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Na de kerstvakantie is de oikosredactie weer vol goede moed begonnen 
aan de voorbereidingen voor de nieuwe oikos die je nu in je hand hebt. 
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Voorwoord, kreten van het bestuur

Sanne van der Neut, bestuur 

Daar sta ik dan. 
In de rij bij het 
busstation, zeven 
wachtenden voor 
me. Een man 
met kaki kleding 
en een zwarte 
metaaldetector kijkt 
met toegeknepen 
ogen naar de 

jongen aan het begin van de rij. Hij 
lijkt een snelle inschatting te maken; 
wel of geen risico? Wanneer ik aan 
de beurt ben, wordt gevraagd of ik 
mijn rugzak open kan maken. Een 
met latex beklede hand scant snel de 
inhoud van mijn tas, onderwerpt mijn 
spiegelrefl excamera aan een nader 
onderzoek en ritst mijn tas weer 
dicht. Ik mag doorlopen. Eenmaal 
binnengekomen in het busstation 
vraag ik me af hoeveel mensen met 
gevaarlijke inhoud in hun tas het in 
de afgelopen decennia is gelukt om 
binnen te komen. Ik realiseer me dat, 
hoewel dit slechts één van de vele 
vakantie herinneringen wordt voor 
mij, dit de dagelijkse angst is voor 
de inwoners van dit land. Dit beloofde 
land; Israël.
De voorbereidingsreis voor de Buitex 
(Buitenlandse Excursie) bleek nog 
veel meer verrassingen voor mij 
in petto te hebben, maar deze 
constante dreiging van terrorisme 
heeft de grootste indruk achter 
gelaten. Hoewel de terreur en de 
dagelijkse dreiging ervan verminderd 
is in de afgelopen paar jaar, wordt 
het straatbeeld er nog altijd door 
gedomineerd; bewakers bij alle 

grote gebouwen en winkels, soldaten 
in burger en uniform met M16’s over 
de schouder gedrapeerd, camera’s en 
veiligheidspoortjes. Maar er is ook 
veel uit het straatbeeld verdwenen. 
Zo kan men bij café’s tegenwoordig 
naar muziek luisteren in plaats van de 
Israëlische nieuwszender en nemen 
de meeste mensen weer gewoon de 
bus en trein zonder constant schichtig 
in de rondte te kijken. Men weet 
helaas nooit hoe lang zo’n rustige 
periode aan zal houden. Morgen 
kan de volgende grote bomaanslag 
zijn, dan is het einde weer zoek.
Dit is misschien wel het moeilijkste 
en meest nare feit van terrorisme; 
het onvoorspelbare. Het kan namelijk 
overal, op elk tijdstip van de dag en 
op duizend verschillende manieren 
gebeuren. Daarnaast heeft Israël niet 
één, maar meerdere vijanden. Uit 
elke hoek dreigt er iets. Wat een mooi 
bruggetje is naar het hoofdartikel van 
deze oikos: ‘Een Geografi sche Blik op 
Terrorisme’, geschreven door dr. Edwin 
Bakker, hoofd van het Clingendael 
Veligheid en Conflict Programma. 
Dr. Bakker geeft in dit artikel een kijk 
in de wereld van terrorisme en de 
geografi e van terrorisme. Daarnaast 
wordt er in deze oikos ook aandacht 
besteed aan de extensivering 
van het onderwijs bij SGPL, een 
interview met een alumnus die 
inmiddels zijn plek heeft gevonden 
als aardrijkskundedocent aan een 
middelbare school, de opening van 
het Geolandschap en de V.U.G.S.-
activiteiten van deze periode. 

Enjoy!
Met geografi sche groet,
Sanne van der Neut
Penningmeester
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Tussen Detroit en Jemen. Een 
geografi sche blik op terrorisme.

Dr. Edwin Bakker, Instit.Clingendael

Nigeria – Jemen – Al-Qaida   
connectie
In december vorig jaar was een 
vlucht van Schiphol naar Detroit 
wereldnieuws. Een Nigeriaanse 
man, Umar Farouk Abdulmutallab, 
probeerde tevergeefs springstoffen 
te mengen en tot ontsteking te 
brengen. De gevolgen waren niet 
alleen eerstegraads verbrandingen 
bij de dader, maar ook veel kritiek op 
de Amerikaanse veiligheidsdiensten. 
Daarnaast was er veel aandacht voor 
de vertakkingen van terrorisme, in 
het bijzonder de Nigeria – Jemen 
– Al-Qaida connectie. Vooral Jemen 
kreeg opmerkelijk veel aandacht 
alsof de terreurdreiging in en vanuit 
dat land iets nieuws zou zijn.  In 
de media werd bovendien het 
beeld opgeroepen dat dit land nu 
opeens door Al-Qaida zou worden 
bedreigd.    

Jemen heeft inderdaad ‘last’ van 
terrorisme, maar dat is beslist niet 
iets van de afgelopen maanden. 
Het staat al jaren hoog op de lijst 
van landen met veel terroristische 
incidenten. En wat Al-Qaida betreft: 
Jemen was een van de eerste plekken 
waar de organisatie van Osama bin 
Laden het Westen wist te raken. 
In oktober 2000 lukte het twee 
van zijn aanhangers door middel 
van een zelfmoordaanval met een 
bootje een gat te slaan in de romp 
van het Amerikaanse oorlogsschip 
USS Cole. En in de afgelopen 

paar jaar was er zelfs regelmatig 
sprake van een gewelddadig treffen 
tussen islamistische terroristen en 
Amerikanen. Ditmaal werden de 
klappen andersom uitgedeeld en 
wisten de VS en de Jemenitische 
overheid tientallen illegale strijders 
uit te schakelen, onder meer met 
behulp van onbemande vliegtuigen.

Tegen deze achtergrond zou je 
kunnen stellen dat de gemiddelde 
journalist weinig kennis heeft 
van de recente geschiedenis van 
terrorisme en geen zicht heeft op de 
‘wereldkaart’ van dit verschijnsel. 
Reden genoeg om als geograaf een 
korte schets te geven van die kaart 
en een verklaring te vinden voor het 
feit dat bepaalde landen als Jemen 
daar zo prominent op staan.

Wereldkaart van terrorisme  
Een van de meest gebruikte kaarten 
van het verschijnsel terrorisme 
is die van AON, een commerciële 
dienstverlener op veiligheidsgebied 
(zie www.aon.com/risk-services/
terrorism-risk-map/). De zes 
landen die volgens AON’s 2009 
Terrorism Threat Map het meest 
onder terrorisme te lijden hebben 
zijn Afghanistan, Pakistan, India, 
Irak, Somalië en Jemen. Daarmee 
is de islamitische wereld goed 
vertegenwoordigd. Een blik op 
de kaart laat echter zien dat ook 
niet-islamitische landen een hoge 
kans op aanslagen kennen. In 
Amerika zijn dat de Verenigde 
Staten, Canada, Peru en Colombia. 
Binnen de Europese Unie is sprake 
van een hoog risico in het Verenigd 
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Koninkrijk, Spanje en Griekenland 
en een verhoogd risico in Nederland, 
België, Frankrijk, Italië, Duitsland 
en Denemarken. Buiten de Unie 
is er een hoog risico in Georgië, 
Rusland en Turkije. In het geval 
van Rusland bleek dat recent nog 
uit een aanslag op een trein van 
Moskou naar Sint-Petersburg, 
mogelijk door een Tsjetsjeense 
groep. En Turkije was eind 
januari in het nieuws vanwege de 
arrestatie van tientallen vermeende 
leden van Al-Qaida. In Afrika is er 
volgens AON een grote kans op 
aanslagen in Algerije, Egypte, 
Soedan, Ethiopië, het al genoemde 
Somalië (extreem hoog) en het land 
van herkomst van Abdulmutallab, 
Nigeria. Het gaat hier opnieuw om 
veelal (gedeeltelijk) islamitische 
landen. In Azië kennen behalve de 
eerder genoemde vijf landen de 
volgende staten een hoge kans op 
terroristische aanslagen: 
Israël, Libanon, Saoedi-Arabië, 
Nepal, Bangladesh, Thailand en 
de Filippijnen. Daarmee zijn het 
Midden-Oosten en Zuid-Azië de 
gevaarlijkste regio’s als het om 
terrorisme gaat.                   

In deze regio’s, maar ook in Noord-
Amerika en Europa gaat het in 
veel gevallen om de dreiging van 
gewelddadige islamisten. Hoewel 
de meeste terroristen tot deze 
categorie behoren kan men niet 
stellen dat netwerken als Al-Qaida, 
Hamas of zogeheten home grown 
jihadisten het wereldwijde beeld van 
terorisme volledig bepalen. In Peru, 
Colombia, Nepal en Griekenland zijn 
het vooral links-extremisten die 
aanslagen plegen. Ook India kampt 
met geweld uit extreem linkse 
hoek. Het gaat hierbij vaak om 
organisaties die al tientallen jaren 

strijd leveren. Een aantal van hen 
is goed geoganiseerd en heeft de 
beschikking over enkele honderden 
strijders. De ‘Revolutionaire 
Strijdkrachten van Colombia’, 
beter bekend als de FARC, is zelfs 
een van de grootste terroristische 
organisaties ter wereld. Volgens 
het vaktijdschrift ‘Jane’s Terrorism 
& Security Monitor’ zou deze club – 
met in zijn gelederen de Groningse 
studente Tanja Nijmeijer  – dankzij 
de inkomsten uit de drugshandel 
over meer financiële middelen 
beschikken dan welke andere 
terroristische organisatie dan ook. 

Behalve links-extremisten 
slaan ook nationalistische en 
separatistische strijders nog met 
regelmaat toe. Denk aan landen 
als Spanje, Griekenland, Turkije met 
groeperingen zoals de Baskische 
ETA, Corsicaanse militanten, en 
afsplitsingen van de Koerdische 
PKK. 

Om het beeld van terrorisme 
compleet te maken dient niet 
onvermeld te blijven dat er ook veel 
landen en regio’s zijn die amper met 
terrorisme worden gecofronteerd. 
Voorbeelden zijn China, Korea en 
Japan, Australië en Nieuw Zeeland, 
het overgrote deel van Latijns 
Amerika en ongeveer de helft van 
de landen in Europa en Afrika. 

Daarmee is de geografische 
spreiding van het verschijnsel 
allesbehalve gelijkmatig verdeeld. 
Zoals gezegd is de islamitische 
wereld ‘overbedeeld’ als het gaat 
om de dreiging van terrorisme 
en zijn de meeste democratische 
landen veel beter af. Dit brengt 
ons bij de waarom-vraag.
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Waarom daar?
Waarom zijn Afghanistan, Pakistan, 
India, Irak, Somalië en Jemen landen 
die bijzonder veel last hebben van 
terrorisme en vinden we relatief 
weinig terrorisme in grote delen 
van Europa en Latijns-Amerika? 
Bij een complex en veelvormig 
verschijnsel als dit is het lastig om 
een eenduidig antwoord te geven. 
Sterker nog, er is niet één antwoord. 
Er is veel onderzoek gedaan naar de 
grondoorzaken van terrorisme, maar 
daaruit komt niet een duidelijk beeld 
naar voren. De volgende vijf factoren 
worden vaak genoemd in verband 
met de huidige vormen van – vooral 
islamistisch – terrorisme (zie TTSRL 
report, ‘Exploring root and trigger 
causes of terrorism’, www.transnati
onalterrorism.eu):
• Snelle sociale veranderingen en   
urbanisatie;
• Een gebrek aan democratische 
rechten, burgerrechten en een 
zwakke rechtsstaat;
• Een geschiedenis van politiek 
geweld;
• Repressie door overheden of een 
buitenlandse bezetting;
• Discriminatie en uitsluiting van 
bepaalde groepen door de staat.

Juist in de islamitische wereld 
zien we veel van bovengenoemde 
processen en omstandigheden. Veel 
landen in die regio kennen een snel 
groeiende bevolking, toenemende 
verstedelijking en traditionele 
structuren die moeite hebben met 
veranderingen in een globaliserende 
wereld. In veel gevallen is sprake van 
wat wij in het Westen falende staten 
noemen. Deze worden gekenmerkt 
door corruptie, discriminatie, 
repressie, zwak economisch beleid, 
et cetera. Daarnaast worden veel 

landen al jaren geconfronteerd met 
politiek geweld, bezetting of zijn 
in staat van (koude) oorlog met 
een buurland. Denk bij dit laatste 
aan Algerije en Marokko, Israël en 
zijn buurlanden, of het confl ict om 
Kashmir tussen Pakistan en India. 
Binnenlands geweld is schering en 
inslag in Algerije (waarschijnlijk 
meer dan 100.000 doden in de 
laatste twintig jaar), de Palestijnse 
gebieden, Libanon, Soedan, Jemen, 
Pakistan, Afghanistan en nu ook in 
Iran. Kortom, anders dan in veel 
democratieën, kennen deze landen 
een lange geschiedenis van geweld 
waarin terrorisme goed gedijt.

Als we kijken naar de zes 
landen met een zeer hoog risico 
op terroristische aanslagen 
behoeven Afghanistan, Pakistan 
en Irak amper nadere toelichting. 
In alle drie landen is sprake van 
jarenlange gewelddadige strijd, 
een gebrek aan burgerrechten en 
worden de burgers geconfronteerd 
met repressie door een corrupte 
overheid. Pakistan springt er nog 
enigszins gunstig uit als het gaat 
om democratische rechten en het 
functioneren van de rechtsstaat, 
maar duidelijk is dat de staat 
desondanks op veel fronten te 
kort schiet. De enorme problemen 
van een snelle bevolkingsgroei 
en grote etnische, religieuze en 
politieke tegenstellingen maken 
het Pakistan ook niet makkelijk.
Buurland India staat hoog op 
de lijst met door terrorisme 
bedreigde landen dankzij een 
bonte mix aan dreigingen. Hoewel 
de aanslagen in Mumbai velen 
nog op het netvlies staan is 
islamistische terrorisme niet de 
enige vorm van terreur waarmee 
de Indiase overheid te kampen 
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heeft. In het verleden waren 
Sikhs verantwoordelijk voor veel 
politiek geweld (moordaanslagen 
op politici). Andere minderheden 
zorgen nog steeds voor grote 
problemen, bijvoorbeeld in de 
noordoostelijke deelstaat Assam. 
Separatisten aldaar pleegden 
vorig jaar tientallen aanslagen met 
honderden doden en gewonden tot 
gevolg. Daarnaast wordt India in 
toenemende mate geconfronteerd 
met geweld vanuit extreem-
linkse hoek. In West-Bengalen en 
andere oostelijke deelstaten zijn de 
zogeheten Naxalvadis actief. Deze 
Maoïsten lijken steeds sterker 
te worden en vormen met hun 
gewelddadigheden en militante 
aanhang op lokaal en regionaal 
niveau een serieuze bedreiging 
voor de autoriteiten.

Het vijfde land dat op de AON kaart 
met rood is ingekleurd, Somalië, 
is eigenlijk nauwelijks meer een 
land te noemen. Dat het gebied 
knalrood is mag duidelijk zijn 
voor een ieder die het nieuws een 
beetje volgt. Diverse islamitische 
milities leveren met elkaar strijd 
om de macht in Mogadishu en 
andere Somalische steden. Een 
daarvan is de groepering As 
Shabaab; een groepering die 
met Al-Qaida verbonden zou zijn 
en buitenlandse terroristen zou 
trainen, waaronder Somaliërs 
woonachting in de Verenigde Staten 
en Europa (volgens de Amerikanen 
zou een in een Nederlands 
asielzoekerscentrum verblijvende 
Somaliër hierbij betrokken zijn). 
Daarmee is terrorisme in Somalië 
niet alleen een bedreiging voor de 
inwoners van dat land zelf, maar 
ook voor de rest van de wereld.

Waarom is Jemen                  
rood ingekleurd?
Tot slot de vraag waarom Jemen 
een van de zes landen is die het 
meest met terrorisme te maken 
hebben. Als we kijken naar de vijf 
factoren die vaak genoemd worden 
in verband met terrorisme dan is 
vooral de factor een geschiedenis 
van geweld en die van een gebrek 
aan goed (democratisch) bestuur 
relevant voor Jemen. Het land 
wordt al decennia geteisterd door 
geweld: tussen het noorden en het 
(vroeger onafhankelijke) zuiden, 
tussen verschillende clans en tussen 
verschillende stromingen binnen de 
Islam. Op dit moment wordt Jemen 
niet alleen geconfronteerd met aan 
Al-Qaida gelieerde terroristen, 
maar ook met gewapende shi’itsche 
groeperingen in het noorden die 
meer autonomie eisen. Daarnaast is 
de rol en het prestige van de centrale 
overheid beperkt, zeker in een 
aantal perifere gebieden. Behalve 
historische en culturele verklaringen 
voor het feit dat Jemen een zwakke 
centrale overheid kent spelen ook 
corruptie en nepotisme een rol. 
Tot slot moet worden onderstreept 
dat Jemen grote economische 
problemen kent als gevolg van 
een snelle bevolkingsgroei en de 
economische crisis die ook in de 
Golfregio heeft toegeslagen en die 
veel Jemenitische gastarbeiders 
aldaar werkloos naar huis heeft 
doen terugkeren.

De groep die zich ‘Al-Qaida op 
het Arabische schiereiland’ noemt 
maakt handig gebruik van de 
omstandigheden en probeert in 
Jemen een voet aan de grond te 
krijgen. Doel is niet alleen het 
omverwerpen van de regering in 
Sana’a, maar ook om vanuit Jemen 
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operaties elders uit te voeren. Mede 
daarom geven de Amerikanen al jaren 
steun aan de Jemenitische overheid 
om het leger en de veiligheidsdiensten 
van dat land beter in staat te stellen 
Al-Qaida aan te pakken. Zoals eerder 
aangegeven heeft dat tot enkele 
successen geleid. Maar duidelijk is dat 
de strijd tegen terrorisme niet alleen 
met militaire middelen gewonnen kan 
worden. Daarom heeft de president 
van Jemen begin 2010 aangegeven 
bereid te zijn om met strijders van 
Al-Qaida te praten als zij afzien van 
geweld. Hij hoopt dat daarmee een 
eind komt aan de aanslagen van 
de terreurorganisatie. De kans op 
succes via de diplomatieke weg lijkt 
vooralsnog niet erg groot. Al-Qaida 
blijft hopen op een mogelijkheid 
om buiten Afghanistan en Pakistan 
bases op te richten en weet dat de 
Jemenitische overheid – ondanks 

Amerikaanse steun -  nog te 
zwak is om hen te verdrijven. 
Het ligt daarom helaas in de lijn 
der verwachtingen dat Jemen een 
belangrijk terroristisch strijdtoneel 
zal blijven en op de AON Terrorism 
Threat Map voor 2010 opnieuw 
donkerrood ingekleurd gaat 
worden.

Dr. Edwin Bakker 
is hoofd van het 
Confl ict & Security 
Programme van het 
Nederlands Instituut 
voor Internationale 
Betrekkingen ‘Cling-
endael’ en studeerde 
Sociale Geografie 
aan de Rijksuniver-
siteit Groningen.
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Redactie

Afgelopen voorjaar verliet Martijn 
Peters, student Sociale Geografi e en 
Planologie, zijn veilige kamer in het 
Utrechtse om deze te verruilen voor 
een appartement in Teheran, Iran. Hij 
heeft hier drie maanden gewoond en 
in het kader van deze oikos is hij dan 
ook geïnterviewd. 

Hoe vond je het om in een 
land te leven dat vaak wordt 
geassocieerd met terrorisme? 
“Het gekke is eigenlijk dat Iran 
helemaal geen onveilig land om in te 
wonen is. Toen Bush in de USA aan 
de macht kwam werd Iran tot het 
as van het kwaad gebombardeerd.  
Door beeldvorming vanuit de media 
dacht men bij Iran gelijk al een 
onrustig en agressief land, maar in 
het dagelijkse straatleven is hier niets 
van te merken. Geen militairen op 
straat, geen controles bij de metro’s, 
geen checkpoints op de snelwegen 
(de mensen waren banger voor 
de vele fl itspalen) en zelfs tijdens 
een binnenlandse vlucht werd mijn 
bagage nauwelijks en paspoort 
helemaal niet gecontroleerd. Kortom 
een samenleving die in hun dagelijks 
bestaan niet afwijkt van wat wij 
gewend zijn.”

Maar het regime kan je nauwelijks 
vredelievende noemen. 
“Dat klopt ook wel. Het buitenlandse 
beleid van de regering is ronduit 
agressief en een belangrijk onderdeel 
van de binnenlandse politiek is de 
geheime dienst en de islamitische 
politie. 

Deze in de volksmond ook wel 
groene politie genoemd (de blauwe 
politie was de verkeerspolitie) 
controleert of iedereen zich wel 
volgens de sharia (islamitische 
wetgeving) gedraagt. Echter zaken 
zoals (zelfmoord)aanslagen, vaak 
met als doel het ontregelen van 
een samenleving, komen in Iran 
nauwelijks voor en die dreiging is net 
zo groot als pak hem beet in Spanje 
of Turkije.

Je moet ook niet vergeten dat Iran 
een enorm groot land is (vier keer zo 
groot als Duitsland) en inderdaad, in 
het uiterste zuidoosten bij de grens 
met Pakistan en in het zuidwesten met 
de grens met Irak zijn er recentelijk 
enkele terroristische aanslagen 
geweest. Minbuza classifi ceert deze 
gebieden dan ook als onveilig, 
maar het is zover weg van Teheran 
gelegen, dat de ontwikkelingen daar 
geen enkele invloed hebben op de 
samenleving in Teheran.”

En hoe zit het dan met de nasleep 
van de verkiezingen?
“Tijdens en na de verkiezingen 
van 12 juni ‘09 heb ik heel veel 
(vredelievende) demonstraties 
gezien. Vooralsnog heeft dit nog 
niet tot terroristische daden vanuit 
de samenleving geleid; maar vast 
staat wel dat samenleving er een 
stuk onrustiger door is geworden. 
We kunnen alleen maar hopen dat 
het niet verder escaleert en dat men 
in alle rust zijn dagelijkse routine kan 
blijven volgen.”

Hoe is het leven in Iran?
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Eline Wisse, studentlid van de 
bachelor opleidingscommissie

Dit jaar vinden voor de eerste keer 
halfjaarlijks de panelevaluaties 
plaats (voorheen was het alleen aan 
het einde van het jaar). Halverwege 
het jaar om de vakken van de eerste 
twee blokken te evalueren en aan 
het eind van het jaar om de vakken 
van de laatste twee blokken te 
evalueren. Op negen februari 
jongstleden vond de eerste keer 
plaats. Er waren drie groepen, 
één voor de eerstejaars,één voor 
de tweedejaars en één voor de 
derdejaars. Per jaar waren er twee 
docenten aanwezig om de evaluaties 
in goede banen te leiden. Ook was 
er een notulist aanwezig. 

Eerst werd er wat gebrainstormd, 
waarbij uiteenlopende vragen aan 
de orde kwamen. Welke cursussen 
waren uitdagend en welke juist 
minder en waarom? Bij welke 
cursussen heb je de meeste 
vaardigheden opgedaan en bij welke 
cursussen juist de meeste kennis? 
Ook werd het niveauverschil tussen 
niveau-1/2/3 vakken besproken. 
De studenten hadden natuurlijk 
allemaal verschillende vakken 
gevolgd waardoor de meeste vakken 
van de bacheloropleiding wel aan de 
orde zijn gekomen. Naast de inhoud 
werd ook de organisatorische kant 
besproken. Is het makkelijk om een 
minor of een half jaar studie in het 
buitenland in te plannen en wat zijn 
de knelpunten? 

Na het brainstormen waren er ook 
nog een aantal plenaire vragen, 
hierbij werd naar de opleiding in 
het algemeen gekeken. Studenten 
konden aangeven wat ze goed aan 
de opleiding vinden, bijvoorbeeld de 
toegankelijkheid van de studenten. 
Uiteraard was kritiek ook welkom, 
onder meer over de gebrekkige 
samenwerking tussen de verschillende 
faculteiten, waardoor een minor soms 
lastig is in te plannen. 

Het was een nuttige middag waarin 
de studenten hun ei kwijt konden en 
zowel de studenten als de docenten 
open stonden voor verschillende 
meningen. 29 juni 2010 vinden de 
panelevaluties opnieuw plaats, dus 
vind je het belangrijk om bij te dragen 
aan de kwaliteit van het onderwijs, 
iedereen is uitgenodigd!

Panelevaluaties
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Maurits Vink, redactie 

Op donderdag 21 januari 2010 is het 
studielandschap Geowetenschappen 
geopend. Na toespraken van de 
directeur van onze faculteit dr. ir. 
Chris Marcelis en onderwijsdirecteur 
dr. Leo Paul werd met hulp van 
Geo-studenten een lint doorgeknipt 
waarna alle bezoekers de nieuwe 
ruimte konden bezoeken.

Volgens Leo Paul zijn de eerste 
ideeën over een aparte ruimte 
voor Geostudenten ongeveer twee 
jaar geleden ontstaan. Doordat 
Geowetenschappen geen eigen 
gebouw of grote gemeenschappelijke 
ruimte had, was er geen mogelijkheid 
om een ruimte te maken waar 
Geostudenten en –medewerkers 

een saamhorigheidsgevoel kregen. 
De wens was er wel om een ruimte 
speciaal voor Geowetenschappen in 
te richten, waar gewerkt kon worden 
en bijeenkomsten gehouden konden 
worden.

Door het constante gebrek aan 
ruimte was het in eerste instantie 
lastig om een zaal vrij te maken voor 
het studielandschap. Later bleek dat 
een ruimte tussen het Van Unnik en 
het Educatorium vrij te maken was. 
Deze was in de studietijd van Paul 
nog in gebruik als LuFo-zaal, waar 
luchtfoto’s werden bekeken. De 
laatste jaren werd deze nog slechts 
enkele malen per jaar gebruikt ter 
voorbereiding van excursies. Verder 
was een deel als werkruimte voor 
gepensioneerde medewerkers van 
Fysische Geografi e in gebruik, 

Opening van het Geolandschap
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in de volksmond het Dementorium 
genoemd.

In eerste instantie zou het project 
meegaan in de gedeeltelijke 

vernieuwing van het Van Unnik-
gebouw. Nu deze vernieuwing 
plaatsmaakt voor nieuwbouw 
kon het studielandschap versneld 
gecreëerd worden. Na de 
zomervakantie kwam Chris Marcelis 
met een bouwtekening en was de 
fi nanciering rond. Overigens bleken 
de computers niet gemakkelijk 
weg te halen te zijn, waardoor het 
studielandschap minder geschikt 
is om speciale bijeenkomsten en 
borrels te houden.

Het studielandschap is een ruimte 
waar studenten van de faculteit 
kunnen studeren en samenwerken. 
De ruimte is voorzien van enkele 
faciliteiten om samen aan projecten 
te werken. Zo staan er twaalf 
‘samenwerkcomputers’, waar een 
groep tegelijkertijd aan een project 
kan werken. Tevens zijn er drie kleine 
afsluitbare overlegruimtes met een 
computer, waar groepen rustig met 
elkaar kunnen overleggen zonder 
anderen te storen. Verder zijn er 
20 normale werkcomputers en een 
drietal relaxbanken met aparte 
stroom- en internetvoorziening voor 
laptops. De zaal wordt door middel 
van camera’s netjes gehouden.

 Het studielandschap is te vinden op 
de eerste etage tussen het Van Unnik 
en het Educatorium en is tijdens 
kantooruren geopend. Het landschap 
is alleen toegankelijk voor studenten 
van de faculteit. Op vertoon van een 
collegekaart kan een sleutel voor de 
3 werkruimtes worden opgehaald bij 
het studiepunt. In het Geolandschap 
zijn ook een scanner, een printer en 
een kopieerapparaat aanwezig. 

Kortom, het studielandschap is een 
mooie toevoeging voor studenten 
van onze faculeit.

(Bron foto's: Maurits Vink, 2010)
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Bastiaan Vader, lid Universiteitsraad

Wat is de universiteitsraad?
Voor veel studenten is de 
universiteitsraad onbekend of slechts 
een vaag begrip. Dit is jammer omdat 
het werk dat de universiteitsraad doet 
van belang is voor alle studenten. Om 
dit te verbeteren ondernemen we 
gedurende het jaar een scala aan 
activiteiten waarbij de bekendheid 
van de raad wordt vergroot, zodat 
studenten weten wat wij doen en 
wat we voor hen kunnen betekenen. 
Anderzijds is ons belang dat wij 
als universiteitsraad meer invloed 
op het college van bestuur hebben 
wanneer we gesteund worden door 
meer studenten.

De universiteitsraad is het centrale, 
gekozen inspraakorgaan van de 
Universiteit Utrecht voor personeel 
en studenten. Ieder jaar mogen alle 
studenten in de verkiezingsweek 
hun stem uitbrengen op een van de 
fracties. De raad bestaat uit twaalf 
studenten en twaalf personeelsleden. 
Zij bespreken met het college van 
bestuur algemene zaken die op dat 
moment actueel zijn of die betrekking 
hebben op de hoofdlijnen van het 
beleid van de Universiteit Utrecht.

Het is heel belangrijk dat het college 
van bestuur tegenspel krijgt. Zo’n 
bestuur heeft sterk de neiging om de 
universiteit als een bedrijf te runnen 
en daarbij belangen van studenten 
en medewerkers soms uit het oog 
te verliezen. Neem bijvoorbeeld de 
plannen van vorig jaar om tentamens 

op zaterdag af te gaan nemen. Door 
gericht actie te voeren en de stem 
van studenten te vertegenwoordigen 
tegenover het college van bestuur 
hebben we deze maatregel tegen 
weten te houden. 

Wat is VUUR?
VUUR is vier jaar geleden begonnen 
als fractie in de universiteitsraad 
en we zijn uitgegroeid tot een 
serieuze medezeggenschaps-
vereniging. De afkorting staat 
voor ‘Vereniging Utrechtse 
Universiteitsraad’ en de vereniging 
heeft als doel “herkenbare kwaliteit 
en continuïteit te brengen in de 
kandidaatstelling voor verschillende 
medezeggenschapsorganen, om te 
beginnen bij de universiteitsraad”. 
Wij kunnen inmiddels bogen 
op een goede organisatie, veel 
ervaring en ondersteuning van 
oud-raadsleden. Verder zijn we nu 
ook vertegenwoordigd op facultair 
niveau in de faculteitsraden van 
Geesteswetenschappen en REBO.

Wat doet VUUR?
Enkele punten waar VUUR zich hard 
voor heeft gemaakt dit jaar zijn 
het continueren van colleges op 
internet. Het enthousiasme onder 
studenten over internetcolleges 
is groot. Doordat de geldkraan 
dichtgedraaid werd dreigde het 
project te stoppen. Inmiddels 
hebben we met het college van 
bestuur een oplossing gevonden.
Verder hechten we erg veel waarde 
aan de studiefaciliteiten. Er bestaan 
er computer- en werkruimtes op 
de universiteit waar lang niet alle 
studenten zich bewust van zijn. 

Kennismaking met de              
Universiteitsraad 2009-2010
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Daarom werkt VUUR hard aan 
een plan om alle werkplekken 
van de universiteit in kaart te 
brengen en deze weer te geven op 
internet. Zo kun je op de website 
zien waar werkplekken vrij zijn en 
worden de bestaande faciliteiten 
op de universiteit beter benut. 
Tegelijkertijd blijven we werken 
aan uitbreiding van het aantal 
bestaande werkplekken. In 2012 
zal de universiteitsbibliotheek in 
de binnenstad geheel af zijn. Dit 
betekent dat er ten opzichte van de 
huidige situatie 400 werkplekken bij 
zullen komen in de binnenstad. 
Tot slot heeft VUUR dit jaar een pakket 

met maatregelen gepresenteerd 
waarmee de universiteit duurzamer 
kan worden, zonder dat hier enorme 
investeringen voor nodig zijn. 

Meer weten?
Dit zijn slechts enkele 
voorbeelden waar VUUR zich in de 
universiteitsraad sterk voor maak. 
Voor meer informatie, vragen, 
opmerkingen of suggesties kun je 
mailen naar bastiaan@lijstvuur.nl.
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Fred Toppen, werkgroep 
extensivering onderwijs

Wordt het onderwijs extensief? Krijgen 
we minder waar voor ons geld? Komen 
er grotere werkcollegegroepen? Moet 
je tenminste een 5,0 halen voor 
het recht op herkansing? Vallen er 
cursussen uit? Zo maar enkele vragen 
die door studenten gesteld worden.
Deze bijdrage beoogt duidelijkheid te 
geven in de intenties van de opleiding 
SGPL om het aantal uren dat docenten 
besteden aan onderwijs terug te 
brengen tot redelijke proporties 
maar tegelijkertijd de kwaliteit van 
het onderwijs overeind te houden. 
Dus inderdaad extensivering, maar 
niet ten koste van alles.

Het Utrechtse onderwijsmodel
De invoering van het bachelor-master 
model aan de Universiteit Utrecht is 
aangegrepen om op het onderwijs te 
vernieuwen. Veel gebruikte woorden 
hierbij waren betrokkenheid van 
student en docent,  feedback, 
kleinschaligheid, differentiatie 
en de nadruk op academische 
vaardigheden. Daarnaast werden 
universiteitsbreed spelregels 
afgesproken over bijvoorbeeld 
roostering (4 perioden van 10 weken) 
en tijdsloten, meer toetsmomenten, 
recht op herkansing indien voldaan 
aan de inspanningsverplichting, 
en een balans tussen verplichte 
(major) en keuzecursussen (minor). 
Veel van deze aspecten zijn duidelijk 
herkenbaar in het onderwijsaanbod 
van de opleiding SGPL. 

Waarom verandert het Utrechtse 
model?
Tijden veranderen en het Utrechtse 
model blijkt niet onaantastbaar. 
Dat komt ten dele door krachten 
van binnen, ten dele door krachten 
van buiten de UU. Een voorbeeld 
van de eerste kracht is dat enkele 
vernieuwingen wat al te rigide 
zijn doorgevoerd in het gehele 
onderwijsaanbod. Hierdoor zijn 
nieuwe werkvormen om het 
onderwijs aantrekkelijker te 
maken door elke cursus omarmd 
en daardoor onterecht tot standaard 
werden verheven. Denk bijvoorbeeld 
aan het schrijven van een paper 
wat in elke cursus ineens een vast 
onderdeel werd. Ook bleek niet elke 
opleiding/cursus aan de UU zich in 
dezelfde mate te kunnen plooien 
naar het Utrechtse model. 
Belangrijkste kracht van buiten is het 
krimpende budget voor het hoger 
onderwijs. Onderschat dit niet, 
naast aanmerkelijke bezuinigingen 
voor onderzoek, is het bedrag dat de 
opleiding SGPL krijgt per studiepunt 
vanaf 2006 met meer dan 10 
% afgenomen  Slechts dankzij 
toenemende studentenaantallen 
heeft de opleiding SGPL per saldo 
(nog) niet veel hoeven inleveren. 
Maar de consequentie is wel dat met 
een gelijk tot iets krimpend budget 
aan meer studenten onderwijs moet 
worden gegeven.

De noodzaak van extensivering
Het geven van meer onderwijs 
met, vanwege een jarenlange 
vacaturestop, minder docenten 

Extensivering onderwijs...
goed voor docent én student
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heeft geleid tot een hoge werkdruk 
bij medewerkers. Niet alleen voor 
onderwijs moet men harder lopen, ook 
de eisen aan onderzoeksproductie zijn 
scherper gesteld. Het enthousiasme 
van onze medewerkers leidde ertoe 
dat men dit probleem vooral oploste 
door (nog) meer uren te maken. 
Vaak ging dit ten koste van de tijd 
die men aan onderzoek besteedde, 
en ten koste van de vrije tijd. De 
grens is echter bereikt, alle rek is er 
uit. Om die reden is gekeken naar 
middelen om die werkdruk weer 
terug te brengen tot een acceptabel 
niveau waarbij het mogelijk wordt 
om naast onderwijs ook aan andere 
verplichtingen te voldoen. 
De universiteit Utrecht wijkt met 
zijn model van 4 perioden van 10 
weken af van wat gangbaar is in het 
buitenland waar vaak het onderwijs 
wordt gegeven in een kortere periode 
(geen 40 maar bijvoorbeeld 30 weken 
verdeeld over twee semesters). 
De opeenvolging van 4 perioden, 
veelal onderbroken door een week 
voor herkansingen, heeft nadelen. 
Docenten ervaren een constante 
druk vanuit het onderwijs en 
kunnen nauwelijks tijd nemen voor 
onderzoek. Studenten geven ook blijk 
van de behoefte aan vaker een week 
zonder contacturen. 
Bij de zoektocht naar adequate 
middelen golden enkele 
randvoorwaarden zoals geen 
aantasting van de kwaliteit van het 
onderwijs, docenten moeten minder 
uren aan onderwijs besteden, 
studenten moeten tenminste even 
hard blijven werken en draagvlak, 
zowel bij medewerkers, studenten 
als faculteitsleiding. 

De plannen
De beoogde veranderingen 
spitsen zich op twee aspecten: 
kortere onderwijsperioden en de 
herkansingen. Beide aspecten 
kunnen niet los van elkaar worden 
gezien. Als invoeringsdatum wordt 
1 september 2010 beoogd.

Naar een periode van 9 weken
De opleiding SGPL wil kiezen 
voor een periode van 9 weken. 
Studenturen en docenturen worden 
per cursus niet verminderd, alleen 
geconcentreerd in minder weken. 
Gezien de gemiddelde tijd die 
studenten besteden aan hun 
opleiding (nog geen 22 uur per 
week) moet dat haalbaar zijn. 
Naast het verkorten van de periode 
tot 9 weken kan elke cursus 
kiezen om eventueel nog een 
week contactuurvrij te maken. 
Studenten kunnen dan werken aan 
opdrachten, docenten ongestoord 
aan onderzoek. In feite vindt voor 
studenten en docenten intensivering 
plaats gedurende een kortere 
periode, en door een grotere mate 
van effi ciëntie en het bundelen van 
(onderwijs-)activiteiten, per saldo 
een extensivering voor docenten. 

Herkansingen: eerder en 
selectiever
Al vanaf het begin was het 
Utrechtse model gebaseerd op 
permanente toetsing. Binnen 
een cursus kon een onvoldoende 
worden gecompenseerd. Dit 
systeem zal bij SGPL gehandhaafd 
worden en waarnodig en mogelijk 
versterkt. 
Zowel docenten als studenten 
ervaren het systeem van 
herkansingen die pas plaatsvinden 
twee maanden na het eind van 
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een cursus als niet prettig. Het plan 
behelst een aanvullende toetsing 
binnen twee of drie weken na het 
einde van de cursus. Dit  is voor zowel 
student als docent effi ciënter (de 
stof ligt nog vers in het geheugen), 
maar ook voor bijvoorbeeld zaken 
als BSA, toelating in cursussen, en 
inschrijving voor excursies is het voor 
de opleiding handig om eerder over 
de eindresultaten van een cursus te 
beschikken.
Het blijft onze bedoeling het niveau 
van de cursus en de student naar 
een hoger plan te trekken. Wensen 
die blijkens enquêtes en evaluaties 
gedeeld worden door veel studenten. 
Dit kan alleen met gemotiveerde 
studenten die zelf het belang in zien 
dat een grotere en tijdige inzet hun 
eigen niveau en dat van de cursus 
ten goede komt. In dit licht speelt 
ook de discussie over de 4,0 of 5,0 
als ondergrens voor het recht om een 
onvoldoende eindcijfer te repareren. 
Graag gaan wij die discussie met 
studenten hierover aan omdat 
wij ervan overtuigd zijn dat ook 
studenten belang hebben bij een 5,0 
als ondergrens. Denk bijvoorbeeld 
aan groepsopdrachten waarbij 
groepsgenoten zich onvoldoende 
inspannen ten koste van de rest van 
de groep. Het blijkt overigens dat de 
meeste studenten die een eindcijfer 
tussen de 4,0 en 5,0 hebben, niet 
slagen voor de herkansing (of 
daaraan niet deelnemen), waardoor 
die extra inspanning voor zowel 
student als docent vergeefs is. 
De Onderwijscommissie van de 
V.U.G.S. zal binnenkort een speciale 
bijeenkomst beleggen waarop staf en 
studenten nader over dit onderwerp 
kunnen praten. Jullie worden 
daarover geïnformeerd.

Tot slot: de voordelen
Door op bovenstaande wijze effi ciënter 
om te gaan met onderwijstijd, kan 
de opleiding andere maatregelen 
vermijden. Er wordt niet geschrapt 
in het onderwijsaanbod en wij blijven 
waar mogelijk kleinschalig onderwijs 
geven. Dat daarbij verschillen tussen 
cursussen kunnen optreden in de mate 
van kleinschalig onderwijs, geeft een 
grotere variatie in werkvormen.

Het betreft een pilot-project en 
moet nog worden goedgekeurd door 
de faculteitsraad. We rekenen op de 
steun van studenten omdat wij ervan 
overtuigd zijn dat de plannen ook in 
hun belang zijn. En vanzelfsprekend 
gaan wij de resultaten zorgvuldig 
bekijken, zowel vanuit het standpunt 
van de docent als de student. 
Cursusresultaten, rendementen en 
evaluaties zullen derhalve met nog 
meer aandacht worden bestudeerd. 
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Werk 
Voordat hij les ging geven, heeft hij 
zeven jaar op een internaat gewerkt 
waar hij jongens opvoedde. Dit werk 
was altijd ’s avonds en daarom besloot 
hij iets te gaan studeren wat hij leuk 
vond en waarmee je ook overdag kon 
werken. En zo is hij uiteindelijk bij het 
lesgeven terecht gekomen, wat ook 
werk is met jongeren, alleen nu werk 
met een inhoudelijke verpakking.

Tijdens zijn studie Sociale 
Geografi e verdiepte hij zich in de 
Economische Geografie en dan 
in het bijzonder op onderwerpen 
als vastgoedontwikkeling, 
kantoorontwikkeling en 
kantoorlocaties. Uiteindelijk is hij hier 
ook op afgestudeerd. Voor verdieping 
in het lesgeven van aardrijkskunde 
merkte hij op dat hij eigenlijk een 
universitaire opleiding niet eens zo 
hard nodig had. Hij koos hier echter 
wel voor, omdat hij de kans wilde 
open houden een baan te vinden 
buiten het onderwijs. 

Hoe is het nu met Willem Keesom?

Linsey van Bennekom, redactie

9 februari 2010, een zonnige 
dinsdagmiddag met hier en daar 
nog wat sneeuw op de straten. Een 
perfecte middag voor een interview 
met mijn ouddocent aardrijkskunde 
in de gezellige docentenkamer van 
het Oosterlicht College.

Kennismaking
Willem Keesom is docent 
aardrijkskunde op het Oosterlicht 
College te Nieuwegein. Hij heeft in 
de periode van 1991 tot 1994 Sociale 
Geografi e en Planologie gestudeerd 
in deeltijd aan de Universiteit 
Utrecht. Echter niet bekend met 
het fenomeen oikos, laat ik hem het 
recentste exemplaar hiervan zien, 
waarna herinneringen aan docenten 
als Henk Colhst, Jos Bierbooms, 
Tejo Spit, Alphons de Vocht en Ben 
de Pater naar boven komen: ‘Die 
mensen zitten al 30 jaar hier joh, 
dat kan niet anders, toch?’

Waarom sociale geografi e?
Hij is Sociale Geografi e en Planologie 
gaan studeren om zijn eerstegraads 
bevoegdheid voor docent 
aardrijkskunde te halen. Hij had al 
een tweedegraads lesbevoegdheid 
op zak, maar wilde al snel meer. 
Na ongeveer twee jaar les te 
hebben gegeven op het Oosterlicht 
College ging hij Sociale Geografi e en 
Planologie in Utrecht studeren en 
behaalde hiermee zijn eerstegraads 
lesbevoegdheid. Hij ging in deeltijd 
studeren, omdat hij naast de studie 
28 uur per week les bleef geven.
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Hij wilde dan ook aanvankelijk niet 
zijn hele leven leraar blijven. Na een 
paar jaar les gegeven en gestudeerd 
te hebben, was hij inmiddels rond 
de 35 jaar, getrouwd en had hij een 
huis en kinderen. Van ander werk 
is het toen niet meer gekomen, 
omdat hij toch wel gesetteld was 
inmiddels. Ambities voor nieuwe 
banen verdwenen of kwamen er 
niet meer van, deze banen konden 
immers aan de andere kant van het 
land zijn of überhaupt ergens in het 
buitenland en de vrijheid om hierop 
in te gaan had hij door zijn setteling 
niet echt meer. 

Achteraf vindt hij dit echter helemaal 
niet erg, want het onderwijs beviel 
en bevalt nog steeds heel goed en 
de drang om ander werk te gaan 
doen, is er dan ook niet meer. Hij 
geeft nu al 20 jaar les, maar verveelt 
zich geen seconde in het onderwijs. 
Hij leert iedere dag wel weer iets 
bij en vindt telkens weer nieuwe 
uitdagingen om zichzelf als leraar 
te verbeteren. Deze uitdaging in het 
onderwijs is een van de redenen dat 
hij in het vak is blijven hangen. De 
uitdaging zit hem in het feit dat je 
zo moet lesgeven dat leerlingen het 
leuk vinden om bij je in de les te 
zitten, dat ze er iets van leren en 
dat ze ook nog goede cijfers halen 
voor het vak. Hij probeert plezier, 
leren en goede cijfers dan ook te 
blijven optimaliseren in zijn lessen. 
Bij de ene klas gaat dit beter dan 
bij de andere klas door verschillende 
leerlingen en verschillende sferen 
in de klassen, maar de ambitie 
om zo goed mogelijk les te 
geven blijft. Geen docent heeft 
het lesgeven 100% in de vingers 
door verschillende leerlingen en 
verschillende sferen in de klassen, 

daar moet je als docent wel mee 
om kunnen gaan en dat maakt het 
lesgeven zo boeiend.

V.U.G.S. en het studentenleven
Hoewel de V.U.G.S. tijdens zijn 
studieperiode ook zeer actief was, 
heeft hij van de studievereniging 
weinig meegekregen. Hij kende de 
naam wel en wist dat het bestond, 
maar verder was hij er niet actief 
bij betrokken. Als verklaring geeft 
hij het deeltijd studeren, dan zit je 
niet echt in het studentenleventje 
en krijg je ook weinig mee van het 
studentenleven en de aspecten die 
daar omheen horen. Wel is hij tijdens 
zijn studie twee weken naar Maleisië 
en Singapore geweest, ook met voltijd 
studenten. Toen had hij wel het gevoel 
dat hij even in het studentenleven zat, 
maar voor de rest is deze manier van 
leven tijdens zijn studieperiode toch 
wel langs hem heen gegaan. Dit vindt 
hij wel jammer, want als hij voltijd 
had gestudeerd, was hij waarschijnlijk 
wel actief geworden bij de V.U.G.S., 
omdat hij het wel belangrijk vindt je 
ergens bij aan te sluiten. Zijn dochters 
gaan binnenkort studeren en die 
moeten zich ook meteen aansluiten 
bij een vereniging, zo doe je veel 
meer contacten op en hoor je veel 
meer over kamers, banen, stages, 
ervaringen, afstudeeronderwerpen 
enzovoorts. Kortom, je krijgt gewoon 
veel meer te horen als je lid bent 
van een vereniging en dat is erg 
belangrijk.

Adviezen voor de studenten 
sociale geografi e en planologie
‘Adviezen voor studenten? Lastig’. 
Bij de studie Sociale Geografi e en 
Planologie weet je niet precies wat 
voor baan je later krijgt. De banen 
zijn heel divers, je weet nooit waar 
je terecht komt. Hij adviseert dan 
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ook om ervoor te kiezen zoveel 
mogelijk in de breedte te doen, met 
veel verschillende terreinen kennis 
te maken en je pakket te vullen met 
zoveel mogelijk onderwerpen. Je hebt 
er genoeg tijd voor, immers uit eigen 
ervaring weet hij dat de studie niet zo 
heel intensief is. Studenten moeten 
de kans benutten zoveel mogelijk 
rond te kijken, niet alleen binnen 
de eigen universiteit, maar ook bij 
andere universiteiten in binnen- en 
buitenland. Een brede onderlegging 
geeft de meeste kans ergens een 
leuke stage of leuk werk te vinden.

Je bent student, de wereld staat voor je 
open, je moet zoveel mogelijk dingen 
om je heen doen. Achteraf had hij dat 
ook meer willen doen. Buitenlandse 
ervaringen zijn bijvoorbeeld erg 
leerzaam. Zo vond hij de excursie die 
hij maakte tijdens zijn studie naar 
Maleisië en Singapore fascinerend. 
Hij vond het fantastisch om al het 
bedrijfsleven daar te zien en hoe de 
overheid daar de mensen activeert. 
Wat dat betreft had hij daar achteraf 
wel een half jaartje willen werken of 
studeren. Als student heb je daar 
immers de kansen en de tijd voor.

En tenslotte, als je een leuke baan 
tegen zou komen, moet je daar 
meteen voor gaan. Ook al weet je 
niet zeker wat het je oplevert, ga 
ervoor als het je leuk lijkt. Mocht het 
toch niets zijn, dan kun je altijd nog 
in je achterhoofd houden dat je het 
onderwijs in kunt. Het IVLOS is in 
ieder geval een leerzame opleiding en 
er is altijd behoefte aan docenten.
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Wintersport St. Jean d'Arves

Hester Hellinga & Merlijn de Bakker

Scheiße! Na alle deadlines, 
tentamenstress en natuurlijk het 
ijskoude VUGS-feest gingen we dan 
ein-de-lijk op wintersport! Vrijdag 29 
januari was de dag waar 30 ski- en 
snowboardfanaten zich al maanden 
op verheugden: de dag waarop de 
Bizzbus ons naar het pittoreske dorpje 
Saint Jean d’Arves bracht. Dit ligt in 
Les Sybelles, een skigebied met 300 
kilometer prachtige pistes in de Franse 
Alpen. Na een busreis van zo’n 18 uur 
kwamen we aan in la France. Dankzij 
onze enige echte eige Rotterdamse 
chauff’s Sander en Cor leek de reis 
voorbij te vliegen! Tot onze grote 
verbazing waren we bij aankomst 
niet de enige Nederlands(achtig) 
sprekenden in Jean d’Arves: het oord 
werd deze week overspoeld door 700 

van onze Vlaamse Zuiderburen! We 
kunnen met trots zeggen dat we 
het vocabulaire van onze Belgische 
medemens verrijkt hebben met enkele 
epische woorden, zoals Scheiße!, 
Apaat, Eppo, Unit en jawel: Epic. 
De eerste dag was het gelijk al 
prachtig mooi weer, met veel 
(luchtbed)sleeën, véél tiefschnee 
en een heerlijk zonnetje. Er is deze 
eerste dag door enkelen onder ons al 
tientallen kilometers gepoederd. Pas 
aan het einde van de week hadden 
we lichtelijk last van sneeuwstormen 
(die pistepaaltjes, geven die nou de 
rechter of de linkerkant van de piste 
aan?), maar dat mocht de pret niet 
drukken! Het enige wolkje voor de 
zon waren de blessures. Noem Rik 
van de B., die halverwege de week 
met een gipsvlucht richting Nederland 
vertrok. Noem Merlijn de Bakker die 
een gat in haar been gesnowboard 
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kaartspelen, Stef Stuntpiloot, A-
relaxte Telspelletjes, Boggelen en 
toch zeker een potje Boonanza 
p.p. Een speciale plaats in dit 
rijtje verdient Monopoly. Ongeveer 
halverwege de wintersport waren 
de inwoners van appartement E55 
zó bedreven in dit spel, dat het voor 
gewone kijkers-ogen nauwelijks nog 
te volgen was. Het woord “Monopoly” 
was overigens opvallend vaak in 
combinatie met “Epic” te horen. 

werd door een niet nader te benoemen 
bestuurslid. Verder Reinout die niet 
meer kon lopen van alle pijnlijke 
spieren, Jorie die te beroerd was om 
nog een jas aan te kunnen trekken, 
Florien wiens enkel niet meer in de 
skischoen paste en Wies die het op de 
allerlaatste afdaling prefereerde om 
met de banaan naar beneden te gaan. 
Voor degenen die afgeschrikt werden 
door deze blessures, of gewoon voor de 
minder fanatieke wintersporters, was 
er buiten het skiën en snowboarden 
ook genoeg te doen. Zo waren er 
het zwembad, de terrasjes en de 
sleewedstrijd waarbij onze V.U.G.S.-
atleten met ruime voorsprong een 
eerste plek en een welverdiende fl es 
champagne wisten te bemachtigen, 
bij de wedstrijd om de langste trein. 
Ook waren er weer veel 
gezelschapsspelletjes meegesleept 
naar St. Jean, te denken aan vele 
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Weer andere V.U.G.S.- (en 
bestuurs-)leden waren vaker te vinden 
in de Paddy’s dan op de piste. In deze 
plaatselijke Ierse pub (gerund door 
Nederlandse barmannen) begon elke 
dag om 16.00 uur het happy hour, 
en de barmannen bleken zelfs zo dol 
op hun gasten dat ze bereid waren 
om als uitzwaaicomité te dienen aan 
het einde van de week. Met name 
de Dutchnight hier was onvergetelijk, 
hoewel 3 andere commissieleden zich 
minder goed kunnen herinneren 
waarom ook alweer... Diezelfde 
avond zijn er op wonderbaarlijke 
wijze meerdere units uit de pub 
ontvreemd. De dader is nog steeds 
op de vlucht. Aangezien de V.U.G.S 
de dag daarvoor de Husk-vlag al had 
in moeten leveren, stond BizzBas 
van Bizztravel verrassend snel op de 
stoep. Ook het toilet in appartement 
E62 heeft het deze avond zwaar te 

verduren gehad, wat te danken 
was aan een ondefi nieerbaar aantal 
Wodkafl essen. Gelukkig skieden en 
boarden de meesten ‘s ochtends 
weer aardig fi t de piste op, en zeker 
in de loop van de middag zag je toch 
steeds meer lachende gezichten, 
rode wangetjes en Londen-Gordon’s-
Dry-Gin-Okergele truien voorbij 
komen. Dankzij de commissie, die 
je zo af en toe in hun schitterende 
AH-pilsner-rouge-truien voorbij zag 
knallen, was dit zeker een EPIC week 
en vertrokken op zaterdag toch nog 
29 VUGSers moe maar voldaan weer 
met chauff Sander en portier Bobby 
naar Utrecht terug. Want je weet: 
“Ik ski graag! Zie mij gaan jong!”
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Bas Jansen, voorzitter Binex

Op 8 december 2009  vond de 
eerste binnenlandse excursie van dit 
collegejaar plaats. Er werd om 9.15u 
verzameld op Utrecht Centraal om de 
trein van 9.37 met als bestemming 
Nijmegen te nemen. Na een kleine 
wandeling door de motregen, hoe kan 
het ook anders op een binex, kwamen 
we aan bij het kantoor van Dagblad 
De Gelderlander waar we ontvangen 
werden door Han van de gemeente 
Nijmegen. Het lijkt een beetje raar dat 
de gemeente een presentatie geeft in 
een kantoor waar een krant normaal 
vergadert, maar dat heeft alles te 
maken met het onderwerp van de 
dag. Na koffi e of thee gedronken te 
hebben kon de presentatie beginnen. 
In de presentatie kwam naar voren 
dat de gemeente grootse plannen 
met het Waalfront heeft en daarom 
bezig is om alle bedrijven uit het 
gebied elders onderdak te bieden. Zo 
heeft de gemeente ook het gebouw 
van de Gelderlander in bezit waardoor 
daar de presentatie gegeven kon 
worden. 
Wie een blik uit het raam wierp 
tijdens de presentatie kon goed zien 
over welk gebied de presentatie ging. 

Het gebied moet omgevormd worden 
tot een nieuwe woonwijk met veel 
voorzieningen welke voor de hele 
stad bestemd zijn. De wijk ligt aan 
de Waal en is dus een aantrekkelijke 
locatie om te wonen. Daarnaast wil 
de gemeente een derde brug over 
de Waal bouwen, waardoor er een 
betere ontsluiting ontstaat en de 
‘Waalsprong’ een succes kan gaan 
worden. Bij de Waalsprong gaat het 
om nieuwbouwwijken aan, de naam 
zegt het al, de andere kant van de 
Waal waardoor Nijmegen verder kan 
groeien. 
Na deze inhoudelijke presentatie 
was het tijd om te gaan lunchen. 
Verschillende groepjes gingen 
ergens een drankje doen of wat 
eten om later weer te verzamelen 
bij het Marikenbeeld. Hier ging de 
stadswandeling van start welke 
gegeven werd door de enthousiaste 
meneer van Bennekom, vrijwilliger 
van het Gilde. Hij nam ons mee door 
de stad  en wist overal wat over te 
vertellen. Het één wat interessanter 
dan het andere. Hij hield de pas 
er stevig in en voor we het wisten 
sloten we de rondleiding af in het 
Kronenburgpark. Hier gingen we 
een ronde galmtoren in, met de rare 
eigenschap heeft dat je degene die 
tegenover je staat achter je hoorde 
praten. Die leidde tot hilarische 
reacties onder de aanwezigen. Na 
deze afsluiting ging er een groep 
binex-gangers wat drinken en 
anderen gingen hun eigen weg. Nu 
maar hopen dat de volgende Binex 
weer zo geslaagd zal zijn!

Binex Nijmegen
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Carl Dirks, lid Lezingencommissie

Op 9 februari hebben ongeveer 40 
personen een lezing bijgewoond van 
Nico Dekker. Hij een representant 
van Werkgroep Congo-NED. Deze 
organisatie zet zich in om de 
confl icten die zich in Congo afspelen 
onder de aandacht te brengen. Zij 
zijn van mening dat die confl icten 
in de media hevig onderbelicht 
worden en ze grijpen daarom iedere 
mogelijkheid aan om de problematiek 
onder de aandacht te brengen.

Na het eten van een lekkere, winterse 
hutspot met rookworst was men 
voldaan en klaar voor de lezing De 
eerste helft van de lezing waren er 
niet veel vragen aan Nico Dekker. De 
problematiek in Congo zit ingewikkeld 
in elkaar en Nico Dekker kon zijn tijd 
goed volpraten door op veel aspecten 
van het confl ict in te gaan. Daardoor 
had hij de luisteraars op zijn hand en 
probeerde men eerst het verhaal te 
begrijpen alvorens dieper en concreter 
in te gaan op de inhoud van de zaak. 
Het tweede bedrijf was interactiever. 
Mensen kwamen in de stof en 
durfden het aan vragen te stellen. 

Het conflict in Congo, waarbij 
verschillende landen betrokken zijn, 
blijkt zeer omvangrijk en ingewikkeld. 
Met een grote verscheidenheid 
aan actoren en motieven voor de 
verschillende gewapende confl icten 
binnen Congo lijkt er geen absolute 
waarheid of overzicht te zijn van 
de situatie in het land. Hierdoor 
is buitenlandse bemiddeling zeer 
ingewikkeld. Volkeren in het land willen 

niet dat anderen ze de les komen 
lezen, hetgeen subtiel handelen 
van de internationale gemeenschap 
zeer noodzakelijk maakt. Ook is de 
situatie ingewikkeld omdat er vaak 
buitenlandse belangen meespelen 
bij het confl ict. Dit resulteert tot 
nu toe vaak in schijnoplossingen en 
schunnige spelletjes. Duidelijk wordt 
wel dat het een confl ictenbundel is 
waarin mensen zich goed moet 
verdiepen willen ze enigszins een 
begrip krijgen van wat er speelt.

Na de interessante lezing werd 
er lekker geborreld. Zo kregen 
mensen nog even de mogelijkheid 
nadere vragen te stellen aan Nico 
Dekker, waarbij een privé-uitleg 
vaak meer duidelijkheid omtrent 
de situatie schetste. Natuurlijk 
werd er ook druk getafelvoetbald, 
gekaart, geluld en gelambald, Joost 
Sniedt zag zichzelf overtuigend 
overwinnen met een potje schaak. 
Al met al een succesvolle avond.

Lezing Democratische Republiek 
Congo
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Crisscross oikos

Horizontaal
2. Eén van de eerste landen waar 
Al-Qaida het Westen wist te raken
4. Toekomstige wijk in Nijmegen
7. President van 17 horizontaal
13. lange lat waarop men zich 
voortbeweegt over de sneeuw
14. Geld problemen
15. Alternatieve terugreis van win-
tersport
17. Dit land verrijkt uranium
18. De ‘Revolutionaire Strijd-
krachten van Colombia’
20. Ter ere van de beroemdste 
inwoonster van Nijmegen
21. Educatieve werker

Verticaal
1. Recent gekozen
3. Gevolg van bezuinigingen
5. Café van beroemde Engelse Uni-
versiteit
6. Jaargetijde beweging
8. Huidige naam van Zaïre 
9. onder invloed komt ons schrijven
10. Iran, Irak en Noord Korea vor-
men volgens George W. Bush…
11. Geeft plezier, maar zorgt ook 
voor overlast.
12. Georganiseerde geweldpleging 
ter demoralisering van de bevolking 
om een politiek doel te bereiken
16. Sporcle-game-centre
19. Ruimtelijke omgeving

Rene Vermeulen & Eline Wisse, redactie

Oplossing oikos in het midden

Wander Apotheker & Eline Wisse
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Binex Amsterdag - 9 maart 2010
Ga deze dag met de Binexcommissie mee naar het Olympisch Stadion in 
Amsterdam! Meer informatie over het programma die dag volgt nog.

Kroegentocht eerstejaars - 10 maart 2010
Op deze avond zal de Eerstejaarsraad alle eerstejaars meenemen op een 
kroegentocht door de binnenstad van Utrecht. Ben jij eerstejaars en wil je 
mee? Schrijf je snel in op de V.U.G.S.-kamer!

Ledenweekend - 12,13,14 maart 2010
Dit weekend vindt het jaarlijkse Ledenweekend van de V.U.G.S. plaats. Dit 
onvergetelijke weekend moet je meemaken! 

Carrièredag - 16 maart 2010
De Carrièredag belooft weer geweldig te worden, houdt de datum vrij in je 
agenda om deze dag niet te missen.

Eerstejaarsfeest - 24 maart 2010
De Eerstejaarsraad is weer druk bezig met de voorbereidingen voor een 
spetterend feest, mét Happy Hour van 23.00 tot 24.00!

OV-kroegentocht - 26 maart 2010
Stel een team samen om mee te doen aan de jaarlijks terugkerende OV-
kroegentocht. Een treinreis naar nog onbekende steden en de zoektocht naar 
nog onbekende kroegen.. onder het genot van een biertje!

NGPS - 30 maart 2010
Het is weer tijd voor het Nationaal Geografi sch en Planologisch Symposium. 
Dit jaar in Utrecht, dus mis het niet!
                                                    Voor meer activiteiten: www.vugs.nl

Aankondigingen

Colofon
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