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Borrel

JANUARI

zaterdag 1
Nieuwjaarsduik

donderdag 6
A5-feest: 
   From Russia with love

vrijdag 7
Uitbrakdag

dinsdag 11
Artclass: 
   museum Double Sexus
Borrel

donderdag 13
Cocktailavond

vrijdag 21
Uitbrakdag

zondag 23
Utrecht-Ajax

dinsdag 25
Borrel
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Ein-
delijk is-ie er dan, dat 

waar je met smart op hebt zitten 
wachten: de eerste Laspost van dit col-

legejaar. Een extra dikke editie nog wel, met veel 
liefde gemaakt. Vaste rubrieken komen dit jaar weer 

terug, maar we zijn ook erg blij met nieuwe redactieleden 
die hun passie voor schrijven willen delen. Middels artikelen 

die – hopelijk – vonken van vreugde zullen verspreiden.

En mocht je door de barre winter in de kou zitten, dan kun je de 
Laspost ook gebruiken voor het creëren van letterlijke vonken en 
een warm vuur. Zolang je ons dergelijk nieuws maar op gepaste 
wijze laat weten, anders kunnen onze tere harten het niet aan.

Helaas hebben de bezuinigingen ook de Laspost bereikt en 
zal er binnenkort ook op de linkse hobby die de Laspost 

is gekort worden. Wij zullen echter stug doorgaan en 
ons blijven inzetten voor dit platform voor crea-

tiviteit binnen LAS. Opdat het vuur van de 
Laspost nog lang moge branden.
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Hoe vaak is het al niet gebeurd dat bij een wetenschapper, 
die eerst ik weet niet hoe lang vruchteloos in het duister 
heeft rondgetast, opeens een vonk in zijn brein overslaat 
en de oplossing van het probleem in het volle licht 
blijkt te baden? Verreweg het beroemdst is de inval van 
Archimedes die na langdurige studie, peinzend in het bad 
waar hij vanwege de kwalijke geur die hij verspreidde door 
zijn vrienden met enige aandrang in was gestopt, plotseling 
begreep hoe het kwam dat hij zich ondergedompeld in 
het water lichter voelde dan op het droge – ‘Eureka!’ - en 
dan misschien niet, zoals bij Vitruvius valt te lezen, uit pure 
opwinding over zijn ontdekking naakt het drukke marktplein 
op rende, maar wel zijn theorie van de opwaartse druk 
formuleerde. Ook erg bekend is de geschiedenis over de 
Duitse chemicus August Kekulé die beweerde na een paar 
glazen rosé bij het haardvuur te zijn ingedommeld, en toen 
voor zijn geestesoog de slang Ouroboros zich in zijn eigen 
staart zag bijten, waarmee hem de ringvormige structuur 
van het benzeenmolecule was geopenbaard. Jammer is wel 
dat hij het idee van de ringstructuur, naar later bleek, van 
een collega had gestolen, maar het verhaal is te mooi om 
alleen daarom niet te vertellen. Of Dimitri Mendelejev, die 
vanwege zijn manie voor het kaartspel patience ook al in 
zijn droomslaap plotseling op het idee kwam de symbolen 
van de tot dan toe bekende scheikundige elementen op 
de achterkant van zijn speelkaarten te schrijven en daar 
net zo lang mee te schuiven tot hem de ordening van de 
elementen in het periodiek systeem duidelijk werd.

Wat de mooiste vonk betreft gaat mijn persoonlijke 
voorkeur uit naar de ontdekking van de astronoom 
Johannes Kepler, dat de banen van alle zes de toen 
bekende planeten passen in de in- en omgeschreven bollen 
van de vijf platoonse regelmatige veelvlakken: tetraëder 
of viervlak, hexaëder of kubus, octaëder of achtvlak, 
icosaëder of twaalfvlak en dodecaëder of twintigvlak. Op 
9 juli 1595 tekende Kepler tijdens een meetkundecollege 
een figuur op het bord, toen hij plotseling werd getroffen 
door een inzicht. De betreffende figuur was een driehoek 
met een ingeschreven en een omgeschreven cirkel en het 

viel hem opeens op dat de verhouding tussen de stralen 
van de twee cirkels dezelfde is als de verhouding tussen de 
stralen van de banen van Saturnus en Jupiter. Een typisch 
voorbeeld van een vondst waarnaar hij niet op zoek was, 
maar waarop zijn geest duidelijk wel was voorbereid: 
een serendipistische ontdekking dus. Meteen probeerde 
hij hetzelfde met de in- en omgeschreven cirkel van een 
vierkant, en zag toen dezelfde verhouding als tussen de 
banen van Jupiter en Mars; vervolgens bleek tussen Mars 
en de aarde een vijfhoek te passen, een zeshoek tussen 
de aarde en Venus enzovoort, en het bleef maar kloppen. 
Nu was het nog nodig een stap verder te zetten, omdat 
het in het werkelijke universum niet om vlakke maar om 
driedimensionale figuren gaat, en zo kwam hij uit bij de 
vijf regelmatige veelvlakken van Plato, maar nu met de 
roterende sferen waarop de planeten zijn bevestigd als in- 
en omgeschreven bollen. Terwijl de tranen van ontroering 
hem over de wangen rolden omdat God hem blijkbaar had 
uitverkoren om hem in te wijden in het geheim van Zijn 
scheppingsplan  schreef hij: ‘Het is verbijsterend! Hoewel 
ik geen enkel idee had hoe de regelmatige veelvlakken 
moesten samenhangen, ben ik er nu in geslaagd ze zo mooi 
samen te voegen dat ik er later, toen ik het allemaal nog 
eens controleerde, niets meer aan hoefde te veranderen. 
Binnen een paar dagen viel alles op zijn plaats. Ik zag 
het ene na het andere symmetrische lichaam zo precies 
tussen de twee betreffende planeetbanen passen, dat het 
zelfs eenvoudig aan een boer zou zijn uit te leggen hoe het 
komt dat de hemelen niet naar beneden vallen.’

Het is zo’n mooi idee dat het haast jammer is dat het 
achteraf niet blijkt te kloppen.

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 een aantal jaar geleden 
het studiejaar voor elke LASser.

De vonk van het plotselinge inzicht
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Alice verwondert zich in het alom bekende sprookje 
over haar bijeengedroomde Wonderland. De Mad 
Hatter, het rare konijn en de verdwijnende kat zitten 
allemaal absurd en onlogisch in elkaar, maar de toon 
bleef altijd vrolijk. Dan heb je echter nog geen ken-
nis gemaakt met de evil-minds van het Noord Ned-
erlands Toneel. Voor een zeskoppige afvaardiging van  
Atlas hebben zij het schattige konijntje definitief van 
zijn onschuld beroofd door hem met niet mis te ver-
stane tongbewegingen een koekje af te laten likken en 
deze in de mond van ons aller Alice te proppen. 
De sfeer was duister bij deze theatervoorstelling in 
de Stadsschouwburg. Het Wonderland werd vervan-
gen door een kelder waarin Alice werd opgesloten 
door het pedofiele konijn (een link met het schan-
daal in Oostenrijk, waar een man 24 jaar een meisje 
opsloot in zijn kelder). Absurde figuren zochten haar 
op, waarbij het blad voor de mond schitterde door 
afwezigheid. Zoals de scheldende koningin die spreekt 
over gruwelijke manieren om iemand te vermoorden. 
Ze pleit voor een land van kromponeren, van verkeer-
dles en recht praten wat krom is. 
Maar “u bent gekomen om een fijne avond te hebben” 
opperde Alice zelf al. Gelukkig zat er ook humor in, 
zodat ook ondergetekende theater-analfabeet de op-
voering uitstekend kon waarderen. Een moeizaam ver-
schijnende kat en acteurs met zelfspot (Alice: “Waar 
kom je vandaan?” Konijn uit onverwachtse hoek: “Uit 
de kleedkamer natuurlijk, zoals iedereen.”) gaven mijn 
lachspieren een actieve avond. 
Toch lag de focus altijd op een stevige lading subtiele 
stof tot nadenken, door de subtiele spiegel die de  
acteurs probeerden te planten. De absurde wereld 

waar Alice in belandt is een bijzondere en broodnodige 
verbeelding van de realiteit, want “door reality-tv zijn 
we de realiteit vergeten”. Is dat Wonderland ons eigen 
land? En die koningin kwam me ook bekend voor... Zo 
maakt regisseur Van de Bosch een statement zonder 
een statement te maken.
Over de aankleding kan in ieder geval gezegd worden 
dat de bezuinigingsdrift van ons nieuwe  kabinet nog 
niet was doorgedrongen tot Groningen. Meters hoge 
robots daalden neer voor een dansje. Maar ook de 
simpele verrijdbare kasten werden slim ingezet. Enkel 
de schoonmakers konden deze schoonheid, de weg- 
sijpelende klok en het rondgestrooide papier waar-
schijnlijk minder waarderen. 
Zoals de meesten van jullie wel weten van de Schrijf-
academie, komt nu de conclusie. Het stuk werd met 
lovende kritieken ontvangen door ons zestallige test-
panel, wat alle reden gaf om onder het genot van een 
glaasje melk nog even na te praten. Wonderland werd 
een nachtmerrie in een kelder waar de tijd leek te 
smelten, maar bleef een geweldig sprookje. 
Denk je nou “Jos, ik wil ook! Je zit me wel lekker te 
maken, maar de theatergroep is weer lang en breed in 
het prachtige Groningen.” Kalmte alleen kan je red-
den. Houd onze onvolprezen site in de gaten, er wordt 
tijdens het schrijven druk gezocht naar een waardige 
opvolger. En omdat dit stuk niet wordt beoordeeld op 
de kwaliteit van de uitsmijter, zou ik nu graag gebruik 
maken van de wijze woorden van de Hartenkoning: 
“Begin at the beginning and go on till you come to the 
end: then stop.”

Jos van der Velde

“If I had a world of my own, 
everything would be nonsense.  

Nothing would be what it is 
because everything would be what it isn’t. 

And contrary-wise;
what it is it wouldn’t be,

and what it wouldn’t be, it would. 
You see?” 

– Alice (In: Alice in Wonderland)

Alice in Wonderland
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Een beter Introkamp had ik mij niet kunnen voorstellen. 

Drie dagen lang heb ik me elke minuut fantastisch ver-

maakt met mijn mentoren, Jos en Caspar, mentorbroed-

ers en -zusters en alle andere eerstejaars LASsers. Voor 

het eerst zat ik met allemaal studenten die net zoals ik 

heel breed geïntresseerd zijn en die zich niet willen vast-

pinnen op één vakgebied. Ik voelde me echt thuis en ik 

heb zoveel leuke mensen ontmoet die ik nog steeds veel 

zie, wat bij LAS natuurlijk een stuk moeilijker is dan voor 

bij andere studies. Daarom lijkt mij het introkamp ook 

bijna onontbeerlijk voor een leuke LAS-tijd. 

De laatste avond was absoluut het leukste moment van 

het kamp. Vooral de bonte avond, waarbij ik me heb doo-

dgelachen om de stukjes van de anderen maar ook heel 

veel plezier had in het verzinnen van onze act die mede 

dankzij Lody met een 2e plaats is bekroond, was fantas-

tisch. Het daarop volgende greppelspel en het feest dat 

tot ’s ochtends vroeg duurde waren ook prachtige mo-

menten. Ik zou nog graag mijn mentoren, Jos en Caspar, 

willen bedanken voor hun chillheid en inzet. De organi-

satie was ook perfect geregeld dankzij de introcommisie 

en het bestuur, maar ook alle mentoren en de andere 

tweede- en derdejaars LASsers die vrijwillig zijn langsge-

komen waren fantastisch. Ik heb al ontzettend veel zin in 

volgend kamp; dan ben ik er natuurlijk weer bij maar dan 

als mentorpapa!

Het introkamp: wat een geweldige belevenis! Als verse, groene student, net middelbare scholier af, kwam ik als eerste op verzamelpunt station Eindhoven aan. Daar stonden de (onmiskenbare) LAS-mentoren met kroontjes op, pimp-kettingen om en veren in het haar al te wachten. Na een kort praatje met Niek Verlaan (hij had mij meegenomen tijdens een meeloopdag vorig jaar) liep de stoep voor het station langzaam vol met andere eerstejaars. Daarop volgden een hoop ‘hallo/hoe heet jij/waar kom je vandaan’-gesprekken. Bittere noodzaak, want alleen in de eerste week is het sociaal geaccep-teerd om namen te vragen (en weer te vergeten)! Na een korte busreis in de richting van het dorpje Someren, stapten we een paar haltes eerder uit om al spelletjes spelend op weg te gaan naar het slaapverblijf. De rest van het weekend stond in hetzelfde teken: leuke spellen, ’s avonds feest en veel lol. Ik vind het nog steeds ongeloof-lijk dat je tientallen mensen die elkaar totaal niet kennen bij elkaar kunt zetten, om er vervolgens zo’n geslaagd weekend van te maken. Het door mijn mentorpapa’s  Ken en Fokko luidkeels gebrulde ‘GROEPJE ZEVEN!’ schalt soms nog  steeds door mijn gedachten, als ik even weg-zak bij de Schrijfacademie.

Remy Middelhoff

Daan van den Berg
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INTRO
KAMP

Vrijdagnacht. Een tijdstip waarop ik normaal met een biertje in mijn hand in de kroeg of discotheek sta. Nu niet. Nu sta ik in het bos. Omringd door indianen, Mickeys en Minnies en natuurlijk mijn eigen groep: de komkommers. Onze opdracht: door het bos rennen met snoepjes. En vooral oppassen voor de mensen met lichtjes. Terwijl iedereen vol spanning bij het hek staat te wachten totdat we het bos mogen binnenstormen, struikelen er een paar mensen over schrikdraad. Goed opletten dus in het donker. Na lang wachten mogen we eindelijk beginnen. Al snel is iedereen tussen de bomen verdwenen. Ook ik baan me een weg tussen de bomen en de struiken. Kuilen in de grond, losliggende takken en het schrikdraad maken dit nog niet makkelijk. Nadat ik een kort sprintje trek gaat het dan ook mis. Ineens lig ik languit op de grond. Even voel ik me best stom, maar niet voor lang. Terwijl ik daar op de grond lig en om me heen alle andere eerstejaars LASsers als malloten door het bos zie rennen, struike-lend over takken en wegduikend voor mensen met zaklampen kan ik eigenlijk alleen maar lachen. Volgens mij gaan dit nog drie heel leuke jaren worden.              

Caspar Bovelander

Hoe kun je nou een studie het beste beginnen? 

Met een introductieweekend van LAS natuurlijk! 

3 tot en met 5 september was het dan eindelijk 

zover. Op het station in Eindhoven ontmoette 

ik mijn introductiegroepje. Als laatsten kwa-

men wij aan op het veldje waar het eerste spel 

begon en het was meteen een gekkenhuis. 

Iedereen rende door elkaar heen en deden 

de vreemdste dingen om maar niet gepakt 

te worden. ’s Avonds hebben we heerlijk 

gegeten en met een goed gevulde buik be-

gonnen we aan het nachtspel. ’s Nachts werd 

er nog lekker gefeest en de volgende dag 

konden we uitbrakken bij het zwembad. ’s 

Avonds was het tijd voor de bonte avond. 

Iedereen had heel erg zijn best gedaan en 

het ene na het andere leuke toneelstukje 

kwam voorbij. Maar er kan er natuurlijk 

maar één de winnaar zijn en dat waren de 

komkommers! Toch was mijn favoriete ge-

deelte het greppelspel. Zodra er een auto aankwam 

begon iedereen als gekken alle kanten op te rennen, 

sommigen verstopten zich achter auto’s en anderen 

doken de tuinen en bosjes in. Toen we terug kwamen 

brak het feest pas echt los. Tot in de vroege uurtjes 

werd er door gefeest en aan het ontbijt zag je aan 

de brakke koppies dat het een geweldige nacht was. 

Helaas moest ik zondagochtend alweer vertrekken, 

maar al met al was het een super weekend en heb ik 

veel leuke mensen ontmoet!

Yasmin Horselenberg
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Op vrijdag 3 september begon ‘het’. Bepakt en beladen trok-

ken wij (+- 80 nieuwe LASsers) ons terug uit het drukke leven 

om te genieten van de rust welke het idyllische Someren ons 

te bieden had. De reis verliep vlekkeloos, tot het moment dat 

we de bus moesten pakken vanaf Eindhoven Centraal. Om een 

lang verhaal kort te maken: we strandden ergens in een spook-

dorpje tussen Eindhoven en Someren in. Gelukkig hadden we 

naar Johan Cruiff geluisterd toen hij zei: “Elluk nadeel heb ze 

voordeel”. Conclusie: we hebben op dit loze momentje foto’s 

gemaakt voor een opdracht en een opa helpen oversteken. 

Een spectaculaire reis dus. Afijn, na enige tijd kwamen we 

dan toch op onze bestemming aan. Bij aankomst zag het er 

goed uit; we zouden geherbergd worden in een groot huis 

met ruime slaapkamers en plek om te lopen tijdens het 

eten. Helaas was het tegenovergestelde waar. Gelukkig zijn 

alle LASsers positief ingesteld (ja, zelfs de nieuwste) en was 

het kleine huisje al vanaf de eerste minuut geen probleem 

meer. 
De gezelligheid was uiteraard al in de bus aanwezig, maar 

nog een beetje op een onwennige manier. Dankzij het spel 

op de eerste avond was deze onwennigheid snel verdwe-

nen. Dit betekent dus dat het ‘smokkelspel’ verbroedert. 

Gelukkig maar, want na het smokkelspel was het tijd voor 

een feestje!
Onder het motto “what happens here, stays here!” hou ik 

de exacte tijden en details liever voor mijzelf. De volgen-

de dag was het meteen weer raak, met om 8 uur een gezellig 

ontbijtje en daarna meteen door naar het zwembad. Na wat gepoe-

deld te hebben werden we getrakteerd op een smakelijk patatje. De 

avond was ook weer goed gevuld, met dit keer de bonte avond en 

het greppelspel. Over deze bonte avond kan ik nog wel tig blaadjes 

volschrijven, maar je kunt veel beter de film van het kamp kopen en 

bekijken. Geloof me, het is onmogelijk niet te lachen!

Na het greppelspel te hebben gespeeld ging het feesten van een 

leien dakje, met als gevolg dat er door de echte die-hards nul uur-

tjes slaap werden gepakt. Helaas voor ons, want bij de spelletjes van 

de volgende dag ontbrak de motivatie bij sommigen.

Al met al heb ik een super vet weekend gehad en kan ik jullie op 

papier geven dat het met de mentor papa’s en mama’s van volgend 

jaar nog meer gaat knallen! 

Jules Swinkels
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We schrijven het jaar 2004. In een vlaag van verlichte 
verstandsverbijstering verzint een ambtenaar in een 
achterafkamertje het fantastische plan om in het Am-
sterdamse stadsdeel Zeeburg een womenempower-
ment-centrum op te zetten. Amper een jaar later gaat 
het project daadwerkelijk van start, onder de naam 
VONK1.  Eén van de vrouwen die bij VONK terecht 
is gekomen, Rinia Rijker, omschrijft haar ervaringen als 
volgt:

“Zonder VONK was het niet gelukt [om weer aan het 
werk te gaan]. Je bent daar echt welkom, er wordt tijd 

voor je vrijgemaakt en je kunt altijd weer terug, dat geeft 
een veilig gevoel. Door de stage krijg je meer zelfvertrou-
wen, fouten maken mag en je zit weer in het arbeidspro-

ces.” 2

Het feit dat VONK slechts voor vrouwen bedoeld is, 
doet denken aan de feministische bewegingen van de 
jaren ’70, waarvan de welbekende Dolle Mina’s en de 
lobbygroep Man Vrouw Maatschappij slechts enkele 
voorbeelden zijn. Ook nu zijn er nog feministische be-
wegingen, zij het in een andere vorm. In hoeverre is 
VONK een exponent van het hedendaagse feminisme?
Om deze vraag te beantwoorden zal allereerst gekeken 
worden naar enkele kenmerken van het hedendaagse 
feminisme. Vervolgens wordt overgegaan tot de ideeën 
die ertoe geleid hebben dat VONK werd opgestart. 
Ook zullen de behaalde resultaten van VONK onder 
de loep worden genomen. Ten slotte zal nagegaan 
worden of VONK de idealen van het hedendaagse 
feminisme eveneens nastreeft.

Feminisme: van alle tijden

1 Vonk staat voor Vrouwen Oogsten Nieuwe Kansen. Zie de 
website van dit centrum, www.vonkzeeburg.nl, voor meer infor-
matie. Of lees verder. 
2 Joost Zonneveld, Vonk duwt vrouw de werkvloer op, gevonden 
op http://www.joostzonneveld.nl/pdf/Vrouwen_werkvloer.pdf op 
10 oktober 2010.

In de jaren zeventig, na de Provo’s en de beroering 
van de jaren zestig, begonnen zich in Nederland enkele 
nieuwe bewegingen uit te kristalliseren: de krakers, de 
milieulobbyisten en de feministen. Zoals Paul D’Anieri, 
socioloog in hart en nieren, stelt, waren deze bewe-
gingen voornamelijk uit op het behalen van mentali-
teitsveranderingen: Zo zouden volgens de feministen 
vrouwen in elk aspect, variërend van macht binnen het 
huwelijk tot beloning voor gedaan werk, gelijk moeten 
zijn aan mannen. Economische belangen waren hierbij 
ondergeschikt aan het beroep dat op ’s mens moraal 
werd gedaan3.  Ook de Italiaanse Albert Melucci, ex-
pert op het gebied van deze nieuwe sociale bewe-
gingen, benadrukt het feit dat ze niet zozeer politieke 
maar eerder sociale verandering zochten4.
De hedendaagse feministische bewegingen vinden 
hun wortels in de cesuur die de Dolle Mina’s teweeg 
brachten. De nadruk ligt nog steeds op het bewerkstel-
ligen van mentaliteitsveranderingen, al zijn er andere 
accenten te bespeuren. Waar eerst werd gekeken naar 
de bevrijding van ‘de vrouw’, is nu meer aandacht voor 
de plaats van elke individuele vrouw in de maatschap-
pij.
Een duidelijk voorbeeld hiervan is het maatschappe-
lijke debat over het dragen van hoofddoekjes. Berrin 
Lorasdagi, professor in de politieke wetenschappen, 
stelt dat hoofddoekjes in Nederland worden gezien 
als een middel om vrouwen te onderdrukken5.  Vol-
gens Lorasdagi ontstaat vrouwenonderdrukking  
echter niet door het dragen van een hoofddoek, maar 
door de meningen daarover. Als je stelt dat hoofd-
doekjes leiden tot onderdrukking van vrouwen, is de 
mogelijkheid om naar de mening van de individuele 
3 Paul D’Anieri, Claire Ernst, Elizabeth Kier, “New social move-
ments in historical perspective”, in Comparative Politics, vol. 22 
(1990), afl. 4, p. 445.
4  Bert Klandermans, “Review of Nomads of the Present by 
Albert Melucci”, in The American Journal of Sociology, vol. 96 
(1990), afl. 1, p. 221.
5  Berrin Koyuncu Lorasdagi, “The headscarf and emancipation 
in the Netherlands”, in Feminism & Psychology, vol. 19 (2009), p. 
328.

Een vonkje collectivisme in feministisch Amsterdam
Vonk, vonk, wat is dat nou voor thema? Inspiratieloos vroeg ik me af wat Google zou zeggen als ik ‘vonk’ in 
zou typen. Van alles, zo bleek: van voedselbankprojecten tot technieklessen in het middelbaar onderwijs en 
van feestbands tot financieel adviseurs. En een onderwerp dat direct mijn aandacht trok: VONK, een vrou-
wencentrum in Amsterdam-Oost. VONK helpt werkloze vrouwen weer aan de slag te gaan door de bar-
rières tussen hen en de arbeidsmarkt te verkleinen. Wat een fantastisch initiatief! En wat doen ze machtig 

interessante dingen! VONK levert praktisch alles: van microkrediet tot begeleiding bij sollicitatiegesprekken. 
Dit scala aan opties verraadt de brede blik van het centrum – iets wat ons LASsers niet meer vreemd is. 

Wat zouden wij hier ontzettend goed passen. Wellicht een idee voor een stage?
-  Roos Zwart
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vrouw te kijken, verdwenen – dit werkt averechts als 
emancipatie je doel is. 
Ook Marguerite van den Berg, sociologe aan de Uni-
versiteit van Amsterdam, is van mening dat de na-
druk op gender issues niet leidt tot emancipatie van 
vrouwen6.  Het idee dat de vrouwelijke helft van de 
maatschappij een sociaal geconstrueerde doch homo-
gene groep is, leidt er niet toe dat deze vrouwen een 
plaats voor zichzelf durven op te eisen.
Hieruit blijkt dat hedendaags feminisme sterk gericht 
is op de individuele vrouw. Het gaat om de behoeften 
en de ideeën van elke vrouw voor zich, in plaats van 
om de bevrijding van alle vrouwen. Nu dit duidelijk 
is, kan overgegaan worden tot de vraag in hoeverre 
VONK een hedendaags feministische instelling is. 

VONK: hedendaags feministisch?
VONK probeert vrouwen uit de Amsterdamse  
Indische Wijk handvatten aan te bieden waardoor zij 
makkelijker actief kunnen worden op de arbeidsmarkt. 
Het gaan hierbij om (sollicitatie)trainingen, inloop-
ochtenden, werkervaringplekken en het verstrekken 
van microkrediet. Het doel is om daarmee de sociaal-
economische positie van vrouwen te verbeteren. 7 
VONK heeft zich ten doel gesteld om elk jaar 120 
vrouwen intensief te begeleiden8.  En de cijfers lie-
gen er niet om: in 2008, drie jaar na het opstarten 
van VONK, waren reeds 1000 vrouwen naar VONK 
toegekomen, waarvan er 601 ook daadwerkelijk een 
intakegesprek hebben gehad9.  Bovendien blijkt de  
sociale cohesie in de Indische Wijk groter te zijn ge-
worden, mede door het opstarten van VONK10.  Dat de 
sociaal-economische positie van vrouwen verbeterd 
is, moge duidelijk zijn, maar komt dit ook voort uit de 
idealen van het hedendaagse feminisme? Daarvoor is 
het van belang om naar de intenties en de werkwijze 
van VONK te kijken.
VONK stelt zichzelf in haar brochure voor als een 
organisatie die veel rekening houdt met persoonlijke 
wensen: “De ondersteuning [die VONK levert] is maat-
6  Marguerite van den Berg, Willem Schinkel, “Women from 
the catacombs of the city: gender notions in Dutch culturist 
discourse”, in Innovation: The European Journal of Social Science 
Research, vol. 22 (2009), afl. 4, p. 393.
7   Stadsdeel Zeeburg, Drie jaar Vonk voor vrouwen 
(Amsterdam: Gemeente Amsterdam, 2008), p. 2-3.
8   B&A Beleidsadvies, 1e rapportage VONK Zeeburg, 
Vrouwen, werk- en scholingscentrum, gevonden op http://www.
zeeburg.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/13230/
db_239_2006_5653_67600615360783.doc op 10 oktober 2010, 
p. 2.
9  Stadsdeel Zeeburg, 10-11.
10  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Miliebeheer, Wijken! in uitvoering (Arnhem: Minsterie van VROM, 
2009), p. 28-30.

werk en varieert: van eenmalig advies tot persoonlijke 
begeleiding en van een cursus tot een werkervaring-
plek bij VONK.”11  Voor elke vrouw wordt er een pas-
send traject uitgestippeld, door “zich [te] richt[en] 
op de ambitie en talenten van die vrouw”12. Doordat 
er gekeken wordt naar waar elke vrouw goed in is, 
komt het zelfvertrouwen van de vrouwen al gauw naar 
boven drijven. Wel is het daarbij noodzakelijk dat de 
vrouwen zelf gemotiveerd zijn om het project tot een 
goed einde te brengen. 
Dat betekent echter niet dat VONK alleen maar zeer 
gemotiveerde vrouwen aan een baan helpt; als de  
motivatie ontbreekt, zorgt VONK ervoor dat die  
(terug)komt. Marja Feltkamp, een afgestudeerde kunst-
historica zonder baan, kwam bij VONK terecht. Ze 
hield de boot er een beetje af, maar, zegt ze, “[VONK-
coördinator] Demet Akpinar bleef maar bellen en dat 
heeft geholpen.”13  Ook vrouwen die liever niet weer 
aan het werk willen, maar een vonkje enthousiasme 
nodig hebben, zijn dus thuis bij VONK. 
Hieruit blijkt dat VONK dezelfde idealen nastreeft 
als het hedendaagse feminisme: een plaats voor elke 
vrouw en aandacht voor individuele behoeften. Wel 
kent VONK vrij veel aandacht voor het collectieve 
groepsgevoel. De vrouwen die bij VONK terecht ko-
men, passen op elkanders kinderen, helpen met het 
schrijven van CV’s en bieden ondersteuning waar zij 
dat kunnen14. 
Samenvattend is VONK een duidelijke exponent van 
het hedendaagse feminisme, zonder daarbij de ken-
merken van de individualistische maatschappij over 
te nemen. Dat het werkt, is duidelijk. Niet voor niets 
stellen de PvdA, de VVD en GroenLinks in hun pro-
gramma-akkoord – dat tot 2010 loopt – dat VONK 
absoluut gecontinueerd moet worden15.  Ik stem in elk 
geval voor meer ruimte voor dergelijke initiatieven.

11 Gevonden op http://www.vonkzeeburg.nl/Default.
aspx?id=16924&mid=45508 op 10 oktober 2010.
12  Stadsdeel Zeeburg, 10.
13  Joost Zonneveld, 4.
14  Stadsdeel Zeeburg, 11.
15  PvdA, VVD, GroenLinks, Iedere Zeeburger telt: programma-
akkoord stadsdeel Zeeburg 2006-2010, gevonden op http://www.
zeeburgnieuws.nl/nieuws/politiek/bestuursacoord_2006_2010.
html, op 11 oktober 2010.

Een vonkje collectivisme in feministisch Amsterdam
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Повторите после меня: «где дверь в параллельный мир?»

Death Metal How much is the FISH
So I decide to leave this world where the heart must either break or turn into 
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How much is the FISH

“I want to buy technology” 

«Я хочу купить технологию»

STUDENTENGELEDING
ONDERWIJSCOMMISSIE 2010/2011

Rob Klabbers!

Lisa Olsthoorn!

Merit Snoeijer!

De Onderwijscommissie (OC) van Liberal Arts & Scien-
ces bestaat uitdocenten en studenten en heeft als taak 

om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Dit 
gebeurt  door cursussen te evalueren, problemen 
van studenten aan te kaarten bij de onderwijsdirec-
teur envoorstellen te doen ter verbetering van het 
onderwijs. 

Dit jaar zorgen wij, Lisa Olsthoorn, Rob Klabbers 
en Merit Snoeijer, hiervoor. Wijzullen trachten 
het onderwijs te verbeteren en om dit goed te 
kunnendoen is het belangrijk dat jullie, LASsers 

in hart en nieren, ons informeren als jullie proble-
men ondervinden of ideeën ter verbeteringvan het 

onderwijs hebben. 

Wij zijn te bereiken via het emailadres oc@usatlas.
nl. Later in het jaar zullen we middels inspraakavonden 
direct in gesprek gaan met jullie.

OC!Bericht van de
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soren en medestudenten moet 
discussiëren over een bepaald 
onderwerp. Het is in zekere zin 
dus een stuk interactiever dan in 
Nederland, waar studenten er nog 
steeds mee weg kunnen komen als 
ze lekker achterin zitten en hun 
mond houden. In Nederland is het 
leren meer passief, in de VS meer 
interactief.
Het Filosofie departement aan 
NYU is wel een geval apart, omdat 
het het beste Filosofie departe-
ment ter wereld is. In één van 
mijn seminars werd bijvoorbeeld 
een lezing van Saul Kripke geïn-
troduceerd door David Chalmers, 
waarna Ned Block en Thomas Na-
gel een flinke discussie hadden. Dat 
kan je je in Nederland nauwelijks 
voorstellen, daar worden toch vaak 
de meningen van Amerikaanse fi-
losofen herkauwd. Nadeel is wel 
dat deze filosofische beroemd-
heden vaak weinig aandacht heb-
ben voor het beter maken van een 
simpele student.”

Het is midden oktober wanneer ik 
aankom in Stuyvesant Town, New 
York. Peter Stuyvesant was de 
derde gouverneur van Nieuw Am-
sterdam, en Stuyvesant Town is ge-
bouwd op de plek waar vroeger de 
boerderij van de familie Stuyvesant 
stond. Ook nu woont er weer een 
Nederlander, ditmaal LAS alum-
nus Douwe Kiela, die vanuit zijn 
master Logic aan de Universiteit 
van Amsterdam de mogelijkheid 
heeft gecreëerd om een semester 
aan het departement Filosofie van 
New York University (NYU) te stu-
deren.
 
Op wat voor manier verschilt het 
onderwijs dat je hier geniet van dat 
aan de UvA en aan de UU?
“In Amerika worden graduate stu-
denten nog vrijer gelaten dan in 
Nederland. Voor twee van de drie 
vakken die ik volg wordt er aan het 
einde van het semester alleen een 
term paper verwacht. De kwaliteit 
van het onderwijs is vergelijkbaar, 
maar er wordt minder aandacht 
besteed aan het educatieve aspect. 
De graduate vakken zijn ingericht 
als seminars, waar je met profes-

Locatie: New York
Naam: Douwe Kiela
Profiel: Afgestudeerd in 
2009, hoofdrichting CKI en 
Filosofie. Vervolgopleiding 
MSc Logic aan de UvA.

aflas master utrecht douwe kiela universiteit hoofdrichting studie afgestudeerd reizen universiteit master cki 
utrecht universiteit hoofdrichting aflas amsterdam interdisciplinair buitenland lasser student new york universiteit reizen 
afgestudeerd universiteit aflas master interdisciplinair lasser filosofie amsterdam master aflas lasser utrecht studie 
reizen master aflas utrecht amsterdam hoofdrichting reizen interdisciplinair hoofdrichting buitenland master reizen  
student hoofdrichting master universiteit afgestudeerd universiteit interdisciplinair lasser hoofdrichting amsterdam aflas
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Waar heb je als LAS-alumnus nu het 
meeste aan tijdens je studie aan NYU?
“Dat is moeilijk te zeggen. Ik heb 
mezelf nooit echt als een typische 
LAS-student gezien, maar ben er 
uiteindelijk toch misschien wel een 
geworden. Als ik iets zou moeten 
noemen dan zou het wel zelfstan-
digheid zijn; omdat ik er aan gewend 
ben zelf mijn programma samen 
te stellen kan ik nu veel flexibeler 
omgaan met de mogelijkheden die 
op mijn pad komen.”

Waarom zie je jezelf niet als typische 
LAS-student?
“Op de eerste plaats omdat ik in-
terdisciplinariteit niet als doel op 
zich zie. Daarom vond ik de ver-
plichte LAS-vakken ook het minst 
nuttig, omdat daar juist erg op in-
terdisciplinariteit werd gehamerd 
zonder dat het een enig ander 
doel leek te dienen. Interdisciplin-
ariteit wordt mijns inziens binnen 
LAS veel te hoog gewaardeerd. 
Ik denk niet dat LAS per definitie 
een interdisciplinaire insteek cul-
tiveert, maar meer dat het mensen 
aantrekt die al in hoge mate inter-
disciplinair denken.
Wat ik wel weer aan LAS te dan-
ken heb is de mogelijkheid om een 
dubbele hoofdrichting te doen. In 

Amerika betekent dat denk ik veel 
meer dan in Nederland en bijna 
alle graduate students – toelating is 
hier heel erg streng – hebben wel 
een dubbele hoofdrichting gedaan. 
Als ik gewoon CKI had gestudeerd, 
dan was ik er waarschijnlijk nooit 
op gekomen om er filosofie naast 
te doen.”

Vorig jaar heb je interdisciplinair 
onderzoek gedaan naar neurale 
netwerken aan Stanford, een presti-
gieuze universiteit in Californië. Heeft 
LAS hier iets voor je betekend?
“Aan Stanford’s Center for the 
Study of Language and Information 
(CSLI) heb ik onderzoek gedaan 
naar neurale netwerken en non-
monotonic logics. Het was een in-
terdisciplinair onderzoek met een 
filosoof en twee logici [waaronder 
Douwe zelf, red.]. De keuzevrijheid 
die ik bij LAS gewend was heb ik 
toegepast op mijn masteropleiding. 
Studenten aan mijn instituut 
moeten verplicht een onderzoek-
sproject doen, en nadat ik met een 
professor aan de praat was geraakt 
over Stanford heb ik besloten om 
daar mijn project te doen. Ik wil-
de natuurlijk vooral naar Stanford 
vanuit mijn ambitie om naar een 
zo goed mogelijke universiteit te 
gaan. Het zelfstandig nastreven van 
die ambitie zie ik terug bij veel van 
mijn mede-ex-LASsers. De vraag is 
of dat door LAS komt, of door het 
soort studenten dat LAS aantrekt. 
In de afstudeerspeech die Ria gaf 
bij mijn uitreiking werd ik min of 

meer geprojecteerd als een ge-
faald LAS-project. Uiteindelijk ben 
ik misschien wel een echte LASser 
geworden, maar dan zeker niet 
door LAS, maar omdat ik altijd al 
een LASser was.”

Van wie zou je graag een volgend in-
terview lezen?
“Tijs van Kessel, omdat ik benieu-
wd ben naar wat hij gaat doen nu 
hij klaar is met zijn master en de 
hele wereld voor hem open ligt. Of 
van Bas Verink, omdat hij het toon-
beeld is van het nastreven van am-
bities door LASsers.”

Marien Baerveldt

aflas master utrecht douwe kiela universiteit hoofdrichting studie afgestudeerd reizen universiteit master cki 
utrecht universiteit hoofdrichting aflas amsterdam interdisciplinair buitenland lasser student new york universiteit reizen 
afgestudeerd universiteit aflas master interdisciplinair lasser filosofie amsterdam master aflas lasser utrecht studie 
reizen master aflas utrecht amsterdam hoofdrichting reizen interdisciplinair hoofdrichting buitenland master reizen  
student hoofdrichting master universiteit afgestudeerd universiteit interdisciplinair lasser hoofdrichting amsterdam aflas

Aflas, kort voor Alumni & 
Friends of Liberal Arts and 
Sciences, is het alumni- en 

vrienden netwerk van LAS. Zij 
brengt alumni samen, houdt 

ze in contact met de opleiding 
en volgt de weg die zij na LAS 

afleggen.

In dit eerste interview iemand 
die een bijzondere verhouding 
heeft met de opleiding: Douwe 

Kiela.

Voor meer informatie over Aflas 
kijk op 

www.aflas.nl
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Te vroeg komt uw correspondent aan bij het kamertje 
van Frank de Haas, studieadviseur voor TCS, Wijsbe-
geerte én LAS. “Koffie?” – “Nee, dank u” – “Oh, zeg maar 
je, hoor.” 

Informeel en ongedwongen: “Voor studenten moet je de 
drempel om mij aan te spreken zo laag mogelijk houden”. 
Zo heeft Frank de Haas het graag. Tutoyeren valt mij 
moeilijk gezien het vroeger ingeprente automatisme 
volwassenen beleefd-
heidshalve met u aan te 
spreken. Ook daar maakt 
Frank geen probleem van. 
Zijn dochters en Kand-
insky’s aan de muur, overal mappen, memo’s, papieren, ‘n 
zonnig uitzicht op de bushaltes van de Uithof – tot over 
enkele maanden de hele inboedel naar de binnenstad 
verhuisd wordt, is dit nog de werkplek van een man met 
een overvolle agenda. Hij is lid van twee kerkkoren in 
Amsterdam, heeft een grote liefde voor de stad Rome en 
mag best eens in de zoveel tijd van een kwaliteitssigaar, 
een glas whiskey en een goed boek of klassiek muziek-
stuk genieten. Maar wie is Frank de Haas echt? 

Allereerst geen LAS-docent maar een studieadviseur. 
Geboren in 1951 als oudste kind uit een Rooms gezin 
van drie kinderen te Amsterdam, waar hij zo’n beetje 
zijn hele leven gewoond heeft. Hij heeft daar aan het 
Ignatiuscollege, een jongensschool, onderwijs genoten 
van Jezuïten. “Een nette school, met enkele telgen uit 
welgestelde families zoals Alex Brenninkmeijer en Joseph 
Luns.” Hijzelf, aldus hijzelf, was van eenvoudiger komaf. 
Aan het Ignatiuscollege volgt hij Gymnasium Alpha, wat 
nu het profiel Cultuur en Maatschappij zou heten. “Ik 
ben een ras-alfa”, aldus Frank. Het vele leeswerk dat hij 
heeft moeten doen is hem later van pas gekomen aan de 
UvA bij de studie Opvoedkunde, wat men tegenwoordig 
Pedagogiek zou noemen. Dit was oorspronkelijk al een 
vrij progressieve studie en de Universiteit van Amster-
dam stond zelf ook te boek als behoorlijk links. “Voor 
Opvoedkunde moesten we veel Marxistische teksten 

lezen, veel uit de kritische theorie en over historisch ma-
terialisme. We lazen stukken van Adorno, Habermas en 
Marcuse. De studie hield zich sterk bezig met de situaties 
waarin werkende jongeren verkeerden. Een behoorlijk 
‘rood’ thema.”

Hier beginnen de ogen van Frank te fonkelen; zijn stu-
dententijd. Een bezielende spraakwaterval is ontketend, 
soms raakt hij de draad zelf een beetje kwijt. “Ik wil 

niet bezadigd klinken, maar 
da’s toch echt wel de beste 
tijd van je leven”. 1969, het 
jaar dat De Haas begon met 
zijn studie, was het jaar van 

Woodstock, van de bezetting van het Maagdenhuis, van 
de love-in van Yoko Ono en John Lennon in het Hilton 
Hotel, van de maanlanding. Woelige, fascinerende tijden 
die algemeen beschouwd worden als hét hoogtepunt van 
het Nederlandse studentenactivisme. Zijn studie heeft 
er dan ook duidelijk aan bijgedragen dat eens zo brave 
Frank een opstandige jongen werd. Maar wel eentje die 
altijd stemde op de minder radicale PSP. “Ah, bekend 
van de poster met die schokkend naakte dame in de 
wei?” – “Ja die”, grijnst De Haas. In die sfeer van antiau-
toritair protest werd hij lid van de ‘studentenoppositie’ in 
studievereniging Comenius en van de commissie die het 
onderwijs- en onderzoeksprogramma vaststelde; hiervan 
was hij secretaris . Demonstraties tegen zowel (inter)na-
tionale zaken als kwesties die het eigen studentenbestaan 
raakten, zoals verhoging van de collegegelden, studenten 
van Comenius en van de ASVA waren erbij. Aan deze 
actieve houding lag Franks socialistische inborst ten 
grondslag: gelijkheid en een eerlijke verdeling van de 
macht, welvaart en het onderwijs waren idealen die hij 
zeer belangrijk vond.

Het verband van dit gedrag met het thema van de LAS-
post die u nu in handen hebt, behoeft weinig uitleg. De 
vonk van enthousiasme, de prikkel om bergen te ver-
zetten – zelfs al was dat toch niet mogelijk – maar ook 
het verlangen naar deelname aan intellectuele actuele 

FRANK DE HAAS
Interview met...

“Studenten moeten de mogelijkheid 
blijven houden om te mislukken” 
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discussies; ‘t is beduidend minder alomtegenwoordig in 
de studentenmilieus van nu. Frank de Haas mist vooral de 
vrijheid zelf initiatief te kunnen nemen binnen de studie, 
bijvoorbeeld door een eigen werkgroep met een docent 
op te zetten. “Daar is vandaag de dag gewoonweg geen 
tijd meer voor. Vanuit je eigen interesse op onderzoek 
uitgaan binnen je eigen vakgebied onder de begeleiding 
van een leraar, dat kon toen”, verzucht de studieadviseur. 
Onderwijs was nog niet zo duur, er waren nog genoeg 
leraren per aantal studenten. Universiteiten, zo vindt 
Frank, zijn sindsdien uit de klauwen gelopen, uit hun voe-
gen gebarsten. “De kritische zin, het enthousiasme van 
de student, lijdt onder de druk die op studenten wordt 
gelegd.”

De Haas, vader van 3 dochters, werkt al ruim 30 jaar 
voor de Universiteit Utrecht. Op zijn eigen vakgebied, de 
sociale pedagogiek, kon hij na te zijn afgestudeerd in 1978 
geen werk vinden. Gelukkig kon hij datgene wat hij er 
geleerd had wel degelijk toepassen daarbuiten. Zo stond 
hij onder meer als ambtelijk secretaris van de Onderwi-
jscommissie van de Letterenfaculteit begin jaren tachtig 
aan de wieg van Algemene Letteren, het latere Taal- en 
Cultuurstudies. Daar kon hij doen wat hij uiteindelijk het 
liefste deed: studenten helpen. Universitaire studentenbi-
jstand stond als concept op zich nog in de kinderschoe-
nen, maar is vanaf die tijd binnen de meeste faculteiten 
van de Universiteit Utrecht steeds verder ontwikkeld 
tot een volwaardig studentenadviesorgaan. Zijn studie 
Pedagogiek was hierbij een grote pre, zegt Frank. “Het 
houdt zich bezig met de manier waarop mensen zich 
sociaal ontwikkelen. Die basis heeft geholpen. Je moet 
studieproblemen altijd in een bredere context bekijken: 
hoe functioneert de student sociaal gezien, hoe ontwik-
kelt hij zich als mens?” 

Vanaf het prilste begin in 2004 is Frank werkzaam binnen 
Liberal Arts and Sciences. De kern van zijn functie is vol-
gens hemzelf het contact met studenten onderhouden, 
ze op weg helpen bij problemen en centraal aanspreek-
punt van de opleiding zijn. Daar werkt hij ’s avonds en 

in het weekend voor door. “Eigenlijk te veel”. Als er 
echt zo veel wordt bezuinigd vreest hij voor zowel 
de kwaliteit van zijn eigen functie als voor die van het 
universitair onderwijs zelf. Frank benadrukt nog maar 
eens hoe belangrijk hij het vindt dat de voorwaarden 
voor talentontwikkeling en zelfontplooiing voor stu-
denten uit alle lagen van de samenleving betaalbaar en 
toegankelijk moeten blijven. “Ook moeten studenten 
de mogelijkheid blijven houden om te mislukken”. Om 
bijvoorbeeld een studieswitch te bestraffen met een 
extra jaar studiegeld om af te lossen vindt hij onzin. 

Wat vindt Frank dan precies 
van de mislukkende LAS-
leerling? Of beter: wat maakt 
volgens hem een geslaagde 
LAS’er? Desgevraagd stelt de 
studieadviseur dat dé LAS’er 
zeker geen modelleerling op 
de middelbare school hoeft 
te zijn geweest, maar gewoon 
een gezond verstand moet 
hebben en een brede, open 
blik op de wereld. Hij aarzelt 
over het begrip ‘maatschappelijke verantwoordelijk-
heid’ maar vindt dat dit wel de kern van de LAS’er 
raakt: bewust van zijn voorrechten laat de Liberal Arts 
& Sciences-student zijn omgeving of de wereld op een 
of andere manier delen in zijn privileges en kennis. De 
student moet vooral onthouden dat de wereld verder 
reikt dan studie of baan alleen. Dat ze gewoonweg 
interesse hebben in hun eigen wereld, over de muren 
van hun eigen leefomgeving kijken, op de hoogte van 
het nieuws, van de activiteiten in eigen stad of land. Dat 
ze zichzelf verrijken met muziek, kunst, werk, sport, 
literatuur, reizen. Hij zou graag die bevlogenheid terug-
zien die hij uit zijn eigen studentenjaren kent. Gelukkig 
herkent hij deze vonk van passie vaak bij LAS’ers die bij 
hem op introductiegesprek komen.

FRANK DE HAAS

Ruben Dieleman

“De kritische zin, 
het enthousiasme 
van de student, 
lijdt onder de 
druk die op stu-
denten wordt 
gelegd.”
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De geschiedenis van de kosmologie is een verhaal 
over hoe mensen door de eeuwen heen opvat-

tingen hadden over de structuur en het ontstaan van 
het heelal. Het is een verhaal over hoe dit heelal steeds 
groter werd: van een plaat die op een oceaan dreef, 
vastgehouden door een firmament, tot de erkenning 
dat er meerdere zonnestelsels en zelfs meerdere ster-
renstelsels bestaan. Het is ook een verhaal over hoe 
het heelal steeds ouder werd geacht: van de bekende 
5000 jaar tot de 13,7 miljard jaar die we het univer-
sum nu geven. Tenslotte is het een verhaal over hoe 
het beeld veranderde van een onveranderlijk, statisch 
geheel, naar een dynamisch universum met een begin 
en een eind, dat zich continu verandert.

Centraal in de huidige kosmologie staat de Big Bang 
theorie (tevens naamgever van een leuke comedy 

om 8 uur ‘s avonds), die ervan uitgaat dat het heelal op 
een bepaald moment ontstaan is in een extreem hete 
en dichte toestand die plotseling enorm expandeerde. 
Ironisch genoeg was de naamgever van de Big Bang 
theorie een felle tegenstander van dit dynamische 
heelal, Fred Hoyle. De theorie kwam voort uit een 
decennia lange discussie die volgde uit de interpretatie 
van Einstein’s vergelijkingen voor de structuur van de 
ruimtetijd. De Russische kosmoloog Alexander Fried-
man ontdekte dat de vergelijkingen een heelal be-
schreven dat ofwel uitdijde (groter werd) of inkromp. 
Einstein reageerde hierop door een kosmologische 
constante in te voeren, zodat het statische beeld van 
het universum (ook door hem zelf aangehangen) in 
stand kon worden gehouden. De theorie kende ech-
ter steeds meer anomalieën, toen Edwin Hubble ont-
dekte dat alle sterrenstelsels van ons afbewegen (en 
bovendien dat verdere sterrenstelsels zich sneller van 
ons afbewegen). Dit was het bewijs dat het universum 
uitdijde. Vervolgens was het de Belgische katholieke 
priester Georges Lemaître die in 1931 voorstelde dat, 
als we terugkijken in de tijd, het heelal inkrimpt totdat 
het niet verder in kan krimpen doordat alle massa in 

één punt zijn gekomen, waar de ruimtetijd ontstaan 
is. Overtuigd was de natuurkundige gemeenschap nog 
niet en zo was het dat er na de Tweede Wereldoorlog 
nog twee tegenstrijdige theorieën bestonden: de Big 
Bang theorie van Lemaître en het ‘steady-state’ uni-
versum van Fred Hoyle. De Rus George Gamow voor-
spelde dat als er een Big Bang geweest was, er overal 
in het universum nog een soort achtergrondstraling te 
zien moest zijn. Toen deze in 1964 op toevallige wijze 
ontdekt werd door de radioastronomen Penzias en 
Wilson (ze dachten eerst dat de ruis die ze steeds 
bleven ontvangen afkomstig was van duivenkak op de 
radioschotel, maar na de executie van de tot overlast 
zorgende duiven, bleef de ruis bestaan en kwamen ze 
erachter dat het een iets belangrijkere oorzaak had), 
was het merendeel van de gemeenschap overtuigd.

De meeste mensen hebben wel eens van de Big 
Bang theorie gehoord, maar wat deze nu precies 

inhoudt, is bij weinigen echt bekend. Een eerste mis-
verstand dat uit de wereld geholpen moet worden is 
dat de oerknal een grote ontploffing op een punt in de 
ruimte was. De ruimte (en tijd) zijn immers ontstaan 
uit de oerknal, bovendien waren de dichtheid en tem-
peratuur van de materie in deze ontstane ruimte nog 
te hoog om geluid (laat staan licht) te kunnen laten 
ontsnappen. Een beter beeld is daarom dat de oerknal 
een heel snel opblazende ballon is, waar de oppervlak-
te van de ballon de ruimtetijd voorstelt. De beginfases 
van de oerknal zijn nog aan veel speculatie onderhevig, 
maar wat momenteel door velen geaccepteerd wordt, 
is dat er een periode van exponentiële hyperinflatie 
(de ballon werd enorm opgeblazen) was. Dit leidde 
ertoe dat de temperatuur afnam, zodat deeltjes zich 
konden koppelen en zo de eerste elementaire deeltjes 
konden vormen. De staat van de materie was in natu-
urkundige termen een quark-gluon plasma. Hierin was 
de temperatuur nog wel zo hoog dat de deeltjes met 
enorme snelheden, in de buurt van de lichtsnelheid, 
bewogen en dat botsingen dus vaak voorkwamen. Dit 

De allereerste vonk
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De allereerste vonk
leidde ertoe dat continu materie en antimaterie ont-
stond en weer vernietigd werd, totdat er (om voor-
lopig onbekende reden) een reactie was die ervoor 
zorgde dat er meer materie ontstond dan antimaterie. 
De uitdijing bleef intussen doorgaan en het heelal bleef 
afkoelen. De elementaire deeltjes zoals quarks en ele-
ktronen koppelden zich en de meeste energie zat nu 
in fotonen (licht) in plaats van in de materie. Nog later 
vormden zich de eerste elementen, zoals waterstof en 
helium en werd de zwaartekracht een steeds belan-

grijkere factor (ten opzichte van de stralingsdruk van 
fotonen, die de zwaartekracht tegenhoudt in bijvoor-
beeld sterren). De zwaartekracht zorgde ervoor dat 
gebieden die een iets hogere dichtheid hadden, nog 
hogere dichtheden kregen, omdat de materie gaat sa-
menklonteren. Zo ontstonden gaswolken en alle ande-
re astronomische structuren die we nu waar kunnen 
nemen, zoals melkwegstelsels en de eerste sterren. 
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Dit was de Big Bang theorie zoals deze tot nu toe 
ontwikkeld is, maar helemaal af is hij nog zeker 

niet. Een aantal problemen zijn al naar voren gekomen, 
maar de belangrijkste zijn:
- De hyperinflatie in het begin (die nodig is om te 
verklaren waarom het heelal bijna vlak lijkt. Stel je 
voor dat het heelal bijvoorbeeld een bol was, als je 
dan met een telescoop maar ver genoeg kijkt zie je op 
een gegeven moment de aarde weer!)
- De dominantie van materie over antimaterie. Dit 
wordt de baryon asymetrie genoemd. Niemand begri-
jpt waarom er op een gegeven moment meer materie 
ontstond dan antimaterie.
- Donkere materie. Waarnemingen aan sterrens-
telsels laten zien dat er materie aanwezig is die niet 
reageert op normale materie en geen straling uitzendt, 
we kunnen het alleen ‘waarnemen’ door de gravita-
tionele invloeden. We weten daarom niet wat deze 
materie precies is. Wel zijn er uit onderzoeken bij de 
deeltjesversneller in CERN een aantal kandidaten naar 
voren gekomen.
- Donkere energie. Dit is de energie die ervoor 
zorgt dat het heelal überhaupt uitdijt, maar op dit mo-
ment is niet duidelijk wat precies de aard van deze 
energie is. Mogelijke kandidaten zijn de energie van het 
vacuüm, een kosmologische constante of een soort 
quintessence (het klassieke ether). Donkere energie is 
misschien wel het grootste mysterie van de Big Bang 
theorie.   

Tenslotte zou de kosmologie niet compleet zijn als 
we naast een theorie over het ontstaan van het 

heelal geen theorie zouden hebben over de toekomst 

van het heelal. Op basis van de Big Bang theorie zijn er 
op dit moment drie scenario’s denkbaar. Het eerste is 
bekend onder de naam Big Crunch. Dit houdt in dat op 
een gegeven moment de uitdijing stopt en dat onder 
invloed van de zwaartekracht alle de ruimte weer in 
begint te krimpen zodat alles uiteindelijk in een zelfde 
staat komt als het begonnen in. Het tweede scenario 
noemt men de Big Freeze. Dit houdt in dat de uitdijing 
door blijft gaan en de temperatuur van het heelal af 
blijft nemen. De materie klontert samen totdat alle 
materie in grote zwarte gaten verzwolgen wordt. De 
temperatuur van het heelal blijft dalen tot het absolute 
nulpunt, totdat zelfs zwarte gaten verdampen door de 
Hawking-straling die ze uitzenden en het universum 
eindigt in een staat waar geen georganiseerde vorm 
van energie meer mogelijk is. In de Noorse mytholo-
gie noemt men een soortgelijk concept de Fimbulwin-
ter. Het derde scenario, dat misschien wel het meest 
aannemelijk lijkt, is dat de uitdijing van het heelal door 
de donkere materie ervoor zorgt dat alle ruimtetijd 
en materie van elkaar af blijven bewegen en uitein-
delijk voor een Big Rip zorgt, dat tevens veel overeen-
komsten met een Big Freeze toont.

Omdat ik dit stukje niet met een droevige toon zo-
als hierboven wil eindigen een heel kort overzicht 

van ‘exotische’ theorieën die de Big Bang theorie miss-
chien wel kunnen verbeteren. De meeste theorieën 
onderzoeken de singulariteiten (de toestand waarmee 
de Big Bang begon) en de rol van de zwaartekracht 
daarin (kwantumgravitatie). In de onvertaalbare ‘brane 
cosmology’, een onderdeel van de snaartheorie, is er 
een hypothese dat de Big Bang voorafgegaan is aan een 
Big Crunch, zodat we eigenlijk te maken hebben met 
een cyclisch universum dat opnieuw ontstaat, uitdijt, 
ineenkrimpt en weer opnieuw. Dit wordt ook wel een 
Phoenix-universum genoemd, naar de mythologische 
vogel die uit zijn eigen ei geboren wordt. Een andere 
hypothese is chaotische inflatie, waarin de inflatie uit-
eindelijk ertoe leidt dat ieder los stukje ruimtetijd een 
eigen Big Bang kan veroorzaken. Tenslotte is er een 
theorie van Lee Smolin, het kosmologisch darwinisme 
genaamd, die zegt dat de staat waarin de Big Bang 
plaatsvond (een zogenaamde singulariteit) gelijk is aan 
de staat in een zwart gat. In een zwart gat ontstaat 
volgens hem een nieuwe oerknal voor een nieuw, ‘af-
gebroken’ stukje ruimtetijd. Zo kunnen universa met 
veel zwarte gaten zich ‘voorplanten’ doordat in die 
zwarte gaten nieuwe universa ontstaan. Bewijs voor 
al deze zeer speculatieve theorieën is echter nog heel 
ver weg...

Jorryt Matthee
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Afgelopen Lowlands bij het concert van Jonsí, de zanger 
van de IJslandse band Sigur Rós, werd ik overvallen door 
een bijzonder gevoel. Dit gevoel was mij zeker niet 
vreemd, maar telkens lijkt het weer een nieuwe ervaring. 
Op mijn armen zag ik kippenvel verschijnen en, hoewel ik 
het niet graag toegeef, ik voelde tranen achter mijn ogen 
branden. Ik was niet naar het concert aan het kijken, ik 
beleefde het concert. Toen ik om mij heen keek zag ik dat 
ik niet alleen was: mensen stonden in een soort trance 
te kijken en bij anderen zag ik de tranen over hun wan-
gen stromen. Elk nummer eindigde precies op het goede 
moment en het publiek voelde perfect aan wanneer het 
moest klappen en wanneer het moest wachten. Na het 
laatste nummer barstte het applaus los, waarna de muzi-
kanten terugkwamen om het publiek te bedanken. Het 
gevoel van de wereld te zijn werd versterkt door het 
dromerige decor: publiek en artiest maakten tijdens het 
stampvolle Lowlands een reisje naar dromenland. 
Na het optreden liep ik nog een beetje verdwaasd over 
het terrein. Ik was samen met een vriend en we had-
den ernstig behoefte aan een biertje om even bij te ko-
men. We hadden het erover waarom het ene optreden 
zo geweldig is en het andere niet zo bijzonder. Waarom 
het ene ingetogen is, het andere saai. Hoe een band met 
snoeiharde drums en gitaren het publiek op zijn kop kan 
laten staan, en het een andere keer gewoon een hoop 
herrie kan zijn. We hadden het over de vonk die overslaat 
tussen artiest en publiek. 
Factoren zoals licht, geluid en decor kunnen een artiest 
helpen, maar zijn zeker geen voorwaarden voor een goed 
optreden. Ik herinner mij het optreden van Jaguar Love 
tijdens het Walk the Line festival in Den Haag. Een band 
die ik op cd niet heel bijzonder vind, maar die er live voor 
zorgde dat de massa zwetend heen en weer sprong op 
de maat van de snoeiharde drums en gitaren. Deze band 
had niet meer nodig dan hun instrumenten om een vonk 
te maken. 
Publiek en artiest zitten  niet altijd op een lijn. De pro-
ductie van Ellen ten Damme is daar een voorbeeld van. 
Zij heeft zeker meer mogelijkheden tot haar beschik-
king dan Jaguar Love, maar haar optreden in het Paard 
van Troje dit voorjaar zal mij niet lang bijblijven: de vonk 
ontbrak. Haar liedjes zijn goed en zij is een echte podi-
umtijger, maar de sfeer kwam er niet in. Het publiek was 
ergens anders met zijn hoofd en daar kon zij niets aan 
veranderen. 
Een optreden kan nog zo goed zijn: het is de chemie die 
ervoor zorgt dat een optreden je echt raakt, je het ge-
voel geeft dat de artiest speciaal voor jou speelt. Dat 
zijn de optredens die je bijblijven waardoor je een paar 
weken erna nog warm wordt als je eraan terugdenkt. Zo 
was er kippenvelmomentje ook bij Mumford en Sons op 
Lowlands. Ook toen was alles goed. Vier mannen met hun 
instrumenten waren in staat om meer dan de helft van 
de festivalbezoekers in vervoering te brengen. En ik ben 
er nog steeds van overtuigd dat zanger Marcus Mumford 
míj in de ogen keek.

Minke de Haan

Een
 reisje

naar
dromenland
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deelnemers had ik nog geen liftervaring, 
slechts wat idyllische beelden uit een paar 
films en voorstellingen uit een boek. Hoog 
tijd om dat dus zelf eens aan den lijve te 
ondervinden: een weekend in het teken van 
het hippiecredo “De reis is de bestemming”. 
Een beter reisgezelschap had ik daarvoor 
me denk ik niet kunnen wensen. Bovendien 
is het gunstiger voor jongens om samen 
met een meisje te liften  (en andersom) 
met het oog de vooringenomenheid van 
de meeste bestuurders. Twee jongens 
= gevaarlijk, twee meisjes = gevaarlijk 
voor de meisjes zelf. Zelfs als onschuldig 
glimlachend tweetal werden we soms 
ietwat wantrouwig aangekeken. Maar dat 
hoort erbij. De liften die we uiteindelijk 
kregen waren de kou, regen en argwanende 
blikken volledig waard!

Het duurde even, maar niet lang nadat 
we verwaaid op een P&R aan de A27 
waren gaan staan kregen we dan toch 
eindelijk onze eerste lift tot Breda van een 
zakenman die het geweldig vond dat we 
helemáál tot Parijs gingen. Hmm fijn, zo’n 
warme auto. Afgezet bij een oprit van 
de snelweg richting Antwerpen hebben 
we het inmiddels niet meer onwennige 
duimopsteken en bordvasthouden hervat. 
Een vrouw met een niet te lokaliseren 
tongval pikte ons nog geen 10 minuten 
later op. Ze was eigenaar van verscheidene 

Hoeveel LAS’ers hadden hier van tevoren wel 
niet naar uitgekeken? Hoeveel studenten zouden 
van tevoren door hun ouders zijn ingeprent 
vooral goed uit te kijken, want “de tijden zijn 
veranderd”? Getweeën vertrokken de LAS’ers die 
zich hadden kunnen inschrijven op vrijdagochtend 
12 november vanaf de Drift. Het ene liftkoppel 
zocht zijn heil bij snelwegopritten, het ander 
weer op pompstations of gewoonweg een drukke 
straat in Utrecht. De liftwedstrijd tegen de FUF 
was begonnen. Wie vrijdag het eerste aankwam 
in Parijs had gewonnen. Zaterdag (eigenlijk al 
vrijdagavond) konden de lifters zich laven aan alles 
wat de metropool te bieden had. Bepakt en bezakt 
zouden de LAS’ers zich zondag dan weer naar huis 
begeven, moe maar voldaan. Aangezien de filosofen 
behoorlijk ondervertegenwoordigd waren, had 
ATLAS bij aanvang al een grotere kans te winnen. 
Ook was er een klassement voor de koppels 
onderling: of het nou ‘t fotograferen van een gevlekt 
schaap was, in je onderbroek liften of het meerijden 
met een besnorde chauffeur; je kon er punten mee 
scoren. Welke mensen precies gewonnen hebben is 
mij onbekend, maar dat ATLAS het kampioenschap 
heeft geprolongeerd moge duidelijk zijn.

Samen met Tessa Stoffelsen reisde ook ik zuidwaarts, 
zij het iets later dan gepland.
Geen van de opdrachten hebben wij echt vervuld, 
behalve dan het vastleggen van de Domklok om 9 
uur precies. Die besnorde buschauffeur van lijn 12 
telt natuurlijk niet helemaal. Afijn, dat zijn details. Het 
liften op zich was voor mij het doel. Net als de meeste 
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frietkotten in Nederland en Vlaanderen en had bovendien 
vroeger zelf veel gelift. “Ja, in de zomer, naar Portugal en 
Spanje enzo”. De kennismaking met deze mensen was 
hartverwarmend. Van small talk tot de uitwisseling van 
politiek gedachtegoed, hoe uiteenlopend onze gastheren 
en –vrouwen ook waren: ze waren allemaal hartelijk. 
Saillant detail hierbij is dat 4 van hen moslim waren. Die 
chauffeurs droegen overigens niet meer van hun geloof uit 
dan met een luchtverfrisser waarop ‘n Arabische spreuk 
of een tesbih (een gebedssnoer) aan de 
achteruitkijkspiegel. Een Frans-Tunesisch 
paar bijvoorbeeld heeft ons, student 
white trash, vanaf Mechelen als koning en 
koningin vervoerd tot diep in Parijs. Maar 
daar heeft Geert het natuurlijk weer niet 
over.

In 4 “haltes” en nog een stukje met de 
RER (Réseau Express Régional; regionaal 
expressnetwerk) hebben we de reis van 
zo’n 5 à 6 uur op Place Trocadéro besloten. 
Kijkend naar de oranjeoplichtende lucht 
boven de Eiffeltoren drong pas echt tot me door dat het 
al mijn derde keer in Parijs was dit jaar. Nooit eerder was 
ik echter in het 11e arrondissement geweest, waar het 
hostel zich bevond. De volgende dag zag ik wéér dingen 
die me nooit eerder waren opgevallen aan deze veelzijdige 
stad, of überhaupt aan haar plattegrond. De geweldige 
vlooienmarkt bijvoorbeeld. Of de duizenden hangsloten 
aan de brug naar het Square de l’Ile-de-France. Hoewel het 
bij tijd en wijle stroomde van de regen waren alle LAS’ers 
opgewekt om de stad te gaan verkennen. Ze splitsten zich 
dan ook op in verschillende groepen. Zo ging een groep 

het Louvre bezoeken, een andere de Sacre Coeur. En dan 
waren er nog Jos van der Velde, Elisa Asscheman en Anne 
Martens, met wie ik een behoorlijk eind door de stad 
gezworven heb die dag, zonder een duidelijk doel voor 
ogen. Juist daarom was het volgens mij juist zo gezellig. Op 
die manier kwamen we halftoevallig bij een Marokkaans 
restaurant annex moskee. Tot afschuw van omstanders 
en hilariteit van onszelf hebben we daar op z’n zuinigste 
Hollands één portie couscous au légumes gedeeld – ruim 

voldoende om 3 magen mee te vullen! 

’s Avonds laat gingen de LAS’ers 
gezamenlijk uit, om luttele uren later 
alweer en route terug naar Nederland 
te zijn. Zoals gezegd moe maar voldaan. 
Sommigen hadden op de heen- of 
terugweg het geluk een rechtstreekse lift 
te treffen, een enkeling mocht zelf eens 
achter het stuur. Voor zover ik weet is 
iedereen veilig en wel teruggekomen uit 
Parijs, ieder met andere indrukken. Er is 
echter 1 gemeenschappelijke conclusie 

te trekken uit alle belevenissen dit weekend: bezorgde 
waarschuwingen over liften van ouders bleken, hoewel 
zeker terecht, veelal bangmakerij. C’était chouette!

Ruben Dieleman

Zelfs als onschuldig 
glimlachend 

tweetal werden 
we soms ietwat 

wantrouwig 
aangekeken
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Omdat veel prachtige 
gedichten tegenwoor-
dig nog weinig worden 
gelezen maar vooral 
omdat Jos had beloofd 
hier zijn liefde te verkla-
ren, volgt hier een zeer 
vrije bewerking van “If 
You Forget Me” van de 
Chileense dichter Pablo 
Neruda.

If You Refuse Me 
Jos van der Velde

I want you to know
one thing.

You know how this is:
if I look

at a silver coin, at the rising graphs
on the slow computer at the Atlas chamber,

if I touch
near the sparkle

the impalpable ash                                                        
or the wrinkled form in my mailbox,           

everything carries me to you,
as if everything that exists,

bits, paper, metals,
were little angels

that flow
toward those piles of yours that wait for me.     

Well, now,
if little by little you stop giving me   

I shall stop giving you little by little.                       

If suddenly
you refuse to show gain

do not look for me,
for I shall already have refused your grant.

If you think it long and irrational,
the root of love,

that passes through the society,
and you decide

to leave my treasury,
my box where I know love,

remember
that on that day,

at that hour,
I shall lift my piggy bank

and my greed will set off                  
to seek another roll of dough

But
if each day,
each hour,

you feel that you are destined for me
with boundless benefit, 
if each day a donation

climbs up to Drift 21 to seek me,
ah my love, ah my money,

in me all that fire is repeated,
in me nothing is extinguished or forgotten,

your piles feed on my piles, piling high, 
and until the “wissel-ALV” you will be in my hands

without leaving my mind
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Aan de University of Western Ontario werkt Doug Mann 
als assistent-docent Sociologie. Hij ziet zijn werkomge-
ving als een feodaal stelsel dat interdisciplinariteit belem-
mert. “Van universiteiten verwachten dat ze interdiscipli-
nair te werk gaan is net zoals van apen verwachten Frans 
te praten: het zit gewoon niet in hun natuur”, zegt Mann 
(vrij vertaald). Want als we de geldstromen volgen zien 
we een concurrentie tussen disciplines als academische 
corporaties die strijden om financiering door het belang 
van hun eigen intellectuele specialisaties te verdedigen. 
In zo’n systeem kan interdisciplinariteit simpelweg niet 
gedijen, aldus Mann.

De president van de universiteit (in Nederland de 
collegevoorzit(s)ter) is een soort koning; de faculteiten 
onder leiding van de decanen zijn de hertogdommen; de 
opleidingsdepartementen zijn de graafschappen; de do-
centen die de orde in de collegezalen bewaken vergelijk-
baar met de gewapende ridders in dienst van de hertog. 
Misschien een beetje overtrokken door Mann, maar het 
is een interessant gedachte-experiment dat we hieronder 
nog verder trekken, gewoon omdat het kan.

De centralisering van staatsmacht onder Napoleon ging 
gepaard met een hervorming van de politieke geogra-
fie en een afrekening met het feodale systeem. Nieuwe 
grenzen werden getrokken dwars door traditionele 
hertogdommen om nieuwe provincies te creëren met 
nieuwe namen, gebaseerd op de rivieren die erdoorheen 
stroomden; alles om duidelijk te maken dat de lokale 
autonomie van de traditionele adel verleden tijd was en 
de hoogste macht voortaan bij de centrale regering lag. 
Sinds de invoering van de MUB (Modernisering Univer-
siteitsbestuur) in 1995 trekken centrale universiteits-
besturen ook aardig wat macht naar zich toe en op de 
Universiteit Utrecht worden wel eens nieuwe adminis-
tratieve grenzen opgelegd aan faculteiten die liever de 
oude behouden.

Zijn dit dan geen gouden tijden voor interdisciplinariteit? 
Traditionele grenzen zijn eindelijk te overbruggen, zoals 
absolutisme gepaard ging met een grensoverschrijdende 
standaardisering van taal en metrieke stelsels. Bloeide 
hierdoor geen culturele uitwisseling op tussen voorheen 
rivaliserende hertogdommen? Dan zouden universiteits-
besturen nu ook interdisciplinariteit kunnen aanwak-
keren. “De Universiteit Utrecht concentreert zich op 15 
multidisciplinaire focusgebieden” - hoopgevende woor-
den van collegevoorzitster Yvonne van Rooy. Het inmid-
dels vijfjarig bestaan van Liberal Arts & Sciences is ook 
een winst: 2-0 voor de interdisciplinaire toekomst. En aan 
de verliezende hand: de traditionele elite in de faculteits-
besturen.

Om deze overtrokken parallel af te maken: hoe zit het 
met de studenten? Dit zijn de boeren en ambachtslieden 
van het feodale stelsel volgens Mann. We financieren het 
hele systeem met ons collegegeld en belastinggeld (van 
onze ouders) maar laten de politieke besluitvorming in 
de universiteit over aan anderen. Maar dat is voor eigen 
bestwil natuurlijk; absolutisme betekende “Alles für das 
Volk, nichts durch das Volk”, in de woorden van de 18e 
eeuwse Duitse keizer Jozef II. En het versterkte college-
bestuur werkt daarom ook, net als elke verlichte koning, 
aan de toekomst van iedere student.

Tekst: Alexander Beunder

Een feodaal verleden,
een interdisciplinaire 
toekomst

Alexander Beunder is derdejaars LAS-student (hoofdricht-
ing economie) en actief binnen de KSU, Kritische Studenten 
Utrecht
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Een legende binnen LAS... De mysterieuze pasta die elk 
jaar weer wordt geserveerd bij gezamenlijke geleden-
heden zoals het introkamp en het allejaarsweekend.  

Niemand weet waar de oorsprong van deze overheerlijke 
schotel precies ligt, maar zeker is dat tijdens het intro-
kamp 2008 dit gerecht voor het eerst op het menu stond. 
Welingelichte bronnen beweren dat een zekere Roanne 
van Leyden het culinaire meesterbrein is achter deze  
Italiaanse verwennerij. 

Bram de Rijk

hier het recept voor de pasta der 
pasta’s.

Kook de pasta al dente of 
net iets daarvoorbij in een 

minuutje of 7-8, maar zorg in 
ieder geval dat het niet te gaar 
wordt. Snij ondertussen de kip 
in kleine blokjes en bak deze in 
wat olie zodat het gaar is, maar 
niet te droog. Eventueel kun je 
de kip natuurlijk op smaak bren-
gen met wat peper en  zout. Snij 
verder de zongedroogde tomaat 
in reepjes en snipper de uien. Als 
dit alles klaar is giet je de pasta 
af, doe je er een klein beetje oli-
jfolie bij zodat de pasta niet gaat 
kleven, en mix er vervolgens de 
tomaatjes, kip, ui en pesto door-
heen. Zorg dat alles goed door 
elkaar zit en warm het nog even 
door op een laag vuur onder 
constant roeren. Het is handig 
om een klein beetje water onder 

Kokkerellen met Lasagna

Wat heb je nodig?

Ingrediënten (voor 4 personen)
500 gr penne pasta

een potje zongedroogde
tomaatjes

een potje pesto genovese
2 (grote) rode uien

400 gr kip
pijnboompitjes

Alles wat wij weten is dat het 
Pasta Roanne is, ofwel die 

‘ene lekkere pasta met pesto en 
kip’, en dat het ongelofelijk lekker 
en gemakkelijk te maken is. Om-
dat we als student allemaal wel 
eens voor veel mensen moeten 
koken, of we gewoon geen zin 
hebben om moei-lijk te doen: 

Pasta Roanne

in de pan te doen terwijl je dit 
doet, zodat het niet aanbrandt. 

De pasta is als alles goed 
warm is klaar om te 

serveren, en vooral lekker met 
wat pijnboompitjes en natuurlijk 
wat (parmezaanse) kaas erov-
er. Je kunt de pijnboompitjes 
eventueel ook roosteren voor 
een nog sterkere smaak en/of ze 
er met de rest doorheen men-
gen. 

Het voordeel van deze pas-
ta is dat je hem net zo 

goed voor twintig als voor vier 
mensen kunt maken. Verder is hij 
natuurlijk gewoon ongelofelijk 
lekker!

Veel succes en eet 
smakelijk!
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Waterman
20 januari
t/m 18 februari

Op financieel gebied breken er 
lastige tijden aan. Bedenk goed 
waar je je geld aan wilt uitgeven. 
En onthoud: goed gezelschap is 
gratis. Steek daarom energie in 
het onderhouden van contacten.

Ram
21 maart
t/m 19 april

Hoewel de ochtendplaneet 
niet zichtbaar is voel je de aan-
wezigheid van Mercurius. Je hebt 
last van opvliegendheid en irri-
teert je mateloos aan de mensen 
om je heen. Stel je eisen bij.

Vissen
19 februari
t/m 20 maart

Aardstralen zorgen ervoor dat 
je vatbaar bent voor een griep-
je, dus zorg goed voor jezelf. 
Grijp je kans en sla een voorraad 
mandarijnen in wanneer ze in de  
aanbieding zijn.

Schorpioen
23 oktober
t/m 21 november

De invloed van Jupiter neemt af, 
maar de positieve gevolgen zul-
len nog lang merkbaar blijven. Er 
komen interessante nieuwe mo-
gelijkheden op je pad. Let wel: 
vergeet je roots niet!

Steenbok
22 december
t/m 19 januari

Venus, die in de ochtend te 
zien is, zorgt ervoor dat er een 
maand van passie voor je in het 
verschiet ligt. Durf op liefdesge-
bied wat meer risico te nemen. 
Want: wie zaait zal oogsten.

Boogschutter
22 november
t/m 21 december

In deze drukke tijden kost het je moeite je hoofd boven 
water te houden. Hoewel de mensen om je heen het 
niet altijd laten merken, waarderen ze je inzet zeer. Laat 
je niet kisten en neem ook eens tijd voor jezelf. Eet 
iedere dag een handje walnoten en ga een middag naar 
het circus.

Leeuw
23 juli
t/m 22 augustus

De wassende maan laat je de 
mooie dingen in het leven extra 
waarderen. Geniet van het win-
terse weer en ga er eens op uit. 
Vergeet daarna niet een warme 
chocolademelk te drinken.

Weegschaal
23 september
t/m 22 oktober

Het winterweer heeft gevolgen 
voor je Utrechtse stulpje. Check 
de waterleidingen regelmatig, 
maar draag andere taken over 
aan je huisgenoten. Je hebt het al 
druk genoeg.

Maagd
23 augustus
t/m 22 september

December begint goed, maar 
na de maansverduistering in de 
ochtend van 21 december slaat 
het weer om. Wees niet ge-
treurd, het nieuwe jaar brengt je 
nieuwe kansen.

Stier
20 april
t/m 20 mei

Door alle drukte vergeet je  
bijna de verjaardag van een dier-
bare. Organiseer een last minute 
surprise party, maar houd het 
simpel en intiem. Eenvoud is het 
kenmerk van het ware. 

Kreeft
21 juni
t/m 22 juli

Koningsster Aldebaran geeft je 
de kracht om alles te geven voor 
je vakken. De voldoening die je 
daarvan krijgt laat je inzien dat 
je tot meer in staat bent dan je 
begin september had gedacht.

Tweelingen
21 mei
t/m 20 juni

De sterren die deze maand door 
jouw sterrenbeeld vallen zorgen 
voor een onrustige gemoeds-
toestand. Blijf zo veel mogelijk 
binnen om ongewenste confron-
taties te voorkomen

Horoscoop
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Losse gedachten
Joshua Snell c.s.



29

Meer recensies lezen? Ga naar www.usatlas.nl. 
Kan jij dit beter? Schrijf dan ook een recensie over jouw vakken.

Deze keer recensies van twee spetterende vakken: 
Fascinerend heelal en Taalfilosofie.

De kwaliteit van de cursus
De kwaliteit van de docenten is over 
het algemeen hoog: vooral Thomas 
Mueller geeft erg goede hoorcol-
leges (de andere docent Menno 
Lievers kon ik soms iets minder 
goed volgen) en mijn werkgroep-
docent erg goede werkgroepen. 
De toetsvormen zijn gedeeltelijk 
erg goed, gedeeltelijk wat minder: 
de opdrachten en het essay zijn 
toetsvormen waarbij behoorlijk 
duidelijk is wat er van je verwacht 
wordt; het tentamen is wat mager 
met slechts vijf vragen waar je de 
grote hoeveelheid tijd die je krijgt 
lang niet voor nodig hebt. De plan-
ning en werkdruk zijn goed: het is 
een behoorlijk intensieve cursus, 
maar bijvoorbeeld wanneer je de 
opdrachten en het essay moet in-
leveren en voor het tentamen zal 
moeten gaan leren, is wel aardig 
goed verdeeld. 7

9
De inhoud van de cursus
De inhoud van de cursus vond ik 
interessant, met name die van de 
colleges. In de hoor- en werkcol-
lege worden teksten behandeld van 
een aantal grote (taal)filosofen over 
betekenistheorieën, problemen in 
zulke theorieën, het verband tussen 
de werkelijkheid en taal, logische 
versus natuurlijke taal, taalhan-
delingen en bedoelingen. Veel van 
de teksten zijn niet erg makkelijk 
geschreven en beduidend minder 
interessant als je ze niet goed be-
grijpt; maar zowel de hoor- als 
werkcolleges brengen daar meestal 
verandering in en zodra het kwartje 
valt, valt ook de interesse op zijn 
plaats.

Op- of aanmerkingen
Voor filosofievakken in het al-
gemeen behoor je een bepaalde  
manier van denken te hebben of 

aan te leren. Sommige studenten 
zal dit in het bloed zitten, andere 
totaal niet. Vooral studenten die dit 
als bijvak doen, zullen (tijdelijk) bij 
die laatste groep horen. Het zou 
wellicht fijn zijn als hier (in het be-
gin) wat extra aandacht voor zou 
zijn. Een groot deel van de lessen 
gaat over het leven van de filosofen, 
wellicht kan een klein deel daarvan 
ingeruild worden voor behandeling 
van de teksten en/of opdrachten. 
Een klein onderdeel van de kloof 
tussen verschillende groepen is 
logica: voor de studenten die geen 
logica-vak gevolgd hebben zou 
het prettig zijn als ook daar reke- 
ning mee gehouden werd en een 
extra les voor georganiseerd zou 
kunnen worden om dat bij te spij-
keren. Tenslotte zou het tentamen 
aanzienlijk langer mogen, eventueel 
met meerkeuzevragen, met een veel 
representatiever cijfer als gevolg.

De kwaliteit van de cursus
Er stonden verschillende docenten 
voor de hoorcollegezaal, waar-
van de meesten een goed begin 
maakten om de stof duidelijk te 
krijgen. Echt duidelijk werd het in 
de werkcolleges, doordat de werk-
groepdocent daar zeer goed vragen 
beantwoordde, en je vooral met 
de stof bezig was door opdrachten 
te maken (waarbij je ook goede 
uitleg kreeg van de werkgroep-
docent). Die opdrachten waren  
tevens een goede toetsvorm - niet 
teveel werk maar precies genoeg, 
en ook het eindtentamen was van 
hoge kwaliteit: het betrof een open 
boek-tentamen waarbij je dus goed 
alles moest begrijpen maar enkele 
gegevens en details op moest (kun-

nen) zoeken (wat ‘in het echt’ uiter-
aard ook zo werkt in die wereld). 
Tenslotte diende je een presentatie 
te geven over een specifiek onder-
werp.

De inhoud van de cursus
De inhoud van de cursus vond ik 
erg interessant. Er werd een heel 
scala aan onderwerpen behandeld: 
verschillende typen/stadia van ster-
ren, hoe sterren gevormd worden, 
hoe ze aan hun einde komen, hoe je 
afstand en leeftijd kunt bepalen, hoe 
planeten gevormd worden, mo-
gelijk buitenaards leven, de uitdijing 
en rand van het heelal, de oerknal, 
nevels, chemie, relativiteitstheorie, 
etc. Dit sloot volledig aan bij mijn 
verwachtingen, alleen het niveau 

sloot daar niet bij aan: het was een 
stuk lager dan ik verwacht had. Het 
feit dat het een exact vak is valt erg 
mee.
Op- of aanmerkingen
Het vak viel dit keer in drie verschil-
lende timeslots. Desnoods zouden 
er enkele lessen uit kunnen vallen 
en zou je iets meer zelf moeten 
doen: het niveau viel tenslotte erg 
mee. 
Verder heb ik er niets op aan te 
merken: het was enorm interessant, 
maar dat is niet zozeer te danken 
aan dit specifieke vak als wel aan 
de sterrenkunde zelf! Vooral als de 
(werkgroep)docenten van dezelfde 
kwaliteit blijven, is dit vak aan ieder-
een aan te raden.

Cursusrecensie

Eindoordeel:

Eindoordeel:

Fascinerend heelal

Taalfilosofie
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Lieve LASsers, 

Wat een mooi begin van dit jaar! De kick-off week van dit collegejaar 
was een groot succes. Een volle week. Graag herinner ik jullie aan de 
officiële opening, het welkomstcollege van Ria (“Je gaat niet meer naar 
school, maar naar college. Je maakt geen huiswerk, maar opdrachten!”) 
en daarna de pizza’s van BLASt! en het voetballen in het Wilhelmina-
park, het nachtkanoën door de mooie grachten van Utrecht, de warmte 
van de chocolademelk. Dinsdag toverde LASagna een welkomstbuffet 
op tafel die tevens een mooie bodem vormde voor de biertjes in ‘t 
Oude Pothuys. 

Maar het echte feest was op woensdag: samen met je mentorgroep of 
andere LASsers gingen we richting Cees. Terwijl Cees zich de hele nacht 
wakker hield met tien kopjes koffie die hij had bereid uit slechts één 
koffiepad, duimden wij na een goed uurtje dweilen dat het die avond 
droog zou blijven in de catacombe. Wij troffen de place van Cees aan 
met op de grond een goed metertje aan water dat door de mooie 
Utrechtse kiezeltjes naar beneden was gedrupt. Al snel waren we dat al 
vergeten want niet het water maar het bier vloeide rijkelijk. De geintjes 
van Cees, het goedkope bier, Cees’ schijt aan het rookbeleid en het 
gebrek aan ventilatie gaven de avond een aparte charme. Voor bijkomen 
en ontnuchteren was geen tijd. Donderdag was het na de filmavond van 
FLASh tijd voor de Zwarte Piste. Gelukkig was er vrijdag wel tijd voor 
ontspanning op het dakterras van de Atlaskamer. Tijdens de uitbrakdag 
keken we met z’n allen terug op een geslaagde week. Wil je weer even 
terug naar dit nostalgische gevoel? Check dan de foto’s van de kick-
offweek op de facebook van Studievereniging Atlas. We zien jullie graag 
snel weer!

Bericht van het

Bestuur

Wanneer het bestuur van 
samenstelling wisselt is het 
gebruikelijk om andere bes-
turen uit te nodigen voor een 
constitutieborrel. Kort gezegd 

komt zo’n borrel neer op gratis drank en het stelen 
van spullen en mensen, die later middels een binnen 24 
uur bezorgde handgeschreven brief weer terugbeloofd 
worden in ruil voor nóg een borrel. Er zijn een aantal 
regels aan dit fenomeen gebonden. Zo staat het bestuur 
naast elkaar op een vaste volgorde en na het recipiëren 
(voor vier van ons betekende dit zwijgen,voor één heel 
veel praten) worden de handen op een vaste volgorde 
geschud. Daarnaast is er een pedel aanwezig die een cer-
emoniële rol vervult en middels het geluid van zijn pedel-
stok en een harde stem alle besturen en hun lijfspreuken 
aankondigt: “Dames en heren. Het is mij een eer en een 
waar genoegen, aan te kondigen…” 

En daar sta je dan. In de bar van het U-theater. Op 
hakken van 10 centimeter. Stil. Voor een uurtje of vier. 
Geen mantelpakje en bestuurspenning voor mij maar 

een leuk bedrukt jurkje van de H&M. Constitutieborre-
len is een sport waar ik niet goed in ben. Geen slot om 
het gastenboek, maar ducktape en doorzettingskracht. 
Geen verdunde of 7up shotjes, maar het pure product. 
Geen kille hal maar een lekker knusse ruimte waarin 
wij drieëntwintig besturen en oud-besturen mochten 
verwelkomen. Voor ons geen eindtijd, geen limiet, geen 
woorden maar daden. Play, pause, stop en repeat, en daar 
gingen we weer. 

Vier uur lang beperkte ik me tot het observeren en 
analyseren van details, accenten, rare moedervlekken en 
handgebaren. Zonder woorden de juiste emotie uitdruk-
ken. Het zoenen van 23 besturen met gemiddeld drie à 
vier afgevaardigden, het lachen, het geïnteresseerd kijken, 
het aannemen van de dankbare houding, het geven van 
de oprechte blik. Kippenvel en kromme tenen. Niet van 
de onterechte opmerkingen, de pretentieuze praatjes van 
Peter-Jans en Jan-Peters maar van de open deur en de 
hoge hakken. En daar gaan we weer: “Dames en heren. 
Het is mij een eer en een waar genoegen, aan te kondi-
gen…” (dat ik het zat ben, dat ik zat ben).

Een kijkje in de keuken
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Op veel plekken in de stad zijn verwijzingen en 
afbeeldingen naar Sint Maarten te vinden. Beelden, 
windvanen, versieringen en reliëfs verwijzen naar deze 
katholieke heilige. En er gaan zelfs verhalen dat het wapen 
van Utrecht naar het bekendste verhaal van Sint Maarten 
verwijst. 

Wat is zijn verhaal en waarom is hij de Utrechtse 
schutspatroon geworden?

Sint Maarten werd als 
Martinus in 316 geboren in 
het huidige Hongarije. De 
Romeinen hadden daar de 
macht en dus werden de 
Romeinse goden vereerd. 
Martinus werd vernoemd 
naar de Romeinse god 
voor de oorlog: Mars. Zelf 
had hij al op jonge leeftijd 
meer interesse in het 
christendom. Hij werd tegen 
zijn wil in voor het leger 
opgeroepen en belandde 
uiteindelijk in Galië. Een 
bedelaar vroeg hem aldaar 
om een aalmoes, waarop 
Martinus zijn zwaard trok, 
de mantel doorkliefde en 
de helft aan de bedelaar 
schonk.

In een droom verscheen de 
bedelaaren bedankte hem 
voor zijn goede daad. De 
bedelaar zou eigenlijk geen bedelaar zijn, maar de here 
Jezus. Martinus trok zich terug als kluizenaar, hielp vele 
mensen en kreeg uiteindelijk een grote aanhang. 

Toen de bisschop van Tours overleed smeekte het volk 
Martinus om de nieuwe bisschop te worden. Aanvankelijk 

vond hij zichzelf te nietig voor deze grote opdracht, maar 
besloot de taak toch op zich te nemen.

Niet snel na zijn dood verklaarde de kerk Martinus heilig. 
Zijn naamsdag werd een feestdag die tot op heden wordt 
gevierd in verschillende streken van Europa. Kinderen 
lopen dan met lampionnen en versierde pompoenen 
zingend door de straten, waarvoor ze snoep krijgen. 

Het ronddragen van 
de vuurtjes werd, zoals 
zoveel gebruiken in de 
kerk, overgenomen van de 
Germanen. Verschillende 
steden, landen en gildes 
maakten van Sint Maarten 
hun beschermheilige of 
schutspatroon. Zo ook 
Utrecht. 

Het wapen van Utrecht 
verwijst naar het verhaal 
van de geschonken mantel. 
Het rood staat voor de 
mantel zelf en het wit voor 
de witte onderrok van de 
heilige, die tevoorschijn 
kwam na het delen van de 
mantel. De Domkerk is de 
Maartenskerk van Utrecht. 
De windvaan van de toren, 
verschillende afbeeldingen, 
bronzen deuren en 
reliëfs in de kloostertuin 
verwijzen nog steeds naar 
Sint Maarten. 

Sint Maarten heeft op verschillende manieren zijn stempel 
gedrukt op de stad Utrecht. En dat zal ook nog wel even 
zo blijven, want het enthousiasme voor het feest blijft 
groeien. Sint Maarten leeft in Utrecht.

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

Bram Leusink

Utrecht Centraal
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