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 Wat heeft het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) 
jou te bieden?
• Het KNAG vormt het belangrijkste netwerk voor geografen in Nederland
• Als KNAG-lid ontvang je 9 keer per jaar het kwaliteitstijdschrift Geografi e, 
 de actuele en toonaangevende informatiebron voor geografen in Nederland
• Toegang tot de website om de artikelen uit Geografi e te doorzoeken

Met het KNAG vind je de weg in de geografi e, voor nu en later. Maak van het KNAG 
ook jouw vereniging. Als student betaal je slechts € 33,50 per jaar voor het lid-
maatschap. Meer weten? Kijk op www.knag.nl, vul het onderstaande aanmeldings-
formulier in, bel (030) 7115 110 of kom langs op Kromme Nieuwegracht 66. 
Als welkomstcadeau ontvang je een populaire fi ets- of wandelgids uit de serie 
Geografi sche Routes of de Kleine Geografi e van Nederland of een t-shirt met ‘I love AK’. 
Wij zullen je met veel plezier begroeten.

Ja! Ik word lid van het KNAG tot wederopzegging 

(voor 1 november) en geef toestemming voor 

automatische afschrijving van het lidmaatschaps-

geld. Voor heel 2013 is dit € 33,50 (studententarief). 

Het lidmaatschap gaat in met het eerstvolgende 

nummer van Geografi e. Ik betaal alleen voor de 

resterende maanden van het kalenderjaar.

Ik ontvang als welkomstcadeau (keuze aankruisen): 

 Geografi sche Route:

 GR3 Wageningen/Doorwerth 

 GR5 100 jaar Wonen in Amsterdam

 GR6 Amsterdam De Pijp/Nieuw-Zuid

 GR7 A’dam Tuindorpen en buitenwijken

 GR8 Zaltbommel/Tiel

 GR9 Noordoostpolder

 GR10 Limburg Grensmaas

 Kleine Geografi e van Nederland

 T-shirt ‘I love AK’

  S   M  L  XL   XXL

  grijs (m)  groen (m)  blauw (v)

Achternaam m / v

Voorletter(s) 

Roepnaam Geboortedatum 

Titel(s) 

Adres 

Postcode/Plaats

Land 

Telefoon Telefoon mobiel 

E-mail 

Bank/gironummer   

Studie  

Instelling 

Studierichting 

Specialisatie(s)   

Jaar aanvang studie 

Studentnummer 

 Stuur dit aanmeldingsformulier – een kopie mag ook – in een gesloten envelop (postzegel niet nodig) 

naar KNAG, Antwoordnummer 1018, 3500 ZA Utrecht. Afgeven op Kromme Nieuwegracht 66 kan natuurlijk ook.
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Redactioneel
Voor jullie ligt niet alleen de eerste oikos van het jaar 2013, maar ook 
de eerste oikos van een gloednieuwe commissie! Deze wordt later in 
deze oikos geheel in stijl aan jullie voorgesteld. Deze oikos staat in het 
teken van nieuwe landen. Er zal aandacht worden besteed aan de vraag 
hoe je een nieuw land wordt, met enkele voorbeelden vanover de hele 
wereld. Ook kun je in deze oikos genieten van nieuwe rubriekjes, zoals 
een interview met een docent  met als titel 'docenten zijn ook mensen'. 
Daarnaast is een terugkerend verhaal van een buitenlandse student over 
zijn avonturen in Utrecht nieuw in de oikos.  
Heel veel leesplezier gewenst namens de nieuwe oikoscommissie!
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Iris van de Kerk

Lieve lezer,

Alle feestdagen zijn weer achter de 
rug en de wereld is nog niet ver-
gaan, dus we kunnen in 2013 met 
frisse moet van start gaan! Na de 
tentamens van eind januari zitten 
we al op de helft van dit collegejaar 
en kunnen we alweer even vakantie 
vieren en is het tijd voor de winter-
sportreis.

Het thema van deze oikos is bij uit-
stek geografisch, namelijk ‘nieuwe 
landen’. Nederlanders zijn goed in 
het maken van nieuw land, denk 
maar aan de Flevopolders of de 
tweede maasvlakte bij Rotterdam. 
Ook buiten ons koude kikkerlandje 
wordt er volop nieuw land opgespo-
ten. Nederlandse baggermaatschap-
pijen behoren tot de grootste ter 
wereld. In Dubai zijn er al palmen 
in zee verrezen en over een paar 
jaar kun je je eigen land kopen, 
want alle landen van de wereld 
worden nu opgespoten in zee. Leuk, 
zo’n eigen land, maar je hebt er 
ook een flinke bankrekening voor 
nodig. Nieuwe landen worden ook 
gevormd op bestaand land. Zo is 
bijvoorbeeld Soedan opgesplitst in 
twee landen en werd Zuid-Soedan 
in 2011 onafhankelijk. Grenzen zijn 
veranderlijk en sommige volkeren, 
zoals de Koerden en Palestijnen 
streven jarenlang naar een eigen 
land. Palestina was kort geleden 
nog in het nieuws omdat er tijdens 
de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties is toegestemd om 
Palestina de status van waarnemend 
niet-lid toe te kennen. Nu kan Pales-
tina toetreden tot VN-commissies en 

krijgt het toegang tot het Internationaal 
Gerechtshof in Den Haag. Ook in het ver-
leden zijn er nieuwe landen bijgekomen 
op de kaart. Denk hierbij aan Amerika 
ten tijde van de ontdekkingsreizigers, 
of gebieden die werden samengevoegd 
tot nieuwe landen, zoals de verschillende 
vorstendommen in het huidige Duitsland. 
Kortom: landsgrenzen zijn in beweging.

Deze oikos besteedt aandacht aan dit 
boeiende, geografische thema, maar 
ook aan afgelopen en komende activi-
teiten, met uiteraard de bijbehorende 
fotopagina in het midden van deze oikos. 
Nieuw is de rubriek waarin docenten aan 
het woord komen. Ook zo nieuwsgierig 
wat  Ilse van Liempt in haar vrije tijd 
doet? Je leest het op pagina 20. Tot slot 
is er ook aandacht voor studeren in het 
buitenland. Veel geografen zouden dit 
graag doen, maar hoe pak je dit aan? 
Veel leesplezier met de eerste oikos van 
2013!

Namens het XVIIIe V.U.G.S.-lustrum-
bestuur,

Met geografische groet,

Iris van de Kerk
Secretaris
 

Voorwoord, Kreten van het Bestuur
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Hoe word je een land?
Wat is het geheim?

ning heeft, is het goed.
Stap 2: zorg voor een regering. 
Ook een onafhankelijke overheid is 
belangrijk voor het nieuwe gebied. 
Fundamenteel voor een land is dat 
het goed bestuurd wordt, en al ben 
je zover dat je jouw gebied als land 
kan uitroepen, zonder regering staat 
het nergens en is jouw land onbe-
stuurbaar.

Stap 3: zorg voor mensen. Het 
is natuurlijk altijd handig als er ook 
mensen wonen in je land. Officieel 
is er geen minimumaantal inwoners 
dat een land moet hebben om aan 
de criteria van ‘land’ te voldoen, 
maar een voorwaarde is wel dat het 
gebied een permanente bevolking 
heeft. Gebieden zoals de Zuidpool, 
met vooral onderzoekers als (tijde-
lijke) bevolking, kunnen dus geen 
eigen soevereine staat worden. Mocht 
je geen mensen hebben wonen in je 
nieuwe land, zorg ervoor dat deze zo 
snel mogelijk komen! 

Stap 4: zorg voor een ambassade. 
Of in ieder geval, zorg ervoor dat je 

Een gebied kan niet zomaar een 
land worden: gelukkig maar, 
want stel je voor dat elk gebied 
op de wereld dat zou kunnen. Er 
zou teveel verwarring ontstaan 
in het nieuws en op de land-
kaart. Maar hoe word je dan wel 
een land?

Als eerste moeten we goed onder-
scheiden wat precies een land is. 
Er zijn talloze definities van ‘land’, 
variërend van ‘stuk aarde dat boven 
water uitsteekt’ tot ‘een regio of 
natie met een eigen cultuur en tra-
dities’. Wat men vooral bedoelt met 
een land is het synoniem voor een 
soevereine staat. Kort gezegd is een 
soevereine staat ‘een staat die niet 
afhankelijk is van een andere staat’, 
dat wil zeggen: als een gebied vol-
ledig eigenbestuur heeft en dus niet 
van bovenaf wordt bestuurd door 
een groter orgaan.
Maar hoe word je nou zo’n soeve-
reine staat? Hou dit stappenplan bij 
de hand en binnen no-time ben je 
president van je eigen rijk.

Stap 1: zorg voor een stuk 
land. Altijd handig als je een 
eigen land wil stichten: zorg 
voor een stuk land. Dit is één 
van de fundamentele voor-
waarden voor het stichten 
van het land, namelijk dat 
het land duidelijke grenzen 
heeft. Enige variatie is wel 
mogelijk: zoek een stuk 
Sahara op dat toch niemand 
gebruikt, of zorg ervoor dat 
Vlaanderen geen zin meer 
hebben in die Walen: als het 
gebied een duidelijke afbake-

Tim de Vries, redactie
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handelsrelaties kan opzetten met an-
dere staten. Een belangrijk deel van 
een land zijn, is het contact met de 
wereld hebben. In een tijd van mon-
dialisering is het bijna ondenkbaar 
om geen handel te hebben met het 
buitenland, laat staan om helemaal 
geen contact te hebben.

Deze vier stappen zorgen voor de 
basis van een land volgens de ‘decla-
rative theory’, ontwikkeld in het Zuid-
Amerika van de jaren 1930. Deze 
theorie, die vreemd genoeg alleen 
is erkend door Amerikaanse landen 
(maar langzamerhand meer erken-
ning krijgt), stelt dat een soevereine 
staat een staat is dat aan de vier 
bovenstaande punten voldoet. Wat 
een veelgehoorde kritiek is over de 
theorie is dat het gebied niet erkend 
hoeft te zijn door andere landen. Ge-
bieden die door weinig landen erkend 
worden, zouden dus een soevereine 
staat zijn, al is er veel tegenspraak. 
In de praktijk zou dit betekenen dat 
een gebied als Taiwan, dat aan deze 
vier eisen voldoet, een soevereine 
staat zou zijn, terwijl op dit moment 
maar 23 landen Taiwan erkennen.

Er is nog een andere theorie, de 
‘constitutive theory’. Deze stelt dat 
een staat pas een erkende staat is 
wanneer deze erkend wordt door de 
rest van de erkende staten. Als een 
nieuw land willen we het natuurlijk 

meteen goed doen: laten we meteen 
erkenning opeisen!

Om een erkend land te worden, 
kan men het best lid worden van de 
Verenigde Naties. Deze organisatie 
regelt mondiale zaken zoals het te-
rugdringen van armoede, maar ook 
mag een lidstaat stemmen over ver-
schillende voorstellen van mondiaal 
belang, zogenaamde resoluties. Alle 
door veel landen erkende staten zijn 
op dit moment lid van de Verenigde 
Naties. Maar hoe word je lid van de 
Verenigde Naties?

Stap 5: word een allemansvriend.
Als een land bij de Verenigde Naties 
wil, wat zou betekenen dat het zou 
worden erkend, moet de staat eerst 
langs de Veiligheidsraad komen. 
Deze veiligheidsraad is opgesteld uit 
vijftien lidstaten: vijf permanente 
lidstaten, namelijk de VS, China, 
Rusland, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk, en negen willekeurig 
gekozen lidstaten die twee jaar lid 
zijn. Wanneer een land lid wil wor-
den moet deze minstens negen van 
de vijftien stemmen krijgen: voor-
waarde is wel dat de vijf permanente 
lidstaten niet tegen mogen stemmen. 
Probeer dus geen ruzie te maken met 
één van deze landen. Het is niet slim 
om een stukje land van een perma-
nente lidstaat (of een vriendje van 
een permanente lidstaat) af te pak-

ken: dat komt later wel.

Stap 6: word lid van de 
Verenigde Naties. Wan-
neer je een goede diploma-
tieke betrekking hebt met 
de meeste landen kun je een 
applicatiebrief schrijven aan 
de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties, een functie 
die vergelijkbaar is met een 
president: het hoofd van de 
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Verenigde Naties. Wanneer deze sollici-
tatiebrief is goedgekeurd komt de eerste 
stemming: vijftien stemmen, negen zijn 
nodig voor de overwinning. Wanneer je 
deze stemming bent doorgekomen komt 
nog een laatste stap: de Verenigde Na-
ties gaan in de Algemene Vergadering, 
de vergadering voor alle 193 lidstaten, 
nog één keer stemmen: als 2/3 van de 
lidstaten voor stemt, wordt de resolutie 
aangenomen en is jouw land officieel 
lidstaat van de Verenigde Naties: je 
wordt erkend door een groot deel van 
de lidstaten en zelfs de staten die tegen 
hebben gestemd moeten rekening met je 
houden. Gefeliciteerd! Je mag nu ook de 
Algemene Vergadering bijwonen: resolu-
ties mogen worden ingediend, ook mag 
er gestemd worden op andere resoluties. 
Daarnaast is er de mogelijkheid dat je 
verkozen wordt in de Veiligheidsraad.

Natuurlijk lijkt het op papier allemaal 
makkelijker dan dat het in het echt is. 
Toch is het niet onmogelijk dat er nieuwe 
landen bijkomen. Sinds 1994 zijn er bij-
voorbeeld tien landen bij de Verenigde 
Naties gekomen. Maar één van deze 

landen, namelijk Zwitserland, was 
al een tijdje een volledig erkend 
land: er is dus hoop. Succes met 
het opzetten van je eigen land! 

Literatuur:
Van Dale: Middelgroot woorden-
boek Nederlands 
Wikipedia (Nederlands): “Land”, 
“Soevereiniteit”, “Soevereine 
staat”, “Verenigde Naties”.
Wikipedia (Engels): “Sovereign 
State”, “Sovereignty”, “Taiwan”, 
“United Nations”, “United Nations 
General Assembly observers”, “List 
of sovereign states”, “Member sta-
tes of the United Nations”.
http://www.lifeslittlemysteries.
com/1070-how-are-new-coun-
tries-established.html
http://www.cfr.org/sovereignty/
montevideo-convention-rights-
duties-states/p15897 
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Olie en religie in 
Soedan
Zuid vs. Noord

Lisan Berk, redactie

‘Rebellen doden 79 soldaten 
in Soedan – vrees voor oorlog 
groeit’, ‘Khartoum: alleen onder-
handelingen met Zuid-Soedan 
met kogels’en ‘Doden bij esca-
lerende gevechten grensgebied 
Soedan en Zuid-Soedan’ zijn en-
kele van de kopjes die het afge-
lopen jaar de toon voerden in de 
kranten over de situatie omtrent 
Zuid-Soedan. Zij omschrijven de 
situatie sinds de officiële onaf-
hankelijkheid, die op 9 juli 2011 
over de staat werd uitgeroepen. 
Deze onafhankelijkheid was dan 
wel een zegen, maar het leven in 
de nieuwe staat voldoet nog lang 
niet aan het beeld dat de vrij-
heidsstrijders voor ogen hadden. 

Het conflict tussen Soedan en Zuid-
Soedan valt terug te voeren tot de tijd 
van de koloniale overheersing door 
Groot-Brittannië, voor de onafhanke-
lijkheid van Soedan in 1956. Om het 
besturen makkelijker te maken was 
het land opgedeeld in noord en zuid.
Het overwegend Christelijke zuiden 
voelde zich benadeeld door het kolo-
niale beleid, wat de eerste aanzet gaf 
tot een diep gewortelde wrok jegens 
het Islamitische noorden van het 
land. Daarnaast vreesde het zuiden 
dat het noorden het land zou over-
heersen na de onafhankelijkheid van 
Soedan. Zodoende brak in 1955 de 
eerste Soedanese burgeroorlog uit. 
In de periode tussen 1955 en 1972 
wordt het politieke spel vooral ge-
speeld in het noorden van het land, 

van Generaal Abboud. Zijn militaire 
regime brengt economische ver-
betering in het noorden, maar laat 
het zuiden voornamelijk aan haar 
lot over. Daarnaast richt hij zich op 
islamisering van de staat, wat leidt 
tot veel ongenoegen in het zuiden. 
Uiteindelijk leidde dit tot zijn eigen 
aftreden. In 1969 wordt de tweede 
staatsgreep gepleegd door Kolonel 
Nimeiry. Als reactie op zijn regime 
verenigen verschillende rebellen-
groepen zich in de Southern Sudan 
LiberationMovement (SSLM). Om een 
vredesovereenkomst te bereiken wor-
den  uiteindelijk in 1972 de wapens 
neergelegd. Ondanks de demonstra-
ties en het geweld ging de eerste 
burgeroorlog er nog vredig aan toe 
in vergelijking met het conflict dat 
daarop volgde. 

In 1978 werd er olie ontdekt in het 
zuiden van Soedan. Onduidelijkheid 
over de exacte locatie van de grens 
tussen Noord- en Zuid-Soedan zorgde 
voor een geschil over de verdeling 
van de olieopbrengsten. In 1983 
escaleerde dit geschil en brak de 
tweede Soedanese burgeroorlog uit. 
Als reactie op een nieuwe golf van 
islamisering kwamen Zuid-Soedanese 
soldaten in opstand en vormden het 
Sudanese People LiberationArmy 
(SPLA). In het noorden vond er 
opnieuw een staatsgreep plaats en 
onder het leiderschap van Kolonel 
al-Bashir werden alle politieke par-
tijen verboden en werd de Sharia, 
de islamitische wetgeving, definitief 
ingevoerd. Het conflict bereikte een 
grotere schaal toen al-Bashir het Soe-
danese leger naar het zuiden stuurde 
en bijna het hele gebied veroverde. 
Het SPLA kreeg hierna namelijk de 
steun van het Westen en Rusland 
stond aan de kant van het noorden. 
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In de jaren die volgden verslechterde 
de situatie enorm. Dorpen werden 
vernietigd, de economie kreeg slagen 
te verduren en mensen kampten met 
voedseltekorten en hongersnood. 
Met de hulp van internationale par-
tijen gingen de SPLA en de regering 
in het noorden in 2003 eindelijk rond 
de tafel zitten, wat leidde tot een 
vredesakkoord in 2005. Afspraken 
werden gemaakt over het zelfbestuur 
van Zuid-Soedan en na een periode 
van 6 jaar leidde dit tot onafhanke-
lijkheid en de vredige creatie van een 
nieuwe staat in juli 2011. Ondanks 
de overeenstemming tussen Soedan 
en Zuid-Soedan over de onafhanke-
lijkheid van Zuid-Soedan sleepte het 
conflict in het jaar dat volgde voort. 
Betwiste landsgrenzen en olieop-
brengst zijn de twee grote struikel-
blokken op de weg naar definitieve 
vrede voor Soedan en Zuid-Soedan. 

Exact een jaar na onafhankelijk-
heid publiceert het NRC een artikel 
genaamd ‘Zuid-Soedan bestaat één 
jaar: vooral oorlog en fatalisme, 
na zo’n mooi begin’. Het artikel 
bespreekt de oorlogswaanzin en 
corruptie die een nieuw land zo snel 
naar de afgrond leiden. De afgelo-
pen maanden liepen de spanningen 
hoog op tussen beide landen, maar 
sinds vorige week worden eindelijk 
de eerste stappen gezet tot het im-
plementeren van de in september 
besproken oliedeal. De strijd om olie 
is sinds 1978 gestreden, maar het 
lijkt er op dat het einde nu dan toch 
in zich is. 
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Wist-je-datjes
Verkenning nieuwe landen
Fabian Kreulen, redactie

Er zijn genoeg voorbeelden van 
mensen die hebben geprobeerd 
hun eigen staat te stichten. In som-
mige gevallen is dit min of meer ge-
lukt. Dit artikel zal kort ingaan op 
enkele ministaatjes in deze wereld. 
Misschien zal het jullie als lezers 
wel inspireren om bijvoorbeeld van 
de Uithof een eigen staat te maken. 

Sealand:
Sealand staat in het Guinness book of 
world records als ‘het kleinste gebied 
dat de status van een natie opeist’. 
Het is opgericht in 1975 door prins 
Roy de eerste en zijn familie en ligt 
13 kilometer van de kust van Suffolk 
in Engeland. Sealand was voorheen 
een fort uit de Tweede Wereldoorlog, 
gelegen in internationale wateren, 
maar werd ingenomen door prins Roy 
in 1976, aanvankelijk om er zijn eigen 
radiostation te beginnen. Het land kent 
een roerige geschiedenis. Eén van de 
zwartste bladzijdes uit de geschiedenis 

van Sealand was de staatsgreep in 
1978 door de toenmalige premier 
van het land, Alexander Achenbach. 
Een groepje Nederlandse en Duitse 
huurlingen bestormden het fort met 
onder andere jetski’s, en namen de 
zoon van de prins in gijzeling. Ge-
lukkig wisten de troepen van prins 
Roy orde op zaken te stellen en werd 
Achenbach opgesloten wegens land-
verraad. Zodra Achenbach op vrije 
voeten kwam, richtte hij de ‘Sealand 
Rebel Government’ op in Duitsland, 
nog steeds in de veronderstelling 
dat hij de rechtmatige leider van het 
land is. Tegenwoordig heeft Sealand 
een eigen vlag, eigen postzegels, 
een volkslied en een munteenheid, 
net een echt land dus. Op al deze 
zaken pronkt het motto van het land 
“E Mare Libertas”, vrij vertaald: Uit 
de zee, vrijheid. Dit is tevens de 
titel van het volkslied. De naam 
van de munteenheid is simpelweg 
de Sealand Dollar, en is hetzelfde 



    
 11 

Thema: Nieuwe landen

oikos februari 2013

Thema: Nieuwe landen

oikos februari 2013

waard als de Amerikaanse Dollar.  
Prins Roy overleed helaas in oktober 
van dit jaar op 91 jarige leeftijd en hij 
werd opgevolgd door zijn zoon, Prins 
Regent Michael. Zijn zoon, Prins Royal 
James is zijn beoogde troonopvolger. 

Uzupis:
Uzupis is een wijk in de Litouwse 
hoofdstad Vilnius. De wijk stond altijd 
bekend om zijn artistieke, vrijge-
vochten inwoners en deze inwoners 
besloten dan ook om in 1997 de 
“Uzupio Respublika” op te richten. 
Voor het gemak hadden ze in de 
tussentijd een eigen vlag, een eigen 
munteenheid, een president, een stel 
ministers en een grondwet geregeld. 
Ook hebben ze een volkslied en een 
leger, bestaande uit een man of 11. 
De ‘nationale’ feestdag van de re-
publiek is op 1 april, de dag waarop 
ze hun onafhankelijkheid vieren. De 
grondwet van de republiek is op zijn 
minst apart te noemen. Deze grond-
wet staat in vijftien talen op grote 
plakkaten op een muur geplakt in één 
van de straten.  Eén van de artikelen 
luidt: “Iedereen heeft het recht om 
zijn verjaardag te vieren, maar dit 
hoeft niet” ook hebben honden het 
officiële recht om een hond te zijn en 

is iedere persoon binnen de grenzen 
verplicht om te lachen. 

Christiania
De vrijstad Christiana in Kopenhagen 
werd in 1970 gesticht door een paar 
hippies die toen net een militaire ka-
zerne hadden gekraakt. In het begin 
was de Deense regering hier niet blij 
mee, maar op een gegeven moment 
gingen ze het als een soort sociaal 
experiment zien. Nu vindt de regering 
het alleen nog maar erg omdat veel 
van de gebouwen in de weg staan en 
niet aan woningbouweisen voldoen, 
maar sinds wanneer maakt dat hippies 
uit? Een ander probleem is echter dat 
ze in Christiania denken dat ze vrij 
in drugs kunnen handelen, waardoor 
er soms ware drugsoorlogen gaande 
zijn waarbij Mexico in het niet valt. Er 
zijn bij verscheidene schietpartijen al 
een dode en gewonden gevallen. Dus 
wat dat betreft is het ook net een 
echt land. 

Zo zie je maar weer, ook kleine land-
jes hebben de lusten en de lasten die 
grote landen met zich meedragen. 
Vergeet dan ook niet de kans op 
staatsgrepen en drugsoorlogen, mocht 
je een landje willen stichten. 
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Carrièredag
Werken aan je toekomst!
Jaap-Willem Sjoukema

Hoewel de arbeidsmarkt rond-
uit slecht is, kon de V.U.G.S. 
op dinsdag 20 november een 
flink aantal bedrijven weer 
verwelkomen voor de jaarlijkse 
carrièredag! 

Ditmaal iets eerder in het jaar, 
zodat niet alle masterstudenten 
hun stage aan de kant hoefden te 
gooien om aan hun carrière kunnen 
werken. Maar ook voor andere stu-
denten was deze dag erg interes-
sant. Zo kan je je oriënteren waar 
je graag stage wilt lopen later en 
waar juist niet. Welk bedrijf past er 
bij jou? Uiteraard is het voor be-
ginnende bachelors ook een goede 
oriëntatie om inzicht krijgen waar 
ze terecht zouden kunnen komen 
met het brede vakgebied. 

De enthousiaste openingslezing 
van Tie Liebe over het nut van 
geografen in de praktijk, 
zorgde voor een energiek 
begin van de dag. Hoewel 
hij de modelmatigheid van 
de geografie, die sinds de 
jaren ’70 juist een stille 
dood gestorven is (aldus 
Ben de Pater, 1996), wel 
heel erg verheerlijkte en 
hoewel hij volgens de 
heren van Boswell Career 
Academy niet de vraag 
beantwoordde hoé je als 
jong geograaf of planoloog 
aan een baan komt, werd 
je van de lezing wel trots 
dat je een geograaf of 

planoloog bent.

Na een kopje koffie of thee en een 
koekje was het dan ook tijd om 
wat verder in het bedrijfsleven 
te duiken door middel van twee 
workshoprondes. De keuze was 
groot; Met Stadkwadraat kon je 
de planeconomie in duiken en 
jezelf als projectontwikkelaar ge-
dragen. Bij Erac kon je meer ken-
nis opdoen over het proces van 
Europese subsidies aanvragen en 
uitdelen ten behoeve van diverse 
interessante regionale projecten. 
Bij DTNP werd meer inzicht ver-
gaard over de stadseconomische 
kant en de ontwikkeling van detail-
handel- en horecagebieden. Bank 
Nederlandse Gemeenten liet zien 
hoe je als planoloog of geograaf 
terecht kan komen bij een bank en 
waarom dat ook erg nuttig is. De 
workshop van EyeOpenerWorks liet 
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de studenten hun ogen openen 
door dingen vanuit een ander 
perspectief te laten zien. Ten 
slotte demonstreerde Boswell 
Career Academy hoe je je als 
afgestudeerde kan profileren in 
het bedrijfsleven. Helaas  kwam 
projectontwikkelaar Bo-Ex niet 
opdagen omdat ze zich vergist 
hadden in de datum, gelukkig was 
er nog genoeg anders te kiezen. 
Tussen de workshops door over-
trof het Educatorium zich met een 
heerlijke lunch, waarbij iedereen 
zijn ervaringen kon delen van de 
afgelopen workshop.

Hoewel iedereen een andere dag 
met andere workshops had, was 
de rode draad van de dag helder 
merkbaar: namelijk pro-activiteit. 
Zoals gezegd gaat het namelijk 
niet helemaal goed in de ruimte-
lijke sector en door de economi-
sche crisis moeten bedrijven een 
stuk pro-actiever op zoek naar 
opdrachten en projecten. Maar 
ook als je bij een bedrijf wil gaan 

werken moet je zo’n pro-actieve 
houding aannemen. Trek de stoute 
schoenen aan en stuur een open 
sollicitatie. Wees enthousiast en 
ambitieus. Vraag op je stageplek 
niet aan je directe collega’s waar 
de koffieautomaat staat, maar aan 
een collega op de gang. Door dit 
soort kleine dingen kom je zelfver-
zekerder en pro-actiever over, iets 
wat bedrijven graag zien van een 
werknemer. 
De dag werd afgesloten met een 
gezellige borrel, waar ook nog 
kennisgemaakt kon worden met 
diverse bedrijven die hier een stand 
hadden.  Al met al was het een 
geslaagde dag waar men veel kon 
leren en in contact kon komen met 
het bedrijfsleven. Iets wat jammer 
genoeg toch nog altijd een onder-
belicht punt blijft tijdens de studie. 
Oh en neem die pro-actieve houding 
aan, hè!
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Sanne Douma, uitwisselingsstudent

Daar zit ik dan, in een hostel in 
Singapore, een stukje te schrij-
ven over mijn exchange in Hong 
Kong. Het is nu twee weken 
geleden dat ik mijn exchange 
semester heb afgerond en ik 
moet zeggen dat de tijd echt 
voorbij is gevlogen. Maar dat is 
ook niet zo gek: het semester 
duurde maar drie en een halve 
maand. 

Een exchange is naar mijn me-
ning de perfecte combinatie van 
zelfontplooiing en nieuwe dingen 
ondernemen. Ik koos voor Hong 
Kong omdat ik mezelf wilde onder-
dompelen in een andere cultuur en 
de meeste inwoners beheersen de 
Engelse taal. Wat ik zelf het leukst 
vond, is dat de vrienden die ik daar 
heb gemaakt van over de hele we-

reld komen. Ik heb daardoor meer 
geleerd over cultuurverschillen en 
daardoor heb ik ook meer geleerd 
over mezelf. De gebruiken die ik 
normaal acht, hoeven helemaal 
niet normaal te zijn in andere cul-
turen. Zo vond ik een keer dat een 
docent ontzettend over zichzelf zat 
op te scheppen en was ik verbaasd 
dat anderen vol bewondering naar 
hem aan het luisteren waren. 

Een ander groot verschil vond ik 
de studiementaliteit. In Hong Kong 
waren de meeste studenten gefo-
cust op het behalen van een A+. 
Dat betekent nachten doorhalen 
(om vervolgens in slaap te vallen 
tijdens het college) en een sociaal 
netwerk dat voornamelijk actief is 
op Facebook. In Nederland heb ik 
nooit zo’n competitie ervaren voor 
het behalen van het hoogste cijfer. 
Daarnaast vinden wij ontspanning 

Studeren in het buitenland
Studeren in Hong Kong

   Universiteit van Hong Kong
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belangrijk en willen we plezier heb-
ben in die dingen die we doen. In 
China daarentegen krijgen kinde-
ren op de lagere school vaak geen 
tijd om te spelen met vriendjes, 
maar moeten ze activiteiten on-
dernemen om de kans te vergroten 
om toegelaten te worden tot een 
vervolgopleiding. Ook wordt een 
studie of baan niet gekozen omdat 
het interessant of leuk is, maar om-
dat er geld mee te verdienen valt. 

Een ander groot verschil vond ik het 
transport. Het openbaar vervoer is 
erg goed geregeld in vergelijking 
tot wat ik gewend ben in Nederland. 
De metro is een snel en goedkoop 
en overal rijden bussen af en aan; 
zelfs op de meest uitgelegen gebie-
den. Het bezitten van een auto is 

dan ook bijzonder en het bezitten 
van een parkeerplaats is onbetaal-
baar voor de gemiddelde bewoner 
in Hong Kong. Je ziet daardoor al-
leen dure auto’s op de weg. 

Verder is het in Hong Kong altijd 
tien graden warmer dan in Neder-
land, waardoor veel studenten na 
het studeren een bezoekje brengen 
aan het strand. Natuurlijk hebben 
we ook veel andere leuke dingen 
gedaan als uitstapjes en feesten. 
Er is zoveel te doen in Hong Kong 
dat ik me er geen moment heb 
verveeld. Ik kan nog wel pagina’s 
vullen over mijn exchange, maar 
mijn belangrijkste boodschap voor 
de studenten die twijfelen over een 
exchange is: ga!
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there are also many things I miss, 
amongst them, like crossing the 
street no matter how and some other 
things I might better not write down 
here… I think the local police is now 
close to considering me as a dange-
rous criminal. Also the country is a 
little bit too flat, I would be pleased 
to see some hills, and considering 
the actual events I think it is pretty 
relevant to quote Bilbo Baggins: “I 
want to see the mountains again, the 
mountains, Gandalf!”.
  
Concerning the university, I was not 
disappointed at all. I think the most 
striking thing for a French student is 
that here everything works well and is 
not two thousand years old. Very effi-
cient infrastructures, very interesting 
courses. Another thing is that here 
there is more interaction between 
lecturers and students, a big place 
is given to the student in the course, 
which I think is very interesting, even 
if I felt it was sometimes hard to feel 
confident when you are surrounded 
by Dutch students, which are all very 
good at English.
  So, to sum up efficiently the whole 
Utrecht experience, I would only use 
one world: quality.

Joseph Pardé

Elke oikos volgen we het leven van 
een buitenlandse student die zijn 
of haar heil heeft gezocht in ons 
kleine koude kikkerlandje. Deze 
keer volgen we Joseph Pardé uit 
Parijs.

I arrived in Utrecht the first of Septem-
ber, to start a one semester Erasmus 
exchange program in geography. Why 
Utrecht? This is a very relevant ques-
tion, considering the fact that this city 
is absolutely not famous in France (let’s 
say it, nobody knows)… It was mostly 
because of the possibilities of mobility 
my university offered to me. As a third 
year geography student speaking a bit 
of franglish, Utrecht was one of my only 
possible destinations (officially I say to 
my friends I chose the Netherlands just 
for weed and prostitutes). I noticed it 
was a very good university, so I seized 
my chance, and here I am!
  
Concerning the city, I absolutely loved 
it at the first sight… wait, no, the dis-
gusting train station and the shopping 
mall were not that good for a begin-
ning… but anyway, apart from that, I 
felt very pleasant to walk through the 
centre. I found some of the nicest bars I 
have seen, and you can reach any shop 
you want very easily. All in all, I think 
it is just one of the nicest cities I have 
seen. In the end, I am not especially 
happy to leave the place in February. 
  It was by the way my very first time 
in the Netherlands. It is really pleasant 
to always move by bike. There are a lot 
of things that I enjoy here! Of course 

Studeren in Nederland
Franse avonturen in Utrecht
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Nederland waren doorgereisd naar En-
geland. Dat onderzoek verrichte ik aan 
Sussex University in Brighton, maar ik 
woonde in Londen. Een geweldige stad 
en we gaan er nog regelmatig naar te-
rug. En toen ben ik weer in Nederland 
gaan solliciteren en ben ik aangeno-
men in Utrecht. Ik vind het heel leuk 
om weer terug te zijn in Utrecht, maar 
woon nog steeds in Amsterdam!”

Een avontuurlijke loopbaan! Maar nu 
niet langer bewonderend stilstaan bij 
deze droomcarrière, door naar de pran-
gende vragen: Hoe was Ilse van Liempt 
als student?

Ilse van Liempt, oud-student: 
“Ik woonde het eerste jaar in Lombok, 
maar ben al snel verhuisd naar Am-
sterdam, omdat ik vond dat daar meer 
gebeurde. Ik was na mijn middelbare 
school een jaar in Parijs als au pair 
en miste de grote stad. Tijdens mijn 
studie sociale geografie in Utrecht heb 
ik een aantal bijvakken in Amsterdam 
gevolgd, met name op het gebied van 
kwalitatief onderzoek. Verder was ik 
was actief bij EGEA, en ging met veel 
reisjes mee. Bij EGEA heb ik ook mijn 
huidige partner ontmoet. Ik ben ook 
Erasmus studente geweest in Sevilla 
waar ik Spaans (en heel veel andere 
dingen) heb geleerd. 
Wat betreft mijn studiekeuze twijfelde 
ik altijd over geografie, psychologie, 
sociologie en antropologie. Achteraf 
denk ik dat het zelfde soort onderzoek 
had kunnen doen als ik de andere op-
leidingen had gekozen, maar zonder 
die geografische blik. Ik heb tijdens de 
studie excursies altijd heel leuk gevon-
den om met je eigen ogen te zien waar 
het in de boeken over gaat.” 

Linde Jehee, redactie

Collegejaar 2012-2013 begon voor 
bachelors SGPL met een nieuw 
vak: Kwalitatieve onderzoeksme-
thoden. Maar niet alleen de focus 
op kwalitatief onderzoek was een 
verandering, de hoofddocent was 
zelf een nieuw gezicht bij geowe-
tenschappen. Hoog tijd om kennis 
te maken en deze docente beter 
te leren kennen als professionele 
geograaf, als oud-student én als 
reiziger. 

Dr. I.C. van Liempt, geograaf: 
“Ik ben opgegroeid in Leiden en heb 
hier aan de Universiteit gestudeerd, 
stadsgeografie.
Een vak waar ik warme herinneringen 
aan heb, is tussen kunst en kitsch van 
Irina van Aalst (tegenwoordig heet dat 
creatieve stad). Voor dat vak moesten 
we de straat op en leerde ik veel over 
kwalitatieve onderzoeksmethoden.
Na mijn studie heb ik een jaar gewerkt 
voor de gemeente Amsterdam bij de 
afdeling Ruimtelijke Ordening, maar 
ik voelde al snel dat dat niet mijn plek 
was. Ik wilde terug naar de universiteit, 
me meer inhoudelijk verdiepen. Ik heb 
toen gesolliciteerd op een promotie-
plek bij het Instituut voor Migratie en 
Etnische Studies (IMES). Mijn promo-
tieonderzoek ging over de impact die 
mensensmokkelaars hebben op het 
verloop van het migratieproces naar 
Nederland. Ik keek naar migranten uit 
Irak, de Hoorn van Afrika en de voor-
malige Sovjet Unie. 
Na mijn promotieonderzoek heb ik 
twee jaar in Engeland gewerkt aan een 
onderzoek onder Somaliërs die vanuit 

Docenten zijn ook mensen
Dr. I.C. van Liempt
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Die geografische blik, daar kunnen ook 
huidige studenten sociale geografie 
over meepraten. Na op excursie te 
zijn geweest met Actuele Ruimtelijke 
vraagstukken van Europa kan die bril 
bijna niet meer af! Maar hoe doet van 
Liempt dat dan op vakantie?

Van Liempt, reiziger:  
“Drie jaar geleden was ik voor het eerst 
in New York en daar dacht ik, wow, hier 
had ik veel eerder heen moeten gaan. 
Alles wat ik tijdens mijn opleiding so-
ciale geografie heb geleerd kun je hier 
gewoon op straat zien. Veel van mijn 
vrienden en familie vinden het altijd 
apart hoe ik en mijn partner steden be-
zoeken: wij gaan meestal meteen naar 

de achterstandswijken en de afgelegen 
plekken in plaats van de toeristische 
trekpleisters te bezoeken. Dat heeft 
denk ik met onze geografische achter-
grond te maken. In New York bezochten 
we eerst Brooklyn, Queens, the Bronx 
en pas de laatste dagen waren we op 
Manhattan, dat is niet echt typisch 
toeristen gedrag.
New York was denk ik mijn favoriete 
bestemming, daarna Vancouver. Ik 
heb vooral veel in Europa gereisd en 
ga regelmatig op stedentrip.”

Ben jij net zo enthousiast (geworden) 
als geograaf/student/reiziger van 
Liempt over kwalitatief onderzoek 
doen? Volg dan volgend jaar in blok één 
het vak KOM! 



Eileen Buiting & Madeleen Graafland, 
Redactie

Na alle geweldige verhalen van 
voorgaande jaren van onze men-
torpapa’s en -mama’s was het 9 
november eindelijk zover. Op een 
doodnormale vrijdagmiddag, na 
het laatste tentamen van de eer-
ste periode, vertrokken we met 
een bus vol sjaars richting Gent. 
Deze middeleeuwse stad is dé 
bestemming voor een weekendje 
bijkomen, culturele hoogtepun-
ten en feestjes. 

Om 18.00 uur was het tijd om te ver-
trekken. Achter zaten de Sjaars die 
brulden, in het midden zaten zij die 
graag wilden slapen. Voorin zaten de 
kwistenbiebels  van de Breekweek-
cie, die zo nu eens door de microfoon 
schreeuwden, dan weer rondgingen 
met vragenlijstjes omtrent eten.

Na een lange reis, kwamen we eerder 
dan verwacht aan bij het hostel, die 
de nobele naam “De Draecke” droeg. 
Rond half elf, normaliter bedtijd, 
werd de groep opgesplitst voor een 
kroegentocht. Bas, Frank, Jurjen, 
Martijn en Thomas leidden ons door 
de studentenstad, met haar vele 
kroegen en uitgestrekte waterwegen. 
De eerste speciaalbiertjes werden 
geproefd en jolig werden de eerste 
dansjes gedaan. Toen we na de 
kroegentocht gezamenlijk uitgingen 
in de Filosoof was het dan ook een 
groot feest. Achteraf gezien was het 
misschien verstandiger geweest om  
na een tijdje naar bed te gaan, maar 
daarvoor was het te gezellig!

Na dat nachtelijke avontuur zat 
uiteraard niemand te wachten op 
het vroege opstaan de volgende 
ochtend: 8.30 uur was het tijd voor 
Thomas om langs de kamers te ko-
men met de megafoon.

Tot 9.30 uur was de ontbijthoek open. 
Zo’n vroege sluitingstijd resulteerde 
in een lage opkomst met uiteindelijk 
hongerige sjaars tegen lunchtijd. Zij 
moesten nog een tijdje zonder eten, 
want om 10.30 begon de rondleiding 
door het tsjole  centrum. Enthousi-
aste rasechte Gentenaren wezen ons 
de weg langs de Sint Michielsbrug 
en de Sint-Niklaaskerk. Het Klein 
Begijnhof passeerde de revue. Na 
de rondleiding was het ieder voor 
zich en was het tijd om te lunchen. 
De mensen die het ontbijt hadden 
gemist, konden zich nu diekedelven !

Rond 14.15 uur moesten we verza-
melen op de Korenmarkt, want we 
gingen naar het stadsmuseum. Zig-
zaggend door de mooie authentieke 

Breekweek Gent
Eerstejaars op reis

22

Activiteiten en Commissies

oikos februari 2013



straatjes bereikten we dit mu-
seum, wat zonder de begeleiding 
niet was gelukt; net een doolhof, 
deze stad. Het stadsmuseum 
was een indrukwekkend gebouw 
waarbij moderne strakke ele-
menten van glas gecombineerd 
werden met oude middeleeuwse 
overblijfselen. In de introductie-
zaal vond je een enorme lucht-
foto op de vloer met daarbij een 
maquette van het centrum van 
Gent. Verder werd het verhaal 
van de stad verteld aan de hand 
van geschiedenis stukken.

Tot het diner hadden we tijd voor 
een momentje ‘rust’. Een biertje 
op het terras (want wijn, dat kan 
natuurlijk niet in Gent), een bier-

tje in de kamer, een biertje ergens 
anders, dat was hoe de meeste 
sjaars hun vrije tijd besteedden. 
’s Avonds gingen we uit eten bij 
de Witte Leeuw. Waterzooi of een 
andere traditionele Gentse maal-
tijd werd volop geboefd .

Vervolgens was er vrije tijd om 
te slapen of alvast een biertje te 
pakken voordat het feest weder-
om losbarstte. Ditmaal werd club/
kroeg Cuba Libre door V.U.G.S.’ers 
gevuld. Daar vonden de sjaars het 
Lloret de Mar van het noorden. 

Met bier van 1,10 en goedkope 
cocktails kon iedereen vol pas-
sie de Disco Pogo meedansen. 
Halverwege de avond werden we 
verblijd met meer ruimte, want 
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het achtergedeelte van Cuba Libre 
ging open. Met veel verschillende 
platforms en indrukwekkende 
lichtshows was dit de perfecte 
dansomgeving. Ook deze zaal 
werd ontgroend met Disco Pogo 
à la V.U.G.S.

De volgende ochtend had de 
Breekweekcie een aangename 
verrassing voor ons: wederom 
werden we tegen 8.30 uur ver-
zocht om ons bed te verlaten. 
Zo’n leuke reis moet natuurlijk 
ook leerzaam zijn. De inhoudelijke 
kant van deze trip kwam naar 
voren in de vorm van veldwerk. 
Gent was in meerdere delen op-
gesplitst. Van deze verschillende 
buurten moesten we een SWOT-
analyse maken. Uiteraard waren 
alle buurten uitgedeeld, behalve 
die, die het dichtst bij het hostel 
waren. Na de buurtbezoekjes werd 
alles op hilarische wijze gepre-
senteerd.

Na het veldwerk was er een bier-
proeverij in het hostel zelf. West-
malle Trippel, La Chouffe en an-

dere bijzondere bieren waren te gast. 
Met rode wangen, licht aangeschoten 
en extreem knuffelig vertrokken we 
weer naar Nederland, ons koude 
kikkerlandje. Om 20.30 uur waren 
we na een lang, uitputtend weekend 
toch eindelijk weer op de Uithof.

Het weekend was echt top. We heb-
ben veel gezien, gedaan en genoten. 
De Breekweekcie heeft ons goed de 
weg gewezen, waardoor Gent voor 
ons voor herhaling vatbaar is. Er 
was ruimte voor zowel serieuze als 
voor gekke dingen, kortom: een zeer 
geslaagd weekend.
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Pooltoernooi

Fabian Kreulen, redactie

Hoewel ik het poolvermogen heb van 
een doorweekt bierviltje, waagde ik 
mij 22 november toch aan het stoten 
van een balletje tijdens het jaarlijkse 
pooltoernooi, dat plaatsvond in de 
Smith&Jones. Helaas voor Maarten, 
die blijkbaar was vergeten dat ik er 
niks van kan, zat hij bij mij in het 
team. Na lang wikken en wegen 
besloten we als teamnaam voor ‘de 
jazzpolitie’ te gaan, maar dit is irre-
levant voor het verdere verloop van 
het verhaal en die informatie kunt 
u als lezer dan ook direct vergeten. 
Tijdens het inspelen werd het mij 
gelijk duidelijk dat we hier niet wa-
ren gekomen om te knikkeren. Het 
regende angstzweet toen we onze te-
genstanders zonder blikken of blozen 
vakkundig de pomerans tegen het 
alom bekende witte balletje zagen 
tikken. Na een paar bemoedigende 
pilsjes moesten we er helaas toch 
aan geloven. We zaten dan ook in 

een erg lastige poule. Hoe lastig 
deze poule was bleek wel tijdens 
de finale, die gewonnen werd door 
poulegenoten Bert en Henrieke 
(pseudoniemen van Thomas en 
Matthijs), die de prijs met trots in 
ontvangst namen. Het veroveren 
van deze bokaal ging echter niet 
zonder slag of ‘stoot’. Er moest ge-
wonnen worden van een geduchte 
tegenstander. Het leek bijna uit te 
lopen op een impasse, toen alleen 
het zwarte balletje nog niet in één 
van de pockets was verdwenen. 
De laatste stoot stond op naam 
van Gijs den Besten, die de zwarte 
bal in de juiste pocket deed ver-
dwijnen, niet wetende dat aan de 
andere kant van de tafel het witte 
balletje in een ander gat verdween. 
Dit werd de onfortuinlijke kroeg-
sporter pas duidelijk toen hij zijn 
tegenstanders een vreugdedansje 
zag maken. Het spel was uit en de 
winnaar was bekend. Na een paar 
pilsjes vertrokken de deelnemers 
en toeschouwers dan ook huis-
waarts na een enerverende avond.
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Linde Jehee, redactie

26 november was het zo ver: de 
eerste lezing door de Lezingen-
commissie 2012-2013! Aangezien 
de lijfspreuk van de commissie 
Lezingen On The Edge is, werd 
gekozen voor een spreker die met 
zijn promoveren veel opschud-
ding veroorzaakte: Hans Jeekel. 
Zijn proefschrift handelde over 
de autoafhankelijke samenleving, 
en over dat onderwerp kwam 
hij in de Cambridgebar spreken. 

Zoals op de poster aangekondigd 
was er voor alle aanwezigen weer de 
mogelijkheid om gratis mee te eten. 
De pastasalade werd goed ontvan-
gen, en ging bijna schoon op door 
enkele enthousiastelingen die voor 
een vierde portie kwamen. Toen ook 
zij uitgegeten waren, kon de lezing 
beginnen.  Hans Jeekel werd met ap-
plaus ontvangen na voorbeeldig te zijn 
geïntroduceerd. Na een kort overzicht 
van zijn carriere (werkte onder andere 
voor Rijkswaterstaat en zat voor als 
kamerlid voor D66 in de Tweede Ka-
mer), vertelde meneer Jeekel dat wij 
studenten NIET behoorden tot de au-
toafhankelijke samenleving. Maar het 
feit dat de aanwezigen dus niet het on-
derwerp waren van de lezing, maakte 
wat volgde niet minder interessant! 

De kern van de lezing was dat hard-
werkende Nederlanders, gezinnen 
en oudjes zijn autoafhankelijk om 
verschillende redenen. Taken moeten 
worden gecombineerd binnen strenge 
tijdschema’s, risico’s in de openbare 
ruimte en op de weg worden liever 
gemeden, het streven naar gemak en 
comfort,  het ontbreken van ethiek over 

Lezing november
De auto-afhankelijke samenleving

mobiliteit en de macht der gewoonte.
Het probleem van deze autoafhan-
kelijkheid is tweeledig: Ten eerste 
wordt het verbruik van fossiele 
brandstoffen steeds meer een pro-
bleem door oprakende voorraden en 
een steeds verder aangetast milieu. 
Maar daarnaast heeft het ook invloed 
op de samenleving. Tijdschaarste en 
de daarmee toenemende noodzaak 
tot flexibiliteit in de samenleving 
is een voorbeeld. Daarnaast is het 
door het toegenomen autogebruik 
ook gemakkelijker geworden om de 
angst voor spontane ontmoetingen 
in de openbare ruimte te ontlopen.
Deze veranderingen in de samenle-
ving leiden weer tot een veranderend 
ruimtelijk patroon. Openbare ruimten 
worden plekken voor de armen in 
de samenleving, omdat die ruimtes 
door autobezitters worden gemeden. 
Daarnaast vermindert het idee dat de 
wijk het focuspunt is van gezamen-
lijke ervaringen. Daarmee worden 
vraagtekens geplaatst bij de aanpak 
van de zogenaamde prachtwijken. 

Zoals Hans Jeekel zo mooi conclu-
deerde: “Het steeds autoafhankelijker 
worden van de samenleving heeft 
onbedoeld de contouren van een ex-
treem liberaal project, waarbij het de 
vraag is of een samenleving die hieruit 
groeit wel voldoende veerkracht en 
robuustheid kent om moeilijke om-
standigheden met elkaar te kunnen 
weerstaan en overwinnen!”Na deze 
leerzame oratie werd Hans Jeekel door 
de aanwezigen bedankt door luid te 
applaudisseren, en na overhandiging 
van een fraai verpakte fles (waarvan 
de inhoud zich laat raden), kwam de 
avond tot een goed einde aan de bar. 
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Eileen Buiting, redactie

Dinsdagochtend 27 november 
was het tijd om ons klaar te maken 
voor de eerste Binex van de nieu-
we commissie. Ditmaal ging de 
reis richting Amsterdam. Met als 
thema ‘Amsterdam op de schop’ 
zijn we op zoek gegaan naar op-
vallende nieuwe ontwikkelingen 
in onze bruisende hoofdstad.
 
Het ochtendprogramma bestond uit 
een bezoek aan de Noord/Zuid lijn. 
In het voorlichtingscentrum bij het 
centraal station kregen we een uitleg 
over de aanleg van de veelbesproken 
metrolijn aan de hand van maquet-
tes in de expositieruimte. Hier werd 
uitgebreid uitgelegd op welke manier 
de tunnels gegraven worden en hoe 
de stations onder de grond worden 
aangelegd. Naast dit technische 
verhaal mochten we ook in levende 
lijve waarnemen wat er precies onder 
de grond gebeurt. Gehuld 
in knalgele regenlaarzen, 
hesjes en een helm gin-
gen we de bouwput in. 
Hier konden we zien hoe 
de toekomstige halte on-
der het centraal station 
nog in de steigers staat. 
Ondanks dat je nu vooral 
modder, hout en stenen pa-
len ziet, staat hier over een 
paar jaar een nieuw station 
waar de Noord/Zuid lijn 
daadwerkelijk langs rijdt.
 
Na een korte lunchpauze 
staken we met een veer-
pondje het IJ over naar de 
NDSM-werf in Amsterdam 

Noord. Hier kregen we een rondlei-
ding over het bedrijventerrein, dat 
inmiddels is ontwikkeld tot creatieve 
community. We bezochten een oude 
loods waar tegenwoordig verschil-
lende creatieve en commerciële 
bedrijven zijn gevestigd. Deze bij-
zondere ontwikkeling zorgt ervoor 
dat het terrein ook voor grote be-
drijven aantrekkelijk wordt. Zo zijn 
hoofdkantoren van onder andere 
HEMA en IDTV op de werf gekomen. 
Door het mooie zonlicht kwamen de 
bijzondere architectonische hoog-
standjes van het gebied nog beter 
naar voren. Als afsluiter stond er nog 
een heerlijk diner op het programma 
en werden er nog verschillende bier-
tjes genuttigd in een schattig Am-
sterdams kroegje. De eerste Binex 
van dit college jaar was verrassend 
leerzaam en gezellig. De volgende 
Binex op 19 februari 2013 staat dan 
ook alweer genoteerd in de agenda!

Binex 
Amsterdam op de schop!
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Lisan Berk, redactie

Op 28 november 2012 was het 
tijd voor het eerste sjaarsfeest 
sinds de introductie. Alle gebrui-
kelijke superhelden verzamelden 
zich om 10 uur ’s avond in het 
K-sjot. Roodkapje, Harry Pot-
ter, Super Mario, een pinguïn, ze 
waren er bijna allemaal. En toen 
de Kerstman arriveerde kon het 
pas echt beginnen. Ze hadden 
één missie, keihard feesten. En 
dat is wel gelukt. 

Het was een druk bezocht feest en 
de dansvloer was goed gevuld, zo-
wel met eerstejaars als een hoop 
ouderejaars. Alle Supermans, Spi-
dermans en Batmans (eigenlijk alles 
met man.. en natuurlijk ook woman) 
stonden flink te hossen op de beats. 
Halverwege de avond werd er even 
wat ruimte gemaakt voor Keetie, de 
voorzitter van de supersjaars (aka 
Eerstejaarsraad), zodat de oude 

Eerstejaarsraad haar taken door kon 
geven aan de nieuwe lichting. Dit 
gebeurde heel symbolisch door het 
adten van een pak karnemelk, Keetie 
bracht het er goed vanaf. Ongeveer 
op hetzelfde moment moesten haar 
mede-supersjaars ook een proef 
doorstaan. De oude Eerstejaarsraad 
had stiekem een barovername beraad 
en kwam op dat moment in actie. Er 
werd dapper gestreden door beide 
partijen. Alle supersjaars stonden 
achter de bar en verdedigden hun 
terrein met passie. Er werd hier en 
daar wat bier ontvreemd en sommige 
strijders liepen wat schrammen op, 
maar alle betrokkenen hebben het 
er heelhuids vanaf gebracht. Daarna 
stroomde de dansvloer weer vol en 
werd er gefeest tot in de vroege 
uurtjes. Al met al was het een zeer 
geslaagde avond!

Sjaarsfeest
From zero to hero28
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Owattenaait
Gotta win 'em all!

V.U.G.S.-team in de finale: de Slis-
ser Sisters. Deze sporters wisten 
zich ondanks de vele litertjes bier 
die zij binnen hakte toch staande te 
houden tijdens de extra volleybal 
en voetalwedstrijdjes in de kwart- 
en halve finale. Voor de finale had 
de commissie iets heel anders 
bedacht. Een spel waar niet alleen 
doelgerichtheid belangrijk is, maar 
waarin ook coördinatie en oplet-
tendheid een grote rol speelde. Het 
doel van het spel was om de arm 
van je medespeler vast te houden 
en allebei een andere kant uit te 
kijken, daarna moest je samen om 
verschillende paaltjes slalommen 
om uiteindelijk bij een commissielid 
uit te komen die een pokémon gere-
lateerde vraag stelde, deze moest je 
beantwoorden en alleen dan kreeg 
je de bal mee om een doelpunt 
te kunnen maken in de korf. Een 
uitstekend spel dus voor een stel 
aangeschoten V.U.G.S.’ers… Toch 
verloren de Slisser Sisters helaas 
uiteindelijk nipt de finale van een 
team van A-Eskwadraat. Volgend 
jaar weer een  nieuwe nacht en 
nieuwe kansen!

Jessy Oosterbosch, redactie

Na vorig jaar net de kampioens-
beker hebben te ontlopen, was 
er dit jaar weer voldoende po-
tentie binnen de V.U.G.S. om die 
felbegeerde beker in de wacht te 
slepen van dit nachtelijke sport-
evenement.

Vele teams hadden zich vol en-
thousiasme voor dit sportfestijn 
aangemeld, waardoor we zelfs meer 
teams konden laten meespelen 
dan normaal. Want onder invloed 
sporten… daar schijnen V.U.G.S.’ers 
vrij goed in te zijn. Op 6 december 
begonnen de V.U.G.S.-teams dan 
ook vol goede moed en met de no-
dige biertjes achter de kiezen aan 
het nachtelijke sportevenement. De 
teams moesten zich bewijzen door 
verschillende sporten zoals volleybal, 
voetbal en basketbal. Het thema was 
dit jaar een jeugdsentiment van ons 
allemaal, namelijk: Pokémon o.d.z. 
GOTTA WIN ‘EM ALL! En vele teams 
kwamen dan ook als hun favoriete 
pokémon opdagen, zoals pikachu en 
jigglypuff. Sommige teams waren 
tijdens deze nacht meer bezig met 
bier catchen dan die beker, maar er 
waren ook nog voldoende teams 
over die wel een balletje in het 
doel konden schoppen.

De V.U.G.S. deed het dit jaar 
weer erg goed tijdens owwat-
tenaait. Net als vorig jaar was 
er weer een overweldigend 
aantal teams in de kwart- en 
halve finales terecht geko-
men. Uiteindelijk kwam er één 
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Geocafé december
Sinterklaas op bezoek

Na een poosje vond de Sint het mooi 
geweest en riep hij iedereen tot de 
orde. Niet alle V.U.G.S.’ers hadden 
zich namelijk voorbeeldig gedragen. 
Escalaties met reunistenreünisten, 
overdadige alcoholconsumptie en 
andere vormen van schaamteloos 
genotzucht werden sterk afgekeurd 
door de Sint. Daarnaast was hij ver-
heugd dat er enkele nieuwe relaties 
opbloeiden binnen de vereniging, het 
was dus niet alleen maar kommer en 
kwel. Natuurlijk moest de goedhei-
ligman nog aan meer adressen een 
bezoekje brengen, dus toen de show 
was afgelopen en men zin kreeg om 
de borrel in hoger tempo voort te zet-
ten ging de Sint er weer vandoor. Erg 
veel effect leken de strenge woorden 
niet te hebben gehad op de aanwe-
zigen, want er werden weer flink wat 
biertjes getapt op deze avond, maar 
inmiddels is zelfs Sinterklaas dit waar-
schijnlijk wel gewend van de V.U.G.S. 
en het kwam de sfeer dan ook alleen 
maar ten goede.

Sven Beekers, redactie

Dit jaar was 5 decemeber toe-
vallig de eerste woensdag van 
de maand, de perfecte dag 
voor een Sinterklaasgeoca-
fé dus! Hoewel de opkomst 
niet ongeëvenaard hoog was, 
werd er weer goed gelachen op 
deze avond waarop de fratsen 
van een aantal welbekende 
V.U.G.S.’ers door Sinterklaas 
aan de kaak werden gesteld. 

De Sint was wat verlaat door de 
drukte van pakjesavond maar kon 
eenmaal aangekomen op een warm 
welkom rekenen van de aanwezige 
V.U.G.S.’ers. Al mompelend liep 
hij naar zijn kruk terwijl hij werd 
toegezongen.  Al  snel bleek dat de 
beste man, die al honderden jaren 
oud is, zeker niet als laffe borrelaar 
te boek staat. Hij bestelde zonder 
schaamte het ene biertje na de 
andere. Hoewel een aantal aanwe-
zigen hun vraagtekens zetten bij het 
rietje dat de man gebruikte om zijn 
biertjes te drinken, durfde niemand 
hier natuurlijk iets van te zeggen. 
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Faculty Night
I Noah Guy
Madeleen Graafland, redactie

Vrijdag 21 december 2012 had 
de wereld eigenlijk moeten ver-
gaan volgens de Maya-kalender. 
Tijdens het lezen van deze oikos 
zal je vast merken dat dit doem-
scenario verleden tijd is. Wat 
sommige V.U.G.S.’ers met hun 
medestudenten van de faculteit 
Geowetenschappen deden op de 
nacht van 20 december op 21 de-
cember was wel wat anders dan 
aan het eind der tijden denken.

Met het thema ‘ I Noah Guy’ was 
er het faculteitsfeest in de Wool-
loomooloo. Dresscode: dier. Wat 
veel gasten dus deden tijdens deze 
kritieke nachtwisseling was zich 
eerder zorgen maken over in welke 
beestachtige outfit zij de show zou-
den stelen. Om 23.00 gingen de 
deuren open en langzaam maar 
zeker vormde zich een beestenboel 
in de Woolloomooloo. De Ark van 
Noach  bestond uit een ware bonte 
massa van schattige tijgertjes, grote 
kikkers, donzige konijnen, stoute 
poezen, een lichtgevende worm, 
maar vooral veel pinguïns. Aan de 
draaitafel stond onder andere onze 
eigen Nils Verkennis. Of hij verant-
woordelijk gehouden kon worden 
voor het draaien van Disco Pogo, dat 
is tot op heden onduidelijk. Er werd 
gedronken, gedanst en gesjanst. De 
V.U.G.S.-beesten mengden zich goed 
met de overige aanwezigen. Zelfs 
mensen die niet bij de Faculty hoor-
den, kwamen op de feestgeluiden af.

Paradoxaal genoeg was het een on-
vergetelijke avond om te vergeten: 
het was een geslaagde avond waar 
veel biertjes werden geconsumeerd 
en na verloop van tijd was waar-
schijnlijk minstens de helft van de 
dieren incompleet. Hoofddeksels, 
oren, snuiten, accessoires zoals fla-
mingo’s en vissen werden ‘geleend’ 
en vergeten netjes terug te brengen. 
De ‘geleende’ dieren(onderdelen) 
werden door de vingers gezien, 
want een leuk schouwspel was het 
zeker. Darwin zou gesmuld hebben 
van de nieuwe diersoorten die deze 
avond zonder jarenlange evolutie 
ontstaan waren. Buiten regende het. 
Niet zo’n oneindige regen die in het 
verhaal van Noach veertig dagen 
zou hebben geduurd. Na de regen 
en rond sluitingstijd, 5 uur was het 
voor ieder mens, dier en geheim-
zinnige creatie tijd om het schip te 
verlaten. Dat is tenminste wat de 
bedoeling was. Uit een anonieme 
bron is vernomen dat het feest tot 
half 7 duurde. Een waarachtig on-
vergetelijke avond om te vergeten.
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Even voorstellen...
Nieuwe oikos commissieleden
Redactie

Een nieuw jaar, een nieuwe oikosre-
dactie. Tijd om ze eens goed te leren 
kennen!

Naam: Sven Beekers 
Leeftijd: 20
Hoeveelste jaar: Derdejaars
Hometown: Oosterhout, NB
Favoriete Disneyfilm: Pirates of the 
Caribbean: The Curse of the Black 
Pearl
Koffie of thee? Thee
Lievelingsdier: Kat
Hobby’s en interesses? Reizen 
(gotta see them all!), eten, (vooral 
niet sporten), feesten en natuurlijk 
de V.U.G.S.!
Journalistieke talenten: Een sterk 
gevoel voor zinsbouw en tekststruc-
tuur dankzij de goede (maar destijds 
soms vervelende) lessen van mijn 
docent Nederlands op de middelbare 
school.

Naam: Madeleen Graafland
Leeftijd: 19 jaar
Hoeveelste jaar: eerstejaars
Hometown: Gouda
Favoriete Disneyfilm: Lion King III
Koffie of thee? thee met anti oxi-
danten
Lievelingsdier: Dit is een lastige, ik 
denk dino's of een Siberische husky.
Hobby’s en interesses? Culturen, 
couchsurfing, dansen voor de spiegel, 
koekjes bakken
Journalistieke talenten: Ik lach om 
andermans grappen en kan heel goed 
gesprekken voeren zonder dat ik de 
persoon in kwestie daadwerkelijk ver-
sta. Hierdoor voelt men zich begrepen 

en gewaardeerd.

Naam: Fabian Kreulen
Leeftijd: 20 jaar
Hoeveelste jaar: derdejaars
Hometown: Harderwijk
Favoriete Disneyfilm: Mulan
Koffie of thee? Koffie
Lievelingsdier: Schildpad (geen 
dolfijn)
Hobby’s en interesses? Voetbal, 
Roller Coaster Tycoon, Zweedse 
puzzels
Journalistieke talenten: Kritisch 
en to the point

Naam: Janny Habraken
Leeftijd: 25
Hoeveelste jaar: Tweede jaar 
V.U.G.S. nadat ik begonnen ben 
in 2006.
Hometown: Sint-Oedenrode
Favoriete Disneyfilm: Freaky 
Friday
Koffie of thee? Koffie
Lievelingsdier: Naaktcavia
Hobby’s en interesses? Snow-
boarden, skateboarden, lekker eten 
maken én opeten
Journalistieke talenten: Ik kan 
alle soorten plaatjes en foto’s be-
werken met Paint.

Naam: Tim de Vries
Leeftijd: 18
Hoeveelste jaar: Eerstejaars
Hometown: Almere
Favoriete Disneyfilm: Tarzan
Koffie of thee?: Koffie
Lievelingsdier: Cavia
Hobby’s en interesses? Voetbal 
(kijken), gamen, muziek luisteren
Journalistieke talenten: Mijn 
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passie voor schrijven!

Naam: Linde Jehee
Leeftijd: 21 vanaf 28 januari
Hoeveelste jaar: derdejaars
Hometown: Leiden
Favoriete Disneyfilm: Aristocats
Koffie of thee? Als Barista in op-
leiding bij de Coffee-Star kan ik niet 
anders dan een dubbele cappuccino 
zeggen
Lievelingsdier: De Das. Wie wil er 
nou niet in een burcht wonen? 
Hobby’s en interesses? op funda 
surfen, bier drinken bij café Olivier, 
taart bakken. 
Journalistieke talenten: Een frisse 
blik en een scherpe pen. 

Naam: Eileen Buiting
Leeftijd: 19
Hoeveelste jaar: Eerstejaars
Hometown: Franeker
Favoriete Disneyfilm: Sneeuwwitje
Koffie of thee? Thee
Lievelingsdier: Zebra, lekker zwart 
wit
Hobby’s en interesses? Reizen, 

lekker bourgondisch eten, uitgaan
Journalistieke talenten: Duidelijk 
met een persoonlijk tintje

Naam: Jessy Oosterbosch 
Leeftijd: 22
Hoeveelste jaar: vierdejaars
Hometown: Eindhoven
Favoriete Disneyfilm: Aladdin
Koffie of thee? thee
Lievelingsdier: hond
Hobby’s en interesses? Reizen, 
sporten, lekker eten, lezen
Journalistieke talenten: Het over-
zicht houden en er lekker van kunnen 
genieten!

Naam: Lisan Berk
Leeftijd: 21
Hoeveelste jaar: eerstejaars
Hometown: Breda
Favoriete Disneyfilm: Hercules 
Koffie of thee? Koffie
Lievelingsdier: naakte molrat
Hobby's en interesses? Muren ver-
ven, rondjes schaatsen, slapen, lezen
Journalistieke talenten: Zinnen 
maken
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Eileen Buiting  Tim de Vries
Fabian Kreulen  Lisan Berk 
Jessy Oosterbosch
Janny Habraken
Madeleen Graafland

 

Ontwerp Omslag
Morshouse
Druk
www.flyeralarm.nl
Foto omslag
 © Morshouse
Oplage: 950

Op vrijdag 15 februari is het weer tijd voor de befaamde V.U.G.S. OV-kroegentocht!
Met je team reis je van stad naar stad, al dan niet onder het genot van een alcoholische 
versnapering in de trein. In elke stad word je in een kroeg verwacht waar een groep 
gezellige V.U.G.S.'ers je opwacht met een mooie opdracht. Deze epische activiteit wil 
je niet missen!

De derde lezing van dit jaar zal op 18 februari worden gehouden in de Cambridge-
bar. We krijgen Philip D'have, vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in 
Nederland op bezoek. Altijd al geïnteresseerd geweest in de Belgische tweedeling tus-
sen Vlaanderen en Wallonië? Zorg dat je deze lezing dan alvast in de je agenda noteert!

Op de dag na de lezing, 19 februari, gaat een groep V.U.G.S.'ers weer op binnenlandse 
excursie (Binex). Het belooft weer een gezellige en interessante dag te worden, dus 
houd de website in de gaten voor de bekendmaking van de bestemming.

Voor de eerstejaars is er in het weekend van 22 t/m 24 februari het sjaarsweekend.
Menig V.U.G.S.'er praat jaren later nog over dit mooie weekend in het eerste jaar van 
zijn/haar studie, dus ben je eerstejaars en heb je zin in een gezellig weekend met je 
medestudenten, grijp dan deze kans!

Natuurlijk is het binnenkort ook weer tijd voor een feestje! Woensdag 27 februari is er 
weer een V.U.G.S.-feest in Dock 154. Het thema zal spoedig bekend worden gemaakt 
op de website.

Dinsdag 5 maart wordt er een sport & spel activiteit georganiseerd door de commis-
sie.  De invulling van de avond staat op het moment van schrijven nog niet vast, maar 
na een dag hard studeren is een ontspannend avondje natuurlijk altijd welkom! Op de 
website vind je meer informatie over de invulling van de avond.

Na een spannende eerste ronde volgt op 6 maart ronde twee van de Geocafé Pubquiz!
Ook deze keer worden de docententeams verwacht, dus wil jij je geografische kennis 
testen en de strijd met de andere teams voortzetten, zorg dan dat je op tijd aanwezig 
bent op het geocafé van maart.

Op 12, 13 en 14 maart vertoont de Toneelcommissie haar kunsten op het podium! Na 
maanden repeteren is het dan eindelijk zover. Benieuwd naar het samenwerkingsstuk 
waarin Lenore Sturm, Loes Derikx en Mellanie van Doleweerd meespelen? Then be there!

Aankondigingen

Colofon
V.U.G.S.
Leuvenlaan 2
3584 CE Utrecht
Postbus 80115 
Kamer 0.05
[t] 030 2532789
[e] vugs@uu.nl
[i] http://www.vugs.nl
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