
1

L
A
S
p
o
st

2010
Zomer

ZWART-WIT



2

Inschrijven op www.usatlas.nl  

KALENDER
Maandag 6 september

Voetbal & pizza in het park

Nachtkanoën

Donderdag 9 september

Filmavond

Kroegentocht

Woensdag 8 september

Groot kick-off feest

Vrijdag 10 september

Uitbrakdag op de Atlaskamer

Dinsdag 7 september

Welkomstbuffet

Borrel



3

De LASpost is het tijdschrift van Liberal Arts & Sciences Utrecht en USLAS Atlas en wordt gemaakt door de LASpost-
commissie. Hoofdredactie Anne Martens Eindredactie Bram de Rijk Vormgeving Anne Martens, Stijn Peeters 
Bijdragen van André Klukhuhn, Lotte Lijnzaad, Niek Verlaan, Rob Klabbers, Jorryt Matthee, Floor van Riggelen, 
Jeanine de Roy van Zuijdewijn, Anne Martens, Bram de Rijk, Alexander Beunder, Gijs Wijnholds, Nura Rutten, Marien 
Baerveldt, Bram Leusink Foto’s Niek Verlaan, Caspar Swinkels, Sophie de Bruijn, James Dillon Wright (cover) Adres 
Drift 21 k2.08, Utrecht Telefoon 030 2536402 E-mail laspost@usatlas.nl Website www.usatlas.nl

Lieve lezer,

Hier is-ie dan: de laatste LASpost 
van dit collegejaar, in een zomer 
waarin onze melkwitte huidjes 
zwartgeblakerd worden door 
de felle zon. Het is een jaar vol 
tegenstellingen, met een felle 
verkiezingsstrijd, fomatiepogingen 
en een wereldkampioenschap 
voetbal in een land dat tot 
voor kort gespleten werd door 
letterlijk het zwart-witte verschil 
tussen mensen.

Voor sommigen is er slechts één 
keuze: zwart of wit. We denken daarbij 
aan de man die de voorkant siert. Wij 
LASsers weten echter dat de wereld 
niet zwart-wit is en kiezen niet óf-óf, 
maar én-én. Én die cursus iconografie 
én dat vak over infinitesimaalrekening. 
We draaien onze hand er niet voor 
om en verblijven in een prettig grijs 
grensgebied, van waaruit we mooie 
uitstapjes maken.

Dat LASsers mooie dingen kunnen met 
zwart-wit kun je lezen en zien in deze 
LASpost. Colums, foto’s, recensies, 
een recept voor overheerlijke zwart-
witte chocoladetaart en drie rasechte 
bèta’s die op begrijpelijke wijze het 
EPR-paradox uitleggen. 

Geniet! En een fijne zomer.

De redactie.
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Wij zijn kinderen van twee tradities, schreef de nu bijna 
tachtigjarige Canadese filosoof Charles Taylor in een 
van zijn recente volumineuze werken, en met die twee 
tradities bedoelde hij de Verlichting en de Romantiek. 
Aan de Verlichting, die we voor het gemak maar laten 
beginnen in de zeventiende eeuw, zijn namen verbonden 
als René Descartes, Isaac Newton en Immanuel Kant. 
Hun gedachtegoed, in ieder geval dat van hun volgelingen, 
wordt gekenmerkt door een stevige nadruk op het heldere 
verstand. De Romantiek was een achttiende-eeuwse 
tegenbeweging die werd aangehangen door mensen als 
William Blake, Jean-Jacques Rousseau en Johann Wolfgang 
von Goethe, en zij gaven juist de prioriteit aan het duistere 
gevoel. De scheiding tussen de geesten van de meest 
extreme vertegenwoordigers van beide kampen mag wel 
radicaal zwart-wit genoemd worden, waardoor het kon 
gebeuren dat twee intellectuele reuzen als de verlichte 
huismus Kant (1724-1804) en de romantische zwerver 
Goethe (1749-1832), die gedurende een groot deel van 
hun lange leven samen in hetzelfde taalgebied hebben 
vertoefd, nauwelijks aandacht aan elkaars werk hebben 
besteed. Van Goethe is bekend dat hij Kants belangrijkste 
werk Kritik der reinen Vernunft een doolhof vond waarin 
hij meteen in het begin al de weg kwijtraakte, en Kants 
belangstelling voor de kunst beperkte zich tot limericks en 
het regelmatige optreden van de militaire blaaskapel in zijn 
woonplaats Koningsbergen (tegenwoordig Kaliningrad), 
zodat Goethes beroemdste gedicht  Faust wel geheel aan 
hem voorbij zal zijn gegaan...

Die verbeten nadruk op één aspect van de menselijke 
geest, het verstand of het gevoel, heeft ons in het verdere 
verloop van de geschiedenis, om het maar eens heel erg 
onderkoeld te stellen, de nodige problemen opgeleverd. 
Het is makkelijk te onderbouwen dat de rationele 
Verlichting, en de daarmee verbonden wetenschappelijke 
en technologische ontwikkelingen, uiteindelijk 
hebben geleid tot de constructie en het gebruik van 
massavernietigingswapens, met als voorlopige klap op de 
vuurpijl de kernbommen op Japan. Even duidelijk is dat de 

emotionele Romantiek voedsel heeft gegeven aan de Blut 
und Boden-filosofie waar de nazi’s zich op beriepen om de 
Holocaust en Auschwitz te rechtvaardigen.

Een veel hoopvoller bijdrage aan de recente ontwikkeling 
van de westerse cultuur, en veel belangrijker dan die van 
Kant en Goethe bij elkaar, komt van Friedrich Schiller 
(1759-1805). Schiller heeft de filosofie van Kant intensief 
bestudeerd (en begrepen), en was in dezelfde tijd diep 
bevriend met Goethe. Hij kreeg het zelfs voor elkaar om 
beide ten aanzien van elkaar zo vijandig gestemde heren 
een bijdrage aan het door hem opgerichte tijdschrift Die 
Horen te laten toezeggen.

Uiteraard is het hierboven geschetste beeld geheel in 
zwart-wit, maar dat was de opdracht voor dit stukje en 
dus ook de bedoeling. Maar als we Schillers ideeën voor 
het zwart-witdenken van Goethe en Kant in de plaats 
stellen, wordt het dan niet wat grijs, en misschien zelfs 
grauw?  Integendeel. Laten we voor de moraal van dit 
verhaal de oude Taylor nog maar eens aan het woord laten: 
‘De tegenstelling tussen de Verlichting en de Romantiek 
lost zich voor een belangrijk deel op wanneer we de 
wordingsgeschiedenis van die twéé polen tegelijkertijd 
in het oog krijgen. Dan blijken veel van de spanningen 
en incongruenties in het huidige mensbeeld zo niet te 
verdwijnen, dan toch minstens handelbaar te worden. 
Het mensbeeld waarvan wij nu op een vanzelfsprekende 
wijze uitgaan, komt er dan geheel anders uit te zien: 
tweeslachtiger en minder gemakkelijk te reduceren tot 
eenduidige principes en slagzinnen. Maar het blijkt ook 
rijker te zijn, en vooral minder noodlottig ingesnoerd 
in de contradicties waarin het moderne individu en zijn 
cultuur zijn verzand.’ Als we in de toekomst rampen 
die voortkomen uit een eenzijdige benadering van de 
werkelijkheid willen voorkomen, dan zullen we inderdaad 
moeten gaan beseffen dat we kinderen zijn uit het 
transculturele huwelijk tussen de zwarte Romantiek en 
de witte Verlichting.

Post van Klukhuhn
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 vier jaar geleden het 
studiejaar voor elke LASser.

Zwart-wit
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Lotte Lijnzaad

Thinking about how I was going to approach the topic for 
this edition’s column, I decided to start by reading some of 
my favorite columnists. Sylvia Witteman, a columnist who 
writes for Volkskrant Magazine about her life in America, 
is not surprisingly one of my favorites, mostly because 
she’s dead-on and very easy for me to relate to. Other 
columns from other magazines have similar approaches: 
an expat living in America, or some other country, 
writing about how different life is 
for them, despite all their 
prejudices about American 
life. Secretly, this makes 
me wish that I was living 
in the USA again so that I 
could write similar columns. 
This would obviously be 
more interesting than writing 
about the Netherlands from 
an American point of view, 
because being a Dutch-
American has blinded me 
from all the ‘weird’ things that 
Dutch people do. 

Frankly, it’s a case of to live or 
not to live in America; a case 
which I have been familiar 
with since I was born. The 
connections that you have 
with your country of birth 
and the country where your 
family is from, presuming of 
course that they differ, will 
always lead to some form 
of identity crisis. The world 
becomes very black or white 
if you put too much value 
on identity. Frequently, you 
take the more interesting 
option. For me, being 
Dutch in America was 
more interesting and to my 
advantage, whereas profiling 
myself as an American in 
the Netherlands comes in 
handy here. However, what 
happens when you move 
to another country? I often 
forget that the world doesn’t 
just consist of the Netherlands 
and America, but also a whole 
bunch of other countries! In 
reality, the world is very colorful 
(my apologies for the cliché). So is it so 
wrong to be black and white in a colorful world?

Nothing is wrong with it, but it does mean that you are 
putting yourself in a corner.  Being satisfied with two 

choices, that of black and that of white, is not only boring 
but also limiting. We don’t like it when other people put 
us in boxes, categorize us by their standards, so why 
would we do it to ourselves? The only person you are 
screwing over is yourself. This doesn’t mean that we 
should put ourselves in several different boxes to show 
how diverse we are.  It is a talent to be able to surprise 

others with your diversity without putting 
a box and a bow around it.  The only 

way to achieve that is to live your 
diversity instead of wasting your 
time by naming it. In the end, 
no one really cares about all 
the things that you’ve done, 
it’s what you are doing at the 
moment that matters. Sure, 
background is important, 
but it is not as important 
as the amount of passion 
that you have for living and 
working in the now.  

With summer around the 
corner, all students have had 
it with dreary days, exams, 
and school in general. The 
time has come to reload, 
rediscover and redefine.  What 
will next year look like? What 
is important to me, what will 
I change, what are my goals? 
People say that New Year’s is a 
great time for making resolutions 
for the coming year, but I disagree. 
Considering that the beginning 
of a new school year is much 
more important, and that there 
is a long period of rest between 
the end of the old and the 
beginning of the new, take 
this resting time to rethink 
what is important. Bring the 
color back into your life, 
or perhaps embrace the 
different colors that make 
up black or white if you 
must. 

What I’m getting at here is 
that it doesn’t really matter 

whether you are black or 
white, the important thing is 

that you don’t let it limit who 
and what you are. Know that the 

possibilities are endless and don’t take 
no for an answer.  Preferably, see life in technicolor. Feel 
its vibrancy.  Tie-dye your white shirts, go outside, enjoy 
adventure, and, most of all, have a great summer. 
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labels te plakken. Dit zwart-wit denken zie je terug 
in het principe van de uitgesloten derde: slechts twee 
alternatieven worden voorgesteld als enige mogelijkheden, 
terwijl er genoeg andere opties zullen zijn. Zwart-wit 
denken is een vorm van persoonlijk-fictieve tweedeling: je 
maakt zelf onderscheid tussen twee opties, waar er ook 
meer opties kunnen zijn of waar niet per se onderscheid 
hoeft te bestaan. Doordat deze tweedelingen persoonlijk 
zijn, en personen van mening kunnen veranderen, zijn deze 
onderscheiden vluchtig.

Behalve vluchtige tweedelingen zijn er ook tweedelingen 
die een algemeen onderscheid aanduiden, welke ik hier 
dichotomieën zal noemen. Een aantal (wetenschappelijk 
relevante) dichotomieën zijn:

Door gewenning zijn veel mensen geneigd in bepaalde 
situaties vaak dezelfde vorm binnen een dichotomie te 
kiezen, zeker als het algemeen tweeledig onderscheid bij 
deze mensen minder bekend is. Zo is het vaak verleidelijk 
om een normatieve uitspraak te doen (‘het zou veel beter 
zo kunnen’), ziet men vaak dingen relatief (‘hij verdient 
meer dan ik’), redeneren we vaak vanuit emotie (‘we 
voeren actie want we willen toch niet dat onze kinderen 
slachtoffer worden?’) en is deze argumentatie, zoals vaak 
voorkomt, inductief opgebouwd.

In wetenschappelijke context wijkt de keuze om een 
bepaalde vorm binnen een dichotomie te gebruiken 
(zoals ratio in plaats van emotie) vaak af van wat men 
in het dagelijks leven zou kiezen. Zo genieten deductieve 
redeneringen, analytische uitspraken, absolute cijfers, 
kwalitatief goede onderzoeken, rationele onderbouwingen 
et cetera, meestal de wetenschappelijke voorkeur. Dit 
terwijl in de praktijk of uitvoering, zoals beschreven in de 
vorige alinea, veelal de andere vorm wordt gekozen. 

Misschien is dit waarom wetenschap en maatschappij 
soms zo ver van elkaar vandaan liggen:  aan de ene 
kant zien veel mensen het nut niet in van bepaalde 
wetenschappelijke onderzoeken en aan de andere kant 
snappen wetenschappers niet waarom bepaalde resultaten 
niet aanzetten tot verandering van gedrag. Maar goed, 
misschien is deze uitspraak wel een gevolg van mijn eigen 
zwart-wit denken.

In dit stuk maak ik geen verwijten en doe ik ook geen 
(normatieve) uitspraken over wat het goede of het slechte 
is. Wel wil ik meegeven dat wat de makkelijkste vorm van 
aanpakken lijkt, niet altijd de beste hoeft te zijn. Loop je 
vast in de ene vorm, probeer dan eens een andere!

De wereld om ons heen bestaat uit oneindig veel prikkels, 
die via onze zintuigen kunnen worden waargenomen. Om 
niet horendol te worden, wordt van deze binnengekomen 
informatie door onze hersenen een hele hoop gefilterd. Dit 
gebeurt op verschillende manieren. Een van de manieren 
om met de grote hoeveelheid prikkels om te gaan, is het 
generaliseren van informatie. De hersenen zijn continu op 
zoek naar patronen en verbanden tussen alle informatie 
die binnenkomt. Het ontdekken van een (schijnbaar) 
patroon of verband is gunstig voor het opslaan van de 
informatie en aan de hand daarvan zijn de hersenen in staat 
voorspellingen te doen. Op die manier kan je bijvoorbeeld 
inschatten of het veilig is om een straat over te steken.

Het voorspellen aan de hand van gevonden patronen 
is veelal een positief gevolg van de mogelijkheid om 
informatie te generaliseren. Een minder positief gevolg 
hiervan, is dat mensen geneigd zijn in hokjes te denken, 

Inductie & deductie
Normatief & analytisch
Absoluut & relatief
Aangeboren & Aangeleerd

Emotie & ratio
Impliciet & expliciet
Abstract & concreet
Micro & Macro

Niek Verlaan

dichotomie (de (v.); 
vgl. -tomie) [ 1720  
<Gr. dichotomia 
(het halveren)] 
1 (fil.) indeling 
in tweeën, syn. 
tweedeling; — (niet 
alg.) het verdelen 
van een (illegaal) 
voordeel 2 (plantk.) 
vertakking waarbij 
een stengel zich in 
twee gelijkwaardige 
stengels verdeelt.
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Om te kunnen begrijpen waarom de paradox een 
tegenstelling beschrijft tussen de relativiteitstheorie en 
de kwantummechanica, hoef je niet verschrikkelijk veel 
van de relativiteitstheorie af te weten. Het enige dat je 
moet weten is een aanname die genomen wordt om 
deze theorie op te kunnen bouwen. De aanname is dat 
de lichtsnelheid c – bij zeer goede benadering 3*10^8 
meter per seconde – altijd hetzelfde is en dat niets sneller 
kan gaan dan licht in vacuüm. Dit geldt, volgens Einstein, 
niet alleen voor personen en objecten, maar ook voor 
informatie. Een gevolg is dat een systeem een ander 
systeem niet kan beïnvloeden zonder dat dit tijd kost. Het 
kost altijd minimaal die tijd die het licht erover doet om 
de afstand tussen de twee systemen te overbruggen. Dit 
principe, dat het tijd kost om informatie over te dragen, 
heet het lokaliteitsprincipe.

Kwantummechanica
De kwantummechanica beschrijft de beweging van deeltjes 
en vormt de basis voor het beschrijven van vrijwel alle 
fenomenen die zich af spelen op het niveau van deeltjes 
(ongeveer 10^-10 m). Mensen die ooit iets gehoord 
hebben over kwantummechanica, weten meestal dat de 
basis zich bevindt in de kansberekening. Dit komt voort uit 
de zogeheten onzekerheidsrelatie van Heisenberg:

Deze stelt dat de standaarddeviaties van verschillende paren 
van natuurkundige grootheden (zoals plaats en snelheid of 
energie en tijd) met elkaar vermenigvuldigd altijd groter 
moeten zijn dan een bepaalde waarde. Bijvoorbeeld: stel 
dat je van een deeltje weet dat de standaarddeviatie van 
zijn positie heel klein is, zodat men praktisch gezien de 
positie van het deeltje precies weet. De snelheid van 
dit deeltje heeft nu direct na de meting van de plaats en 
grotere standaarddeviatie gekregen en wel zo groot dat 
men moet stellen dat de snelheid van het deeltje onzeker 
is. In het algemeen betekent de onzekerheidsrelatie dat je, 
zodra je weet wat de waarde is van de ene grootheid, de 
onzekerheid in de andere grootheid direct zo groot wordt 
dat deze als ongedefinieerd beschouwd moet worden. 
Aangezien zelfs de plaats van een deeltje onzeker is, 
kunnen deeltjes niet weergegeven worden met een punt 
in een coördinatenstelsel. In plaats daarvan wordt gebruik 
gemaakt van waarschijnlijkheidsfuncties (de golffuncties), 
om aan te geven hoe groot de kans is dat een deeltje 
zich op een bepaalde plek bevindt. Als in een experiment 
de plaats van een deeltje wordt gemeten, “klapt deze 
functie in elkaar” tot een scherpe piek, om aan te geven 
dat dan de plaats van het deeltje wel goed gedefinieerd 
is (het verdient vermelding dat deze interpretatie van de 
kwantummechanica, de Kopenhagen-interpretatie, niet 
door alle fysici onderschreven wordt. Er is nog steeds 
debat over de juiste interpretatie van de vergelijkingen, 
maar het merendeel van de fysici staat wel achter deze 

Zat Einstein
FOUT?
In de natuurkunde is het ontstaan van een tegenstelling direct ook de aanleiding voor een serieus 
probleem. Als twee theorieën verschillende antwoorden geven op één fysisch vraagstuk, moet, in 
tegenstelling tot andere disciplines, ten minste één van beide theorieën onjuist zijn. Dit heeft in de 
geschiedenis van de natuurkunde meer dan eens gezorgd voor heftige discussies tussen natuurkundige 
reuzen. De Einstein-Podolsky-Rosenparadox (kort: EPR-paradox) is een voorbeeld van zo’n discussie waar 
zelfs vandaag nog fysici van wakker liggen. Deze paradox wordt vaak gepresenteerd als de tegenstelling 
tussen de relativiteitstheorie en de kwantummechanica. Het zoeken naar een oplossing gaat zo ver dat 
er vraagtekens gezet moeten worden bij concepten als causaliteit en ‘de onomkeerbaarheid’ van tijd. In 
het vervolg zullen we eerste enkele noodzakelijke begrippen uitleggen uit beide theorieën en daarna 
uitleggen wat de paradox precies inhoudt.

∆x∆p≥ h
4 π
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interpretatie). Voor sommige systemen, zoals het systeem 
bestaande uit een elektron-positron-paar, bestaat de 
mogelijkheid dat de golffuncties van de deeltjes niet 
afzonderlijk te beschrijven zijn en het slechts mogelijk 
is dat de metingen aan het ene deeltje de metingen aan 
het andere deeltjes beïnvloeden. Zo’n toestand heet een 
verstrengelde toestand en heeft bijzondere eigenschappen, 
waar de EPR-paradox gebruik van maakt. 

Twee grootheden die relevant zijn in de EPR-paradox zijn 
de spin van een deeltje in de x-richting en de spin in de 
z-richting. Spin is een eigenschap die zich het best laat 
vergelijken met draaiing van een deeltje om zijn eigen as, 
zoals de aarde doet in 24 uur (al is het, strikt genomen, 
niet hetzelfde als een dergelijke draaiing). Van één specifiek 
deeltje kunnen de grootte van deze twee grootheden niet 
tegelijk bekend zijn. In een verstrengelde toestand wordt 
dit allemaal nog een stapje ingewikkelder, zoals de EPR-
paradox laat zien. 

Einstein-Podolsky-Rosen paradox
De EPR-paradox heeft zijn naam en faam te danken aan 
zijn belangrijke rol in de ontwikkeling van de moderne 
natuurkunde. In zijn queeste om een omvattende 
natuurkundige beschrijving van de werkelijkheid, kon 
Einstein niet leven met de Kopenhaagse interpretatie 
van de kwantummechanica. Uit een hevige discussie met 
kwantummechanicus Niels Bohr stamt een van Einsteins 
bekendste uitspraken: “God dobbelt niet”, waarop Bohr 
antwoordde dat Einstein eens moest ophouden met God 
te vertellen wat hij moest doen. Het was daaropvolgend het 
doel van de drie bedenkers om met het volgende gedachte-
experiment aan te tonen dat de kwantummechanica geen 
complete fysische theorie is. 

Het gedachte-experiment is als volgt opgebouwd: een 
elektron-positron paar wordt vanuit een bron in tweeën 
gesplitst en de twee deeltjes vliegen een tegengestelde 
kant op. Volgens de natuurkundige traditie vliegt het 
elektron in de richting van Alice (waarnemer A) en het 
positron in de richting van Bob (waarnemer B). Uit de 
hierboven beschreven kwantummechanica volgt dat de 
spin-eigenschap van het deeltjespaar verstrengeld is. Dit 
betekent dat wanneer het elektron een spin in de positieve 
richting rond de z-as heeft, de spin van het positron in de 
negatieve richting rond de z-as wijst. (dit noemt men een 
spin +z respectievelijk -z) Of de spin van het elektron +z 
of -z is, is voordat Alice een meting verricht nog onbekend. 
Pas bij de meting klapt de golffunctie in elkaar en verkrijgt zij 
de spin van het elektron. Door de kwantumverstrengeling 
meet Bob vervolgens de tegengestelde spin bij het 
positron. Tot zover zijn er nog geen problemen.

De paradox treedt op wanneer Bob, nadat Alice de spin 
rond de z-as gemeten heeft, de spin van het positron 
rond de x-as wil meten. Het is namelijk zo dat de spin 
rond de verschillende assen niet-commutabele paren 
van natuurkundige grootheden zijn. Daardoor treedt de 
onzekerheidsrelatie van Heisenberg op en kan Bob de 

spin rond de x-as simpelweg onmogelijk met zekerheid 
bepalen, omdat door de meting van Alice de waarde van 
de spin rond de z-as al vastgesteld is. Het probleem is nu 
dat het positron bij Bob op de een of andere manier al 
instantaan ‘weet’ dat de spin al bij het elektron gemeten 
is bij Alice, zonder dat de informatie (met de snelheid van 
het licht als maximum) de tijd heeft gehad om van het 
elektron naar het positron te reizen. Hieruit volgt dat het 
systeem dat door de kwantummechanica beschreven is, 
het lokaliteitsprincipe schendt. De enige manier waarop 
dit volgens Einstein, Podolsky en Rosen te verklaren is, is 
dat ergens in het deeltjespaar een ‘verborgen variabele’ is, 
die door de kwantummechanica niet te vinden is.

75 jaar later is de algemene notie onder natuurkundigen 
zo dat de kwantummechanica wel degelijk een correcte 
theorie is en dat onze klassieke intuïties het paradoxale 
karakter van het probleem veroorzaken. John Bell toonde 
in 1964 aan dat de kwantummechanische beschrijving 
van het EPR gedachte-experiment (uitdrukkelijk niet 
meer paradox genoemd) wel degelijk verschillen van een 
‘verborgen variabele’-theorie. Deze verschillen, die de 
Bell ongelijkheden worden genoemd, zijn experimenteel 
meetbaar. Alle hierop volgende testen hebben de 
kwantummechanica bevestigd. In de Kopenhaagse 
interpretatie van de kwantummechanica is het mogelijk 
dat er geen causale relatie tussen de twee deeltjes is 
(dit betekent dat het lokaliteitsprincipe niet geschonden 
wordt). Het probleem wordt veroorzaakt door onze 
metingen. Zo is de paradox opgelost. Einstein zei dat het 
lokaliteitsprincipe geschonden wordt, vanwege de causale 
relatie tussen beide deeltjes. Door deze causale relatie te 
ontkennen (binnen een goed gefundeerde theorie) was dit 
geen probleem meer. 

Concluderend kunnen we zeggen dat Einstein wat betreft 
deze kwestie fout zat, maar ook blijkt dat natuurkundigen 
in reactie op zijn stevige kritiek de kwantummechanica veel 
beter begrijpen. Zo is met name de visie op wat metingen 
precies zijn, veranderd. In de klassieke natuurkunde 
was een meting eigenlijk altijd tegelijkertijd een kleine 
verstoring van het systeem zelf. De temperatuur van een 
zwembad verandert immers een heel klein beetje als je de 
thermometer erin stopt. Ook de impuls van een deeltje 
verandert als er lichtdeeltjes tegenaan botsen doordat er 
een lamp op schijnt. Het EPR gedachte-experiment heeft ons 
echter geleerd dat we dankzij de kwantumverstrengeling 
van bepaalde deeltjesparen metingen aan deeltjes kunnen 
verrichten zonder het systeem te verstoren. Deze kennis 
wordt gebruikt om straling uit zwarte gaten (dat tot voor 
kort onmogelijk leek) te meten (zogenaamde Hawking 
straling).

Meer lezen over de EPR paradox? Kijk op http://plato.
stanford.edu/entries/qt-epr/ 

Rob Klabbers, Jorryt Matthee en Floor van Riggelen
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Het academisch jaar zit er weer op, dus dat betekent 
heel veel vrije tijd! En wat is nou fijner dan met een 

zelfgemaakte milkshake en een lekker puntje taart in de 
tuin te zitten met de zon op je bakkes. Daarom in deze 
editie mijn speciale recept voor overheerlijke chocolade-
taart! En omdat het thema natuurlijk nog steeds zwart-
wit is gooien we niet alleen overheerlijk pure chocolade 
erin, maar ook flink wat van het spul in de kleur wit.

consistentie heeft giet je het in 
een bakje, en laat het een nacht (of  
enkele uren) stollen in de koelkast. 
Het moet een chocoladepasta-
achtige consistentie krijgen. 

Goed, we hebben dus de vulling 
al, nu de taart zelf nog. Begin 

door de cacao met ongeveer 2 dl 
kokend water te mengen tot een 
papje (zonder klontjes natuurlijk). 
Laat dit afkoelen tot kamertem-
peratuur terwijl je verder gaat met 
de rest. Neem nu ongeveer 190g 
boter en smelt dit in een pannetje 
of de magnetron. Klop vervolgens 
de gesmolten boter met de kristal-
suiker en een zakje vanillesuiker 
tot een mooi mengsel en voeg 

Kokkerellen met Lasagna

Wat heb je nodig?

70g cacao
325g roomboter
260g kristalsuiker

1 zakje vanillesuiker
3 eieren

zout
250g zelfrijzend bakmeel

1 zakje bakpoeder
2dl slagroom

400g witte chocolade
200g pure chocolade

1 el stroop
jam (bij voorkeur sinaasappel of 

kersen)

Met deze flinke lading 
ingrediënten gaan we een 

chocoladetaart maken, gevuld met 
een crème van witte chocolade en 
met jam, afgesmeerd met een laag 
pure chocolade. Omdat de crème 
moet stollen om te zorgen dat hij 
makkelijk aan te brengen is, is het 
handig om deze een dag van tevo-
ren te maken. 
Dus allereerst de witte chocolade 
crème: neem de slagroom en doe 
dit in een kleine pan op een laag 
vuur, voeg onder constant roeren 
de witte chocolade (in stukjes) 
toe. Blijf dit mengsel roeren tot 
het egaal is, en zorg vooral dat je 
geen bruine, aangebrande klontjes 
onderin krijgt. Als het een goede 

daarna de eieren toe, die je er ook 
doorheen klopt. Het cacaomengsel 
zal nu wel redelijk afgekoeld zijn, 
dit mag er ook doorheen geklopt 
worden samen met wat zout. Zeef 
het zelfrijzend bakmeel en spa-
tel dit met een zakje bakpoeder 
door het beslag. Het deeg is nu af, 
en hoewel dit op zich al heerlijk is, 
moet het ook nog gebakken wor-
den. Verwarm dus de oven voor op 
180 graden en vet een bakvorm 
(met een diameter van ongeveer 
20 cm) in met boter. Het is handig 
om de bodem van de bakvorm met 
bakpapier te bekleden, dan kun je 
de taart straks makkelijk van de 
bodem afkrijgen. Giet het beslag in 
de vorm, zorg dat het mooi gelijk 
verdeeld is en bak de taart in het 
midden van de oven ongeveer 40 
min. Test met een prikker of de  
taart goed is; geen beslag meer aan 
de prikker betekent dat hij goed is 
– bak hem anders nog wat langer 
tot dit het geval is. Haal hem uit de 
oven wanneer hij mooi gaar is, ver-
wijder de bakvorm en laat de taart 
afkoelen. 

Nu komt het lastigste gedeelte 
van deze taart: het vul-

len. Om de taart te vullen zul je 
hem eerst horizontaal in plakken 
moeten verdelen. Heel geschikt 
daarvoor is een klosje garen dat je  
gebruikt zoals men een kaas door-
snijdt met een pianosnaar. Je kunt 
het ook proberen met een groot 
mes, maar het risico bestaat dan dat 
je schuin snijdt. Als de taart mooi 
gelukt is kun je hem waarschijnlijk 
in ongeveer vier plakken verdelen 
en heb je dus drie lagen om te vul-
len. Gebruik hiervoor de crème 
van witte chocolade, maar ook jam 
is erg geschikt. Zelf kies ik meestal 
voor één laag jam (de middelste) 
en twee dikke lagen witte choco-

Door: Bram de Rijk
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Kokkerellen met Lasagna
lade. Het is een lastig klusje, en je 
moet zelf kijken en uitproberen 
wat jij het handigst vindt werken. 
Als de taart naar tevredenheid 
gevuld is zet je hem een half uurtje 
in de koelkast zodat alles nog een 
keer goed op kan stijven. 

In de tussentijd kunnen we dan 
mooi het glazuur van pure cho-

colade maken. Neem daarvoor een 
pannetje dat je op een laag vuur 
zet met daarin de pure choclade in 
stukjes, 125g boter en een eetlepel 
stroop. Smelt dit geheel al roerende 
tot een mooi egaal mengsel en haal 
het van het vuur zodra dit het geval 
is. Zorg er wel voor dat alle choco-
lade en boter goed vermengd zijn 
en je dus geen gele strepen meer 
ziet. Laat dit afkoelen tot het een 
mooi smeerbare consistentie heeft 
en haal de taart uit de koelkast.

We gaan de taart nu hele-
maal afmaken door alles 

helemaal dicht te smeren met de 
pure chocolade, zodat je een mooi 
‘bomb’ van chocolade ziet, in plaats 
van een torentje taartlagen. Met 
een mes smeer je een dun laagje 
van het chocoladeglazuur over de 
taart en ook aan de zijkanten. Het 
zal er wel een beetje aflopen, maar 
dat is niet erg. Zet de taart hierna 
in de koelkast, laat het een kwarti-
ertje hard worden en maak het 
vervolgens af door de rest van de 
chocolade eroverheen te smeren 
zodat alles mooi dicht is. Zet hem 
voor de laatste keer in de koelkast 
en na een half uurtje is je taart af!

Het kan flink wat werk zijn om 
deze taart te maken, maar 

het resultaat is het zeker waard. 
Je haalt flink wat stukken uit één 
taart, want licht op de maag is hij 
zeker niet!

Zoals elk jaar vertrekt er aan het einde van het college-
jaar een groep LASsers naar Fryslân om een weekendje 
te bikkelen. De inmiddels befaamde bökkewökke lieten 
we ook dit jaar, ondanks het drukke programma vol 
weekendjes en andere activiteiten, natuurlijk niet aan 
ons voorbijgaan. De weersvoorspellingen waren niet al 
te best, maar ook dat schrikt echte bikkels niet af.
De heenweg werd meteen al een beproeving. Regen, 
files en zelfs een trein waar je niet uit kunt stappen 
konden echter niet verhinderen dat we uiteindelijk  
allemaal veilig in Akkrum aankwamen. En jawel: op het 
moment dat we de boten in stapten, stopte de regen. 
Voor een enkeling braken de eerste zeilminuten aan; 
gelukkig bleek de watervrees dit jaar mee te vallen. 
Traditioneel legden we bij een eiland aan om daar de 
eerste nacht door te brengen, maar eerst genoten we 
met z’n allen van een prachtige shared horizon. 
’s Zaterdags stond er een straffe wind: een prachtige 
zeildag en op naar Sneek! Een enkele boot arriveerde 
vroeg bij het Starteiland, waar een potje boerengolf 
gespeeld werd tot Ramon het verwijt kreeg dat “hij ze-
ker niet uit Sneek kwam”.
Eenmaal in Sneek aangekomen genoten we van ham-
burgers en friet en was het tijd voor het avond- 
programma. Uiteraard werd dat de Alcatraz, waar we 
helemaal uit ons dak gingen tussen de 14-jarige Friezen. 
Wat een feest!
De zondagochtend kwam voor sommigen veel te 
vroeg. Tijd voor een ontbijt – dit jaar helaas zonder 
eitjes en bamikruiden. De wind liet het even afweten, 
maar eenmaal op het Snekermeer konden we weer 
vooruit. Hoogte- en dieptepunten van deze dag (zelf 
in te delen): een boot geteisterd door meeuwen, twee 
inmiddels ervaren zeilsters die overboord gaan maar 
niet als vermist worden opgegeven, een zwemfestijn 
midden op het meer en natuurlijk de softbal. Wonder 
boven wonder legde alles en iedereen op tijd aan in de 
haven. Nog een laatste frietje en daarna wachtte eenie-
der een groentendieet in ons aller Utrecht.
Volgend jaar weer!

Anne Martens
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Creating a
Bubble

universiteiten van verschillende steden erin slaagden om 
studiepunten op te eisen voor zelfgeorganiseerde seminars. 
Soms lukte dit via diplomatieke onderhandelingen, soms 
was er een geweldloze bezetting van een bestuurskantoor 
voor nodig2. Hun 'seminari' behandelen vaak thema's die 
weinig aan bod komen in het bestaande curriculum en 
daardoor weinig begrepen worden. Immigratie in Italië 
was daar een van . Sommige deelnemers gingen zich 
vervolgens actief inzetten  voor immigrantenrechten. Van 
het gevaar van een “bubble” lijkt hier weinig sprake.

Te vaak worden in Nederland de VS genoemd als 
voorbeeldland qua hoger onderwijs, maar soms kan 
het geen kwaad ; ook in de VS bestaan op verschillende 
universiteiten zelfgeorganiseerde, democratisch 
vormgegeven cursussen3.  In Nederland gebeurt nog weinig, 
maar niet niks; in Rotterdam wordt geprobeerd 'student-
run seminars' te integreren in het officiële curriculum, 
waarbij geprobeerd wordt de disciplinaire grenzen van 
de mainstream-economie te doorbreken. In Leiden pleit 
een jong collectief ook voor "ruimte voor onafhankelijke 
vrijplaatsen voor kritiek en kennisuitwisseling"4.

In Utrecht hebben twee LAS-studenten met het filmproject 
"Studeren voor liefhebbers”5 al eerder aangekaart dat 
ons huidig onderwijs te weinig motiverend werkt en toe 
is aan verandering. Veelbelovend is dat afgelopen januari 
ons open collectief Kritische Studenten Utrecht in 
samenwerking met twee docenten eigen workshops heeft 
opgezet met als onderwerp 'kennisproductie', waarvoor 
ook studiepunten te verdienen waren. Het idee leeft dus 
wel hier en daar. Nu nog af van het idee dat verbetering 
van hogeraf zal komen.

Noten
1.  Zie verslagen van de actiedagen op: www.emancipating-education-for-all.
org.  Voor achtergrond over het European Education Congress, zie: www.
educationcongress.eu

2. Meer info over de ‘seminari’ op: www.uniriot.org. Helaas alleen in Italiaans.

3. Een bekend project is DeCal (democratic education california): www.decal.
org

4.  Hun project is te volgen op: http://economicsontheborder.pbworks.com/ 

5. Ruben van Hoof en Tim Woensdregt. “studeren voor liefhebbers”. 2007 
(hilarisch, en ook te zien op www.youtube.com).

Het creëren van eigen alternatieven is een logische 
stap voor wie gelooft dat bestaande stelsels moeilijk te 
verbeteren zijn. Dat lijkt een groeiend geloof van veel 
Europese studentactivisten. Inmiddels is een veelgehoorde 
doelstelling onder studentactivisten het creëren van 
onafhankelijke, zelfgeorganiseerde onderwijsvormen - vrij 
van staats- of bedrijfsinvloed en overmatige hiërarchie. Op 
het European Education Congress (EEC), dat van 25 tot 
30 mei plaatsvond op de Ruhr-Universität van Bochum in 
Duitsland, werd deze doelstelling uitvoerig besproken.

Dit congres werd georganiseerd door studentactivisten 
uit onder andere Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, 
Nederland en Spanje, die elkaar vonden tijdens Europees 
gecoördineerde actiedagen. Die actiedagen zélf waren 
een gevolg van een heropleving van Europees (en 
internationaal) protest tegen onderwijsbezuinigingen, 
collegegeldverhogingen en de commercialiseringstendens 
van het hoger onderwijs. Vanuit deze context ontstond het 
plan voor een congres waarin ruimte zou zijn voor kritische 
reflectie op het hoger onderwijs en de plaats ervan in 
de maatschappij. Tegelijkertijd zouden studentactivisten 
kunnen bespreken hoe zij zélf verbeteringen erin aan 
konden brengen1.

Hoewel onder de deelnemers van het EEC de draagkracht 
voor voortdurende acties zoals demonstraties en 
bezettingen nog steeds groot leek, uitten sommigen de 
twijfel over de eenzijdigheid van deze strategie. Naast 'anti-
acties' tegen bepaalde dingen moesten we niet vergeten 
om eigen alternatieven te creëren, zo werd gezegd. Een 
ander gooide zelfs het balletje op om ergens in Europa een 
autonome, vrije, onafhankelijke universiteit op te richten, 
maar ook hierover bestonden twijfels. Een Oostenrijkse 
reageerde: "Maybe we could create our own university, 
but in that way we would just isolate ourselves and create 
a bubble. We wouldn't change anything in society itself."

Los van de vraag of de noodzaak ervoor bestaat, lijkt 
het creëren van een eigen universiteit (voorlopig) een 
utopische gedachte. Wat niet utopisch is, is het idee 
van zelfgeorganiseerd onderwijs op bescheiden schaal 
binnen bestaande onderwijsinstellingen. In workshops 
die de volgende dag plaatsvonden vertelden Italianen van 
het actienetwerk Uniriot hoe zij sinds een paar jaar in 

Alexander Beunder, Kritische Studenten Utrecht
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Lustrumweek...
Een lustrumjaar mag je niet zomaar aan je voorbij laten gaan, en zeker 

niet een eerste lustrum. Na een mooie openingsweek aan begin van het 

collegejaar wist de nieuwe lustrumcommissie wat haar te doen stond. Met 

ruim 140 vrienden op Facebook beloofde het een prachtweek te worden. 

We werden niet teleurgesteld. De lustrumweek was ‘fantlastisch’, ‘top’, maar 

vooral ‘ruis, hoe ruis ruis kan zijn’...

Dinsdag 25 mei, Academiegebouw
De week werd, net als de openingsweek, geopend met een avond in de 

Senaatszaal van het Academiegebouw, waar dit maal onze eigen LASser Jip en 

(ex-)hoofdredacteur van de Volkskrant Pieter Broertjes vertelden over hun 

ervaringen. Hoogtepunt van de avond was echter toch wel de uitreiking van 

de Ria van der Lecq-prijs en de onthulling waar Lodewijk Palm zijn fabulous 

blousjes vandaan haalt. Na afloop belandden de aanwezige LASsers via een 

omweg bij stamkroeg ’t Oude Pothuys, alwaar de avond op feestelijke wijze 

werd voortgezet.

Woensdag 26 mei, Drift 23
In de hoop na de lustrumweek de opgedane studie-achter-

stand in sneltreintempo in te halen, werden we op woensdag-

middag ingewijd in de wondere wereld van het mindmappen, 

onderstrepen en snellezen. Er werden verschillende technieke 

uitgeprobeerd (want: niet iedereen is hetzelfde...) en na een 

uurtje haalden enkelen zelfs de 600 woorden per minuut. Met 

een hoofd vol ideeën over hoe beter te studeren vertrok 

iedereen snel naar huis om zich klaar te maken voor de rest 

van de dag.

Woensdag 26 mei, Pnyx
Het programma ging verder in de Pnyx, waar de sushibar plaatsvond. Zoals het 

goede LASsers betaamt kwamen de eerste commissieleden een half uur later dan 

afgesproken binnenwandelen en was het ‘koken’ nog in volle gang toen ook de 

eerste gasten (in vol ornaat) arriveerden. Dit mocht de pret echter niet drukken. 

Geintjes met de gember en wasabi maakten een paar slachtoffers, maar de rest 

heeft genoten.

Aaneenschakeling van hoogtepunten
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Woensdag 26 mei, Domtoren
Hoewel hoogtepunten per persoon kunnen verschillen, was dit toch 

wel het letterlijke hoogtepunt. Buiten was het mooiste feest van het 

jaar goed te horen. En inderdaad: iedereen zat strak in ’t pak en wreed 

in ’t kleed. De locatie was prachtig, de trappen steil, er was muziek, er 

was gezelligheid, er was bier en er waren speciale lustrumcocktails – 

wat wil een mens nog meer? Enkele enthousiastelingen bleven na het 

feest om de trap (tevergeefs) drie keer te schrobben. De rest sloot 

deze memorabele avond af in de Filemon.

Donderdag 27 mei, Almere
Wie nog energie had kon donderdagmiddag mee naar Almere om 

te paintballen. En dat ging er soms hard aan toe. Team-met-lintjes 

tegen team-zonder-lintjes, dan weet je het wel. Tactieken werden 

uitgewisseld, er werd getijgerd, gerend en vooral veel geschoten. 

Maar goed mikken is iets anders. Team-met-lintjes wist uiteindelijk 

ieder potje te winnen, ondanks een venijnig nekschot door een lid 

van team-zonder-lintjes.

Donderdag 27 mei, Café Flitz
De culturele avond mocht natuurlijk niet ontbreken en de lustrumcom-

missie stelde zorgvuldig een programma samen. Allereerst de première 

van de film van Flash, gefilmd in een prachtig duinlandschap en met 

verrassend einde. Vervolgens speelden Jeroen en Michiel quatre mains: 

Canto Ostinato. Dit werd gevolgd door – volgens sommigen – het hoog-

tepunt van de avond: de gelegenheidsband Groot Industrie (met een 

gastoptreden van Joris Tieleman) speelde voor een uitzinnig publiek La 

Cucaracha. Na een korte pauze gingen we verder met een dansdemon-

stratie en –workshop, wat mooie taferelen opleverde toen LASsers een 

poging deden de quick step onder de knie te krijgen. De mannen van 

Las Bandanas mochten natuurlijk niet ontbreken en ook zij gaven een 

spetterend optreden weg. Gijs sloot de avond af met een fraai staaltje 

elektronica.

Vrijdag 28 t/m zondag 30 mei, Erkermederstrand

“Ruim jij het schaakspel nou eens op!” was een veelgehoorde uitspraak 

tijdens het LAS-weekend. Verder werd er volop ge-jeu-de-bould en gekubbd. 

Natuurlijk moest er ’s avonds een kampvuur komen en een bezoek aan de 

Multimate en Karwei leverde een aantal pallets en fireboosters verpakt in 

cadeaupapier op. Succes gegarandeerd! Bij het kampvuur werden door de 

ene helft van de aanwezigen de laatste roddels uitgewisseld terwijl de andere 

helft zich vermaakte met alle varianten op verstoppertje. De zaterdag begon 

goed met verse eitjes (door een defecte eierprikker helaas niet geprikt) en 

eindigde – via bivakkeren in een tent met duizenden muggen – met een ont-

moeting met lassers met Jillz uit het Westland. Wat een kleine wereld.

Aaneenschakeling van hoogtepunten
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Hé, jij daar, laatstejaars!

Ben jij ook wel eens bang voor de tijd na LAS?
Het zwarte gat?

Nachtmerries gehad
over het niet meer ontvangen van de LASpost?

Waarheen leidt de weg?

Vrees niet langer en word lid van 
AFLAS - Alumni and Friends of Liberal Arts & Sciences. 

Meld je aan bij je buluitreiking en blijf op de hoogte!

© www.bwvision.com
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Het is formatietijd: Politieke partijen slingeren verwijten 
in het rond en de formatie lijkt bijna een onmogelijke 
taak te zijn. Een groot deel van de jongeren zal de politiek 
waarschijnlijk niet anders kennen. Gedurende het grootste 
deel van de vorige eeuw heerste er echter een heel ander 
politiek klimaat. De politiek was relatief stabiel dankzij 
de verzuiling. Nederland bestond uit een aantal zuilen 
met verschillende levensbeschouwelijke grondslagen. 
Deze zuilen werden allemaal vertegenwoordigd door 
grote politieke partijen: de socialisten door de PvdA, de 
katholieken door de KVP, de protestants-christelijken 
door de ARP en de CHU en tot slot de liberalen door 
de VVD. Ook in  de rest van de samenleving vond 
men grote overkoepelende organisaties die aan een 
bepaalde zuil waren verbonden, waaronder omroepen 
en vakbewegingen. Zelfs de landelijke dagbladen waren 
aan zuilen gekoppeld. Hoewel de politieke partijen grote 
inhoudelijke verschillen kenden, was het streven naar 
consensus belangrijker dan individuele standpunten. De 
politieke partijen hadden een trouwe achterban en het 
begrip zwevende kiezer bestond nog niet echt. Politieke 
zaken die emoties opriepen werden zoveel mogelijk 
gedepolitiseerd en zo van hun lading ontdaan.   

Vanaf de jaren ‘60 van de vorige eeuw vonder echter 
voorzichtig een aantal veranderingen plaats. Een van de 
veranderingen werd veroorzaakt door de oprichting 
van D’66 (nu D66); oprichter Hans van Mierlo wilde via 
staatkundige vernieuwing burgers meer directe invloed 
in het politieke stelsel geven. Van Mierlo stond geheel 
los van de klassieke zuilen en hiermee was dan ook het 
begin van de ontzuiling gestart. Maar wat destijds als 
revolutionair werd beschouwd, valt in het niet bij de grote 
veranderingen binnen de politieke mores en cultuur die 
door Pim Fortuijn op gang zijn gebracht en met de PVV 
van Geert Wilders een prominente plaats in de politiek 
van 2010 hebben gekregen.

Waar in de vorige eeuw sociaal-economische thema’s 
de boventoon voerden in de politiek, kwamen rond de 
eeuwwisseling nieuwe thema’s zoals immigratie in beeld. 
Deze thema’s brachten sterke polarisatie op gang en 
gingen een vooraanstaande plaats innemen in de debatten. 
Deze polarisatie heeft ook tot een verharding van de 
politieke cultuur geleid. Onderlinge verdraagzaamheid is 
ver te zoeken en het streven naar consensus gebeurt met 
openlijke tegenzin. Het CDA lijkt samen met de VVD verder 
naar rechts te schuiven en de PvdA naar links. D66 en 
CU nemen unieke posities in, respectievelijk een rechtse-

progressieve en linkse-conservatieve, aldus een artikel dat 
enige tijd geleden in Trouw verschenen is.   Er ontstaan op 
deze manier haast onoverbrugbare verschillen, die in het 
verleden door het poldermodel en het pacificatiemodel 
verenigd konden worden – iets wat nu haast onmogelijk 
lijkt. De exponent van dit nieuwe politieke gedrag is de 
PVV en met name haar politieke leider Geert Wilders, 
die virtueel in de peilingen zelfs even de grootste partij is 
geweest. Nederland moest zich bijna gaan voorbereiden 
op Wilders als toekomstig minister-president. 

Het is echter opmerkelijk dat door de sterke economische 
crisis waar we sinds twee jaar in terechtgekomen zijn 
het politieke landschap toch weer enigszins wordt 
teruggebracht naar de klassieke tegenstellingen 
tussen links en rechts. Dit leidt ertoe dat de sociaal-
economische tegenstellingen tussen partijen de peilingen 
en verwachtingen rond verkiezingsuitslagen gaan sturen. 
Waar we lang gedacht hebben dat het zwart-wit denken 
primair werd bepaald door thema’s als immigratie, blijkt nu 
toch dat het zwart-wit denken ook weer langs de sociaal-
economische lijnen gaat lopen. Hoewel in debatten de 
economische crisis het belangrijkste onderwerp was en 
de PVV daarvoor nauwelijks oplossingen bood, werd de 
partij toch opmerkelijk de grootste winnaar. Verder is er 
een trend te zien in de verharding van de politiek. Partijen 
noemen breekpunten, komen voor de verkiezingen al 
met hun ideale coalities en sluiten daarmee een hoop 
mogelijkheden uit. Helaas voor de politiek is dit een 
onhoudbare situatie. Aangezien we in het Nederlands 
democratisch stelsel altijd coalities moeten vormen, die 
zich bijna altijd rond het midden zullen concentreren, zullen 
partijen concessies moeten doen en is het formuleren van 
breekpunten een misleiding van de kiezer. Waar partijen 
roepen dat breekpunten helderheid scheppen, brengen 
ze eerder onduidelijkheid. Consensus zal altijd bereikt 
moeten worden. Wat de politiek nodig heeft, zijn dus geen 
gepolariseerde denkers, maar juist politici die op zoek gaan 
naar de aanknopingspunten voor samenwerking. Wellicht 
zouden politici een jaar met Liberal Arts & Sciences mee 
moeten lopen om een brug te slaan tussen hun ‘discipline’, 
oftewel politieke uitgangspunten en methoden, en die 
van een ander. Kortom, geen tunnels meer boren maar 
bruggen bouwen!

Jeanine de Roy van Zuijdewijn

Kies je zwart
of wit?
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Filmrecensie
“12.45. Restate my assumptions. One: Mathematics is the 
language of nature. Two: Everything around us can be  
represented and understood through numbers. Three: If you 
graph the numbers of any system, patterns emerge.  
Therefore, there are patterns everywhere in nature.”  
- Maximillian Cohen

Max leeft samen met Euclides in een klein flatje in Chinatown, New York, 
met als enige verzorger zijn buurvrouw, die hem af en toe verse samosa’s 
brengt. Met behulp van Euclides probeert Max patronen te ontdekken in 
de natuur, beginnend bij de beursmarkt. Het is dan ook niet voor niets dat 
hij wordt achternagezeten door een afgezant van Lancet-Percy, een bedrijf 
dat net als Max de beurs probeert te voorspellen, maar dan voor financiële 
doeleinden. Van de andere kant wordt Max belaagd door een stel ortho-
doxe joden, op zoek naar een patroon in de Thora. 
Als op een dag Euclides een vreemd getal uitspuugt en vervolgens crasht, 
gaat Max navraag doen bij zijn enige vriend en leermeester Sol. Er blijkt 
al snel dat het getal een soort code is waarmee Max in staat is om daad-
werkelijk correcte voorspellingen te doen. Vanaf dit punt wordt Max steeds 
manischer, en gaat hij geloven dat de code hem door God is ingegeven. 
Wat volgt is de neerwaartse spiraal waar Max in terecht komt, en de toe-
nemende druk die op hem wordt uitgeoefend door de Thora-fanatiekelin-
gen en de beurshandelaren.

“9.13. Personal note: when I was a little kid, my mother told me not to stare into 
the sun. So once, when I was six, I did. The doctors didn’t know if my eyes would 
ever heal. I was terrified. Alone in that darkness. Slowly, daylight crept in through 
the bandages… and I could see. But something else had changed inside of me.  

That day I had my first headache.” 
- Maximillian Cohen

Pi is geheel in zwart-wit opgenomen en dat misstaat niet. Ondanks dat het omwille van budgetbesparingen was (de 
film kostte in totaal $60,000 wat 2000 keer zo weinig is als de productie van Star Wars II destijds had gekost) maakt 

dit de film – ook dankzij een goede soundtrack met voornamelijk drum ’n bass, ambient en andere electronische 
herrie –  net als Requiem for a Dream en The Fountain (latere films van regisseur Aranofsky) tot een belevingsfilm. Max 

heeft sinds zijn zesde last van hoofdpijnen die steeds erger worden, en iedere keer probeert hij weer andere medi-
cijnen uit of verhoogt hij de doses. Maar niets helpt echt. De hoofdpijnscènes worden zo intens ingezet dat je er bijna 

bang van wordt. Het versterkt het gevoel in het hoofd van Max te zitten. 
Denk niet dat je naar een film over wiskunde gaat kijken wanneer je Pi aanzet. Het is een film over obsessie, manie 

die wordt vergezeld door zwart-witte, intense beelden en bijbehorende muziek. Let niet teveel op wiskundige  
incorrectheden (want die zijn aanwezig) maar duik in het hoofd van Max, beleef de wereld vanuit zijn hoofd. 

Perfecte film wanneer je hebt geblowd. Perfecte film voor ex-deelnemers Wiskunde voor DDD’s. Perfecte film voor 
mensen die veel koffie drinken. Niet geschikt voor epileptici.
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Meer recensies lezen? Ga naar www.usatlas.nl. 
Kan jij dit beter? Schrijf dan ook een recensie over jouw vakken.

Deze editie twee toppers: 
Religion, funamentalism & conflict is een vak van Culturele antropologie 

dat gegeven wordt in blok twee. 
Inleiding in de bouw en ontwikkeling van sterren (Sterrenkunde) 

wordt gegeven in blok drie.

De kwaliteit van de cursus
Hoorcollegedocent (Verbunt) 
is een zeer vriendelijk man, die 
ook nog eens heel fijn college 
geeft en daarbij veel anekdotes 
vertelt. Werkcollegedocenten 
zijn meerderejaars studenten 
dus dat is per jaar waarschijn-
lijk heel verschillend. Er is één 
deeltentamen, welke alleen 
meetelt als je hem voldoende 
maakt. Als je niet zou kunnen 9

9
bij een van de tentamens, is dat 
geen probleem want de docent 
vindt het prima en regelt een  
andere mogelijkheid voor je.

De inhoud van de cursus
Heel dun boekje, maar daar-
mee zeker niet makkelijk! Het 
vak komt enigszins langzaam 
op gang, maar later in de cursus 
wordt het behoorlijk abstract 
en ingewikkeld. Verder was de 

opzet van de cursus typisch 
bèta: hoorcolleges met veel  
uitleg en werkcolleges om som-
men te maken.

Op- of aanmerkingen
Prima, als niet-natuurkunde 
student wordt goed reke-
ning met je gehouden als je  
bijvoorbeeld vaardigheden met 
computers mist.

De kwaliteit van de cursus
Patrick Eisenlohr is een prima 
docent met veel kennis van za-
ken, Martijn Oosterbaan geeft 
ontzettend uitgebreide feedback 
op je essay abstract, maar de 
hoorcolleges van Diederick Ra-
ven zijn af en toe onnavolgbaar. 
Er waren helaas geen werkcol-
leges; dit was in verband met de 
literatuur wel beter geweest. Je 
kan de boeken gewoon op je 
eigen houtje lezen, desnoods de 
week voor het tentamen. Dus 
de werkdruk bepaal je zelf.

Het take-home tentamen was 
wel uitzonderlijk moeilijk, maar 
eigenlijk ook wel leuk om te 
maken omdat je dan pas echt de 
stof in duikt.

De inhoud van de cursus
Dit is een super interessante 
cursus waarin ik echt veel heb 
geleerd. De hoeveelheid lite-
ratuur is aan de hoge kant (drie 
boeken plus artikelen), maar 
daarentegen heb je maar vier 
uur hoorcollege in de week (dus 
tijd over). Vooraf wordt een aan-

tal hoofdstukken genoemd die 
je moet lezen uit de boeken, 
maar het take-home tentamen is 
moeilijk te maken als je niet alle 
boeken volledig uit hebt gelezen.
Leuk is dat je aan het eind van 
elk college een goede film/docu 
over het onderwerp krijgt te 
zien.

Op- of aanmerkingen
Werkcolleges om de boeken te 
bespreken. De feedback op het 
essay was erg goed en de stof is 
gewoon heel boeiend.

Cursusrecensie

Eindoordeel:

Eindoordeel:

Religion, fundamentalism & conflict

Inleiding in de bouw en ontwikkeling van sterren
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LASSER in het buitenland
Zwart-wit beelden 

uit het land van onbegrensde mogelijkheden
en grote tegenstellingen.

stupid white people and momma black bear

snow in june

black and white, side by side

Groetjes, Marien
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Waterman
20 januari
t/m 18 februari

Na een ondoordachte bekente-
nis over je heimelijke Jailhouse 
Rock-parafernaliaverzameling 
is het slimmer om je intellec-
tuele ontwikkeling de komende 
maand onder scherpe observa-
tie te zetten. Hier kan Lady Gaga 
je dit maal niet bij helpen.

Ram
21 maart
t/m 19 april

Het cijfer voor je scriptie zal zich 
uitkristalliseren in een eindeloos 
egodocument van je begeleider. 
Ook zal je hartkwaal weer  
opspelen na een stomend 
bioscoopbezoek van Twilight: 
Eclipse.

Vissen
19 februari
t/m 20 maart

Je hebt een aversie gekregen te-
gen astrologie en met de baan 
van Uranus heb je het al hele-
maal gehad. Over tien dagen vind 
je tien pond die je niet moet in-
vesteren in een hedgefonds. Hou 
het briefje elke dag tegen het 
licht voor inzichten.

Schorpioen
23 oktober
t/m 21 november

Volgende week zal je de telefoon 
opnemen en je geweten aan de 
lijn krijgen. Wees nuchter, hang 
op en kijk gewoon verder naar 
Die Hard 4. Bel bij onraad je 
manueel therapeut.

Steenbok
22 december
t/m 19 januari

Groot gebrek aan zelfkennis en 
de ontdekking dat Piet Paaltjens 
tot je voorouders behoort leiden 
tot een blamage binnen je nieuw 
verworven vriendenkring. Over 
een maand zal je pinda-allergie 
over zijn, mits je Unilever als  
inspiratiebron noemt op CU2.

Boogschutter
22 november
t/m 21 december

Een kneuzing aan je middenrif 
vertelt je meer over je financiële 
toestand dan je vermoedde. 
Lees het Troskompas om je mo-
dale inkomen eer aan te doen en 
zeg je basisbeurs vaarwel. 

Leeuw
23 juli
t/m 22 augustus

Door de midzomer kun je de 
slaap niet vatten, dus zet je je 
shutter glasses op in een ijdele 
poging het dualiteitsprobleem 
waar je sinds de volle maan 
mee worstelt te ontmantelen.  
Tevergeefs.

Weegschaal
23 september
t/m 22 oktober

Na wat gezever over mistige 
landschappen en sociale cohesie 
zal je beseffen dat je strategische 
stem op 9 juni te tactisch is  
geweest. Over vier jaar beter, of 
eerder.

Maagd
23 augustus
t/m 22 september

Je zorgen over polarisatie in de 
hedendaagse samenleving uiten 
zich in een dance off met je Ja-
maicaanse zwager. Hij lijkt te 
winnen, maar vergeet op een 
onbewaakt moment zijn roots. 
Grijp dan je kans.

Stier
20 april
t/m 20 mei

Vier je vrijheid met een kratje 
Jillz om het verlies van Drogba 
en Beckham weg te drinken. 
Helaas belt Federer je op voor 
een één-tweetje. Volgende week 
ontdek je echter dat sport niet 
jouw doel is.

Kreeft
21 juni
t/m 22 juli

Je barbecueverslaving en plastic 
grasmat laten hun sporen achter. 
Boetseerklei biedt je een anta- 
gonistisch perspectief op je 
jeugd in Vroomshoop, maar 
volgende week valt van je liefdes-
leven niets meer te bakken.

Tweelingen
21 mei
t/m 20 juni

Je ziet je moeder niet langer 
als metafysische entiteit, dus je  
noemt haar nu bij haar voor-
naam. Je echte vader blijkt al  
jaren met zijn Mecano-collectie 
te zijn vertrokken, die andere 
man is je zusje.

~ H O R O S C O O P ~
Door: Nura Rutten
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Wij 
Wij zijn onbezoldigd en zonder te bezwijken in  
solipsisme presenteren wij hier ons programma. 
Wij willen niet alleen de boel bij mekaar houden maar 
ook de boel in beweging brengen. 
Wij zijn dan ook voor een opkomstplicht bij activi-
teiten. 
Wij staan middenin de vereniging en we verafschuwen 
bureaucratie. 
Wij zijn vóór solidariteit en tegen onnederlandse  
toestanden. 
Wij zijn een kleine groep die het verpest voor de rest:  
 
Rik benadrukt in functie van voorzitter dat leider- 
schap bestaat uit geloofwaardigheid, charisma en over-
tuigingskracht. De bal van verbinding vormt hierbij zijn 
inspiratie. Zijn fractiegenoot Jos, de penningmeester, 
ziet er op toe dat: het geld eerlijk wordt verdeeld, 
we niet zullen korten op cultuur in het kader van  
Utrecht cultuurstad, er ruimte geboden wordt voor  
financiering van burgerinitiatieven en dat de nadruk ligt 
op investeringen in plaats van bezuinigingen. Onderwijs. 
LAS staat voor vrijheid van onderwijs. Eigen verant-
woordelijkheid, vrijzinnigheid, maar geen gelegenheids-
liberalisme. Als onderwijscommissaris legt Jessica de 
nadruk op de kenniseconomie en het belang van ken-
nisuitwisseling tussen de universiteit en het bedrijfs- 
leven. Daarop aansluitend wordt er een plan  
ontwikkeld hoe LAS neergezet moet worden in het 
bedrijfsleven en daarbij is het alumnibeleid een belang-
rijk element. Wij zijn klaar voor de toekomst. Emma 
ziet er als secretaris op toe dat er effectief wordt 
gecommuniceerd om vruchtbare samenwerkingen 
te bewerkstelligen. Ze kijkt zo lief. Daarnaast krijgt 
het Verdonk initiatief ‘van de burger voor de burger’ 
een nieuwe invulling door het forum dat ontwikkeld 
zal worden door vicevoorzitter Bram. Niet alleen als 
campagnetechniek maar vooral als bindmiddel zal de 
nieuwe media keihard worden aangepakt. 

op Atlas
De presentatie van een politieke partij. Tijden waarin uitspraken niet meer gebaseerd zijn op overtuigingen maar 
op strategie. Cryptische Loesjeachtige en gesimplificeerde campagneleuzen met een onduidelijke boodschap. (‘Voor-
taan voor iedereen die straf verdient: straf ’ en past ‘Help mee aan de grote schoonmaak’ niet ook bij de PVV?)  
Tijden van populisme (Regel 1: minder regels). Tijden van ogenschijnlijke tegenstellingen, van clichématig taalgebruik, van grote 
woorden en kleine nuanceringen. De presentatie van een nieuw bestuur. Veel overeenkomsten.  

Dit niet 
Geen populisme. Geen achterkamertjespolitiek maar 
transparantie. Geen nuanceringen achteraf en geen 
kiezersbedrog, onder druk is alles vloeibaar. Geen 
ombuigingen, geen kromstellingen maar recht door 
zee. Geen links gelul en rechts gevul. Geen uitsluiting 
en geen demonisering. Wij verkopen geen politieke 
woekerpolissen. Wij hebben geen breekpunten, alleen 
speerpunten. 
Dit wel 
Professionalisering, verdeling, continuïteit, stabiliteit, 
betrokkenheid en orde op zaken stellen.
Vaagheden 
Wij onttrekken ons van vaagheden, met de kennis en 
het inzicht van nu staan wij voor een stukje duide- 
lijkheid. Als het gaat om schaduwspringers en vertrou-
wensbreuken beroepen wij ons op normen en waarden. 
Want het kan allemaal zo veel beter. 
Want 
Dit is emotie. Wij gaan over ons eigen antwoord. Wie 
hard werkt verdient beter.
Voor wie 
Wij streven naar een zo groot mogelijk aantal actieve 
leden. Iedereen telt mee. Wij sluiten niemand uit. Henk 
en Ingrid, de gewone man, de hardwerkende Neder-
lander, Jan met de pet, de heren op het pluche, de 
linkse elite, mensen met linkse hobby’s, de hoge heren 
in den haag, de hoeksteen van de samenleving, de belas-
tingbetaler maar ook de nieuwe Nederlander. Niet je 
afkomst maar je toekomst telt. Een eerlijke kans voor 
iedereen.  
Immers 
Samenleven doe je niet alleen, fatsoen moet je doen. 
Na het zuur komt het zoet.  

U kunt op ons rekenen. Bezoek ons in het 
torentje op Drift 21 of spreek ons aan in de 
wandelgangen. Herken ons aan de zwart-groene 
kleding. Groen werkt. 

ATLAS. Zin in de toekomst. Zeker nu. 

Trots
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Een paar maanden geleden liep ik binnen bij een klein 
winkeltje in Utrecht. Binnen vond ik verschillende 
historische ansichtkaarten van Utrecht en omgeving. Wat 
mij opviel was dat er erg veel foto’s bij stonden met trams 
en tramsporen. Het Ledig Erf, de Maliebaan, onder de 
Dom, het Vreeburg, de Nachtegaalstraat, overal hebben 
trams gereden. Het leek mij leuk om uit te zoeken waar 
de trams hebben gereden, voor hoe lang en waarom een 
groot deel van de tramsporen uit Utrecht zijn verdwenen.

De eerste tramlijn 
in Utrecht was een 
paardentramli jn 
tussen het 
Stationsplein en 
de Biltstraat. Deze 
lijn werd geopend 
in 1879 en enkele 
maanden later 
verlengt tot Zeist. 
Er ontstond binnen 
enkele jaren 
een uitgebreid 
stadtramnet, met 
als centrale punt 
het Domplein. 

In het begin van de 20ste eeuw vond de gemeente 
Utrecht het tijd voor modernisering. Het Gemeentelijk 
Trambedrijf Utrecht (GTU) werd opgericht en er werd 
begonnen met het aanleggen van een netwerk voor de 
electrische tram. Lijn één reed rond de singels, lijn twee 
reed vanaf het station via het Domplein naar Oudwijk en 
het tracé van lijn drie lag over de Amsterdamsestraatweg 
richting Zuilen. In een latere fase kwamen er trams naar 
Lombok, de Galgenwaard en de Croeselaan.

Lang heeft dit netwerk echter niet bestaan. In 1936 
werd de eerste gemeentelijke tramlijn vervangen door 
een busverbinding. In nog geen drie jaar tijd werden alle 
gemeentelijke tramlijnen vervangen door bussen. Dit had 
vooral te maken met het verouderen van de trams en de 
sporen. De bus was een moderne en goede vervanger. 
De tramlijn over de Biltstraat richting Zeist werd 
overgenomen en bleef rijden tot 1949. Daarna werd ook 
deze vervangen door de bus.

In 1983 werd een 
tramlijn richting 
de nieuwe 
s a t e l l i e t s t a d 
N i e u w e g e i n 
geopend. Na 34 
jaar afwezigheid 
was de tram weer 
terug in Utrecht. 
Deze tram doet 
nogsteeds dienst 
en wordt mogelijk 
uitgebreid richting 
de Alblasserwaard 
en Vianen. 

Daarnaast is 
de gemeente druk bezig met het verkennen van de 
mogelijkheden van een tramlijn richting de Uithof. Het 
meest concrete plan heet HOV Om De Zuid en zal 
grotendeels dezelfde lijn volgen als bus 12.  Eind 2010 
wordt hierover een besluit genomen. Het lijkt mij prachtig, 
de tram weer terug, aan deze kant van de stad.

Laat je door Bram Leusink meevoeren
door het verleden van Utrecht...

Bram Leusink
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