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Redactioneel
Hier is hij dan, de eerste oikos van de nieuwe oikos redactie 2010-2011! De 
commissie heeft hard gewerkt en het resultaat mag er zijn. Het onderwerp 
van deze oikos is Fairtrade. Binnen de geografie en het bedrijfsleven is 
duurzaamheid tegenwoordig een hot item en er wordt dan ook steeds meer 
aandacht aan geschonken. Als redactie zijnde vonden wij de oikos bij uitstek 
een medium om Fairtrade nog eens een zetje in de rug te geven, want hoe 
meer mensen er bekend mee zijn, hoe groter de kans is dat ze bewuster 
gaan leven. In deze editie wordt onder andere verteld wat Fairtrade precies 
inhoudt, net als enkele toepassingen van het begrip. Denk bijvoorbeeld aan 
Fairtrade toerisme. En wat dacht je van een Fairtrade Universiteit Utrecht? 
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Voorwoord, kreten van het bestuur

Vincent Cornelissen, redactie

Beste lezer,

Je hebt de eerste oikos van het jaar 
2010-2011 in je handen. Het thema 
is dit keer Fairtrade. Niet iedereen is 
bekend met de precieze inhoud van 
dit begrip, hoewel de meesten wel 
weten dat het een ‘goed’ initiatief is. 
Toch kun je je nog afvragen waarom 
Fairtrade koffie nu eigenlijk beter is 
dan ‘gewone’ koffie. En wat maakt een 
product Fairtrade? Het is belangrijk 
dat mensen stilstaan bij het doel 
van Fairtrade, zodat er relatief meer 
'goede' producten verkocht worden en 
de boeren die de producten produceren 
daardoor een betere toekomst hebben. 
Daarbij gaat het niet alleen om geld, 
maar ook om het realiseren van 
betere arbeidsomstandigheden. Door 
deze oikos zal het Fairtradebegrip 
ook bij jullie lezers voor eens en 
altijd duidelijk worden. Leuk feitje is 
daarnaast dat niet alleen producten, 
maar bijvoorbeeld ook toerisme en 
universiteiten Fairtrade kunnen zijn. Bij  
toerisme gaat het dan om duurzaam 
toerisme. Een voorbeeld van een bedrijf 
dat hierin voorziet is ‘Monte Aventura’, 
dus mocht je eens op vakantie zijn 
in Malaga, Spanje, laat je dan zeker 
even informeren over hun excursies.
Daarnaast zijn binnen de universiteit 
honours studenten bezig met het 
Fairtrade maken van de Universiteit 
Utrecht. Het doel is zo veel mogelijk 
producten die op de Universiteit 
verkocht worden Fairtrade te maken, 
zodat ook studenten steeds bewuster 
worden van de mogelijkheden van 
Fairtrade producten. Verder staat er in 
deze oikos een interview met Mélinda 
Choo, zij is communicatiemedewerkster 
bij de Landelijke Vereniging van 

Wereldwinkels. Hopelijk wordt het door 
deze oikos weer een stukje gebruikelijker 
om Fairtrade producten aan te schaffen.

In het tweede deel van de oikos, 
onderwijs, vraagt de redactie zich af 
hoe het met Maartje ten Brummelaar 
is, voormalig docent op de faculteit 
Geowetenschappen. Ze geeft nu les 
op het University College Utrecht,  
waar Anne Jop de Jong haar opzocht. 
Daarnaast vertellen twee studenten 
SGPL hoe het is om in het buitenland 
(Zweden en Engeland) te studeren.   
Op het moment van schrijven is het 
studiejaar al deels voorbij en in de 
afgelopen periode zijn er dan ook veel 
activiteiten georganiseerd. Waaronder 
de Dies, de vereniging is op 13 oktober 
88 jaar geworden. Verder zijn de 
eerstejaars naar Polen geweest, is er een 
gala georganiseerd en heeft de V.U.G.S. 
er twee nieuwe ereleden bij: dhr. Henk 
Cohlst en dhr. Rob van der Vaart. 

Als commissaris oikos ben ik trots 
op de eerste uitgave, en op de 
commissie. Het thema is relevant 
en het is goed dat er weer wat 
meer aandacht aan wordt besteed.

Veel leesplezier, en koop af en 
toe zelf ook eens Fairtrade koffie!

Vincent 
Cornelissen

Vice-secretaris 
2010-2011
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Fairtrade
Een duurzame wereld, een betere wereld

Vin-
cent 

Cornelissen, redactie

Fairtrade. Een bekend begrip voor 
velen, maar wat houdt dit begrip 
nu precies in? Volgens  Paul van 
Lindert, docent International 
Development Studies (IDS) aan de 
Universiteit Utrecht, bestaat Fairtrade 
uit verschillende onderdelen. Het 
eerste onderdeel omvat het zoveel 
mogelijk waarborgen van eerlijke 
en rechtvaardige handelsrelaties. 
Het tweede onderdeel hangt hier 
nauw mee samen, namelijk het 
naleven van de mensenrechten. 
Daarbij moet  gedacht worden aan 
kinderarbeidvrije productie en 'decent 
work': werk in vrijheid, gelijkheid, 
veiligheid en menswaardige 
arbeidsomstandigheden. Dit 
onderdeel wordt echter vaak 
over het hoofd gezien, howel het 
essentieel is voor de betekenis 
van Fairtrade. Nog te vaak wordt 
Fairtrade alleen geassocieerd met 
eerlijke productprijzen voor de 
boeren. Toch is Fairtrade meer dan 
dat. Duurzaamheid is het derde en 
laatste belangrijke onderdeel. 
Een milieuvriendelijke productie en 
‘sustainability’ zijn daarbinnen de 
veelgebruikte termen. Duurzaamheid 
en Fairtrade zijn zaken die dan ook 
hand in hand gaan.

De huidige trend in de wereld is dat 
steeds meer verschillende producten 
Fairtrade gecertificeerd worden. Dit 
betekent dat mensen ook tijdens 
de dage- lijkse boodschappen uit 
steeds meer Fairtrade producten 
kunnen kiezen. Daarnaast worden 
mensen bewuster en schaffen zij 

daardoor tegelijkertijd meer en meer 
Fairtrade producten aan, zoals de 
welbekende chocoladeletters van de 
'Groene Sint'. 

Het spreekt echter voor zich dat 
producten niet zomaar de stempel 
Fairtrade krijgen (gecertificeerd 
worden). Er bestaan namelijk 
verschillende Fairtrade organisaties 
die strenge eisen hanteren bij dit 
aanwijzingsproces. Een bekend 
voorbeeld van een dergelijke 
organisatie is Max Havelaar, een 
onafhankelijk keurmerk voor Fairtrade. 
Producten die eerlijk geproduceerd en 
verhandeld zijn kunnen de stempel 
‘Max Havelaar’ krijgen. Een andere 

organisatie waarbij bijvoorbeeld Albert 
Heijn is aangesloten is het voormalige 
‘Utz Kapeh’ (‘Goede Koffie’),  dat 
tegenwoordig door het leven gaat 
als Utz Certified. Dit is een specifiek 
koffiekeurmerk, in tegenstelling tot 
Max Havelaar, dat   een keurmerk  voor 
een grote diversiteit aan producten is. 
UTZ is de laatste tijd flink aan het 
uitbreiden.

Afbeelding 1, Max Havelaar logo

Bron: Max Havelaar, 2010
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Het verschil tussen Max Havelaar en 
Utz Certified:
Utz Certified helpt boeren te 
professionaliseren en competitiever 
te worden in productie en verkoop. 
Verder betrekt het koffiemerken 
bij het gehele productieproces en 
legt het de verantwoordelijkheid 
voor eerlijke productie bij hen 
neer. Max Havelaar is meer gericht 
op ontwikkelingshulp, door kleine 
boeren in ontwikkelingslanden te 
ondersteunen (Utz certified, 2010).     

Er bestaan zoals gezegd veel 
verschillende Fairtrade organisaties. 
De vraag is of deze veelheid aan 
organisaties en projecten gunstig 
is. Volgens van Lindert zijn er 
een paar grote spelers, zoals het 
zojuist genoemde Max Havelaar 
en Solidaridad. Enerzijds zijn deze 
twee organisaties concurrenten, 
waardoor ze niet goed met elkaar 
samenwerken. Aan de andere kant 
zijn veel organisaties wel gunstig, 
omdat dan de kans groter is dat er 
voor elke sector  een eigen organisatie 
bestaat. Zo bestaat er de ‘Rainforest 
Alliance’, die gespecialiseerd is in het 
conserveren van de biodiversiteit en 
zich richt op duurzaam landgebruik 
(Rainforest Alliance, 2010). 

Niet alleen professionele organisaties 
houden zich bezig met het Fairtrade 

vraagstuk. Vanuit de Universiteit 
Utrecht zijn ook studenten betrokken 
bij Fairtrade projecten, zoals binnen 
het Honours Programme (zie verderop). 
Studenten IDS zijn daarnaast bezig met 
projecten op het gebied van ‘global 
value chains’. Het doel hiervan is de 
waardevergroting van een product 
tijdens het productieproces eerlijk te 
laten verlopen. Nu gaat vaak nog teveel 
geld naar afnemers of handelaren. Bij 
hun onderzoek wordt voornamelijk 
gekeken naar de lokale situatie. Dit valt 
niet geheel onder de noemer Fairtrade, 
maar de principes zijn hetzelfde.  

In de toekomst zal zowel de vraag als 
het aanbod van Fairtrade producten 
stijgen. Steeds meer grote spelers zijn 
gemoeid bij het Fairtrade wereldje, zoals 
de gemeente Utrecht en verschillende 
universiteiten die hun producten 
Fairtrade aanbieden. Fairtrade wordt 
op deze manier de nieuwe standaard 
en dat is ook waar we naar toe moeten, 
aldus van Lindert.

Op de Universiteit krijg je in ieder geval 
geen ‘koffie verkeerd’ meer!

Literatuur:
 Max Havelaar (2010)
http://www.maxhavelaar.ch/en/ 
[Geraadpleegd 07-12-2010].
 Utz Certified (2010)
http://www.utzcertified.org/
index.php?pageID=110 [Geraadpleegd 
07-12-2010].
 Rainforest Alliance (2010)
http://www.rainforest-alliance.org/
about [Geraadpleegd 07-12-2010]. 
   

Bron: Utz Certified, 2010

Afbeelding 2, Utz Certified logo
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Paul te Molder

Een voormalig student van Paul van 
Lindert, Paul te Molder, is betrokken bij 
projecten op het gebied van Fairtrade 
toerisme. In dit stuk volgt hetgeen 
waarmee Paul te Molder zich zoal 
bezig houdt. 

Bij het begrip ‘Fair Trade’ is ‘toerisme’ 
wellicht niet het eerste waar aan wordt 
gedacht. Een pak Max Havelaarkoffie, 
of een tros Eco-Bananen ligt meer 
voor de hand. Met trade ofwel handel 
denken we in eerste instantie vaak 
aan het kopen en verkopen van 
een tastbaar product. Toerisme 
daarentegen is een ‘dienst’, maar 
daarom niet minder belangrijk binnen 
het begrip ‘Fair Trade’. Aldus de Fair 
Trade Foundation gaat het om “better 
prices, decent working conditions, 
local sustainability, and fair terms of 
trade for farmers and workers in the 
developing world”. De onverwacht 
belangrijke rol die toerisme hierin 
kan spelen kan worden afgelezen uit 
het feit dat toerisme wereldwijd de 
grootste banenscheppende industrie 
is, maar voornamelijk uit het feit dat 
het een product is dat geconsumeerd 
wordt op de plek van productie. Dit 
biedt grote kansen om lokaal inkomen 
te generen. Bij conventionele handel 
is een van de moeilijkheden namelijk 
dat de grootste winstmarges bij 
het vervoer, de tussenhandel en 
de verwerkende industrie terecht 
komen, en niet bij de eigenlijke 
producent. Toerisme biedt wat dat 
betreft grote mogelijkheden voor 
ontwikkelingslanden, maar óók voor 
economisch achtergestelde regio’s in 
de ontwikkelde landen, omdat juist 
dáár veel potentieel is. 

Fairtrade Toerisme
Monte Aventura

Ondanks de mogelijkheden van 
toerisme voor achtergestelde 
regio’s, dient vastgesteld te worden 
dat toerisme vaak niet volgens de 
principes van Fair Trade ten uitvoer 
wordt gebracht. Zo kunnen er legio 
voorbeelden worden gegeven waarin 
werknemers in het toerisme te lage 
lonen ontvangen, de natuur schade 
ondervindt van de ontwikkelingen, en 
lokale culturele gebruiken en sociale 
verbanden worden beschadigd door 
toedoen van toerisme. Desalniettemin 
is toerisme bij uitstek geschikt om 
volgens de principes van Fair Trade 
te worden uitgevoerd. Sterker nog, er 
is op lange termijn geen andere optie 
dan over te gaan op een duurzame 
vorm van toerisme, oftewel Fair 
Tourism. En wel vanwege de volgende 
karaktereigenschap van toerisme:
Toerisme valt of staat bij de 
‘belevenis’ die wordt aangeboden. 
In het geval van slechte 
arbeidsomstandigheden, lage lonen, 
of geen duurzame bedrijfsvoering zal 
de geboden service, de veiligheid, 
en aantrekkingskracht van een 
regio achteruitgaan, en daarmee 
zal de ‘belevenis’ negatief worden. 
Om een regio op lange termijn 
aantrekkelijk te houden voor het 
toerisme zal daardoor mijn inziens 
per definitie de principes van Fair 
Trade uitgevoerd moeten worden, 
oftewel ‘Fair Tourism’.

Om het voorgaande te concretiseren 
zou ik hier graag de werkzaamheden 
van Monte Aventura, het bedrijf waar 
ik werkzaam ben, willen belichten. 
Zonder hierbij overigens te willen 
veronderstellen dat wij het perfecte 
voorbeeld van ‘Fair Tourism’ zijn, 
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maar we doen ons best.

Bij Monte Aventura bieden wij 
excursies aan naar het natuurpark 
‘Sierra de las Nieves’ en omliggend 
ruraal gebied. Dit is gesitueerd in 
de provincie Malaga, Andalusië, in 
het zuiden van Spanje. Het betreft 
een gebied dat in economische 
termen zeer onderontwikkeld is, 
en dat terwijl het op steenworp 
afstand van Marbella en de Costa 
del Sol ligt. Dit kustgebied is een 
schoolvoorbeeld van massatoerisme, 
alwaar het begrip duurzaamheid 
(te) laat zijn intrede heeft gedaan. 
Andalusië beseft sinds enkele jaren 
echter terdege dat diversifiëren 
van het toeristische aanbod en 
aanverwante verduurzaming van 
dit product, noodzakelijk is, wil het 
als vakantiebestemming niet de 
boot missen. Het aloude ‘zon-zee-
strand-toerisme’ kan elders namelijk 
goedkoper (bv. Turkije) en beter (bv. 
de Cariben) worden aangeboden. 
Noodgedwongen richt Andalusië 
zich nu dan ook op duurzame vormen 
van toerisme. Het heeft hierbij twee 
fantastische troeven in handen: 1) een 
grote rijkdom aan cultuurhistorisch 
erfgoed en 2) een veelheid aan 

ongerepte natuurparken. Op dit 
snijvlak bevinden de activiteiten van 
Monte Aventura zich.

Als bedrijf zijn we er van bewust 
dat er bij onze activiteiten altijd een 
spanningsveld zal bestaan tussen 
ontwikkeling en duurzaamheid. We 
dienen bijvoorbeeld in ons eigen 
inkomen te voorzien, waardoor 
schaalvergroting en de daardoor 
te behalen grotere winstmarges 
aanlokkelijk lijken. De vraag is in dit 
geval echter of dit op lange termijn 
wel duurzaam is: de ‘beleveniswaarde’ 
van een product kan achteruit gaan 
door schaalvergroting, waardoor het 
negatief kan uitwerken. De kunst is 
om hier een goede balans te vinden 
tussen economische rentabiliteit en 
duurzaamheid, maar dát dit mogelijk 
is, daar zijn we van overtuigd.

Bij onze bedrijfsvoering 
trachten we zoveel mogelijk 
het duurzaamheidprincipe na te 
streven: 
- Onze excursies kenmerken 
zich door de kleinschalige opzet, 
zodat het milieu zo weinig mogelijk 
belast wordt, en er geen grote 
hordes toeristen de kleine dorpjes 
van het Spaanse platteland komen 
overspoelen.
- Voor het uitvoeren van 
onze excursies in het natuurpark 
hebben we toestemming van 
het Ministerie van Milieu, en we 
organiseren enkele malen per jaar 
een herbebossingsprogramma. 
Hierbij staat naast het planten van 
bomen natuureducatie voor kinderen 
centraal.
- Bij het aandoen van de 
dorpen in het gebied trachten we de 
bezoeker zo goed mogelijk de cultuur 

Afbeelding 3, Jeep Safari
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en historie uit te leggen 
en wordt er ingegaan 
op de relatie tussen de 
lokale bevolking en het 
natuurgebied. 
- Door middel 
van het opnemen van 
lokale restaurants 
in de excursies en 
het aanbieden van 
lokale producten zoals 
gevlochten manden en 
zelfgemaakte geitenkaas 
hebben de toeristen de 
mogelijkheid om de 
lokale economie te 
stimuleren. 
- Via het 
organiseren van een 
jaarlijkse ‘Slingerworp-
wedstrijd’ (gereedschap 
van de herders) wordt er op een 
positieve manier aandacht besteed aan 
traditionele, doch gemarginaliseerde 
beroepen zoals die van de 
geitenhoeder. 

Deze duurzame aanpak van de 
bedrijfsvoering wordt gewaardeerd door 
onze bezoekers, niet alleen in woord, 
maar ook in een terugkerende klant 
en positieve reclame naar potentiële 
klanten toe. Fair Tourism is dus mogelijk 
en kan rendabel zijn. Om wereldwijd een 
daadwerkelijke omslag naar ‘duurzaam 
toerisme’ en daarmee ‘Fair Trade’ te 
bewerkstelligen is er een belangrijke 
rol weggelegd voor educatie over 
duurzaamheid, zowel op scholen alsook 
bij bedrijven en haar werknemers. Dit 
dient daarbij ondersteund te worden 
door succesvolle praktijkvoorbeelden 
om het ‘ideaalbeeld’ tastbaar te maken. 
Hopelijk draagt het werk dat we bij 
Monte Aventura uitvoeren daar een 
steentje aan bij.

Mocht je geïnteresseerd zijn in 
dit onderwerp, dan zou ik graag 
onderstaande literatuur aan willen 
bevelen. Of neem eens een kijkje 
op www.monteaventura.com, 
w w w . f a c e b o o k . c o m /
monteaventura,   of 
stuur   een mailtje:       
paul@monteaventura.com

Literatuur:      

Hosts and Guests Revisited: 
Tourism Issues of the 21st Century. 
Smith & Brent (2001)

Managing the Tourist Destination. 
Frank Howie (2003)

Tourism in Rural Societies: a 
Window to prosperity? Paul te 
Molder (2008)

Tourism and Sustainability. 
Mowforth & Munt (1998)

              Afbeelding 4, Lokale herder
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Florian Langstraat, redactie 

Wat maakt een product nu 
eigenlijk Fairtrade, en waarom 
is Fairtrade zo belangrijk? We 
vragen het aan Mélinda Choo, 
communicatiemedewerker bij 
de Landelijke Vereniging van 
Wereldwinkels. Zij zet zich onder 
andere in om van de gemeente 
Utrecht een Fairtrade Gemeente 
te maken.

Om maar meteen met de deur in 
huis te vallen: wat is Fairtrade 
precies, en waarom is het 
zo belangrijk om Fairtrade 
producten te kopen?
Fairtrade producten zijn producten 
waar onder andere een eerlijke prijs 
voor betaald is. Dat betekent dat we 
boeren een prijs bieden waarmee 
ze genoeg geld overhouden voor 
voeding voor henzelf en hun 
gezin, voor onderdak, kleding, 
onderwijs en medische zorg. 
Fairtrade producten moeten ook 
aan andere eisen voldoen: zo 
mag er in het productieproces 
bijvoorbeeld geen kinderarbeid 
hebben plaatsgevonden en moet 
het product aan strenge milieueisen 
voldoen. In Fairtrade doet men vaak 
aan voorfinanciering. Dat betekent 
dat de boeren bij de start van de 
samenwerking een bepaald bedrag 
krijgen, waarmee ze bijvoorbeeld 
alvast kunnen investeren in een 
schone en veilige werkplek of voor 
het bouwen van scholen. Op dit 
moment worden via het Fairtrade-
systeem zo’n vijf miljoen boeren 
geholpen. Het is dus zeker meer 
dan alleen een druppel op een 
gloeiende plaat.

Welke Fairtrade producten zou de 
gemiddelde student zoal kunnen 
kopen?
Iedereen kent de Fairtrade koffie, die 
je tegenwoordig in iedere supermarkt 
wel kunt kopen. Veel supermarkten 
hebben een behoorlijk uitgebreide 
keus in Fairtrade producten; denk 
bijvoorbeeld aan ‘Puur & Eerlijk’ van de 
Albert Heijn en ‘Fairglobe’ van de Lidl. 
Er zijn echter nog veel meer Fairtrade 
producten te koop: Fairtrade ijs, bier, 
schoenen, voetballen, sieraden, vazen, 
gordijnen, enzovoort. Pas heb ik zelfs 
een Fairtrade laptoptas gekocht! 
Je kunt je hele huis met Fairtrade 
producten inrichten als je dat wilt.

Zal Fairtrade altijd een nichemarkt 
blijven?
Het kan natuurlijk altijd beter, maar het 
is zeker niet zo dat Fairtrade producten 
alleen een kleine nichemarkt bereiken. 
Vaak ontstaat er zoveel vraag naar 
Fairtrade producten, dat de grote 
merken min of meer gedwongen worden 
om Fairtrade aan te bieden. Douwe 
Egberts biedt vanaf 1 januari voor de 
zakelijke markt nu ook Fairtrade koffie 
aan. Met chocola zien we hetzelfde: 
Verkade is al volledig overgestapt op 
Fairtrade. De Fairtrade-gemeenschap 
speelt dus vaak een voortrekkersrol.

Op dit moment is er een campagne 
aan de gang om zoveel mogelijk 
gemeentes Fairtrade te maken. 
Wat houdt deze campagne precies 
in?

Als een gemeente bijzonder veel 
aandacht geeft aan Fairtrade, kan de 
gemeente de titel ‘Fairtrade Gemeente’ 
krijgen. Daar moet wel veel voor 
gebeuren: het gemeentebestuur moet 
Fairtrade uitgangspunt van haar beleid 

Interview met Mélinda Choo
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maken, winkels en horeca moeten 
meer Fairtrade producten verkopen 
en organisaties en bedrijven moeten 
Fairtrade producten gaan gebruiken. 
In iedere gemeente is er een 
werkgroep die zich hiervoor inzet 
en die ieder jaar laat zien dat de 
gemeente nog steeds aan de eisen 
voldoet. In Nederland hebben we op 
dit moment elf Fairtrade Gemeenten, 
maar het streven is dat in 2015 25% 
van de gemeentes Fairtrade is.

Zijn er buiten Nederland dan ook 
Fairtrade Gemeenten?
Jazeker. De campagne is begonnen in 
Groot-Brittannië; daar zijn nu al 500 
gemeentes Fairtrade. In België is kort 
geleden de honderdste gemeente 
Fairtrade geworden. Over de hele 
wereld zijn er zo’n 870 Fairtrade 
gemeentes; de meeste in Europa, 
maar ook in de VS, Zuid-Afrika, 
Brazilië, Costa Rica en Ghana. Ook 
in de stad León in Nicaragua – een 
zusterstad van Utrecht – is men met 
Fairtrade bezig. Het gaat dus echt om 
een wereldwijde campagne.

En hoe staat het met de gemeente 
Utrecht zelf?
Utrecht is nu bijna de twaalfde 
Fairtrade gemeente van Nederland. 
De titel is al aangevraagd, op 12 
december beslist de jury (met daarin 

o.a. Jan Pronk en Agnes Jongerius) 
of de gemeente Utrecht de titel 
‘Fairtrade Gemeente’ mag gaan 
dragen. Dat is geen formaliteit: er 
zijn in het verleden al verschillende 
aanvragen door de jury afgekeurd. 
Het blijft dus nog even spannend 
(Utrecht is afgelopen 12 december 
2010 inderdaad benoemd tot de 12e 
Fairtrade gemeente van Nederland en 
is daarmee de eerste van de vier grote 
gemeenten die deze eervolle titel mag 
dragen, red.).

Kortom: alle Utrechtse 
geografiestudenten aan de 
Fairtrade?
Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Het 
belangrijkste is wat mij betreft dat je 
als consument eens nadenkt over wat 
je koopt. Veel Fairtrade producten zijn 
gewoon in de supermarkt te koop, dus 
je hoeft er geen extra moeite voor te 
doen. Fairtrade is allang niet stoffig 
meer. Het kan zeker geen kwaad om 
een keer te letten op wat je allemaal 
in je boodschappenmandje stopt.

Literatuur:
         WereldWinkel (2010)
http://www.rbzout.nl/resources/
Image/wereldwinkel_logo.jpg 

Bron: WereldWinkel, 2010

              Afbeelding 5, Wereld Winkel logo
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Hoe  willen jullie dit doen?
We gaan binnenkort handtekeningen 
verzamelen om te laten zien dat wij 
niet de enigen zijn die vinden dat 
Fairtrade een goede zaak is. Verder 
gaan we een aantal leuke activiteiten 
organiseren zoals een proeverij en 
een lezing. Aan het einde van het 
jaar zullen we een feest organiseren 
waar Fairtrade bier geserveerd zal 
worden. Ja, dat bestaat echt en 
het is ook heel lekker! Wij hebben 
het al geproefd en we willen alle 
studenten de gelegenheid geven 
om dit verantwoorde brouwsel te 
nuttigen. 

Kan ik ook helpen?
Jazeker, we kunnen jullie hulp 
goed gebruiken. Als je een goed 
idee hebt of je wil inzetten voor dit 
initiatief kun je een mailtje sturen 
naar FairtradeUU@gmail.com. Ook 
hebben we een Facebook, waar 
je lid van kunt worden. Hiermee 
kunnen we aan het bestuur van de 
Universiteit Utrecht laten zien dat 
de studenten Fairtrade belangrijk 
vinden en willen dat de Universiteit 
zich meer inzet voor Fairtrade. Ga 
dus snel naar de website Fairtrade 
UU Request op Facebook en laat zien 

dat je achter dit initiatief staat!

Fairtrade Universiteit Utrecht
Een interview met de opzetters van de werkgroep

Florian Langstraat, redactie

Binnen het Honours Programme zijn 
studenten bezig met een project 
dat de Universiteit Utrecht Fairtrade 
moet maken. Genoeg reden voor een 
interview.

Wie zijn jullie?
Jelle Joustra, Tamara van der Sar en 
Sanne Douma.

Wat hebben jullie opgezet?
De werkgroep Fairtrade Universiteit 
Utrecht.

Waarom? 
We willen dat zoveel mogelijk 
producten die worden verkocht op 
de Universiteit Utrecht Fairtrade 
zijn. Verder willen we bewustwording 
over Fairtrade stimuleren bij 
studenten, docenten en alle andere 
betrokkenen bij de Universiteit 
Utrecht. Als dit allemaal lukt zijn we 
de eerste Fairtrade Universiteit van 
Nederland!

Hoe komen jullie op dit idee?
In het Verenigd Koninkrijk zijn er al 
meerdere Universiteiten die de titel 
‘Fairtrade’ hebben. Ook in Nederland 
zijn al meerdere Hogescholen en 
Universiteiten met dit principe 
bezig, zoals de Erasmus Universiteit 
in Rotterdam en de Hanzehogeschool 
Groningen. Ook de gemeente Utrecht 
probeert de titel ‘Fairtrade gemeente’ 
binnen te halen. Hoe mooi zou het 
zijn als de ‘Fairtrade gemeente 
Utrecht’ een ‘Fairtrade Universiteit’ 
heeft?
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Anne Jop de Jong, redactie

Voor dit interview is  Maartje ten 
Brummelaar, voormalig juniordocent 
aan de faculteit, bezocht op haar 
huidige werklocatie: het University 
College (UC) in Utrecht. 

Hoe gaat het met je op het 
University College?
Ja, het gaat heel goed. Het werk is 
erg leuk en het lijkt op doceren bij 
SGPL.  Het is een leuke uitdaging, 
de vakken zijn wel veel intensiever. 
Per vak geef ik 2 keer per week 
2 uur college. Het is eigenlijk 
een combinatie van werk- en 
hoorcolleges.
De  2 vakken die ik geef zijn inleiding 
Sociale Geografie en International 
Development Studies (IDS).  De 
colleges zijn erg interactief, de 
studenten geven veel input. Ook 
is het een uitdaging om alles in de  
colleges in het Engels te doen. Het 
is in de praktijk toch heel anders 
dan je gewend bent. Soms begin je 
aan een zin en denk je halverwege: 
“oh, dat slaat eigenlijk nergens op”.  
Ook kun wordt er hier langer stil 
gestaan bij een onderwerp. Er zijn 
2 semesters van 4 maanden dus 
kun je langer over een vak doen en 
je ziet de studenten vaker, hierdoor 
weet je beter waar hun interesse 
naar uit gaat en wat ze al behandeld 
hebben. 

Wat is het verschil tussen de 
studenten van UC en van SGPL?
Het verschil is dat er op UC meer 
internationale studenten zijn en 
dat de studenten meer cijfergericht 
zijn.  Ze hadden laatst bijvoorbeeld 

papers geschreven die niet zo goed 
waren. Ik had er toen feedback bij 
geschreven en toen kwamen er 
velen om uitleg vragen en hadden 
zij antwoorden voorbereid om mijn 
feedback te weerleggen. Toen ze de 
tweede versie van hun paper hadden 
ingeleverd was alle feedback er in 
verwerkt.  De studenten moeten 
echter ook wat meer op hun cijfers 
letten, omdat er niets herkanst mag 
worden. Ook wordt er gewerkt met 
een lettersysteem. Beoordelingen 
worden gegeven van A t/m F. Bij 
een F kom je onder toezicht van 
een decaan en wordt er op gelet 
dat er een hele periode goede inzet 
wordt getoond en er goede cijfers 
gehaald worden. Zo niet, word je 
eraf gekickt. Daarnaast merk je 
ook wel dat ze minder lezen dan de 
SGPL student, ze hebben hier geen 
verplichte wekelijkse opdrachten.

Hoe verwerk je je specialisatie 
(IDS en dan met name rond de 
Balkan) in je colleges hier?
Dat gaat goed, ik kan hier 
zelf het vak invullen. Dus bij 
inleiding sociale geografie geef ik 
bijvoorbeeld aandacht aan wat er 
in Servië is gebeurd, hoe de oorlog 
daar is ontstaan en wat voor rol 
nationalisme daar in heeft gespeeld. 
Bij IDS zijn de vluchtelingen op de 
Balkan die gevlucht zijn tijdens de 
oorlog een onderwerp. Waar ik ook 
erg naar uitkijk is dat we bij inleiding 
sociale geografie een rollenspel gaan 
doen over de onafhankelijkheid 
van Kosovo. We spelen dan de 
vergadering van de Verenigde 
Naties na. 

Hoe is het met...
Maartje ten Brummelaar
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Nu wat anders, het thema van 
deze oikos is Fairtrade. Zo is er 
vanuit het Honours programme 
een actie gestart om de 
universiteit Fairtrade te maken. 
Wat vind je van het Fairtrade 
principe en deze actie?
Het principe van Fairtrade vind ik 
heel goed en ik ben er ook wel 
voor, alleen mag het nog wel verder 
doorgevoerd worden. Men moet nog  
bewuster worden van het milieu. 
Op de universiteit  zijn bijvoorbeeld 
alle koffieautomaten al voorzien van 
Fairtrade koffie, maar er komen nog 
wel steeds plastic bekertjes uit.  
Fairtrade op zich richt zich ook meer 
op de lange afstand en de handel 
tussen landen, terwijl dat niets oplost 

aan het vervuilende vervoer. Het is 
beter om een combinatie tussen 
biologische en Fairtrade producten te 
bewerkstelligen. De universiteit kan 
hierbij helpen door als groot instituut 
een sterk statement te maken. De 
stad Utrecht zelf wil overigens ook 
een Fairtrade gemeente worden. Toen 
ik samen met Sophie van Geloven een 
onderzoek begeleidde van studenten 
naar in hoeverre de gemeente 
Utrecht al een Fairtrade gemeente 
was, kwamen de studenten tot de 
conclusie dat Utrecht nog veel moest 
doen, terwijl de gemeente vond dat 
ze al een heel eind op weg waren.  Er 
zijn dus zeker nog stappen te maken, 
ga verder dan de kleine dingen, pas 
alles aan.

            Maartje ten Brummelaar op het University College
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Een ander onderwerp.  Het staf-
studenten cabaret. Hoe vond je 
het gaan? 
Het staf-stu cabaret was fantastisch. 
Waar vind je nou dat staf en studenten 
een stuk voorbereiden om elkaar in de 
maling te nemen? De voorbereiding 
was ook echt heel erg leuk. Sophie 
en ik wilden dansen en Leo Paul wilde 
dat we wat in Bavaria jurkjes zouden 
doen. Dat werd dus dansen in Bavaria 
jurksjes als een modern college.  Het 
voorbereiden van de stukken met 
Sophie was echt hilarisch. We zijn 
voor de zomervakantie begonnen 
met voorbereiden. Het liep ongeveer 
van juli tot oktober en pas in de 
laatste weken begon het pas echt 
vorm te krijgen. Ik vond het maken 
van de filmpjes erg leuk en ik vond 

dat ook de studenten alles erg goed 
hadden voorbereid. Zelf heb ik aan 
theatersport gedaan bij theater 
sport groep Parnassos (tsgp.nl), 
want ik vind toneelspelen altijd heel 
erg leuk, vooral improviseren enzo. 
Hiervoor was het cabaret heel erg 
geschikt.  Naast het voorbereiden 
en spelen vond ik het ook leuk om 
na 3 maanden weer terug te zijn 
bij SGPL, wat dat betreft is het een 
warm bad. 

Wil je nog iets kwijt?
Ik kijk nog steeds terug op 3 mooie 
jaren bij SGPL. Ik kan niet zeggen 
dat het een leuker is dan het ander, 
het is allebei heel verschillend. Het 
is leuk om deze ervaringen na elkaar 
te hebben. 
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Anne Jop de Jong & Tara van den 
Ban, redactie

SGPL-student Leon Hunneman is 
een aantal maanden in Zweden aan 
het studeren, hieronder volgt zijn 
verhaal.
16 augustus ben ik vertrokken vanuit 
Raalte om te gaan studeren in Lund. 
Lund is een echte universiteitsstad in 
het zuiden van Zweden. De stad telt 
42.000 studenten op een bevolking 
van 120.000 mensen. De gebouwen 
van de verschillende faculteiten 
liggen allemaal in het centrum. Dat 
heeft een stuk meer sfeer dan de 
Uithof en het voelt ook alsof de stad 
echt van de studenten is.
Studeren is zeer goed te doen. De 
cursussen zijn een stuk kleiner dan in 
Utrecht (ca. 20 tot 30 studenten) en 
de omgang met de docenten is heel 
prettig. Een week geleden maakte 
ik het zelfs mee dat een docent zich 
excuseerde tegenover een Zweedse 
studente omdat hij al met het college 
was begonnen voordat zij er was. 
De werklast 
ligt hier op 
o n g e v e e r 
hetzelfde niveau 
als in Utrecht. 
De toetsing zit 
vooral in het 
schrijven van 
essays. Dit is 
wel pittig omdat 
de docenten 
niet anders  
normeren voor 
studenten met 
Engels als eerste 
taal dan voor 
bijvoorbeeld 
studenten die 

uit Nederland of Spanje komen. 
Nadelen van Zweden zijn de prijzen, 
vooral van alcohol. Dat wordt 
hier alleen in een staatswinkel 
(Systembolaget) verkocht, waar de 
overheid flinke accijnzen op alcohol 
heft. Daarnaast kent de winkel zeer 
beperkte openingstijden en is er 
een bulkkorting (dus geen kratjes 
of 6-packs). De Zweden lossen dit 
op door strategisch een avond per 
week uit te kiezen. Op deze avond 
zuipen ze zichzelf totaal een coma 
in. Gecombineerd met het feit dat 
het hier volledig acceptabel is om 
iemand opzij te duwen als hij de 
weg staat, zorgt dat voor  menig 
voortijdig bierverlies en irritaties van 
mijn kant. Voordelen zijn dat het een 
mooi land is, iedereen Engels spreekt 
en (bijna) iedereen heel vriendelijk 
is. Het vooroordeel over de Zweedse 
vrouw kan ook bevestigd worden. Het 
merendeel is  blond, goed gekleed en 
ziet er gewoon goed uit. 
Ik ga hier vooral om met 
internationale studenten. Er zijn 
hier veel internationale studenten 
en na een week heb je al in de 
gaten op wie je kunt bouwen tijdens 
de feestjes. Het is hier niet zo groot 
en dat maakt het heel erg makkelijk 
om vrienden te maken. De meest 
voorkomende nationaliteit onder de 
exchange studenten is de Duitse, 
gevolgd door een kleinere groep 
Australische, Franse, Nederlandse, 
Canadese en Spaanse studenten. 
Lund is zeker een prima stad 
om te kiezen voor een semester 
exchange. De stad is mooi, er zijn 
veel internationale studenten, de 
organisatie en begeleiding in de 
eerste weken is top en de universiteit 
is heel erg goed.

Studeren in het buitenland 
Lund & Southampton

      Leon Hunneman
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Het tweede verhaal is van Wies de 
Jong. Ook zij is via het Erasmus 
Exchange Program gaan studeren. 
Maar dan in Southampton.

Het was nogal wat geregel met 
vakken in Nederland en het zag er 
even naar uit dat het allemaal niet 
door zou gaan, maar gelukkig ben 
ik inmiddels toch op exchange in 
Engeland. 
De voornaamste reden om voor 
Engeland te kiezen was de taal. 
Een nieuwe taal leren stond me 
niet zo aan, en het leek me vooral 
erg nuttig om m’n Engels te 
verbeteren, dus toen kwam ik al 
snel bij Engeland uit. Ik heb voor 
de stad Southampton gekozen 
vanwege de vakken die ik er kon 
volgen. Helaas bleken de vakken 
die ik in eerste instantie gekozen 
had bij aankomst niet meer te 
bestaan en was er niet zo heel veel 
keuze aan derdejaars vakken. 
De eerste weken van mijn 
uitwisseling bestonden vooral uit 
het verkennen van de stad en het 
vinden van een huis, want dat werd 
niet vanuit de universiteit geregeld. 
Ik woon nu met drie andere 
Erasmusstudenten in een  heel leuk 
huisje, midden in de studentenwijk 
van Southampton.  
Natuurlijk zijn er ook de nodige 
feestjes. Want feesten en bier 
drinken, daar zijn ze in Engeland wel 
goed in. De eerste avond was wel 
een lichtelijke cultuurshock, jurkjes 
met t-shirt lengte, geen garderobe 
in clubs omdat toch niemand 
een jas aan heeft (ongeacht de 
temperatuur buiten) en wat ons 
wel het meeste verbaasde was dat 
om kwart voor 2 (!) het licht in de 
club aan ging en iedereen geacht 
werd naar huis te gaan. Inmiddels 
hebben we ons behoorlijk weten 

aan te passen 
aan de Britse 
gebruiken. 

De stad zelf is 
niet zo mooi, 
en geografisch/
planologisch 
gezien een 
grote chaos, 
maar er worden 
veel uitstapjes 
georganiseerd 

naar plaatsen rondom 
Southampton.
De universiteit daarentegen is 
goed op orde. Er heerst veel meer 
een campussfeer dan in Utrecht, 
veel van de eerstejaars studenten 
wonen in grote ‘halls’ bij elkaar en 
op het universiteitsterrein is alles te 
vinden wat je maar nodig hebt. Van 
een supermarkt en kapper tot een 
bioscoop, sporthal, kroeg en club. 
Het studeren zelf is overigens goed 
te vergelijken met Utrecht, afgezien 
van het feit dat mijn cursussen 
allen bestaan uit hoorcolleges en 
er erg veel zelfstudie verricht moet 
worden. 
Vooral de grote hoeveelheid teksten 
die gelezen moet worden viel me in 
het begin zwaar, alles is natuurlijk 
in het Engels en dat kost wat meer 
tijd. Verder bestaat het academisch 
jaar uit twee semesters, wat betekent 
dat er vier vakken tegelijk worden 
gevolgd in vier maanden, maar 
gelukkig went dat al behoorlijk.  
Op het moment naderen alle 
deadlines voor de essays, dus is 
iedereen wat serieuzer aan het 
worden en worden er lange dagen 
in de bieb gemaakt. Na de vakantie 
moeten er nog tentamens gemaakt 
worden en dan zit het er helaas al 
weer op, de tijd vliegt voorbij!

     Wies de Jong
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Reinout van der Schalie, redactie

Niet zo heel lang geleden op een 
plaats hier vrij dichtbij gebeurde 
eens iets legendarisch. Van maandag 
11 tot donderdag 14 oktober vond 
namelijk de Diesweek plaats; en 
met een stel waterpijpen, een 
potje apenkooien en natuurlijk het 
traditionele matrasduwen en de 
biercantus was het een grandioos 
succes.
Het begon allemaal bij de Botanische 
Tuinen, waar men lekker op een 
tapijtje kon hangen en onder 
het genot van een waterpijp en 
zelfgebakken koekjes weg kon 
dromen in oosterse sferen, of bij 
de waarzegster kon ontdekken wat 
het lot in petto heeft. De beloofde 
olifant stond jammer genoeg vast in 
de spits, maar El Tigro, de Siberische 
tijger, was wel van de partij. Na de 
opening van de Diesweek is El Tigro 
verhuisd naar de V.U.G.S.-kamer, 
waar hij nu het bestuur op eenzame 
ochtenden gezelschap biedt.
Die avond was het jaarlijkse staf-
studentendiner, waarbij zoals elk 
jaar docenten en studenten samen uit 
eten gingen. Themagetrouw was dit 
jaar gekozen voor Indisch restaurant 
Ghandi en na een flinke maaltijd, 
een paar biertjes en de nodige 
spelletjes pictionary ging eenieder, 
inclusief verbrandde tong, voldaan  
weer naar huis. Speciale dank aan 
gastheer Thas voor het verzorgen van 
een prima maaltijd en aan de oude 
stadstroubadour die ons tijdens de 
maaltijd van muziek voorzag.
Dinsdagmiddag kon iedereen zijn 
innerlijke kind vrij spel geven bij 
het apenkooien. Anderhalf uur 
lang konden we in de gymzaal van 

basisschool de Twijn rekklimmen, 
touwslingeren en bokspringen en dat 
alles, wonder boven wonder, zonder 
dat iemand botbreuken opliep. Na 
de sportiviteit van de middag ging 
het ’s avonds over in een ander 
soort sportiviteit; bierpultillen. 
Bij de biercantus werd gezongen, 
gelachen en natuurlijk heel veel bier 
gedronken, met alle gevolgen van 
dien. Met de stok-tape-bier-straf, 
bakken water en natte shirts was de 
biercantus zeer geslaagd. (Wie er 
nog niet geheel van overtuigd is dat 
de cantus een succes was moet in 
de V.U.G.S.-kamer maar even op de 
muur kijken, dan worden alle twijfels 
weggenomen).
De feeststemming van de dinsdag-
avond was ook woensdagochtend 
goed te zien, in de vorm van de vele 
katers tijdens het matrasduwen. 
Zoals elk jaar was het matrasduwen 
ook weer deel van de diesweek, dit 
jaar was er wederom een felle strijd 
met vele rondvliegende matrassen 
en kledingstukken. Naast het 
matrasduwen kon er ook een potje 
tapijt worden getrokken. Voor de 
niet-ingewijden onder ons: dat is 
het touwtrekken waarbij het touw 
aan een tapijt is bevestigd. Op het 
tapijt staat een 3-tal mensen dat 
moet springen als de touwtrekker 
aan het touw trekt. De groep die als 
eerst op deze manier een rondje  om 
het speelveld weet te maken, wint. 
Woensdagavond werd het inhoudelijke 
deel van de week verzorgd door Koen 
Docter, in de vorm van een lezing 
gebaseerd op de studies van arabist 
Edward Saïd  over Orientalisme, de 
westerse opvatting van het oosten. 
In café Jij en Wij liet hij aan de hand 
van films als Aladdin, Sex and the 

Diesweek 
'Ali Baba en de 88e Dies'



Activiteiten en Commissies

oikos december 2010

    
 23 

Activiteiten en Commissies

oikos december 2010

City, Kingdom of Heaven en Indiana 
Jones and the Raiders of the Lost 
Ark zien hoe de westerse wereld 
aankijkt tegen het oosten en wat voor 
invloed dat heeft op de Arabische 
samenleving in het oosten. En hoe 
dit wantrouwen opwekt jegens 
Arabische immigranten die naar het 
westen komen.
Donderdagavond begon de nacht 
waar de hele week naar toe was 
geleefd. Die nacht was namelijk het 
spetterende Diesfeest in de Arena, 
waar het wemelde van de vervaarlijke 
Arabieren en betoverende prinsessen. 
Terwijl het gerstenat rijkelijk vloeide 
en de muziek iedereen in de juiste 
stemming bracht, kon men zich bij 
de fotomorgana in 1001 nacht-stijl 
laten fotograferen. Hoewel, het zou 
zeer verrassend zijn als er ooit echt 
een Arabier heeft rondgelopen met 
een plastic zwaard en een theedoek 
op zijn hoofd. Het Diesfeest was 

ook het eerste feest waar getapt 
werd door de nieuwe barcomissie, 
die voor deze vuurdoop met vlag 
en wimpel geslaagd is. Met nieuwe 
shirts en frisse moed gingen ze er 
hard tegenaan. Na een geslaagd 
feest kon iedereen de volgende dag 
lekker uitslapen van een drukke en 
geslaagde week, behalve diegenen 
die een vak in tijdslot D volgen, zij 
zaten ’s ochtends vroeg met zware 
hoofden in de collegebanken. 

Dank aan de Diescommissie voor 
het organiseren een topweek, dank 
aan de barco en de draaiers voor 
het geweldige feest, dank aan Koen 
Docter voor het geven van een 
interessante lezing en dank aan de 
V.U.G.S. in het algemeen. 
Nu is het de taak aan de volgende 
Diescomissie om de Dies van 2010 te 
overtreffen en  volgens mij gaan ze 
daar nog een hele kluif aan hebben.

Diescommissie 2009-2010
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Cathelijne Rutten
       
Op 25 oktober vond het jaarlijkse 
V.U.G.S.-pooltoernooi plaats, als een 
opwarmertje voor wat er komen gaat 
vanuit de Sport & Spelcommissie 
2010. Het toernooi vond plaats in 
het pittoreske Smith & Jones, waar 
de commissie in hun splinternieuwe 
trainingsbroeken klaar stonden om de 
enthousiaste deelnemers te ontvangen. 
De eerste poulefase betekende al snel 
het einde voor veel teleurgestelde 
teams,  maar deze teleurstelling 
werd al snel weer overwonnen, mede 
dankzij de aanwezigheid van een stel 
futuristische robotvoetbaltafels. Na 
een bloedstollende afvalrace waar 
de tranen rijkelijk vloeiden, liep de 
spanning uiteindelijk hoog op in de 
duizelingwekkend spannende finale. 
Ondanks vermoedens van corruptie, liep 
het bestuursduo bestaande uit Gijs en 
Jurriaan uiteindelijk met de omstreden 
wisselbokaal weg:

Ten eerste, gefeliciteerd. Jullie 
tweede overwinning op het 
jaarlijkse pooltoernooi, welke 
overwinning voelde beter, de 1e 
of de 2e?
In koor:  “De eerste!” 
Jurriaan: “Om te mee te doen als 
onbekende sjaars en underdogs, en 
dan toch de overwinning binnen te 
slepen is een ongekend hoogtepunt. 
Desalniettemin voelde het na de 
nederlaag van vorig jaar ook wel erg 
goed om de eer weer te herstellen en 
de beker terug te krijgen naar waar hij 
hoort. Het voelde als thuiskomen.”

Er wordt gespeculeerd dat jullie 
overwinning van Duitse aard was, 
wat vinden jullie hiervan?
Jurriaan: “Dit is ook gewoon 100% 
waar, maar wij zijn van mening dat je 
beter Duits kan winnen dan helemaal 

niet.”
Gijs: “Overwinning gaat voor alles. We 
hebben ook het nodige geluk gehad, 
maar uiteindelijk hebben we door dat 
geluk wel gewonnen. We hadden ook 
wel wat geluk verdiend na het debacle 
van vorig jaar.” 

Hoewel jullie uiteindelijk de 
overwinning hebben weten 
binnen te slepen, werden jullie in 
de allereerste ronde meteen bruut 
verslagen door twee charmante 
tweedejaars dames (lees: Nicky 
Loekemeijer en Cathelijne Rutten). 
Hoe voelde dit? 
Jurriaan: “We konden het niet geloven, 
maar later hoorden we dat jullie 4e 
zijn geworden bij het regionaal 
kampioenschap poolen in Lutjebroek. 
Toen werd het wel duidelijk dat 
we gewoon nooit een reële kans 
maakten.”
Gijs: “Beginnersgeluk is ook een 
kwaliteit..”

Doen jullie volgend jaar weer een 
poging om de winst binnen te 
halen?
Jurriaan:  “We willen graag de 
wisselbokaal behouden alleen we 
werken in cycli van twee jaar. Volgend 
jaar zullen we dus waarschijnlijk 
verliezen, maar de garantie dat we 
het jaar daarna weer zullen winnen 
houdt ons op de been.”

Pooltoernooi
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Sjaarsbowlen
Marleen van Alphen, redactie

Woensdag 27 
oktober werd 
de allereerste 
activiteit door 
de nieuwe 
Eerstejaars-
raad ge-
organiseerd. 
D i t m a a l 
werden er in 
het Mitland 
Hotel te 
Utrecht banen 
afgehuurd 
om lekker 
te kunnen 

bowlen. Samen met het bestuur 
en enkele eerstejaars en ofcourse 
de Eerstejaarsraad zelf. Natuurlijk 
hoorde hier ook een gepast thema 
bij. Het thema was “Halloween” 
en sommigen 
hadden zich 
dan ook echt 
uitgeleefd, met 
maskers etc. Er 
werd verzameld 
op de V.U.G.S.-
kamer om 
daarna met een 
groot deel van 
de groep per 
bus af te reizen. 
Vanwege de 
stortbui waagde  
namelijk niet 
iedereen zich 
eraan om met 
de fiets te 
gaan. De echte 
diehards echter 
wel. Eenmaal 

aangekomen bij de bowlingbanen 
werden er teams gevormd om 
onderling tegen elkaar te strijden. Zo 
bleek ook iedereen een eigen techniek 
te hebben en waren er 'foute moves'. 
Dit allemaal onder begeleiding van 
muziek en muziek(beeld)schermen 
aan het eind van de baan. Na enkele 
potjes te hebben gebowld was het tijd 
voor een echte studentenhap in het 
centrum van Utrecht. Nadat iedereen 
geld had gepind werd er verzameld 
bij Mick O’ Connells. Volgens mij heeft 
het bij iedereen gesmaakt. Gelukkig 
was er in de tussentijd tijd voor een 
gezellig babbeltje met het bestuur. 
Het was dan ook zeker leuk om het 
bestuur zo wat beter te leren kennen. 
Afsluitend werd er nog een drankje 
(of twee) gedaan in de Stadsgenoot. 
Deze allereerste activiteit van de 
nieuwe Eerstejaarsraad is dan ook 
zeker geslaagd! Het belooft veel 
goeds voor de Eerstejaarsraad dit 
jaar! 
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Marianne de Beer

We hebben er even op moeten 
wachten, maar op 4 november 
jl. was het eindelijk dan toch zo 
ver! De ereledenavond waarop de 
nieuwste ereleden, dhr. Rob van der 
Vaart en dhr. Henk Cohlst, in het 
zonnetje gezet zijn. Beide heren zijn 
al op de ALV van 9-9-2009 door het 
87ste bestuur benoemd tot erelid, 
maar op donderdag 4 november 
vond de officiële ceremonie plaats, 
waar ongeveer zestig personen 
op afgekomen waren. Onder de 
aanwezigen bevonden zich V.U.G.S.-
leden, docenten, maar ook oud-
bestuursleden (uit het bestuur van 
dhr. Colhst) en familieleden van de 
ereleden. De avond was georganiseerd 
door de ereledenwerkgroep van 
de Archiefcommissie 2008-2009. 
De ereleden werden voorafgaand 
aan de avond getrakteerd op 
een diner met het bestuur en de 

Ereledenavond
Henk Cohlst  & Rob van der Vaart 

ereledenwerkgroep. Vanaf half 8 
verzamelden de bezoekers zich in 
het Academiegebouw om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een 
lekker bakje koffie. Rond 8 uur zocht 
iedereen een plekje in de Senaatszaal 
waar, na een kort openingswoordje 
van Marianne, dhr. Cohlst als eerste 
begon aan zijn praatje. Beide 
ereleden was gevraagd een soort 
lezing of overdenking te geven over 
een onderwerp naar keuze. De heren 
hadden allebei gekozen om iets te 
vertellen over hun tijd als studenten 
Sociale Geografie & Planologie en 
hun eigen bevindingen betreffende 
het vakgebied.
Dhr. Colhst had de lachers al snel op 
de hand met hilarische anekdotes uit 
zijn eigen studententijd. Daarnaast 
vertelde hij over zijn loopbaan als 
docent op het departement. Zo is 
het hem opgevallen dat studenten 
SG&PL al jaren lang dezelfde types 

Henk Cohlst                 Rob van der Vaart
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zijn. Studenten SG&PL zijn namelijk 
‘nette jongens en meisjes, waar je 
zonder je zorgen te maken mee thuis 
kan komen’. Dhr. Cohlst zei vereerd 
te zijn met ‘de publieksprijs’, zoals hij 
het erelidmaatschap van de V.U.G.S. 
omschreef. Dhr. van der Vaart sloot 
zich hier in zijn betoog bij aan. Dhr. 
van der Vaart vertelde ook over zijn 
eigen ervaring als student, docent 
en onderwijsdirecteur. Daarnaast 
wilde hij de V.U.G.S. ook een aantal 
aanbevelingen doen, in een tijd van 
extensivering waar onderwijs het lijkt 
te verliezen van onderzoek en waar 
docenten en studenten steeds verder 
van elkaar af lijken te staan. Dhr. van 
der Vaart benadrukte dat de taak van 
de V.U.G.S. om namens de studenten 
met de docenten in gesprek te blijven, 
steeds belangrijker wordt. 
Beide heren hoopten dat zij in 
de toekomst ingeschakeld zullen 
worden om de V.U.G.S. te helpen 

waar nodig. Na de twee toespraken 
was het de beurt aan de voorzitter 
van de V.U.G.S., Floor, om de heren  
nog 'ns extra in het zonnetje te 
zetten. Zij overhandigde hen de 
officiële ereledenoorkonde en een 
bosje bloemen. Na een luid applaus 
van het publiek was het de hoogste 
tijd voor een borrel! Docenten, 
studenten en ereleden hebben nog 
gezellig nageborreld en geproost op 
de twee nieuwste ereleden die de 
vereniging rijk is!

Namens de ereledenwerkgroep,
Marianne de Beer
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Iris van Steenbergen

Tijdens de introductie 
konden  alle eerstejaars 
zich  inschrijven voor 
de breekweek. Súper 
leuk natuurlijk en  ik 
heb dit meteen gedaan. 
Gelukkig werd ik 
ingeloot en samen met 
nog 59 anderen vertrok 
ik op maandagavond 8 
november met de bus 
vanaf het Jaarbeursplein. Na een 
helse busreis van 15 uur, want o 
wat stonden die stoelen dicht op 
elkaar, kwamen we rond 11 uur aan 
in Auschwitz.  

Vrijwel meteen gingen we het 
museum binnen. We kregen allemaal 
een koptelefoon zodat we de gids 
goed konden volgen. Het voelde heel 
vreemd om door het kamp te lopen. 
Het idee dat hier zoveel mensen op 
zo'n gruwelijke manier zijn gestorven 
kwam bij mij toch wel harder aan dan 
verwacht. Op een gegeven moment 
kwamen we bijvoorbeeld langs een 
vitrine met daarachter een enorme 
hoeveelheid haar, dit was afgeschoren  
haar dat was gevonden op het kamp. 

Er werd verteld 
dat van dit 
haar zelfs 
kleding werd 
gemaakt. Ook 
was het heel 
raar om door 
een gaskamer 
te lopen en om 
te zien waar de 
mensen in het 
kamp sliepen. 
Dit zijn echt 

hele kleine bedjes met wat stro, daar 
sliepen ze dan met zeven  mensen. 

Aan het eind van de middag stapten 
we weer in de bus, op naar het hostel 
in Krakau. Daar aangekomen hebben 
we onze spullen naar de kamer 
gebracht en zijn we meteen de stad 
gaan verkennen. Aan het marktplein 
vonden we een restaurantje waar we 
lekker hebben gegeten. Rond 11 uur 
hadden we afgesproken met de rest 
van de groep om het nachtleven van 
Krakau onveilig te maken. De club 
waar we heen gingen zat net als de 
meeste clubs in Krakau in de kelder 
van het gebouw. Er waren allemaal 
kleine gangetjes en verschillende 
ruimtes. De drank was erg goedkoop 
en het was enorm gezellig.

Na op woensdagochtend lekker te 
hebben ontbeten kregen we een 
stadstour van een plaatselijke gids 
door de binnenstad van Krakau. 
Onze enthousiaste gids wist veel te 
vertellen over de stad, het was een 
mooie wandeling. Ook liepen we op 
een gegeven moment een berg op 
waar je een super mooi uitzicht over 
de stad had. ’s Middags gingen we 

Breekweek
Krakau & Auschwitz
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veldwerk doen. We werden opgedeeld 
in groepjes en kregen ieder een 
kaart van de stad, waarop één wijk 
was omlijnd. Deze wijk hebben wij 
bezocht en geobserveerd. Toen we 
allemaal weer terug waren ging 
iedereen de gevonden resultaten op 
een zo origineel mogelijke manier 
aan elkaar presenteren. Daarna 
hadden we vrije tijd en ben ik met 

een groepje gaan shoppen voor 
souvenirs voor het thuisfront.  In 
de avond gingen we met zijn allen 
eten. Het restaurant zag er van 
binnen mooi uit, het had een beetje 
een huiskamer idee. Jammer dat 
het eten niet lekker was. Na het 
eten zijn we teruggegaan naar het 
hostel waar we een groot deel van de 
avond op onze kamers hebben rond 
gehangen. Rond een uur of twaalf 
zijn we weer de stad in gegaan om 
lekker te dansen. 

Op donderdag kon je kiezen of 
je een bezoek aan de zoutmijnen 
bracht of dat je zelfstandig de stad 
in ging. Aangezien de zoutmijnen 
nog een eindje rijden waren en 
we de hele nacht nog in de bus 
moesten zitten besloot ik om de 
stad in te gaan. Het was die dag 
toevallig ook Bevrijdingsdag. Er was 
een optocht door de stad,  ik vond 
het leuk om te zien dat de militairen 
allemaal van die typische Oostblok 
uniformen aanhadden. We hebben 
deze dag ook de kerk bezocht en 
zijn met de metro naar de Joodse 
wijk gegaan. Toen we de synagoge 
ingingen moesten mannen ook echt 
een keppeltje op. Aan het einde van 
de middag kwamen alle zoutmijners 
terug. Van wat ik hoorde is ook dat 
heel erg mooi geweest. Vooral de 
balzaal die was uitgehakt in het zout 
was erg mooi.

En toen was het al weer avond en 
vertrokken we helaas alweer terug 
naar Nederland. Slapen in de bus ging 
na deze toch wel vermoeiende week 
een stuk beter dan op de heenweg. 
Voor ik het wist was het weer licht en 
waren we weer terug in Utrecht.

Breekweekcommissie 2009-2010
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Gala                      
'Sneeuw Bal'

Vincent Cornelissen, redactie

Op 2 december 2010 vond het gala 
‘Sneeuw Bal’ van de V.U.G.S. plaats, in 
samenwerking met studieverenigingen 
NWSV Helix (Natuurwetenschap en 
Innovatiemanagement) en U.S.F.W. 
Alcmaeon (Sociale Wetenschappen). De 
invulling van het thema werd een handje 
geholpen door de sneeuwbuien van de 
dagen daarvoor, waardoor iedereen 
tijdens hun tocht naar het Vechthuis het 
thema al letterlijk gevoeld had. De zaal 
was winters versierd en bij binnenkomst 
stond er een levensgrote sneeuwpop 
(van onsmeltbare sneeuw). Iedereen 
had zijn mooiste jurk en rokkostuum 
aangetrokken en iedereen had al snel 
het eerste drankje genuttigd en het 
eerste dansje gewaagd. Ondertussen 
kon het moment vereeuwigd worden, 
door op de kiek te gaan bij de 
professionele fotograaf. Hier werd dan 
ook dankbaar gebruikt van gemaakt. 

Alle dates zijn eerst 'mooi' met elkaar 
op de foto geweest, waarna de meesten 
helemaal los gingen en zich in de gekste 
posities lieten fotograferen. Ondertussen 
stond het Vechthuis afgeladen vol, met 
meer dan 300 man in hun mooiste outfit. 
De band '54' stond al te popelen om te 
spelen en nadat ze begonnen waren kwam 
de sfeer er pas echt goed in. Het eerste 
nummer was ‘Everybody needs somebody' 
van de Blues Brothers en hiermee was de 
toon gezet. Meezingers en swingnummers 
kwamen langs, en zeker na de pauze ging 
iedereen echt los. 300 man in galakledij 
los zien gaan op ‘Stil in Mij’; priceless. Er 
werd riant gebruik gemaakt van de gratis 
drankjes (bij de prijs inbegrepen) en aan 
het eind van de avond was iedereen 
voldaan, moegedanst en klaar om naar 
huis te gaan. De taxi's hebben die avond 
goed geboerd.

Al met al was de avond zeker een succes, 
in een onvergetelijke besneeuwde 
omgeving, zowel binnen als buiten.
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 Redactie

Dit jaar is jullie favoriete oikoscommissie 8   
man sterk, hieronder een voorstelrondje. 

Vincent Cornelissen (22, bestuur)
Omschrijf jezelf in een kruiswoordraadsel. 
Lekker, 7 letters.
Welk dier zou je voor één dag willen zijn?  
Vogel
Welk woord moet volgens jou uit de 
Nederlandse taal verdwijnen? Negatieve 
woorden die verder geen betekenis hebben, 
of okseltruitje (klinkt niet zo fris).
Lees je laatst ontvangen sms door (die je 
met ons wilt delen). Nouja, laten we niet 
alles delen.
Elmer van der Wel (19, 1ejaars)
Omschrijf jezelf in een kruiswoordraadsel. 
Laatste ... van je oma.
Noem een kleur en waarom? 
Mediumaquamarine, leuk om 100x achter 
elkaar ze zeggen!
Welk dier zou je voor één dag willen zijn?  
Een koala, want die hangen altijd stoned 
in een boom.
Vertel iets over jezelf wat nog niemand 
in deze groep weet. Ik ben eigenlijk een 
hippie.
Reinout van der Schalie (20, 2ejaars)
Omschrijf jezelf in een kruiswoordraadsel. 
Schaaldier dat zich richt op de V.U.G.S. en 
het nuttigen van gerstenat.
Welk dier zou je voor één dag willen zijn?  
Een vogel. Liefst een valk, dan wordt je 
niet zo snel opgegeten.
Vertel iets over jezelf wat nog niemand in 
deze groep weet. Volgens mij wisten jullie 
nog niet dat ik gek ben op olijven.
Noem een getal en waarom?  2, omdat ik 2 
keer op wintersport ga dit jaar. Jeej.
Anne Jop de Jong (21, 3ejaars)
Omschrijf jezelf in een kruiswoordraadsel. 
21 – horizontaal: Man, die houdt van 
Feyenoord, speciaalbier en rockmuziek.
In welke film had je wel de hoofdrol willen 
spelen? Een verfilming van het leven van 
Beau van Erven Dorens, de grootste tv-
presentator die Nederland ooit gekend 
heeft. Die film moet alleen nog gemaakt 
worden.
Welk dier zou je voor één dag willen zijn? 
Luiaard, beetje de hele dag in de boom 

rondhangen, lijkt me dikke prima.
Florian Langstraat (19, 2ejaars)
Omschrijf jezelf in een kruiswoordraadsel. 
Non- (voorv.)
Welk dier zou je voor één dag willen zijn? Een 
eendagsvlieg natuurlijk!
Vertel iets over jezelf wat nog niemand in deze 
groep weet. In non-nuchtere toestand schijn ik 
een expert te zijn in het imiteren van Samson 
en Gert…
Noem een getal en waarom?  0.05; dat hoef 
ik toch zeker niet uit te leggen?
Marleen van Alphen (19, 1ejaars)
Omschrijf jezelf in een kruiswoordraadsel. 
Dat ene meisje die als een crowdsurfer 
op een tapijtje door de zaal ging tijdens 
introductiekamp (7 letters).
Wanneer heb je voor het laatst nieuwe 
schoenen gekocht en waarom juist die? Best 
wel saai maar slippers voor op introductiekamp 
van mijn roeivereniging. Ik moest namelijk als 
gabber ‘verkleed’, dus ja dan zijn badslippers 
met sportsokken een pre, aangezien ik geen 
nikies kon regelen.
Lees je laatst ontvangen sms door (die je met 
ons wilt delen). ‘’Pippi is aan het bevallen nr 
3 is net geboren’’
Tara van den Ban (20, 3ejaars en 
voorzitter)
Omschrijf jezelf in een kruiswoordraadsel. 3-
opzij: Wijn is lekker, finca is beter (4 letters).
Welk dier zou je voor één dag willen zijn? Een 
beer, omdat zij een winterslaap houden. 
Lees je laatst ontvangen sms door (die je met 
ons wilt delen). ‘’Lap, ik heb een ballenbak op 
mn voet gehad. Resultaat: mooi blauw is niet 
lelijk. Het leven is geen krentenbol’’
Vertel iets over jezelf wat nog niemand in 
deze groep weet. Niemand weet nog dat ik 
waarschijnlijk ga werken bij de Havana.
Frank de Vries (22, 3ejaars)
Omschrijf jezelf in een kruiswoordraadsel. 
Koude munteenheid, 3 letters. (VdF).
Welk woord zou volgens jou uit de Nederlandse 
taal moeten verdwijnen?  Boterham. Leg jij 
maar 's uit waarom dat zo heet als je geen 
boter en ham lust. Zeeland. Nog zoiets. Het is 
land óf zee, niet allebei! 
Lees je laatst ontvangen sms voor (die je 
met ons wilt delen). Hey Frank! Je bent te 
laat voor het inleveren van je voorstelstukje, 
ik heb er eentje voor je gemaakt. Vind je dat 
goed? X Tara

De oikosredactie stelt zich voor
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Frank de Vries, redactie

We kennen het allemaal. Tijdens een gemiddelde studieweek moet je voor dinsdag 
een werkcollege voorbereiden, vrijdag een individuele opdracht inleveren, inlezen 
voor je hoorcolleges op maandag en donderdag en alsof dat nog niet genoeg is 
moet je verder werken aan je groepsrapport. Kortom, de nood om te produceren 
is hoog en de tijd is beperkt. Dus wat doet menig student met zijn spaarzame tijd? 
Inderdaad, niet studeren!
 In studentenjargon wordt dit fenomeen sinds enkele jaren ‘SOGgen’ 
genoemd. Volgens een algemene definitie betreft dit het vervullen van welke 
vervangende bezigheid dan ook om maar niet te hoeven studeren. De activiteit 
die vervolgens wordt ondernomen wordt liefkozend en niet geheel ontoepasselijk 
SOA (studie ontwijkende activiteit) genoemd. SOGgen is als begrip de laatste 
jaren wijdverspreid geraakt. Zo is er sinds 2006 zelfs een officiële ‘SOG-blog’, 
(www.soggen.nl) die bericht over verrassende nieuwsfeiten die relevant en/of 
interessant voor studenten zijn. Het doel van de weblog is om voor een stukje 
breinverfrissing te zorgen, zodat er weer vol goede moed verder gestudeerd kan 
worden.
 Nu is deze oikos natuurlijk niet bedoeld om je te onthouden van wat er moet 
gebeuren. Toch is de redactie van mening dat we niet zonder SOA’s kunnen, en veel 
verschillende universiteiten steunen ons in dit statement. Hun argument hiervoor 
is dat er het effectiefst gestudeerd wordt wanneer er tussen het studeren door ook 
pauzes worden ingelast (o.a. Erasmus Universiteit Rotterdam, RU Groningen en 
Universiteit Utrecht). SOG mag echter geen verspilling van kostbare tijd zijn, en 
het idee is dan ook: Waarom niet het leuke combineren met het nuttige? Daarom 
in dit oikos-seizoen het terugkerende deel verantwoord SOGgen. 

Om te beginnen hieronder een speciaal voor ons geografen en planologen opgesteld 
lijstje met verantwoorde SOA’s 
waar je nóg slimmer van wordt:

Zoek op Facebook:
- Brain buddies
- Geo challenge
- Name that place
- Traveler IQ challenge
- Travbuddy

Andere SOGsites:
- www.geosense.net
- www.sporcle.com – Geography
- www.tros.nl/timboektoe

!OPROEP OPROEP OPROEP!
Doen jouw medestudenten of docenten wel eens vreemde, domme en/of hilarische 
uitspraken? Schrijf ze op zodat je ze niet vergeet en mail ze vervolgens met 
vermelding van de context naar vugs@geo.uu.nl o.v.v. oikos - uitspraken. De leukste 
worden gepubliceerd in de  zomereditie van de oikos, in juni 2011.

Verantwoord soggen
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Nieuwjaars Geocafé - 5 januari 
Kom deze woensdag al je studiegenoten feliciteren met het nieuwe jaar op het 
Nieuwjaars Geocafé. Ondanks de eventuele goede voornemens die je hebt  voor 2011 
gaan we er toch weer lekker tegenaan in Café de Stadsgenoot. Neem je overgebleven 
coliebollen mee en drink gezellig een biertje!

Lezing Electorale Geografie - 13 januari 
De eerste lezing van de lezingencommissie: Electorale Geografie: hoe bepalen 
politieke partijen specifieke campagnestrategie, door Josse de Voogd (Groen Links). 
Om 18.30 kan er worden gegeten, de lezing begint om 19.15 uur. Het vindt plaats 
in de Cambridgebar.

V.U.G.S.-feest (nieuwe locatie) - 27 januari 
Het is weer tijd voor een V.U.G.S.-feest! Voor het eerst vindt het feest plaats op de 
nieuwe locatie (houd hiervoor de site in de gaten). Haal je dansschoenen uit de kast 
en zet je party-mode aan! De entree- en bierprijzen blijven (onder voorbehoud) 
hetzelfde. Op deze avond zal het thema van het V.U.G.S.-symposium bekend gemaakt 
worden! 

Eerstejaarsweekend – 25 februari
Op 25, 26 en 27 februari zal het Eerstejaarsweekend plaatsvinden, zoals altijd in het 
pittoreske Berkel -Enschot! Alle eerstejaars kunnen mee om gezellig een weekendje 
te borrelen, te feesten, spellen te doen en vooral te genieten! Houd de site in de 
gaten voor meer informatie!

V.U.G.S. Carrièredag – 15 maart
De jaarlijkse Carrièredag van de V.U.G.S. is bedoeld om de brug tussen studenten 
en het bedrijfsleven te overbruggen. Op deze dag krijgen carrièretijgers de kans om 
doormiddel van o.a. verschillende workshops op een laagdrempelige manier kennis te 
maken met bedrijven uit het vakgebied van SGPL, daarnaast vindt er een networkborrel 
plaats waar studenten en bedrijven een praatje kunnen maken, informatie in kunnen 
winnen en een drankje kunnen drinken. Hou de website in de gaten voor het volledige 
programma, deelnemende bedrijven en inschrijfmogelijkheden!

Aankondigingen

Colofon
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