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Redactioneel
Hier is hij dan, de eerste oikos in een nieuw jasje! Zowel de buiten- als de bin-
nenkant zijn flink onder handen genomen om hem weer een lekker frisse en 
professionele uitstraling te geven. Het thema van deze oikos is 'criminaliteit' 
en dit is volledig terug te zien aan de vernieuwde kaft. De link tussen geografie 
en criminaliteit wordt gelegd in een vijftal artikelen. Hierin volgen we onder 
andere de reis van cocaïne en uiteraard ontbreken ook de 'wist-je-datjes' 
niet in deze oikos. Het onderdeel Arbeidsmarkt & Onderwijs is deze keer wat 
kleiner uitgevallen dan gepland door onvoorziene problemen, maar dit wordt 
gecompenseerd door een interessant interview met Jos Bierbooms.  

Heel veel leesplezier gewenst met deze vernieuwde oikos namens de oikos-
commissie! Laat ons weten wat je er van vindt!
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Lieve lezer,

Het jaar is al weer een eind gevorderd 
en voor je ligt al weer de tweede oikos 
van 2013. Deze oikos is niet zomaar 
een oikos, maar zoals je waarschijnlijk 
al wel was opgevallen is het een com-
pleet vernieuwde oikos! Betekent dit dat 
alles nu anders is? Nee, alle vertrouwde 
rubrieken zijn nog steeds aanwezig en 
ook de fotopagina is nog steeds terug 
te vinden in het midden van deze oi-
kos. Het blijft dus de oude vertrouwde 
oikos, maar dan in een moderner jasje 
en met een themagerelateerde foto op 
de voorkant.

Het thema van deze oikos is ‘Crimi-
naliteit’. Wellicht is dit niet het eerste 
thema dat je in verband zou brengen 
met geografie, maar criminaliteit en 
geografie blijken een uiterst interessant 
combinatie te vormen! Criminelen zijn 
immers overal, maar bepaalde gebie-
den of landen worden meer geassoci-
eerd met criminaliteit dan andere. Zo zal 
iedereen bekend zijn met de Italiaanse 
maffia en ook de Japanse Yakuza zal 
bij veel mensen een belletje doen rinke-
len. Naast deze groeperingen, die het 
toonbeeld van georganiseerde misdaad 
vormen, zijn er natuurlijk ook individuen 
die zich behoorlijk kunnen misdragen. 
Hoe de overheid omgaat met criminelen 
verschilt van land tot land, evenals het 
succes van de gehanteerde aanpak. 
Waar gevangenissen in het ene land 
goed als afschrikmiddel werken, kun-
nen ze in andere landen juist worden 
gezien als thuisbasis voor bendes. Ben 
je benieuwd naar de gang van zaken 
in gevangenissen in diverse landen op 

aarde? Lees dan snel verder! Ook lees 
je in deze oikos hoe groot het netwerk 
is dat schuil gaat achter de productie 
en distributie van drugs. Je zult verstelt 
staan van de wereldreis die cocaïne 
maakt voor het bij een gebruiker terecht 
komt. Tot slot vind je in deze oikos ook 
een artikel over criminaliteit op kleiner 
schaalniveau. Zijn er verschillen in 
criminaliteit tussen het platteland en 
steden? En in hoeverre zijn steden 
onderling vergelijkbaar? Je leest het in 
deze editie!

Naast het themakatern is er natuurlijk 
ook weer ruimte voor onderwijs- en 
arbeidsmarktgerelateerde artikelen. 
In dit katern vind je onder andere een 
interview met de onder V.U.G.S.’ers 
welbekende Jos Bierbooms, maar lees 
je ook over de ervaringen van een stu-
dente die in Istanbul heeft gestudeerd. 
In het katern ‘Activiteiten & Commis-
sies’ vind je onder andere een verslag 
van de populaire wintersportreis en de 
OV-kroegentocht. Veel leesplezier met 
deze vernieuwde oikos!

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

Met geografische 
groet,

Sven Beekers
Penningmeester

 

Voorwoord
Kreten van het bestuur
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Speciale eenheden van het Colombi-
aanse leger zijn er volledig op gericht 
om coca velden en verstopte laboratoria 
te vernietigen, en met succes. 
  Voor de invoering dit strenge 
vernietigingsbeleid was Colombia 
tientallen jaren verantwoordelijk voor 
meer dan de helft van de wereldwijde 
cocaïneproductie, maar sinds 2006 is 
het aandeel Colombiaanse cocaïne 
op de markt aanzienlijk gedaald. De 
overige 2 hoofdproducenten, Peru en 
Bolivia, hebben dit gat voor een groot 
deel opgevuld en vandaag de dag staat 
Peru dan ook op nummer 1.  

De handelaar
Onder leiding van de handelaar maakt 
cocaïne het grootste deel van haar 
reis door. Dankzij de grote risico’s die 
betrokkenen nemen is dit dan ook de 
meest lucratieve stap in de cocaïne 
handel, wat betekent dat vele partijen 
een positie willen bemachtigen en 
handhaven. 
  Amerika is de hoofdconsu-
ment van cocaïne wereldwijd, met een 
afname van ruim één derde van het 
product, en Europa volgt op de voet  
met een klein verschil. Dit zijn dan ook 
de eindbestemmingen van de meest 
gebruikte en meest gewilde handel-

De producent
Het begint allemaal bij de producent. 
Cocaïne wordt geëxtraheerd uit het 
blad van de coca plant. Deze plant komt 
alleen voor in en rondom het Andesge-
bergte en wordt dan ook al decennia 
lang gebruikt door de inheemse volk-
eren van Zuid-Amerika. Toen de kracht 
van dit stofje ook werd ontdekt door de 
rest van de wereld, was een ware co-
caïnerage het gevolg. Aan het einde van 
de 19de eeuw was het in elke apotheek 
te verkrijgen, om klachten zoals tand-
pijn en winderigheid te bestrijden en 
mensen met een morfineverslaving te 
behandelen. 
  Om aan de vraag naar cocaïne 
en cocabladeren tegemoet te komen 
stapten veel Zuid-Amerikaanse boeren 
over op de productie van coca planten. 
Zelfs sinds het wereldwijde verbod op 
cocaïneproductie, handel en bezit is 
het groeien van de plant voor velen een 
manier om rond te komen. In een goede 
maand, afhankelijk van de oogst, verdi-
ent de cocaboer rond de 500 dollar. Net 
genoeg om zijn gezin te voorzien van 
kleding en eten, maar velen malen meer 
dan wat een ander gewas op zou bren-
gen. De noodzaak om te overleven is 
dan ook de enige reden dat ze dagelijks 
de dreiging van de overheid trotseren. 

Voorwoord
Kreten van het bestuur

De wereldreis van drugs
de reis van cocaïne

Lisan Berk, redactie - De wereldwijde cocaïneproductie wordt geschat op zo’n 1000 
ton per jaar. Een substantieel deel wordt onderschept door douanebeambten 
en speciale politie eenheden, maar dit houdt de 20 miljoen gebruikers niet 
tegen. Cocaïne is dé drug naar keuze in de partyscene, een manier om presta-
ties te leveren in de zakenwereld en een verslavend middel dat voor velen het 
straatleven dragelijk maakt. Maar hoe komt het terecht in de handen van rijke 
yuppen en straatarme crackverslaafden?
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sroutes. De karteloorlogen van de jaren 
90 en het begin van de 21ste eeuw in 
Mexico en Colombia hebben de levens 
van ruim 35.000 mensen gekost om te 
bepalen wie de heerschappij over deze 
routes zou voeren en vandaag de dag 
wordt er nog steeds gemarteld en ge-
moord om deze controle te behouden. 
  Ondanks de afname in Co-
lombiaanse productie blijven de Co-
lombiaanse en Mexicaanse kartels de 
grootste spelers in de cocaïnehandel. 
Organisaties zoals de Mexicaanse 
Sinaloa- en Golfkartels en de Colombi-
aanse FARC hebben de meeste routes 
richting Noord-Amerika en West-Europa 
in handen en gebruiken honderd en één 
methoden om hun cocaïne veilig bij 
haar afnemer te bezorgen. De meest 
gebruikte routes lopen vanuit Colombia 
door Midden-Amerika en via Mexico 
over de grens naar de West kust van de 
Verenigde Staten of via het Caribische 
gebied naar de Oost kust. De cocaïne 
wordt vervoerd in vrachtwagens, per-
sonenauto’s, schepen, vissersbootjes 
en zelfs ware onderzeeërs die tot 8.000 
kilo van het witte poeder kunnen trans-

porteren. De cocaïne die Europa be-
reikt komt voor het merendeel aan per 
vrachtschip in de havens van Spanje, 
Nederland en Portugal, verstopt in 
uitgeholde ananassen, bananendozen 
en shampooflessen. Dankzij de strenge 
goederencontrole in Europese havens 
maken handelaren ook steeds meer 
gebruik van West-Afrikaanse landen 
zoals Guinea en Sierra Leone, waar ze 
de middelen niet bezitten om op grote 
schaal deze controles uit te voeren. 
De vracht wordt dan via Noord-Afrika 
Europa in gesmokkeld. 

De dealer
Wanneer de cocaïne Noord-Amerika 
en West-Europa heeft bereikt nemen 
lokale criminele organisaties het over 
van de internationaal opererende kar-
tels. De vracht wordt vanuit het aflev-
erpunt vervoerd naar eigen land, waar 
het doorverkocht wordt aan de dealers. 
  Er lopen wereldwijd zo’n 2 
miljoen cocaïnedealers rond, die hun 
klanten weten te vinden in discotheken, 
barretjes en op straat. Via de dealer 
legt cocaïne haar laatste afstand af, op 

reis naar de bloedbaan 
van de gebruiker. Het 
feestbeest en de zaken-
man noemen het een 
onschuldige hobby, maar 
uiteindelijk is cocaïne het 
middelpunt van een mil-
jardenindustrie die vele 
levens kost en de overh-
eden van alle betrokken 
landen zwaar belast. 
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Misdaad op de kaart
Platteland vs stad, buurt vs buurt

eerste levert misdaad in de stad meer 
op. Ten tweede is de kans op arrestatie 
in de stad kleiner dan op het platteland, 
want er zijn meer potentiële verdachten, 
de misdadigers kunnen zich eenvoudi-
ger verbergen en er is minder sociale 
controle. Ten derde ligt de criminaliteit 
hoger in de stad door het verschil in de 
sociologische samenstelling: hoe groter 
de stad hoe hoger het percentage in-
woners met criminele neigingen. Steden 
bevatten namelijk meer risicogezinnen 
die criminelen voortbrengen dan het 
platteland (Van Damme, 2013).
 Ondanks dat sommige mensen 
vermoeden dat sommige vormen van 
criminaliteit zich in de toekomst naar het 
platteland zullen verplaatsen, worden 
de hedendaagse misdaden vooral in 
de steden gepleegd. (Het Kontakt, 
2012). 

Buurt versus buurt
Doordat door verstedelijking een steeds 
groter deel van de bevolking in steden 
woont, wordt criminaliteit binnen de 
stad steeds interessanter. De sociale-
desorganisatiebenadering stelt dat de 

Stad versus platteland
In de 18e eeuw waren er verschillen in 
het soort misdaden dat in de stad en 
dat wat op het platteland voorkwam. 
Winkeldiefstallen en beurzensnijden 
waren, wegens de hoeveelheid handel-
szaken en grote concentratie mensen, 
typisch misdaden voor in de stad. Het 
stelen van hout, fruit, dieren e.d. kwam 
daarentegen bijna uitsluitend voor op 
het platteland (Mertens, 2013). Tegen-
woordig komen alle misdaden vaker 
voor in de stad. Hierop vormt het geweld 
dat gepaard gaat met alcoholgebruik 
een uitzondering. Doordat plattelands-
jongeren niet alleen meer drinken dan 
hun stedelijke leeftijdsgenoten, maar 
ook in het weekeinde vaker naar een 
kroeg of zuipkeet gaan, komt deze vorm 
van geweld vaker op het platteland voor 
dan in de stad (Gerrits, 2011).
 Criminaliteit (waaronder ook 
vandalisme) is dus vooral een probleem 
in de (grote) steden. In de stad loop 
je twee keer meer kans om in elkaar 
geslagen te worden en bijna drie keer 
meer kans om bestolen te worden. Drie 
factoren verklaren het verschil in fre-
quentie tussen stad en platteland. Ten 

Madeleen, redactie - Ik zag het met eigen ogen: Na een goed feest bij Dock 154 
liep ik naar boven, net op tijd om te zien hoe een jongen daar een fiets in de 
gracht gooide. Op de vraag wat hem er op dat tijdstip toe bewoog om deze 
wandaad te ondernemen, antwoordde hij dat zijn fiets gestolen was. Dat zoiets 
in Utrecht gebeurt, is niks bijzonders. Zulke dingen gebeuren nou eenmaal in 
steden. Op het platteland gebeurt het niet en dat is niet alleen door het ontbreken 
van grachten. Op het platteland is er minder criminaliteit dan in de stad, maar 
ook binnen steden zijn er grote verschillen. Wat zijn de verschillen en waarom? 
Hoe staat misdaad op de kaart?
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meeste criminaliteit voorkomt in de 
buurten rondom het (zaken)centrum. 
Vaak is het namelijk zo dat er rondom 
het zakencentrum een transitiezone 
is. In deze zone is er sprake van een 
functieverandering: het wonen maakt 
plaats voor het werken. Als gevolg 
van de afname van de bevolking en 
leegstand van de woningen voelen de 
achtergebleven bewoners zich minder 
met elkaar verbonden en neemt ook 
de sociale controle af. Hierbij komt dat 
vaak de zwakste economische groepen, 
waaronder veelal immigranten, in deze 
buurten achterblijven. Kortom: een lage 
sociaaleconomische status, een hoge 
verhuismobiliteit en culturele hetero-
geniteit werken bevorderend voor de 
criminaliteit volgens deze theorie.
 Een aanvulling op het boven-
staande is dat de bewoningsdichtheid, 
de aard van de bebouwing en de 
gezinscohesie (sociale samenhang 
van gezinnen) ook een rol schijnen te 
spelen op de mate van criminaliteit in 
een buurt. Onder de eerste factor kan 
worden verstaan hoeveel mensen er in 
een huis wonen. Op het moment dat er 
veel mensen in een huis wonen, zijn de 
jongeren in dat huis vaker geneigd de 

straat op te gaan. Doordat ze op straat 
minder gecontroleerd worden door 
ouders of andere volwassenen neemt 
hierdoor de criminaliteit toe. Over de 
tweede factor kan gezegd worden dat 
de aard van de bebouwing uitmaakt 
voor de mate waarin de bewoners in 
staat zijn de buurt in de gaten te houden 
en de mate waarin zij de buurt zien als 
hun territorium. Op die manier komt 
criminaliteit vaker voor in buurten met 
veel hoogbouw.
 Een andere benadering is 
de gelegenheidsbenadering. Deze 
zegt, kort en bondig, dat misdaad 
vaker voorkomt op plekken waar meer 
aantrekkelijke of gewenste goederen 
zijn die minder afgeschermd worden 
(Rovers, 1999).

Bronnen:
Gerrits, Robin (2011) Drankgebruik op platteland leidt vaker tot 
klappen. Volkskrant, 22 juli 2011.

Het Kontakt (2012) De Cloe: 'Criminaliteit verschuift naar 
platteland'. http://www.hetkontakt.nl/bommelerwaard/nieuws/
de-cloe-criminaliteit-verschuift-naar-platteland. Geraadpleegd: 
28 februari 2013.

Mertens, Dries (2013) Criminaliteit in (het Land van) Aalst in de 

18e eeuw (1700-1795). http://www.ethesis.net/aalst_crimi/aalst_

criminaliteit_deel10.htm#_ftnref4. Geraadpleegd: 28 februari 2013.
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Een kijkje in de gevangenis
Gevangenissen in verschillende landen vergeleken

terrein te verkennen. Verder beschikken 
de gedetineerden over een sleutel van 
hun eigen cel. De focus ligt in Bastøy 
dan ook niet op het straffen van de 
veroordeelde, maar voornamelijk op 
het veranderen van de persoon. En 
dat lijkt te werken: de recidive binnen 
2 jaar bedraagt in Noorwegen slechts 
20 procent. Dat is vergeleken met de 
Verenigde Staten bijvoorbeeld een heel 
verschil; daar belandt 43 procent van de 
ex-gevangenen binnen drie jaar weer 
achter de tralies.
Een ander bijzonder geval is de gevan-
genis in Aranjuez, Spanje. Dit is de 
enige gevangenis ter wereld waar gezin-
nen samen in een cel kunnen wonen. 
Hoewel er veel kritiek is op deze gang 
van zaken omdat het de ontwikkeling 
van het kind zou schaden, zien gedeti-
neerden er vooral de voordelen van in. 
Het gescheiden zijn van eigen kinderen 
wordt door hen als zeer zwaar ervaren. 
Pas als het kind drie jaar wordt, zal het 
de gevangenis moeten verlaten.

Recreatie
In veel gevangenissen wordt “gelucht”. 
Dat betekent dat gedetineerden een 
minimaal aantal uren per week naar 
buiten mogen. Met het oog op de re-
integratie wordt het gedetineerden in 
westerse landen vaak ook mogelijk 
gemaakt om een opleiding te volgen. 
Dit is bijvoorbeeld mogelijk met het 

Algemeen
In Nederland hebben gevangenen een 
eigen cel. Een standaard cel is mini-
maal 10 vierkant meter en bevat een 
bed, bureau, een stoel en een televi-
sie. Overdag verrichten gedetineerden 
arbeid, waarvoor ze 75 cent per uur 
ontvangen, die ze kunnen gebruiken 
om de huur voor de televisie te betalen. 
Hoewel dit niet veel geld is, heeft werk-
en de voorkeur van veel gevangenen, 
omdat het isolement anders erg groot 
is wanner je die tijd in je eigen cel moet 
blijven. Gevangenen krijgen ’s morgens 
en ’s avonds brood, tussen de middag 
warm eten.
In de media komen regelmatig mensen 
aan het woord die Nederlandse gevan-
genissen maar een hotel vinden. Wan-
neer je een Nederlandse cel vergelijkt 
met de omstandigheden elders in 
de wereld, zou je dat bijna wel gaan 
denken. In veel landen in Zuid-Amerika 
en Azië is het gebruikelijk om met grote 
aantallen gedetineerden in een grote cel 
te zitten. Voordeel hiervan is dat er meer 
gevangenen in één gebouw gehuisvest 
kunnen worden, nadeel is dat het onder 
gevangen een gespannen sfeer kan 
creëren met alle gevolgen van dien.
Meer vrijheden krijgen de Noren die vast 
zitten in Bastøy: met zijn geïsoleerde 
ligging op een eilandje voor de kust 
wordt de gevangenen de mogelijkheid 
geboden om zonder begeleiding het 

Linde, redactie - De hamer is neergegaan, het vonnis is geveld: Schuldig. Maar 
wat staat je daarna te wachten? Niet alleen de rechtspraak verschilt per land, 
ook de sancties verschillen. In dit artikel zullen we kijken naar de omstandigh-
eden wereldwijd bij een van deze straffen: gevangenschap. 
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afstandsonderwijs van LOI en NTI. Niet 
alleen kan de stof worden bestudeerd, 
maar ook tentamens kunnen in een 
cel worden afgelegd. Stages zijn lo-
gischerwijs zeer lastig te vinden achter 
de tralies.  Een vrij nieuw programma in 
Nederland is Dutch Cell Dogs, waarin 
gedetineerden honden trainen. Er wordt 
gewerkt om mishandelde asielhonden 
te leren zitten, liggen en aan de lijn te 
lopen. De achterliggende gedachte is 
dat gedetineerden zo discipline, ver-
antwoordelijkheid en zorg bijgeleerd 
krijgen. 
 In Amerika wordt al langer met 
hondentrainingen gewerkt. Zo is er een 
vrouwengevangenis in Washington 
waar sinds de start van het programma 
al zeker 700 honden werden getraind 
om mensen met een handicap te helpen 
met alledaagse handelingen.
 
Strafkampen
Anders dan in Nederland, bestaan er 
in onder ander China en Rusland ook 
strafkolonies. Dit zijn instellingen om de 
orde in een land te bewaren, waar vaak 
dwangarbeid wordt verricht. Russische 
strafkolonies zijn niet te vergelijken met 
de goelagkampen van voorheen, maar 
luxe is er niet bij. Met honderd vrouwen 
in een slaapzaal en buiten naar het 
toilet (ook in de barre winters) is voor 
veel mensen afschrikwekkend genoeg 
om niet zo veel kritiek op de overheid 
te uiten.
 Ook in China komen veel ac-
tievoerders in een werkkamp terecht. 
In China kan een persoon zonder vorm 
van proces opgesloten worden voor 
maximaal drie jaar. In de werkkampen 
wordt een veelheid aan arbeid verricht. 

Een opmerkelijke vorm van dwangar-
beid in de Chinese kampen is “Gold 
Farming”. Liu Dali werd naar een kamp 
in Heilongjiang gestuurd, waar hij naar 
eigen zeggen overdag handenarbeid 
moest verrichten en ’s nachts in World 
of Warcraft ervaringspunten en bijzon-
dere objecten moest verzamelen. Door 
de verkoop daarvan online kon per per-
soon zo’n 650 euro per maand worden 
verkregen. 

China is ondertussen van mening dat de 
strafkampen moeten worden hervormd. 
Van afschaffing is nog geen sprake, 
maar er zijn geluiden dat er al minder 
en minder naar de kampen worden ges-
tuurd. Dit is voor China een grote stap 
in de richting van een rechtstaat, waar 
de mensenrechten worden nageleefd. 
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Criminaliteit en open grenzen
De gevolgen van open grenzen binnen de EU

Schengenlanden, bron: norway.org

De activiteiten zijn ook in het straatbeeld 
zichtbaar. De verkoop van daklozenk-
ranten wordt steeds vaker overgenomen 
door minderheden uit Oost-Europese 
landen. Zij verjagen de echte daklozen 
en gaan daarbij soms agressief te werk. 
Het is niet alleen de verkoper die je ziet, 
die hier illegaal de kranten verkoopt. Er 
schuilt een hele organisatie achter. Dit 
blijkt bij de uitzending van Radar als 
de verkoper wordt benaderd. Al snel 
springt een “bendeleider” de verko-

Uit onderzoek naar georganiseerde mis-
daad van de Poolse politie blijkt inder-
daad dat criminele bendes zich steeds 
meer bezighouden in West-Europa. Dit 
is te zien in het aantal autodiefstallen. 
In Polen neemt het  aantal autodiefstal-
len al jaren sterk af. Vanaf het moment 
dat de grenzen werden geopend, is dit 
aantal nog veel kleiner geworden. De 
criminaliteit in Polen verschuift naar 
West-Europa. Dit komt omdat de crim-
inelen hier meer luxegoederen vinden, 
winsten groter, pakkansen kleiner en als 
men dan toch wordt gepakt, de straffen 
lager zijn. De pakkans is zo klein omdat 
de criminelen kort in de West-Europese 
landen verblijven (Volkskrant, 2011). 
Dit is mede mogelijk door de open 
grenzen waardoor ze zonder controles, 
snel weer kunnen terug keren naar hun 
thuisland.

Ook vanuit Hongarije verplaatst zich 
steeds meer criminaliteit naar West-
Europa blijkt uit een onderzoek van 
het Hongaarse Nationaal bureau voor 
onderzoek naar georganiseerde mis-
daad. Hier houden minderheden zich 
vooral bezig met mensenhandel omdat 
zij door armoede worden gedreven. In 
West-Europa stijgt daardoor de prosti-
tutie, diefstal en misbruik van sociale 
voorzieningen (Volkskrant, 2011). 

Janny, redactie - Als er een sector is waarin men weet hoe je grensoverschri-
jdend moeten werken, dan is het de criminele sector wel. Criminele organisaties 
beperken zich niet tot één land. Ze laten zich ook niet tegenhouden door de 
grenzen. Zeker niet als deze grenzen worden geopend voor vrij verkeer, zoals 
in de Schengenlanden in Europa het geval is. Een walhalla voor criminele or-
ganisaties zou je denken.
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per bij als wordt verteld dat deze hier 
niet mag staan. Ook is te zien dat de 
verkopers ’s avonds worden opgehaald 
met een busje om hierin vervolgens 
de nacht door te brengen op een par-
keerplaats (Tros, 2011). Achter deze 
onschuldig ogende verkopers blijkt dus 
een hele organisatie te schuilen.
Wat is de oplossing tegen de Oost-
Europese criminele bendes? Het slu-
iten van de grenzen zorgt voor meer 
controle, maar ook voor beperkingen 
in het handelsverkeer. Dit is erg nadelig 

voor Nederland als handelsland. Want 
controles zijn tijdrovend, waardoor het 
vervoer van producten langer duurt en 
dus de kosten stijgen. De Nederlandse 
bedrijven uit de transport en detailhan-
del zien het sluiten van de grenzen 
dan ook niet zitten. Zij zien liever een 
sterkere samenwerking tussen de 
Europese landen (Hoed, 2013). Dit is 
ook de gedachten van de EU. Er zijn 
verschillende vormen van samenwerk-
ing om criminaliteit de kop in te drukken. 
De landen werken nog niet optimaal 
samen, maar in 2008 is het Verdrag van 
Prüm voor de hele EU geldig geworden. 
In dit verdrag zijn zaken aangewezen 
die in de hele EU uniform moeten 
worden, opdat de samenwerking beter 
verloopt. Het gaat dan om uitwisseling 
van DNA-gegevens, vingerafdrukken, 

voertuiggegevens en om de politiesa-
menwerking. Om dit goed te laten verlo-
pen is overal eenzelfde systeem nodig. 
Ook dit is afgesproken in het verdrag. 
Daarnaast zijn er twee agentschappen 
voor de bestrijding van criminaliteit, 
beide gevestigd in Den Haag. Dit zijn 
Europol en Eurojust. Europol richt zich 
meer op de uitwisseling van informatie 
tussen politiediensten en Eurojust richt 
zich meer op de samenwerking tussen 
de justitiële autoriteiten (Europanu, z.d.-
1 & Europanu, z.d.-2).

Bronnen:
Europanu (z.d.-1). Grensoverschrijdende criminaliteit, terrorisme 
en illegale migratie. http://www.europa-nu.nl/id/vhu4eb6eg0y3/
grensoverschrijdende_criminaliteit. Geraadpleegd op: 10 maart 
2013.

Europanu (z.d.-2). Europees orgaan voor de justitiële samenwerk-
ing (Eurojust). http://www.europa-nu.nl/id/vggjexyqkpgj/europ-
ees_orgaan_voor_de_justitiele Geraadpleegd op: 10 maart 2013.
Hoed, F. den, (2013). Wieder Ausweis bitte? Forum (5), pp. 10-15.

Tros (2011). Foute straatkranten. http://www.trosradar.nl/nieuws/
archief/detail/article/foute-straatkranten/ Geraadpleegd op: 10 
maart 2013.

Volkskrant, de (2011). ‘Mobiele bendes’ Oost-Europa massaal 

richting westen. 15 december 2011.
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- In Liverpool mogen vrouwen bijvoor-
beeld alleen topless rondlopen als ze 
werken in een winkel waar tropische 
vissen worden verkocht. 
- In Londen moet je als automobilist 
tijdens het rijden voorin de auto zitten 
- Het is in het Verenigd Koninkrijk ver-
boden om dood te gaan in het parle-
mentsgebouw
- In Cambodja mag je geen waterspis-
tool gebruiken met Nieuwjaar
- In China moet je intelligent zijn om 
aan de universiteit te studeren (voor de 
V.UG.S. zou dit een halvering van het 
ledenaantal betekenen).
- In Zwitserland mag een man niet 
staand plassen na tien uur ’s avonds
- In Frankrijk mag men zijn of haar var-
ken niet Napoleon noemen
- In Singapore is pornografie verboden, 
hieronder wordt naakt door het huis 
lopen ook verstaan

Fabian, redactie - Als je iets te-
gen de wet doet, dan word je daar 
natuurlijk voor gestraft. Wie zijn 
spreekwoordelijke billen brandt moet 
immers op de blaren zitten. Maar 
over de wereld zijn er heel wat onge-
bruikelijke zaken in de wetboekjes, 
die menig wenkbrauw zal doen 
fronzen (wat overigens verboden is 
in Idaho) en menig hoed tot maaltijd 
zal promoveren. 

De Verenigde Staten van Amerika zijn 
hier zoals gewoonlijk weer eens ko-
ploper in. Zo riskeer je als ongetrouwde 
vrouw in Florida een gevangenisstraf 
als je op zondag parachute springt. In 
Michigan ben je illegaal bezig als je een 
krokodil aan een brandkraan vastbind. 
In Alaska word je op de vingers getikt als 
je een levende Eland uit een bewegend 
vliegtuig duwt en in Vermont is het straf-
baar om onder water te fluiten. Mocht je 
maar één arm hebben, dan mag je als 
pianist in Iowa alleen gratis optreden. 
Verlies je echter je andere arm ook, en 
je stapt achter het stuur van een auto, 
dan hoef je in New Jersey geen tol te 
betalen. De (arme) mensen die profit-
eren van deze wet, hebben dan weer 
geen baat bij de wet dat je in Arkansas 
je vrouw maar één keer per maand 
mag slaan. Verder kan het in Hawaii tot 
een ‘aanvaring’ met justitie leiden als je 
niet in het bezit van een boot bent. Ook 
wordt in Californië de politie ‘opgetrom-
meld’ als je een drumstel bespeelt op 
het strand. 
Ook in andere landen zijn er wetten 
voorgeschreven die velen de klomp 
zullen doen breken:

Wist-je-datjes
opmerkelijke strafwetten
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Tim, redactie - Iedere V.U.G.S.’er heeft wel eens van hem gehoord: Jos Bier-
booms is de studiecoördinator van de studie en tevens “docent waar nodig”. 
Hij is geboren in Roosendaal maar heeft gestudeerd in Utrecht en was fer-
vent lid van Veritas. Maar genoeg over hem, wie is Jos Bierbooms nou buiten 
de universiteit? We hebben hem een aantal vragen voorgelegd.

Docenten zijn ook mensen
Drs. J. Bierbooms

Wist-je-datjes
opmerkelijke strafwetten

iets te warm daar.

Wat is uw favoriete film? – Ik heb 
geen all-time favoriete film. Ik ben wel 
een enorme filmliefhebber en ik ga ook 
graag naar Sneak Preview in de bios-
coop. Dan moet je wel veel van films 
houden! Films die ik erg mooi vind zijn 
bijvoorbeeld My Name Is Joe, over een 
schotse alcoholist die een voetbalteam 
opricht met daklozen. Ook Het Rode 
Korenveld vind ik er mooi. Ik weet nog 
dat ik de vloer aan het boenen was en 
dat mijn kinderen deze film aan het ki-
jken waren. De prachtige beelden van 
de film vergeet ik niet snel.

Wat is uw favoriete reis – Ik ga niet 
vaak op reis. Vroeger was het niet 
gebruikelijk om op reis te gaan: het 
was enorm duur. Een reis die me wel 
is bijgebleven was de excursie naar 
Joegoslavië. We liepen door Sarajevo 
en de excursieleider had het er over 
dat als er ergens oorlog in Europa 
zou uitbreken, dit waarschijnlijk in 
Joegoslavië zou gebeuren. We zagen 
geen verschillen tussen de mensen. 
We konden ons niet voorstellen dat 
het land ooit in een burgeroorlog zou 
raken. Iedereen deed aardig tegen 
elkaar. Dan is het schrikken wanneer 
er een oorlog uitbreekt. We werden 
daar op een gegeven moment door 

Wie bent u? – Ik ben Jos Bierbooms, 
ik ben studieadviseur van Sociale 
Geografie en Planologie en docent op 
de Universiteit Utrecht. Ik heb twee 
banen en dus twee loonstrookjes op 
de universiteit. Als studieadviseur ga 
ik over alles wat studiegerelateerd is. 
Ik zit ook in het bachelorbestuur en 
ik help de studie met vernieuwen. Zo 
ben ik mede verantwoordelijk voor de 
nieuwe eerstejaarsvakken Gebieden 
in Mondiaal Perspectief en Ruimtelijke 
Vraagstukken Nederland. 

Als u zou moeten verhuizen, waar-
heen zou u dan gaan? – Ik denk Sevilla 
of Rome. Het zijn enorm mooie steden, 
het weer is er veel beter en je kan vaak 
een terrasje pakken. Toch blijf ik liever 
in Nederland wonen. Het weer is toch 
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een Duitssprekende Joegoslavische 
moslim uitgenodigd. We gingen met 
hem mee en hij vertelde uitbundig over 
zijn leven. Hij had een keer zijn vrouw 
betrapt met een vreemde man in bed en 
toen heeft hij haar vermoord! Ook een 
memorabele vakantie was toen ik alleen 
ging backpacken in Engeland. Ik kwam 
uiteindelijk in een jeugdkamp terecht 
met sociaal incapabele jongeren. Er 
was een hiërarchie in het kamp: veel 
competitie tussen de kinderen maar 
ik was de buitenlander dus stond ik 
bovenaan! 

Hoe was u als leerling? – Als leer-
ling op de middelbare school was ik 
een nietszeggend verlegen jongetje. 
Ik had helaas geen leuke middelbare 
school: ik zat op één van de laatste 
scholen in Nederland die ongemengd 
waren. Het was een enorm strenge 
middelbare school. Pas in de vijfde klas 
werden er op de school vernieuwingen 
doorgevoerd: er was zelfs sprake van 
censuur. Als student ben ik eerst lid 
geworden van Veritas: hier deed ik de 
meeste dingen. Op de V.U.G.S. was ik 
niet zo actief. Ik heb mezelf opnieuw uit-
gevonden op de universiteit. Ik heb veel 
vrienden bij Veritas gemaakt waarmee 
ik nog steeds contact heb. 
Ik was in het eerste jaar een goede 
student. Ik leerde doordeweeks altijd 
van 10 tot 6: geen uitzonderingen. In 
het weekend en ’s avonds was ik altijd 
vrij. Hierdoor haalde ik hele hoge cijfers. 
Toen ik het eerste jaar gehaald had had 
ik door dat ik niet zo hard hoefde te 
leren dus deed ik het een stuk rustiger 
aan. Ik deed weinig maar haalde toch 
wel zessen. Ik heb wel lang over m’n 

studie gedaan. 
Wat ik me herinner over de V.U.G.S is 
dat ze elke donderdag een voetbalcom-
petitie organiseerden. Elke donderdag 
werd er dus flink gevoetbald en wij had-
den ook een team.
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Studeren in het buitenland
Studeren in Istanbul

Ik studeerde aan Boğaziçi Üniversitesi. 
De campus van de universiteit was 
een sprookje. Veel groen overal en 
geweldig uitzicht over de Bosphorus. 
Dit is de meest prestigieuze universiteit 
van Turkije, daardoor lag het niveau op 
deze universiteit ook zeer hoog. Het 
was heel interessant om te studeren 
met Turken, omdat zij, vooral door hun 
Islamtische achtergrond, een hele an-
dere kijk op de wereld hebben. Zo was 
er een keer tijdens college een heftige 
discussie tussen de Westerse mensen 
en de moslims over vrouwenrechten. Je 
hoort wel vaker meningen van mannen 
die vinden dat vrouwen eigenlijk minder 
rechten hebben, maar het is echt een 
eye-opener als een meisje zelf dit tegen 
je zegt.  

Istanbul is echt een aanrader om te 
gaan studeren! Er is elke dag wel iets 
in deze gigantische stad te beleven en 
het verbreedt je horizon om een keer in 
een hele andere wereld te leven. Het is 
echt een stad die nooit slaapt.

Ik woonde in het noorden van Istanbul, 
midden in de Bosphorus. Ik deelde een 
appartement met twee Turkse meisjes, 
van wie ik veel over de Turkse cultuur 
heb geleerd. Zij vertelden me over hun 
politieke mening over de Koerden en de 
EU maar leerden me bijvoorbeeld ook 
hoe ik een fatsoenlijk kopje Turkse kof-
fie moest zetten. Overdag ging ik vaak 
naar markten toe of bracht een bezoek 
één van de vele mooie moskeeën.  Uit 
eten gaan is heel goedkoop in Istanbul 
en daardoor is het ’s avonds ook heel 
gezellig in de straten. In Istanbul heb je 
ook de mega-clubs. Nadeel aan de stad 
is dat het een Islamitische stad is, dus 
de alcoholprijzen zijn zeer hoog. 

Godelief Wösten - Op 30 juli 2012 ben ik voor 6 maanden 
naar Istanbul vertrokken om te gaan studeren. Istanbul is 
de enige stad die op twee continenten ligt, telt 18 miljoen 
inwoners (evenveel als Nederland) en heeft een oppervlakte 
van 5,343 km2. In vergelijking, de grootste Nederlandse 
provincie is Gelderland en is 4,970 km2.  De eerste keer dat 
ik goed door had hoe groot Istanbul nou echt was, was toen 
ik door Turkije ging reizen en een travelbus van Istanbul 
naar Bursa nam. We hadden na drie uur onze eerste stop 
en waren Istanbul nog niet uit. Het was werkelijk geweldig 
om in zo’n wereldstad te wonen en te studeren.
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Geografie-paperwedstrijd
publicatie ingezonden paper in de geografie

en zal lopen tot ongeveer medio mei. 
Voor de paperwedstrijd kun je een pa-
per insturen die je hebt geschreven voor 
een vak van SGPL in de periode 2011-
2013, mits je dit jaar nog ingeschreven 
staat als Bachelor student bij SGPL. Dit 
betekent helaas dat Masterstudenten  
geen papers meer kunnen insturen. 
Stuur bij je paper ook het toen gegeven 
cijfer mee en de naam van de docent 
die je paper destijds beoordeeld heeft. 
Alle papers worden beoordeeld door 
een jury bestaande uit docenten van 
ons eigen departement. Ben de Pater, 
Gery Nijenhuis, Thomas Hartmann en 
Ton van Rietbergen zullen de eervolle 
taak op zich nemen om te bepalen 
welke student de publicatie in de Ge-
ografie binnen sleept! We willen dus 
graag iedereen stimuleren om je beste 
paper (maximaal 4.000 woorden) op te 
sturen naar: geografiepaperwedstrijd@
gmail.com. We zijn benieuwd naar jullie 
inzendingen!

Cathelijne Rutten, opleidingscommissie 
SGPL -  Op de universiteit worden 
studenten in principe opgeleid tot 
onderzoeker. Na je Bachelor en/of 
Master hoort elke student in staat 
te zijn om goed wetenschappelijk 
onderzoek uit te voeren. Echter, in 
het wereldje van onderzoekers is 
niet alleen het onderzoek doen be-
langrijk. Misschien nog wel des te 
belangrijker, onderzoek moet gepub-
liceerd worden

Het blijkt dat niet alleen volleerde 
onderzoekers de gave bezitten om 
een goed artikel te schrijven. Ook 
onder studenten blijkt er een hoop 
schrijftalent aanwezig te zijn. Daarom 
organiseert de opleidingscommissie 
van SGPL dit jaar een paperwedstrijd 
voor Bachelor studenten in samen-
werking met het KNAG, het Koninklijk 
Nederlands Aardrijkskundig Genootsc-
hap. Het KNAG is een vereniging voor 
geografen en anderen die zich met het 
vakgebied geografie verbonden voelen.  
Het KNAG geeft ook het geografische 
tijdschrift de Geografie uit, één van de 
belangrijkste vakbladen over ruimtelijke 
vraagstukken in Nederland.  Samen met 
het KNAG wil de opleiding studenten 
de kans geven om zich te profileren 
als een ambitieus talent met een talent 
voor schrijven. De winnaar van deze 
Geografie-paperwedstrijd krijgt zijn 
artikel gepubliceerd in de Geografie 
van oktober. Een uitgelezen kans om je 
eerste publicatie binnen te slepen dus 
en bovendien een zeer mooie toevoeg-
ing voor je CV!  

De paperwedstrijd gaat in april van start 
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Geografie-paperwedstrijd
publicatie ingezonden paper in de geografie

V.U.G.S. Wintersport 2013
Les Deux Alpes

het gezellig en de lat lag niet te hoog! 
Met af en toe een lesje van Vera de 
skilerares, een filmopname van Marijn 
of een sneeuwballengevecht in de 
sneeuw naast de piste. Aan het eind 
van de week waren zelfs wij pro´s! 
Maar zodra het klokslag drie uur was, 
snelde de hele groep zich naar de Pano 
bar, gelegen op 3200 meter. Misschien 
maar goed dat we pas op dag 4 achter 
dit verschijnsel kwamen want de Pano 
vroeg veel van een wintersporter. 
Dansen op je ski schoenen, met de 
techno beats op de achtergrond, een 
biertje in je hand en wat sterke drank in 
je flacon. De meest rare pakken kwa-
men tevoorschijn. Om vijf uur stroomde 
de Pano bar leeg richting het dal, waar 
zelfs de groene piste na zo’n après-ski 
avontuur toch altijd wel een opgave 
was voor menig skiër.  Echter vonden 
velen het, ondanks waarschuwingen 

 25 januari 2013, na zeven jaar geen 
sneeuw te hebben gezien stonden wij 
deze dag toch echt weer klaar om de 
bergen in te gaan.  Het Laatste tenta-
men gehad, genoeg gedronken om dat 
te vieren en brak die bus in! Dan kunnen 
we goed slapen hadden we bedacht. 
Heel wat brakke uurtjes later kwamen 
we aan in Les deux Alpes, waar we 
meteen ons beste Frans tevoorschijn 
konden toveren omdat één van ons 
haar ski spullen in de bus had laten 
staan! Wat een mooi weertje was het 
in Frankrijk op 3600 meter ho ogte! Na 
een kleine zoektocht naar de exacte 
locatie van de appartementen konden 
de ski’s en boards gehuurd worden en 
doken de eerste fanatiekelingen de 
piste op. Later die dag was het op de 
eerste avond meteen raak in de Prins 
van Oranje, deze bar werd gebom-
bardeerd tot de stamkroeg voor deze 
week en er werd dan ook tegen een 
gereduceerde prijs een groots aantal 
consumptiebonnen ingekocht. De rest 
van de week was het elke ochtend 
zon, heerlijk skiën op de Gletsjer, en ´s 
middags met zijn allen verzamelen om 
een rondje te maken. Het beste was om 
de eerste lift te nemen, helemaal naar 
boven en vanaf de top op 3600 meter 
in een keer naar het dal te skiën. Een 
tocht van ruim een uur!
Ook al waren wij misschien twee klun-
gels op de latten, met de groep was 

Francien & Lisanne - Hieronder volgt een verslag van Lisanne en Francien, die 
door de oikosredactie als gastredacteuren op pad zijn gestuurd om een weekje 
met de V.U.G.S. te gaan wintersporten. Wij als redactie willen ze dan bij deze 
ook bedanken dat ze, puur voor de journalistiek, elke dag hun leven en hun 
lever hebben gewaagd op de piste.
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van het pistepersoneel, toch een goed 
idee om nog maar even een zwarte 
piste als afsluiter te nemen. Dat hier 
gelukkig geen ongelukken zijn gebeurd 
blijft nog steeds  verbazingwekkend. 
Aangekomen in het dorp werd het feest 
vrolijk voorgezet in de Prins. Het avon-
deten werd vaak nog even uitgesteld en 
verruild voor vele bruine boterhammen 
met een schuimkraag, dit leidde regel-
matig tot hilarische situaties. Vooral als 
de die-hard skiërs, die elk uurtje van 
de dag benutten om zoveel mogelijk 
pistes af te gaan, aansloten.  Als dan 
uiteindelijk iedereen gegeten had en de 
nodige spelletjes weer gespeeld waren, 
ging het feestje door tot in de vroege 
uurtjes. De volgende dag opstaan met 
een stevig ontbijt met eieren en spek, 
en dan er weer tegenaan. 

Het tijdstip van dit ontbijt verschillende 
nogal per appartement, het ene streefde 
naar de eerste lift terwijl de ander eerst 
maar is een keer uit het raam keek 
en de weersomstandigheden mee liet 
beslissen of het al nodig was om op 
te staan.
Op de één na laatste avond hebben 
we met de hele groep bij de Prins een 
sneeuwbarbecue gehad. Hier werd het  
vlees voor je gebakken en met het nod-
ige stokbrood en salades was het weer 
een goede bodem om vervolgens onze 
laatste oranje bonnetjes er doorheen te 
werken. Ik drink alles, alles, alles, alles 
in één, was het motto van de week! 
Al met al was het echt een super 
leuke week, met een super groep en 
het gaat zeker geen zeven jaar du-
ren voor wij weer de bergen in gaan. 
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Geocafé februari
Goede doel bekendmaking

Wil je op de hoogte blijven van hoe 
dicht de commissie al is bij hun uitein-
delijk doel, check dan de supermooie 
meter op de V.UG.S.-kamer, waarop 
staat aangegeven hoeveel er al is 
opgehaald. Verder kun je natuurlijk de 
ontwikkelingscommissie steunen (en 
karmapunten scoren) door mee te doen 

en bij te dragen 
aan de verschil-
lende activiteiten 
die er gepland 
worden. Het geo-
café was er ook 
in februari natu-
urlijk niet alleen 
om geld op te ha-
len, verder was 
het geocafé uit-
eraard ook voor 
V.UG.S.-ers een 
gelegenheid om 
lekker te borrelen 

en te kletsen met hun favoriete mede-
geografen. De gratis shotjes en biertjes 
die gewonnen konden worden hebben 
hier zeker aan bijgedragen.

Het project waar de ontwikkelingscom-
missie zich dit jaar op gaat richten is een 
meerjaarse studie voor een Nepalese 
jongere. Voor slechts 400 euro kan een 
jongere in Nepal namelijk al anderhalf 
jaar lang studeren. Dit is dan ook het 
einddoel van de commissie. 

De actie die bij 
het geocafé op 
de agenda stond 
was een heus rad 
van fortuin. Tien-
tallen V.UG.S.-ers 
durfden hun ge-
luk te beproeven 
door, tegen een 
kleine bijdrage, 
te draaien aan 
het rad. Men kon 
een shotje win-
nen, een biertje 
of zelfs grabbelen 
voor een leuk presentje, zoals een 
tandenborstel of een pakje pleisters! 
Ook bestond er natuurlijk de kans dat 
het geld naar het goede doel ging, wat 
uiteraard een nog beter gevoel geeft 
dan het winnen van een prijs. Aan het 
eind van de avond is er maar liefst 82 
euro opgehaald door de ontwikkelings-
commissie! 

Fabian, redactie - Woensdag 6 februari was het weer tijd voor een geocafé in 
onze stamkroeg Jij&Wij. Dit was echter niet zomaar een geocafé, want het stond 
in het teken van de ontwikkelingscommissie en het goede doel dat ze dit jaar 
hebben gekozen om te steunen. Het goede doel voor dit jaar is stichting Care 
For All in Nepal, die verschillende projecten heeft in dat land.
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OV-kroegentocht
O.d.z. Oost-West onderwater best

de commissieleden. 

Tegen de tijd dat wij aankwamen in Café 
Otje voor een naborrel en natuurlijk de 
prijsuitreiking waren de meeste teams al 
aanwezig. Zatte Skup heeft uiteindelijk 
niet alleen de snelste tijd neer gezet, 
maar ook nog eens de meeste punten 
behaald! Naast deze overwinning was 
het een geweldige dag en mag deze 
activiteit zeker als legendarisch worden 
bestempeld. 

 Om 11.00 uur stond er een groot aantal 
V.U.G.S.’ers klaar voor de eerste rebus 
in het Van Unnik. Deze rebus leidde ons 
team, Zatte Skup, naar Nijmegen. Na 
een bezoekje aan de supermarkt voor 
de nodige alcoholische versnaperingen 
voor onderweg vertrokken we vol goede 
moed en fanatisme naar het oosten van 
het land. In de trein begon het feest al. 
Op zo’n dag voelt het enigszins legaal 
om in het openbaar vervoer biertjes te 
drinken, muziek aan te hebben en met 
luid volume gesprekken te voeren die 
onze medereizigers misschien liever 
niet willen horen. 

Aangekomen in de eerste kroeg be-
gonnen we de middag met een biere-
stafette. Helaas zonder tegenstander, 
maar de tijd die wij als sjaars hebben 
neergezet was er een om trots op te 
zijn. In de tweede kroeg in Zutphen 
werden als een speer bekende mensen 
uitgebeeld en geraden. In kroeg num-
mer drie in Doetinchem mochten we 
onze pijlen richten op de bestuursleden 
Jurjen en Laurien tijdens een spelletje 
darten. De laatste opdracht in Arnhem 
kon helaas vanwege uitloop van de tijd 
niet door gaan. Officieel waren we wel 
op tijd, dus ook in deze kroeg hebben 
we het hoogst aantal punten behaald 
door een bierestafette te winnen van 

Eileen, redactie - 15 februari was het tijd voor volgens velen één van de meest 
legendarische V.U.G.S. activiteiten van het jaar; de OV-Kroegentocht. In een 
speciaal deel van Nederland worden steden uitgekozen waar in een kroeg 
bepaalde spellen worden gespeeld en zo punten kunnen worden verdiend. Dit 
jaar was het oosten van het land aan de beurt. Nijmegen, Arnhem, Doetinchem 
en Zutphen werden in willekeurige volgorde door de teams bezocht.
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OV-kroegentocht
O.d.z. Oost-West onderwater best

Binex Wilhelminapier
Kop van zuid - Rotterdam

rondleidde over de pier, maar ook door 
andere delen van De kop van zuid en 
Kralingen. We bekeken onder andere 
de bestaande bouw en nieuwbouw 
op de pier, studentenhuisvesting, 
eengezinswoningen van verschillende 
architecten, de dichtgetimmerde “prob-
leemwoningen” en de klushuizen in 
Kralingen. Ook kwamen we Joop tegen. 
Je denkt nu vast Joop? Ja Joop, een 
dolenthousiaste fotograaf die de wijk 
in beeld brengt maar ook helpt met een 
wijkrestaurant. 

Na deze wandeling waren de meesten 
van ons flink afgekoeld dus konden 
we wel een opwarmertje gebruiken in 
Hotel New York. De warme chocomel 
was populair! Tot slot gingen hebben 
we nog goedkoop maar ook heel lekker 
pizza’s en pasta’s gegeten bij Happy 
Italy, een restaurant in de binnenstad 
van Rotterdam. 

De aandacht ging deze Binex specifiek 
uit naar dit 'De Rotterdam'. De Rot-
terdam wordt namelijk het grootste ge-
bouw van Rotterdam. Het gebouw biedt 
ruimte voor wonen, werken, recreëren  
en winkelen. Het wordt dan ook wel 
de verticale stad genoemd. Om meer 
te weten te komen over De Rotterdam 
werden we ontvangen bij het informa-
tiecentrum Wilhelminapier, waar we een 
lezing kregen van een architect van het 
architectenbureau OMA, het bureau van 
Rem Koolhaas. Tijdens 
de lezing kwam vooral 
het ontwerp aan bod. De 
zichtlijnen, de gevelkeuze 
en indeling werden bes-
proken.  Een aantal van 
de deelnemers had de 
uitzending van “De Slag 
om Nederland” de vorige 
dag gezien, waarbij kri-
tisch werd gekeken naar 
De Rotterdam, dus kon de architect ook 
een aantal kritische vragen vanuit onze 
groep verwachten. 

Na de verschillende vragen, met daarop 
in de meeste gevallen een legitiem ant-
woord, was het tijd om de Wilhelminapi-
er wat beter te gaan bekijken. Hiervoor 
kwam een communicatiemedewerker 
van de Gemeente Rotterdam die ons 

Janny, redactie - Op dinsdag 19 februari 12.00 uur verzamelde een groepje stu-
denten onder de (licht)blauwe borden op Utrecht CS. Het was tijd voor de tweede 
Binex van het collegejaar. De trein ging richting Rotterdam en hier brachten 
we een bezoek aan de Wilhelminapier, bekend door o.a. Hotel New York, Las 
Palmas en de in aanbouw zijnde “De Rotterdam”.
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Sjaarsweekend
'Gangs of Nutter'

Trova La Busta! –  wat in het italiaans 
‘zoek de envelop betekent’. Iedere 
gang had een eigen stukje bos waar 
ze enveloppen met geld moesten ver-
stoppen voor andere gangs, die deze 
dan weer moesten stelen. Dit ging niet 
zonder slag of stoot want het bos was 
op sommige stukken slecht begaanbaar 
waardoor niet iedereen zonder schaaf-
wonden uit het bos terugkeerde. 

Na dit bosavontuur was het tijd voor 
een lunch en werd er begonnen met 
spelletjes in de grote zaal. Er werden 
twee spellen gespeeld; het tijdbom-
spel (van Ik hou van Holland gestolen) 
en Het spel met de hoge hoed. De 
spelletjesmiddag werd afgesloten met 
het spel met een pan waarop met een 
pollepel geslagen moest worden als 
je het antwoord op een vraag wilde 
geven. Er werden vragen gesteld over 
de maffia en als iemand uit de gangs het 
antwoord wist moest er zo snel mogelijk 
richting de pan gerend worden. Hoewel 
de vragen multiple-choice waren, 
wachtte niet iedereen alle antwoorden 
af. Niet zelden werden hierdoor foute 
antwoorden gegeven waardoor concur-

 De locatie bestond uit een groepsac-
commodatie, omringd met een stuk bos 
en weilanden die uitermate geschikt 
waren voor de spellen die de commis-
sie voor de groep in petto had. Een 
maffiaweekend is geen maffiaweek-
end zonder smokkelspel met super 
originele zakjes meel die zakjes drugs 
moesten voorstellen, dus startten we 
het weekend met dit spel.  Vooraf had 
de Sjaarsraad gangs samengesteld 
die het hele weekend samen spellen 
speelden en geld konden verdienen. Na 
al deze sportiviteit was het tijd om even 
op de bank neer te ploffen om ons op 
te laden voor een feestje. De tafels in 
de grote zaal waaraan gegeten werd, 
werden  weggeschoven om ruimte te 
maken voor de dansers onder ons en 
de muziek werd aangeslingerd. Het was 
zeker een mooie avond!

Zaterdag werd iedereen rond half 11 
wakker.  De TV werd aangezet en al 
gauw zat een hele groep schaamteloos 
jeugdherinneringen op te halen bij pro-
gramma’s als Spangas en Willemspark. 
Na het ontbijt werd er gestart met het 
volgende spel, totem veroveren ofwel: 

Keetie van Rooijen - Op vrijdag 22 februari was het dan eindelijk zo ver! De lange 
reis kon beginnen naar het beruchte dorp Nutter, waar we het sjaarsweekend 
zouden gaan doorbrengen. De reis verliep niet geheel vlekkeloos. De hele groep 
zat in een treinstel dat afgekoppeld werd op een van de tussenstations. Hierop 
volgde een volksverhuizing naar een volgend treinstel en eenmaal aangekomen 
op het station in Almelo reed de bus net voor onze neus weg. Geluk bij een 
ongeluk zat er een kebabzaak bij het station waar iedereen zijn hongerige buikjes 
kon vullen. Het zag er even naar uit dat een deel van de commissie voor niks 
een avondmaaltijd in Nutter had voorbereid, maar toen de groep eenmaal op 
locatie was, werd ook hier nog flink gegeten.
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Sjaarsweekend
'Gangs of Nutter'

rerende gangs er eenvoudig met de 
punten vandoor konden gaan. Hierna 
werden alle punten (zorgvuldig door Iris 
bijgehouden) opgeteld en werd de win-
naar van het weekend bekend gemaakt! 
Gang rood ging er uiteindelijk met de 
eerste prijs vandoor door een extreem 
goede score bij het smokkelspel de 
eerste avond. Er was nu vrije tijd die 
voor de liefhebbers gevuld werd door 
het weervolvenspel – uiteraard in een 
maffiajasje gegoten –  onder leiding van 
Laurien.  Na een heerlijk Italiaans diner 
ging  iedereen zich mentaal en fysiek 
voorbereiden op de bierestafette die 
op het programma stond en verrschil-
lende teams schreven zich in. Joyce en 
Harmen waren de voordrinkers en zij 
waren helemaal in hun element! Miss-
chien waren ze wel een beetje tè in hun 
element, want er werd aardig wat afge-

schreeuwd en voor je het wist kreeg je 
een half glas bier over je heen. Maar 
dit hoort natuurlijk allemaal bij het spel 
en uiteindelijk wist het team van Lisan, 
Rachel, Kevin en Steffie het het langste 
vol te houden. Na de bierestafette werd 
er weer aardig wat afgefeest, het was 
een prima afsluiter van het weekend! 
De volgende ochtend was dan ook niet 
normaal zwaar voor sommige mensen 
die het die avond wel heel gezellig had-
den gemaakt, ik noem geen namen! Na 
het ontbijt werd alles opgeruimd en ver-
trokken we weer richting huis! Iedereen 
bedankt voor het geslaagde weekend!
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V.U.G.S.-feest Around the World
O.d.z. 'Where the F*ck you from?'

gestampt op de pompende beats die 
door de Diskjockeys uit de speakers 
werden geknald. 

In een rustigere hoek van de tent wer-
den er tosti’s verkocht door ene Sven, 
een vriendelijk ogende jongeman met 
een evenzo vriendelijk kuifje. Tussen 
het bakken van de alom bekende 
snack, wist hij een prangende vraag te 
beantwoorden. Zo heet het Duitstalige 
liedje waarop de wereldwijze jongeren 
stonden te hossen, ‘Disco Pogo’ van 
de Duitse groep ‘Die Atzen’ en was het 
een traditie om deze haast rituele dans 
uit te voeren. Op de weg terug dacht ik 
nog eens na over enkele van de feest-
gangers. Hoe zal het ze later vergaan? 
Zullen ze ooit hun studie afronden en 
een baan gaan vinden? …

Er werd mij door een meisje met een 
indianentooi op haar hoofd verteld dat 
het thema ‘Around the World, o.d.z. 
Where the F*ck You From?’ was. Bij 
binnenkomst was de dansvloer dan 
ook gevuld met mensen uit allerlei 
exotische landen, zoals bijvoorbeeld 
Duitsland, Tanzania en Limburg. Ik 
bestelde rustig een biertje en begon 
te noteren en te observeren.  Toen 
ik mij naar de dansvloer begaf, viel 
mij iets op. Onder luid enthousiasme 
werd er een Duitstalig liedje opgezet. 
Wat daarna gebeurde ging mijn pet te 
boven; menigeen ontdeed zich ineens 
van zijn of haar bovenkleding en begon 
ermee in het rond te zwaaien. Dit ging 
zo fanatiek dat de zweetdruppeltjes zich 
als pareltjes begonnen te vormen op de 
ontblote bovenlijven van de aanstaande 
geografen. 

Tot overmaat van ramp werd dit tafer-
eel een paar keer herhaald die avond. 
Wat me ook opviel was dat de biertjes 
rijkelijker vloeiden dan de Ganges in 
het moessonseizoen. Dit zorgde dan 
ook voor allerlei dronken capriolen en 
een hoop meligheid onder dit zooitje 
ongeregeld. Van eerstejaars tot eeu-
wige studenten, samen werd er flink 

Fabian, redactie - Op dinsdagavond 26 februari ben ik naar het prachtige Utrecht 
gestuurd om verslag te doen van een feestje van de studievereniging V.U.G.S. 
Ik moest mijn weg weten te vinden naar een plek genaamd ‘Dock 154’. Ge-
durende mijn avondwandeling door het centrum zag ik de Domtoren als een 
baken weerkaatsen in het ietwat onreine water van de Utrechtse Oudegracht. 
Mijn blik een beetje afwendend, zag ik plotsklaps een werfkelder met een stel 
bontgeklede jongeren ervoor. Na het lezen van de tekst boven de ingang, wist 
ik dat ik hier moest zijn.
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24-uursreis
Berlijn

waren we op zoek naar een kraakpand 
dat vol moest zitten met alternatieve 
kunstenaars. Het pand zelf was inmid-
dels helaas gesloten, maar na veel 
gezoek en omlopen kwamen we bij 
een achtertuin van een kraakpand dat 
vol stond met ‘bijzondere’ kunstwerken. 

Na dit uitje gingen we ons gedragen als 
echte toeristen en gingen we de hoog-
tepunten van Berlijn af, de muur, de 
dom, het Holocaust monument werden 
aangedaan en natuurlijk werd er een 
echt Duits broodje met worst gegeten! 
Om 16:15 stonden we stipt met z’n al-
len in de rij voor de Reichstag om de 
koepel te kunnen beklimmen, behalve 
een tweetal dat had aangegeven het 
niet te kunnen halen... Na lang wachten 
en een strenge controle, kwamen we 
uiteindelijk in de koepel en hadden we 
een geweldig uitzicht over Berlijn. 

Na deze beklimming ging iedereen 
lekker een restaurantje zoeken en 
eindigde deze mooie dag in Berlijn in, 
het kan ook niet anders, ein bar mit bier! 
Sommigen bestelden iets te enthousiast 
‘ein großes Glas’ (een liter) een half 
uur voor ze weer de bus in moesten, 
maar bij het verlaten van de bar waren 
bijna alle pullen toch netjes leeg. De 
V.U.G.S.’er zongen nog enkele liederen 
in de bus, maar al snel lag iedereen te 
slapen.

In de bus werd het wel duidelijk dat 
mensen verschillende ideeën hadden 
over vermaak en geluid in de bus.  Voor 
in de bus hoorde je het kenmerkende 
geronk van mensen die diep aan het 
slapen (en snurken) waren, achterin de 
bus zaten een aantal back boys back 
seat, maar door hun geringe aantal 
moesten ze wel gebruik maken van flink 
harde muziek om hun autoriteit over 
het achterste gedeelte van de bus een 
beetje te kunnen waarmaken. 

Rond 10:00 uur zaterdag kwamen we 
aan op het Alexanderplatz in Berlijn. 
Hier werden we gedropt, waarop men 
zich verspreidde en in groepjes op zoek 
ging naar ontbijt en koffie. Na een lekker 
verfrissend ontbijtje gingen we op zoek 
naar de hoogtepunten van Berlijn. Aan 
de hand van een tip van een insider 

Jessy, redactie - Op vrijdagnacht van 1 op 2 maart was het dan zover, de 
24uursreis! Vanaf 22:00 uur konden er alvast biertjes gehakt worden om alvast 
in de stemming te komen en rond kwart voor 1 kon de reis echt beginnen.
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Van 13 april tot en met 21 april trekt een groep V.U.G.S.'ers door Roemnië en Moldavië. De Bui-
texcommissie heeft een goed gevuld en gevarieerd programma voor ons in petto, dus het belooft 
een mooie reis te worden voor de 50 deelnemers van de Buitex 2013.

De Batavierenrace zal plaatsvinden in de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 april. De inschrij-
vingen voor deze jaarlijkse estafetterace zijn al vol, maar op de reservelijst zijn nog plekken vrij 
op moment van schrijven! De kosten voor deelnemers zijn €32,50.

Op woensdag 1 mei is er weer een pubquiz en is er tevens de bekendmaking van het thema 
van de aankomende introductieweek tijdens het geocafé.

De ontwikkelingscommissie organiseert 6 mei een ontwikkelingsdiner. Heb jij zin in een goede 
maaltijd, waarmee je tegelijkertijd het goede doel steunt? Noteer deze datum dan alvast in je agenda 
en houd de website in de gaten voor meer info!

Dinsdag 7 mei vindt de derde Binex plaatst. Over de bestemming wordt op moment van schrijven 
nog druk gespeculeerd, maar de commissie wil nog een laatste keer knallen, dus deze leerzame 
en gezellige dag wil je vast niet missen!

De dag na de derde Binex is het tijd voor een groots feest! Op woensdag 8 mei wordt Project 
SiX gehouden. Dit epische feest, georganiseerd door zes samenwerkende studieverenigingen,  
vindt plaats in Central Studios. Voor meer info en kaartjes ga je naar www.projectsixutrecht.nl!

Maandag 13 mei is het Lente-avondvoetbal. Stel alvast een team samen en start met trainen, 
want het gaat er altijd fanatiek aan toe op voetbaltoernooien van de V.U.G.S.! 
Maar schrik niet, ook voor de minder fanatieke voetballers zal het een sportieve en gezellige avond 
worden.

Het jaarlijkse V.U.G.S.-symposium staat dit jaar in het teken van 'Sim City, de toekomst op de 
tekentafel'. Het symposium zal plaatsvinden op dinsdag 14 mei en de kosten zullen rond de €5 
liggen. Voor de meest actuele informatie en inschrijvingen ga je naar www.stadssymposium.nl!

Voor meer activiteiten ga je naar www.vugs.nl!

Colofon
V.U.G.S.
Leuvenlaan 2
3584 CE Utrecht
Postbus 80115 
Kamer 0.05
[t] 030 2532789
[e] vugs@uu.nl
[i] www.vugs.nl
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• De Wereldreis van Drugs     • Interview met Jos Bierbooms
• Een kijkje in de gevangenis    • OV-Kroegentocht verslag


