd meer van de wisselwerking tussen student 

en docent, een gesprekspartner waarmee je ideeën uitwisselt.

Liefste Lassers,    

Nu de zon weer gaat schijnen kunnen wij ook bijna 
met de voeten omhoog. Na bijna een jaar opgeslo-
ten te hebben gezeten gaan onze vijf kandidaat-
opvolgers zich achter de computer verschansen 
en elkaar vervelen met slechte muziek. Uiteraard 
gebeuren er ook wel eens andere dingen, maar als 
ik eerlijk ben moet ik toch toegeven dat ik het dak 
van drift 21 als dansvloer toch wel het meest ga 
missen. Dus het enige wat ik, ongetwijfeld namens 
het gehele bestuur, alvast kwijt wil aan de Atlaska-
mer: Thank you for the music (etc.).

namens Atlas, 

Nura Rutten

Nieuw bestuur!
De kandidaat-bestuursleden stellen zich voor

Lieve Lassers,

Volgend bestuursjaar neem ik, Bram, graag de 
functie van voorzitter van de geweldige studie-
vereniging Atlas op me. Als nieuwe secretaris zal 
Anne de zware taak van Nura overnemen en er 
voor zorgen dat de communicatie goed verloopt. 
Alexander zal als penningmeester zijn uiterste 
best doen om Atlas heelhuids door de kredietcrisis 
te loodsen. Vanwege haar affiniteit met LAS, de 

vakken en LASsers zelf zal Maya komend jaar de 
functie van onderwijscommissaris op zich nemen. 
En Martinus zal als vice-voorzitter minstens zo 
veel tijd steken in het bestuur als in het roken. Dat 
belooft wat.

Verder zullen wij ons bezig gaan houden met af-
wassen, de plantjes water geven, de kamer bewo-
nen en alle andere belangrijke bestuurstaken.

Openheid, transparantie, solidariteit,

en vriendelijke groeten,

het KB

Interview Atlas
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