Redactioneel
Een speciale SUN dit keer. De
internationale koppen zijn in de
cyberspace samen gestoken om tot dit
document te komen, waarmee dit dus
werkelijk een TOP (Totaal Optimale
Productie) SUN genoemd kan worden.
Ook zal het de weloplettende lezer
(weloplettend naar Scintilla maatstaven)
opvallen dat de SUN dit keer twee kantjes
tekst rijk is. Nu is de PDF generator van
het SOT blijkbaar net zo kundig als ik na
een kratje bier en blijft de prijslijst dus
ook angstvallig blank. Alle stukjes vallen
zo mooi op zijn plaats en ik wens je dan
ook veel plezier met het lezen van de
SUN. Lees over Critische Coen Maten.
Lees over Joost die in oranje pakjes
kogels aan het ontwijken is. Lees over
Damen’s Duistland. Lees over wilde
feesten en mooie vrouwen, of doe als ik,
verzin ze erbij.
Veel leesplezier, Steven.

La vite è bella
Net als een overgroot deel van de
redactieleden van de SUN verblijf ook ik
momenteel alweer zo’n anderhalve maand
in het buitenland voor mijn EL-stage. In
tegenstelling tot Joost en Wouter heb ik
het iets dichter bij huis gezocht en wel in
Noord-Italië en om heel precies te zijn
Monza nabij Milaan.
Het dichter bij huis, zelfs binnen de EU
grenzen, blijven neemt echter niet weg dat
ook ik mij behoorlijk verbaasd heb over
de verschillen met Olanda.
In Nederland hebben wij altijd het idee
dat Zuid-Europeanen lui zijn en liever
niet werken, maar van het leven genieten.
Dit is echter maar ten dele waar. De
gemiddelde Italiaan hier bij Philips begint
pas rond 9:00 te werken, dus de overgang
van het studentenleven naar het
burgerleven valt wat dit betreft enigszins
mee als je in Italië gaat werken.
Vervolgens wordt er om 12:30 geluncht
en deze verschilt wel heel erg met
Olanda. Want tijdens de lunch eten ze

hier geen brood zoals wij gewend zijn
maar wordt er gewoon een complete
maaltijd naar binnen gewerkt. Het is ook
wel begrijpelijk dat men hongerig is want
aan ontbijten doet men hier niet,
tenminste een kop espresso noem ik geen
ontbijt. De koffie is overigens ook errug
wennen vergeleken met Olanda. Was ik
toch errug sterke koffie gewend van Kim
en JT in de SK, maar dat is niets
vergeleken met de koffie hier. Wellicht is
het daarom ook zo dat je maar een heel
klein kopje krijgt.
Na de lunch wordt er gewerkt tot een uur
of 18:30 a 19:00, waarna er rond 20:00
een volgende warme maaltijd naar binnen
wordt gewerkt. Dus er moet niemand
meer komen met de opmerking dat
Italianen lui zijn of zou het zo zijn dat dit
de bekende uitzondering is die de regel
bevestigd?
Iets anders dat mij heel erg is opgevallen
hier is het feit dat er, buiten Philips, bijna
geen Italiaan(se) te vinden is die ook maar
een woord Engels spreekt. Wellicht dat
dit ook te maken heeft met het feit dat
hier alle films en overige TV
programma’s net als in het Duitsland van
Kim nagesynchroniseerd worden, hetgeen
overigens erg lastig is voor een
buitenlander. Maar naar het schijnt is hier
een oplossing voor te vinden en die luidt:
vindt een Italiaanse schone en deel met
haar het bed. Want volgens mijn collega’s
leer je Italiaans het beste op het
hoofdkussen!!!
Ciao e arriverderci!!

Ralph.

Bradwurst & Bumsen
Aangezien we toch internationaal bezig
zijn deze SUN en ons blijvend verbazen
over de culturen van verre landen zal ik
het een stukje dichter bij huis houden. Na
China vond ik Europa wel ver genoeg en
ik zit op dit moment in Zuid- Duitsland
voor m'n afstuderen. Bij Z-Duitsland gaan
bij de SUN lezer natuurlijk allerlei bellen
rinkelen, dat klinkt als Bier! Inderdaad
wordt er hier, zelfs naar mijn door 4 jaar
Borrel gevormde maatstaven, enorm veel

bier gedronken. De kleine regio Franken
waar ik nu woon heeft minstens 300
officiële brouwerijen en die bestaan heus
niet allemaal uit liefdewerkoudkarton.
Vorige week was het mijn beurt om m'n
eerste echte bierfest mee te maken, de
Bergela in Erlangen. Donderdag ging het
van start en het geheel zou 12 dagen lang
(nagenoeg
onafgebroken) doorgaan. Ik was door de
manager van de afdeling uitgenodigd, wat
later niet zo slim bleek, want die lolbroek
had me 4 maß gevoerd. Het geheel leek
inderdaad op de vooroordelen, veel
Duitsers aan lange tafels, een band die pas
na een liter bier goed klinkt en bradwurst
en sauerkraut vierden hoogtij. Tot zondag
kun je dit alles via www.derbergruft.de
nog aanschouwen en als je de foto's daar
ziet weer je ook hoeveel een Maß is. Voor
de rekenaars onder ons, een Critische
Coen Maat (CCM) is 4 Maß, hoeveel is 1
Maß dan?
Der Martijn auß Sud-Deutschland

Het land LiBra
Om deze SUN toch een exotisch tintje te
geven na al deze verhalen vanuit westerse
landen dan nu een verhaaltje uit LiBra.
LiBra is een klein en schattig landje in het
zuiden. De mensen zijn er vriendelijk en
de vrouwen zijn duidelijk minder
aangekleed dan in Enschede. In LiBra is
het meestal wel zonniger en warmer dan
in Enschede en de mooie glooiingen van
het landschap doen een mens vermoeden
dat hij op vakantie is. Niets is minder
waar, er moet gewerkt worden. De
mensen in LiBra zijn normale werkers
zoals jullie laffe studenten ze niet kennen.
Ze zijn altijd beschikbaar om een ander te
helpen en het 9 tot 5 principe wordt met
een korreltje zout genomen. LiBra heeft
alleen een groot probleem met het
verkeer. Wanneer er een korte rit gemaakt
moet worden met de auto dan doet met
daar gemiddeld 2 keer zo lang over dan
normaal is. Dit waarschijnlijk omdat ze in
Libra de stoplichten niet helemaal goed
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op elkaar hebben afgestemd. Deze
knulligheid staat in Schril contrast met het
opleidingsniveau van een van de grootste
research centra in LiBra waar ik mijn aan
de UT verworven vaardigheden, kan
botvieren op de maatschappij. Tot slot
heb ik een oplossing voor het raadseltje
van Kim: 1 Maas stroomt ergens in het
zuiden van Nederland, door het landje
LiBra, of eigenlijk alleen door Bra en ik
ga er niet 4 van leegdrinken.

Pim fore-TOWN
Nu ik zo'n drie maanden in de USA
verblijf begin je toch een hoop dingen te
waarderen uit Nederland, die je in eerste
instantie toch als vanzelfsprekend
beschouwde. Neem nu bijvoorbeeld het
studenten-ochtend-ritueel. Buiten het feit
dat ik nu vroeg uit de veren moet, dat
amerikanen niet weten wat ontbijt is en
dat de bakken koffie hier naar thee
smaken, mis ik toch voornamelijk het
ochtendkrantje dat in Nederland altijd
gepaard ging bij dit ritueel. De krant
(tevens het journaal) heeft hier meer weg
van een roddelblad, dan een roddelblad
zelf. Eergister hoorde ik op het journaal
van 11 uur (equivalent aan het 8 uur
journaal in Holland) dat Sharon Stone
weer hoofdpijn had, maar dat het
ziekenhuis bevestigde dat het geen
hersenbloeding was, maar gewoon
hoofdpijn. Je begrijpt dat ik die avond
tenminste weer eens rustig van mijn
nachtrust kon genieten, wetende dat alles
goed gaat in de wereld.
Van het buitenland hebben ze hier al
helemaal nog nooit gehoord, en daarom
was ik ook zo verbaasd dat 3 uur nadat
Pim Fortuyn was vermoord ('s ochtends
voor mij dus) ik in de LA times
las:(quote) "Fortuyn (pronounced foreTOWN) was leaving a 3FM radio
network interview in Hilversum, about 10
miles southeast of Amsterdam, when he
was attacked. He was heading for his car
when gunned down. "I saw Pim Fortuyn
lying on the ground with a bullet wound
in his head," said television reporter Dave
Abspoel."

En zo beschreven ze verder precies waar
de andere 5 kogels zijn lichaam waren inen uitgetreden, hoe lang ie daar op de
straat heeft gelegen, en dat er niet eens
een ziekenauto was komen opdagen. Het
feit echter dat dit vlak voor de verkiezing
was, en dat ie lijsttrekker van de grootste
nieuwkomende partij ooit is was
natuurlijk minder belangrijk, alhoewel...
ze vermelde wel dat ie van een extreem
rechtse partij was (hetgeen weer een hoop
rechtvaardigt
voor
de
meeste
amerikanen).
Van uw verslaggever uit de States,
Wouter Groothedde
PS, dit bericht deed me toch sterk
twijfelen aan de Hollandse nuchterheid
waar ik zo graag in geloof: "De dood van
Pim Fortuyn heeft vele kiezers er niet van
weerhouden toch op hem te stemmen. De
lijsttrekker van de Lijst Pim Fortuyn
kreeg 1.358.942 voorkeurstemmen."

Wisconsin News
Nog drie weken te gaan hier in Madison
(WI) voordat ik weer terugkeer naar ons
lieflijke 'Schurken-staatje' Nederland. Ik
zie er alweer naar uit om terug te komen
in ons nuchtere landje alwaar altijd een
stabiel en rustgevend klimaat heerst op
sociaal en politiek vlak. Ik
neem althans aan dat iedereen zich heeft
weten te gedragen tijdens mijn
afwezigheid de afgelopen maanden...
Het wordt overigens ook wel tijd dat ik
hier wegga, aangezien de dreiging van
een nieuwe terroristische aanslag hier
steeds groter wordt. Men heeft hier
namelijk ontdekt dat mijnheer Bush al het
een en ander te horen had gekregen voor
9-11 over een mogelijke aanslag. De
hypothese is dus dat onze Pres uit Texas
dit alles had kunnen voorkomen, door
tijdig alarm te slaan. Uiteraard wordt dit
nieuws onmiddellijk overspoeld met
alarmerende berichten over mogelijke
nieuwe aanslagen met 'weapons of mass

destruction'. Dit alles om het volk ervan te
overtuigen dat vader Bush goed voor zijn
burgers zorgt.
Ondertussen houdt het lokale Wisconsin
news zich met veel belangrijkere zaken
bezig. Na een succesvolle bestrijding van
de mogelijke import van de gekke-koeien
ziekte en MKZ, voelden de Amerikanen
zich toch een beetje miskend in het
bestrijden van een dergelijke uitbraak.
'Gelukkig' heeft het DNR (Department of
Natural Resources) hier in Wisconsin een
soortgelijke ziekte gevonden in de deerpopulatie. Deze ziekte draagt de naam
CWD (Chronic Wasting Disease) en is
enkele maanden geleden ontdekt in een
aantal overleden exemplaren. CWD wordt
ook wel vergeleken met de menselijke
variant Creutzfeldt-Jakob. Uiteraard heeft
men geen idee hoe/of de ziekte zich
verspreidt en of het overdraagbaar is naar
mensen. Om vast te stellen welk
percentage van de deer-populatie besmet
is met deze ziekte, heeft de DNR een
maand geleden 500 deer afgeschoten en
onderzocht. Uiteindelijk blijkt ongeveer
drie procent besmet te zijn met deze
ziekte. Om deze ziekte de kop in te
drukken en verdere verspreiding tegen te
gaan, heeft het DNR het meesterlijke plan
bedacht om de hele populatie maar om
zeep te helpen! Zodoende wordt er de
komende maanden jacht gemaakt op
15.000 deer hier in de omgeving, dit
gebeurt zowel vanaf de grond als vanuit
de lucht met helikopters. Ik meen dat ze
de jacht nog niet begonnen zijn (ik had er
gisteren nog bijna twee op de grill zitten)
wegens hevige protestacties vanuit het
volk (ja er zijn ook een paar mensen met
gezond verstand) , maar de slachting lijkt
onafwendbaar. Voorlopig dus maar in een
fel oranje jack lopen en even niet de hond
uitlaten...
Groet,
Joost
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