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Redactioneel
Hier is de derde oikos van het jaar met als thema 'communisme 2.0'. Want in 
de moderne kapitalistische wereld, bestaat het communisme nog steeds. Het 
meest bekende en opvallende voorbeeld is natuurlijk Noord-Korea. Hierover 
is dan ook een uitgebreid artikel te lezen. Maar ook in Nederland zijn er nog 
communisten te vinden. En uiteraard ontbreken de wist-je-datjes niet met maffe 
feiten over communistische zaken. Daarnaast gaan we naar de andere kant 
van de wereld om te kijken hoe het is om te studeren, namelijk naar Melbourne. 
En helaas moeten we binnenkort afscheid van hem nemen, maar hij heeft nog 
tijd gevonden voor ons: Thijs Konijnendijk vertelt over zichzelf.

Namens de oikos-commissie heel veel leesplezier in deze door communisme 
gekleurde "rooikos".
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Lieve lezer,

Het einde van het collegejaar is alweer 
bijna in zicht. Nadat de laatste loodjes 
zijn gelegd, is het weer tijd om heerlijk 
van de zomervakantie te genieten! 
Zoals het een geograaf betaamt, zul-
len verschillende gebieden, landen en 
continenten bezocht worden tezamen 
met de alom bekende geografische bril. 
Uiteraard hoef je niet per definitie ver te 
reizen, maar kun je in ons eigen land 
ook allerlei geografisch interessante 
bestemmingen bezoeken!

Het thema van deze oikos is ‘Commu-
nisme 2.0’.  Naast de inhoudelijke arti-
kelen omtrent dit onderwerp, zal ook het 
stukje over de Buitex van april een com-
munistisch tintje bevatten. Tijdens deze 
reis hebben vijftig V.U.G.S.’ers namelijk 
een van de laatste communistische 
gebieden van Europa - Transnistrië- 
bezocht. Daarover straks meer. Ben je 
al nieuwsgierig naar het concept com-
munisme 2.0? Lees dan snel verder! 
In deze oikos lees je onder andere een 
artikel met de vraag of communisme 
nog wel bestaat. Daarnaast zal Noord-
Korea in een ander artikel eens flink 
onder de loep worden genomen. Ook 
de ‘wistjedatjes’ met betrekking tot het 
onderwerp van deze oikos komen weer 
uitgebreid aan bod. 

Naast het specifieke thema is er natuur-
lijk ook weer ruimte voor onderwijs-  en 
arbeidsmarkt gerelateerde artikelen. Je 
kunt onder andere een interview lezen 
met onze juniordocent Thijs Konijnen-
dijk. Daarnaast kun je de ervaringen 
lezen van student Tijmen Polman die in 

Australië gestudeerd heeft. Zijn verhaal 
maakt duidelijk dat studeren in het bui-
tenland zoveel meer is dan het stude-
ren alleen. In het gedeelte ‘Activiteiten 
& Commissies’ vind je allerlei leuke 
verslagen en foto’s van de afgelopen 
activiteiten. De populaire fotopagina in 
het midden van elke oikos ontbreekt 
uiteraard ook niet in deze oikos. Veel 
leesplezier! 

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

Met geografische groet,

Lenore Sturm
Vice-voorzitter

 

Voorwoord
Kreten van het bestuur
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De Cubaanse economie kreeg in eerste 
instantie een grote dip door de invoering 
van het communisme: het enige grote 
exportproduct, suiker, werd niet genoeg 
verkocht. Alleen met hulp van de Sovjet-
Unie heeft Cuba zich kunnen redden. 
Hier heeft Cuba nog steeds last van.
 Wat wel goed is gegaan in 
Cuba is het sociale aspect van het com-
munisme. Sinds Fidel Castro aan de 
macht is, is er een grote ‘improvement’ 
in Cuba ontstaan: onderwijs, zieken-
zorg en alfabetisme zijn er allemaal op 
vooruit gegaan.

Vietnam: Sinds Vietnam herenigd is 
na de bloedige Vietnamoorlog is het 
een communistische staat: er is, net 
zoals in China, een sterk stalinistisch 
regime en democratie is er uitgesloten. 
In 1985 was er een grote hongersnood 
uitgebroken door slechte collectivisatie 
van de boerderijen. Hierdoor kwam er in 
1986 een omslag in het denkbeeld van 
Vietnam. Hun grootste bondgenoot, de 
Sovjet-Unie, stopte in 1989 met het lev-
eren van goederen aan Vietnam. Viet-
nam ging, net zoals China, over op een 
kapitalistisch economisch denkbeeld.

Sinds de reformatie van planeconomie 
naar vrijemarkteconomie in de jaren ’80, 
gaat het een stuk beter met Vietnam. 
Het is één van de grootste exporteurs 
van agriculturele producten en het een-

Volksrepubliek China: China is offi-
cieel een communistisch land: in 1949 
greep de Communistische Partij de 
macht met Mao Zedong aan het roer. 
Hij zorgde voor een communistisch 
bewind met een éénpartijstelsel en 
een communistische ideologie. Toen 
Mao stierf in de jaren ’70 zorgde zijn 
opvolger, Deng Xiaoping, voor een 
enorme economische hervorming, het 
zogenaamde ‘Opendeurpolitiek’. Dit 
is “het kapitalisme met socialistische 
trekjes”, zoals China het nog steeds 
hanteert. 
 Wat natuurlijk de vraag is, is 
of het communisme door deze econo-
mische revolutie nog wel bestaat. De 
ideologie van het communisme is teg-
enovergesteld aan dit kapitalistische 
systeem. Toch vindt China zichzelf nog 
communistisch: in de nieuwe grondwet 
van China in 2004 staat er nog steeds 
dat het communistische gedachtegoed 
van Marx, Lenin en Mao goed is en 
moet worden gevolgd.

Cuba: Sinds Fidel Castro in 1959 de 
macht greep in Cuba is er een commu-
nistisch regime geweest: In Cuba is er 
maar één legale politieke partij, namelijk 
de Communistische partij van Cuba. 
Cuba heeft dus een communistisch re-
gime, onder leiding van Raul Castro. In 
de grondwet die in 1976 werd opgesteld 
staat dat Cuba de ideeën volgt van 
Marx, Engels en Lenin.

Voorwoord
Kreten van het bestuur

Bestaat communisme nog?...
Communisme 2.0

Tim, redactie - Het communisme is al een tijdje ‘uit’ als ideologie, maar dit 
betekent niet meteen dat geen land meer communistisch is: nog een paar 
landen worden beschouwd als communistisch. Welke landen zijn dit en hoe 
communistisch zijn ze precies?
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na-grootste rijstexporterende land van 
de wereld.

Laos: Laos werd een communistische 
staat in 1975, toen de Vietnamoorlog 
was afgelopen. De koninklijke familie 
werd opgepakt en overleed uiteindelijk 
in een interneringskamp. Waar zo’n 
400,000 Laotianen vluchtten voor het 
communistische regime, trokken veel 
Vietnamezen (die in die tijd ook com-
munistisch waren) naar Laos om het 
regime te steunen. 
 Nadat het steeds slechter ging 
met de economie van het land, besloot 
de Laotiaanse communistische partij 
om een markteconomie op te zetten. 
Dit heeft tot nu toe nog niet het effect 
bereikt als bijvoorbeeld in China of 
Vietnam, waar het nationaal product 
jaarlijks met tien procent stijgt. Toch 
gaat het sinds 1986 en sinds 1991, toen 
de Sovjet-Unie viel en de Marxistisch-
Leninistische zienswijze flink werd 

versoepeld, een stuk beter met de 
Laotiaanse economie.

Nepal: Wacht, Nepal? Ja inderdaad, je 
zou het niet verwachten, maar Nepal 
heeft in de regering een communis-
tische partij zitten. Natuurlijk zijn er ook 
democratische communistische partijen 
in de wereld: als deze veel stemmen 
krijgen, kunnen ze in de coalitie komen. 
Nepal is de enige staat wiens grootste 
partij een communistische partij is, en 
de minister-president dus een com-
munist is.
 De Nepalese communistische 
partij is aan de macht gekomen door 
verkiezingen die zijn uitgeschreven 
na het afschaffen van de monarchie 
in 2008. De nieuwe regering zou een 
nieuwe grondwet moeten maken: echter 
zijn de Nepalezen, onder leiding van de 
Communistische partij, daar nog niet in 
geslaagd.
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Van Il-Sung naar Jong-Un
Communisme in Noord-Korea

jleider van de Koreaanse Arbeider-
spartij. Il-Sung heeft in 1950 nog 
een poging ondernomen het zuiden 
te veroveren, wat uitmondde in de 
Koreaanse Oorlog, die in 1953 met 
een wapenstilstand bekoeld werd.
Zowel de Sovjet-Unie als China had 
een aanzienlijke invloed in Noord-
Korea, omdat beide landen Il-Sung 
steunden. Kim Il-Sung zette echter 
alles op alles om zijn eigen koers te 
varen, en maakte van Noord-Korea 
geleidelijk aan een totalitaire staat 
waarin persoonsverheerlijking 
en propaganda centraal stonden. 
Toen Stalin in 1953 overleed, 
besloot Il-Sung om zijn tot dan 
toe ‘stalinistische koers’ niet meer 
te volgen, maar te gaan voor een 
meer onafhankelijk beleid. In 1972 
werd een nieuwe grondwet aang-
enomen waardoor Il-Sung officieel 
president was van Noord-Korea.
Het bewind van Il-Sung werd 
gekenmerkt door een bijna god-
delijke verheerlijking van zichzelf 
en zijn familie. Hij ontwikkelde een 
eigen filosofie, het Juche-idee (zie 
hieronder), die de samenwerk-
ing tussen leider en volk moest 
benadrukken. Kim Il-Sung bleef 

Kim Il-Sung
Kim (achternaam) Il-Sung (voor-
naam), die ook wel de ‘Eeuwige 
President van de Republiek’ wordt 
genoemd, leefde in het teken van 
het communisme. Vanaf zijn jonge 
jaren was hij lid van een commu-
nistische jeugdgroep en toen de 
staat Mantsjoerije (China), waar 
hij destijds woonde, in 1931 onder 
Japanse protectie werd geplaatst, 
sloot hij zich aan bij een commu-
nistische guerrillabeweging. Toen 
hij na de Tweede Wereldoorlog 
naar Korea vertrok was het ver-
deeld in twee bezettingszones: 
een zuidelijk en een noordelijk 
deel onder het bewind van de 
Verenigde Staten respectievelijk 
de Sovjet-Unie. De Sovjets had-
den van het noorden een com-
munistisch gebied gemaakt (en 
de Amerikanen van het zuiden 
een kapitalistisch gebied). Vervol-
gens werd Kim Il-Sung door Jozef 
Stalin aangewezen als voorlopig 
regeringsleider van Noord-Korea.
Uiteindelijk werd in 1948 de De-
mocratische Volksrepubliek Korea 
opgericht en Kim Il-Sung werd 
aangesteld als premier en parti-

Madeleen, redactie - Hoe zie jij jezelf als dertiger? Werkend? Reizend? 
Onverhoopt nog steeds aan het studeren? Wat het ook is, het zal 
vast minder gevaarlijk zijn dan wat de dertigjarige Kim Jong-Un, 
leider van Noord-Korea, op dit moment uitspookt. De botsing tussen 
de weerzijden van de meest zwaar bewaakte grens op de wereld 
is niets nieuws, maar kennis over deze landen (en met name de 
noordelijke variant) is bij velen wellicht slechts oppervlakkig. 
Speciaal voor het thema Communisme brengt de Oikos daarom het 
artikel “Van Il-Sung naar Jong-Un: communisme in Noord-Korea”.
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president tot aan zijn dood op 8 juli 
1994. Zijn zoon Kim Jong-Il volgde 
hem op. Ter ere van de eerste 
president van Noord-Korea werd 
een enorm mausoleum gebouwd 
en werden gigantische standbee-
lden opgericht. De regering kende 
hem de symbolische titel ‘Eeuwige 
President van de Republiek’ toe, 
waardoor er vaak nog over hem 
gesproken wordt als ‘de president’ 
en hij op papier formeel nog steeds 
president is (Van Lange, 2013).

Juche-idee
De Juche-idee is een politieke stel-
ling gevormd door Kim Il-Sung dat 
beweert dat de Koreaanse massa 
de gezagvoerders zijn over de on-
twikkeling van het land. Vanaf de 
jaren ’50 tot de jaren ’70 heeft Il-
Sung met anderen samengewerkt 
aan een reeks principes die de 
overheid kan gebruiken om haar 
beleid en keuzes te rechtvaar-
digen. Hier vallen onder andere 
de sterk militaire houding en de 

afhankelijkheid van de Koreaanse 
nationale grondstoffen onder.
 De naam komt van ‘Juche’, 
de Koreaanse vertaling van de 
filosofische en Marxistische term 
“subject”, wat ook “voornaamste li-
chaam” of  “mainstream” betekent. 
Soms wordt het in Noord-Korea 
vertaald als “onafhankelijke stel-
ling” of  “geest van het afhan-
kelijk zijn van jezelf”. Het kan 
geïnterpreteerd worden als “altijd 
Koreaanse dingen eerst plaatsen”, 
maar volgens Kim Il-Sung is het 
Juche-idee gebaseerd op het idee 
dat “de man is de gezagvoerder 
over alles en beslist alles” (Juche, 
2013).

Kim Jong-Il
Kim Jong-Il, geboren in 1941 en 
gestorven in 2011, trad in 1994 
in zijn vaders voetsporen en werd 
leider van Noord-Korea. In 2010 
stond hij in de lijst van ‘s werelds 
machtigste mensen door Forbes 
Magazine op nummer 31. Over 
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deze machtige man doen enig-
szins aparte verhalen de ronde. Zo 
zou zijn geboorte die zogenaamd 
plaatsvond in een berg genaamd 
Baekdu, voorspeld zijn door een 
zwaluw, aangekondigd door de 
verschijning van een dubbele re-
genboog tussen de lucht boven 
de berg en een nieuwe ster. Voor 
iemand die ogenschijnlijk niets 
met het Westen te maken wilde 
hebben, had Kim Jong-Il toch een 
groot aantal Westerse helden. Zo 
bleek hij geobsedeerd te zijn door 
Elvis Presley. Sommige psycholo-
gen smullen van zulke mentaal 
gecompliceerde personen als Jong-
Il. Net als Hitler, Stalin en Hoes-
sein zou hij sadistisch, paranoïde, 
antisociaal, narcistisch, schizoïde 
en schizotypisch zijn geweest (Kim 
Jong-Il, 2013).

Kim Jong-Un 
Kim Jong-Il had drie zoons en 
een dochter. Waar Kim Jong-Il 
de eerste leider was in de gehele 
communistische wereld die zijn 
vader op volgde, is Kim Jong-Un, 
als jongste zoon van Kim Jong-Il 
(de oudere twee broers werden 
niet geschikt geacht), de tweede. 
De huidige Noord-Koreaanse leider 
is Kim Jong-Un. Ook hij maakt 
dankbaar gebruik van de religieuze 
propaganda die Kim Il-Sung intro-
duceerde. Onlangs bezocht hij het 
mausoleum van zijn grootvader, 
Kim Il-Sung om diens 101e ver-
jaardag te vieren. De 101e ge-
boortedag van de eerste president 
van het land was een nationale 

feestdag en werd dan ook uitbun-
dig gevierd in de versierde straten 
van de hoofdstad Pyongyang (Van 
Lange, 2013). Hoe oud hijzelf is, 
is echter moeilijk te zeggen: Wiki-
pedia weet normaliter alles, maar 
zelfs Wikipedia (2013) twijfelt tus-
sen de jaren 1983 en 1984 als ge-
boortejaren. Oud is Jong-Un niet, 
maar vooralsnog heeft hij al veel 
bereikt. De posities die hij momen-
teel bekleed – waarvan bijna alles 
is geërfd van zijn vader – zijn de 
volgende: Jong-Un is de Hoogste 
Leider van Noord-Korea, de Eerste 
Secretaris van de Arbeidspartij van 
Korea en de Eerste Voorzitter van 
de Nationale Verdediging Com-
missie; tevens is hij de Hoogste 
Aanvoerder van het Koreaanse 
Volks Leger, de Voorzitter van de 
Centrale Militaire Commissie en 
de Vicevoorzitter van de Centrale 
Militaire Commissie. Momenteel 
is hij het jongste staats-hoofd ter 
wereld. Hopelijk wordt hij met 
al zijn oorlogsdreigingen niet de 
gevaarlijkste.

Bronnen:
Wikipedia (2013), Juche. http://en.wikipedia.org/wiki/

Juche. Geraadpleegd: 13 mei 2013.

Wikipedia (2013), Kim Jong-Il. http://en.wikipedia.org/

wiki/Kim_Jong-il. Geraadpleegd: 13 mei 2013.

Wikipedia (2013), Kim Jong-Un. http://en.wikipedia.

org/wiki/Kim_Jong-un. Geraadpleegd: 13 mei 2013.

Van Lange, Milan (2013), Kim Il-Sung: grondlegger van 

communistisch Noord-Korea. http://www.isgeschiedenis.

nl/nieuws/kim-il-sung-grondlegger-van-communistisch-

noord-korea/. Geraadpleegd: 13 mei 2013.
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Communisme in Nederland
niet altijd populair, wel aanwezig

om op de CPN te stemmen. Door de 
antikoloniale overtuigingen botste de 
communisten echter al snel met de 
overheid over de beslissing om Neder-
landse troepen naar Nederlands Indië te 
sturen. Verder verloor de partij aanhang 
door de steun die zij gaven aan het sta-
linistisch bewind tijdens de Hongaarse 
Opstand in 1956.Daarnaast werd het 
communisme gedurende de Koude 
Oorlog tegengewerkt omdat het door 
de overheid als staatsgevaarlijk werd 
gezien. Een voorbeeld van deze tegen-
werking is het feit dat een ambtenaar 
geen lid van de communistische partij 
mocht zijn, en daarmee werden veel 
carrière mogelijkheden uitgesloten. In 
1991 ging de CPN op in GroenLinks. 
Door afnemende leden en aantal stem-
men was samenwerking met andere 
partijen noodzakelijk voor het voort-
bestaan. Veel CPN’ers waren het niet 
eens met dit besluit, en werden lid bij 
de Socialistische Partij. In 1992 werd 
de Nieuwe Communistische Partij Ned-
erland opgericht, om de Nederlandse 
Politiek weer een antikapitalistisch 
geluid te geven. Zoals vanouds streven 
zij naar een socialistische maatschap-
pij zonder uitbuiting, onderdrukking of 
onrecht. Het communisme in Nederland 
is dus niet altijd populair, maar wel altijd 
in gedachtegoed aanwezig. 

Bronnen:

Geschiedenis24.nl, NCPN.nl 
Voerman, G. (1993), Tussen Finsterwolde en Moskou: Over de 

geschiedenis van het communisme in Oost-Groningen.

Ontstaan
Het communisme kreeg in Nederland 
al vroeg aanhangers. Vanaf 1909 
kan de eerste partij met marxistisch 
gedachtengoed in Nederland worden 
onderscheiden: de Sociaal-Democra-
tische Partij, die vanaf 1935 bekend 
werd als de Communistische partij 
van Nederland (CPN). De partij zag de 
onderdrukking van de arbeidsklasse als 
een direct gevolg van het kapitalisme. 
Speerpunten waren de afschaffing van 
het koningschap ten gunste van een 
republiek en gelijke rechten voor man-
nen en vrouwen, maar natuurlijk ook 
ingrijpende wetgeving rond arbeid. 
Direct na de inval van Duitsland in Ned-
erland, tijdens de tweede wereldoorlog,  
ging de CPN als enige partij de illegal-
iteit in. Hiermee vormden aanhangers 
van deze partij een belangrijk deel van 
het verzet, en initieerden ze onder an-
dere stakingen tegen de vervolging van 
Joden binnen Nederland. Als leden van 
het verzet werden veel communisten 
naar concentratiekampen uitgewezen. 
De verzetsgroep kenmerkte zich door 
het uitgeven van een krant, pamflet-
ten en het saboteren van de Duitsers. 
Enkele hoofdfiguren organiseerden 
zich in de militaire commissie, en voer-
den aanslagen uit op spoorwegen en 
fabrieken. 

Nederlandse politiek
De grote rol van de communisten in het 
verzet werd na de oorlog een van de be-
langrijkste redenen voor Nederlanders 

Linde, redactie - Dat wodka, taiga’s en permafrost geen vereisten zijn voor een 
communistische bodem, dat bewijst de aanwezigheid van communistische 
aanhangers in Nederland wel. 
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Wist-je-datjes
maffe communistische feitjes

‘Osten’ en ‘Nostalgie’) genoemd. Hierbij 
worden alleen de positieve herinnerin-
gen opgehaald, zoals het ontbreken van 
de werkloosheid in de communistisch 
tijd. (Wikipedia, 2013).

- Tenzij men het schopt tot inter-
nationale speler of sporter is er geen 
ontsnappen mogelijk aan het com-
munistische regime. Zo ontsnappen er 
regelmatig voetballers of dansers als 
ze buiten hun landsgrenzen komen. 
Om te voorkomen dat ook hele groepen 
supporters ontsnappen heeft Noord 
Korea daarom voor het WK voetbal in 
Zuid-Afrika Chinezen ingehuurd om hun 
team aan te moedigen in het stadion 
(Elsevier, 2010).

Bronnen:

BBC News (1 juni 2006). University ban for Korean smokers. http://

news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/5036576.stm

Elsevier (18-06-2010). ‘Voetballers Noord-Korea spoorloos tijdens 

WK’. http://www.elsevier.nl/Sport/nieuws/2010/6/Voetballers-

Noord-Korea-spoorloos-verdwenen-op-WK-ELSEVIER268539W/

De Volkskrant (20-10-2012). Kleinzoon Kim Jong-il geeft eerste 

interview en noemt oom ‘dictator’. http://www.volkskrant.nl/

vk/nl/9024/Noord-Korea/article/detail/3334940/2012/10/20/

Kleinzoon-Kim-Jong-il-geeft-eerste-interview-en-noemt-oom-

dictator.dhtml

Vice (2013). North Korea smokes weed every day, explaining a 

lot. http://www.vice.com/read/north-korea-is-stoned-all-the-time-

which-explains-a-lot

Wikipedia (14-04-2013). Ostalgie. http://nl.wikipedia.org/wiki/

Ostalgie

Janny, redactie - Het communisme 
kent voor ons Westerlingen rare 
gebruiken. Koploper hierin is Noord-
Korea en dat is niet alleen vanwege 
het maffe kapsel van hun leider.

- Je kunt het beter laten even 
snel een sigaretje te roken voor een 
belangrijk tentamen in Noord-Korea. 
Kim Jong-il heeft veel gedaan om het 
roken te stoppen. Als je rookt, wordt je 
van de universiteit gestuurd. Of je nu 
wel of geen goede cijfers haalt (BBC, 
2006).

- Marihuana is daarentegen 
eenvoudig te verkrijgen. Het groeit 
namelijk gewoon in het openbaar langs 
de spoorlijnen in Noord-Korea. Hier 
rookt men niet om "high" te worden, 
maar hier gebruiken soldaten of werk-
nemers marihuana om te ontspannen 
na een lange werkdag en de spierpijn 
te verlichten (Vice, 2013).

- Kim Jong-un is niet de eerste 
in lijn van opvolgers na het overlijden 
van Kim Jong-il. Hij heeft namelijk 
nog een oudere broer genaamd Kim 
Jong-nam, die lang werd gezien als de 
troonopvolger. Het schijnt echter dat hij 
is verbannen door zijn vader toen hij 
werd opgepakt in Japan met een vals 
paspoort om Disneyland te bezoeken 
(De Volkskrant, 2012).

- Utrecht heeft het ‘Nijntje-
verkeerslicht’ , maar de DDR had de  
‘Ampelmännchen’ had. Het verlangen 
terug hiernaar, net als naar de Traban-
tjes en Vita Cola wordt ook wel Ostalgie 
(een samensmelting van de woorden 

Communisme in Nederland
niet altijd populair, wel aanwezig
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Stage lopen bij...
&Morgen

Marjolein van der Stok - Na drie jaar vakken volgen en dus vooral veel papers 
schrijven, tentamens maken en presentaties geven vond ik het tijd om te kijken 
wat je daar in de praktijk nu aan hebt. Op zoek naar een stage dus. En dat is 
nog niet zo makkelijk.

schappelijk vraagstuk vertalen in een 
te onderzoeken vraagstelling”. Ik had 
geluk, de man met wie ik mijn eerste 
gesprek had bij &Morgen, Arnold,  bleek 
ook docent te zijn ook de Hogeschool 
Utrecht. Hij begreep dat ik niet alleen 
werkervaring wilde opdoen, maar ook 
eisen vanuit de Universiteit moest 
vervullen. Dit eerste gesprek was een 
gezellig en een leuk gesprek, waarin 
ik vertelde wat ik wilde doen, wat mijn 
redenen waren om een stage te doen 
en wat ik verwachten van &Morgen. 
Probeer hierin heel helder te zijn en 

Na het eindeloos versturen van mailtjes 
en het bellen van bedrijven kwam ik 
via een vriend via, via terecht bij een 
klein adviesbureau in het centrum van 
Utrecht: &Morgen. Met een team van 
tien enthousiaste adviseurs van 25 
jaar tot 63 jaar geeft &Morgen advies 
aan bedrijven, gemeentes of andere 
partijen hoe zij duurzamer en slimmer 
kunnen omgaan met mobiliteit.  Klinkt 
simpel, maar is lastiger dan je denkt. Zo 
is een van mijn taken om een adviseur 
te ondersteunen die een korte, maar 
moeilijke opdracht heeft gekregen; 
zorg dat er aan het eind van 2013 5% 
minder auto’s in de spits van Rotterdam 
rijden. Deze opdracht heeft er toe ge-
leid dat er nu een campagne van start 
is gegaan: Het filedier. Aan de hand 
van sociale media wordt geprobeerd 
om mensen bewust te maken van hun 
gedrag en ook wordt er contact gelegd 
met werkgevers in Rotterdam om hun 
werknemers te motiveren om vaker de 
fiets te pakken of de spits te mijden of 
juist meer thuis te gaan werken. Een 
leuke opdracht waarin je vooral creatief 
bezig bent, maar ook organisatorisch 
veel leert. 

Vanuit de opleiding SGPL worden er 
nogal wat eisen gesteld aan de stage. 
Je stage moet passen binnen SGPL, de 
inhoud van de stage moet hoog genoeg 
zijn om 7,5 ects waard te zijn en, zoals 
het in de studiewijzer staat: “een maat-
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Stage lopen bij...
&Morgen

denk van tevoren na over wat je met je 
stage wil bereiken. Als je niet weet wat 
je komt halen bij een bedrijf, kan je ook 
niet vertellen wat zij aan jou hebben. 
Om me op dit gesprek voor te bereiden 
had ik aan een aantal masterstudenten 
die al stage gelopen hadden een mail-
tje gestuurd met de vraag hoe zij dat 
hadden aangepakt. Dit leverde veel 
nuttige tips op en is zeker een aanrader. 
Ouderejaars willen je graag helpen en 
kunnen je ook aan een stage helpen. 

Ik loop nu inmiddels al meer dan 8 
weken stage bij &Morgen. Naast mijn 
stage schrijf ik ook mijn bacherlorthesis, 
dus de helft van de tijd ben ik daarmee 
bezig en de andere helft werk ik voor 
&Morgen. In het begin van de stage had 
ik met Arnold wel een aantal opdrachten 
afgesproken, maar het werk van &Mor-
gen staat niet vast. Het hangt ervan af 
welke opdrachten er binnen komen en 
welke projecten er worden opgestart. 

Het is op dit moment niet duidelijk wie 
wat doet over 3 maanden. Het kan zijn 
dat je als adviseur dan ergens gede-
tacheerd zit of juist met een aantal losse 
projecten bezig bent. Dit maakt het werk 
lekker afwisselend en ook uitdagend. 
Als adviseur moet je alert zijn op kansen 
en kijken of jij of een collega daar op in 
kan spelen. Voor mij als stagiaire was 
het dus belangrijk om assertief te zijn 
en om aan de mensen van &Morgen te 
vragen waar ze mee bezig waren, hoe 
ik ze daarin kon ondersteunen of zelfs 
of zij opdrachten hadden binnengehaald 
die ik kon helpen uitwerken. Uiteindelijk 
heb ik een paar leuke projecten kunnen 
doen, veel geleerd en leren tafelvoet-
ballen. 
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Docenten zijn ook mensen
Thijs Konijnendijk

Thijs Konijnendijk, docent SGPL - Ik ben Thijs, 26 jaar en ik ben nu drie jaar docent 
in de bachelor. Omdat "junior" docenten helaas maar drie jaar mogen blijven, 
betekent dat dat deze kennismaking meer als afscheid komt dan als introductie. 
Toch vind ik het erg leuk om hiervoor te zijn gevraagd, omdat ik de informele 
band tussen de studenten en de docenten in onze opleiding echt een van de 
krachten van studeren in Utrecht vind. 

Wat is de mooiste vakantie die je 
hebt gehad? 
Vorig jaar ben ik drie weken gaan back-
packen in Noord- Vietnam, dat was 
toch wel echt een droomreis. Prachtige 
cultuur en landschappen, lekker eten, 
en gewoon in het geheel een omgeving 
die totaal anders is dan thuis. Verder 
ben ik in 2010 in Albanië geweest om 
onderzoek te doen, dat was ook echt 
geweldig. Het was toen nog echt een 
onontgonnen gebied. Nu gaat dat un-
ieke waar geografen toch op kicken er 
een beetje af. 

Welk land zou je altijd nog eens wil-
len bezoeken? 
Ik zou (zuid)Oost Europa nog veel 
verder willen verkennen (Bulgarije, 
Roemenië, Macedonië), maar ook 
Midden Amerika wekt een enorme 
nieuwsgierigheid op. Het vasteland lijkt 
me fantastisch, en ik heb me voor een 
onderzoek wat meer verdiept in het 
Caribisch gebied. 

Daar zou ik dus ook wel naartoe wil-
len, er is nog genoeg te doen! Wat 
zijn je toekomstplannen?
Ik zou graag iets vergelijkbaars doen, 
omdat ik dit werk ontzettend leuk vond 
en ik daar nog wel even mee door 
zou kunnen. Wel zoek ik iets meer 
inhoudelijke uitdaging, ik ben met een 

Ik denk dat de meesten mij zullen ken-
nen van WON, WAR en Geografie & 
Toerisme. Daarnaast heb ik Inleiding 
Sociale Geografie gegeven, en de 
huidige eerstejaars zullen mijn naam 
wellicht langs hebben zien komen bij 
Gebieden in Mondiaal Perspectief. 

Wat was je lievelingsvak op school? 
Het vast een cliché om Aardrijkskunde 
te zeggen, maar daar heb ik altijd 
ontzettend veel plezier in gehad. Ook 
geschiedenis had ik erg veel mee, dus 
je kunt mijn enthousiasme wel voors-
tellen toen ik ontdekte dat er zoiets als 
historische geografie bestond! 

Wat zijn je hobby’s? 
Eigenlijk van alles. Ik hou van een 
goed boek, interessante musea en ben 
tijdens mijn studie ook meer en meer 
van reizen gaan houden. Waar ik echter 
het meeste mee bezig ben is sport: 's 
zomers doe ik vrij veel aan wielrennen 
en 's winters schaats ik op de Vechtse 
Banen. 

Wat is je favoriete film?
Ik vind de films van Quentin Tarantino 
altijd wel echt goed, die probeer ik wel 
altijd in de bios te gaan kijken. Verder 
vind ik films als Apollo 13 en The Green 
Mile erg goed en een animatiefilm als 
Ratatouille vond ik ook erg komisch. 
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Docenten zijn ook mensen
Thijs Konijnendijk

onderzoeksvoorstel bezig voor een 
promotietraject. Als alles goed gaat 
wordt dat komende zomer ingediend, 
dus wie weet mag ik straks weer met 
onderzoek bezig. In mijn ideale baan 
zou ik onderwijs en onderzoek willen 
combineren, maar het economisch tij 
zit daarvoor niet echt mee. We zullen 
zien, er komen op z'n tijd ook hele leuke 
andere vacatures langs!

Wat waren de meest memorabele 
momenten op de universiteit? 
Wat ik nooit zal vergeten is mijn alle-
reerste werkcollege Inleiding Sociale 
Geografie als docent. Toen ik daar voor 
de groep stond was ik echt ongeloof-
lijk zenuwachtig, maar dat werd snel 
beter. Het was een superleuke groep, 
en zulke erge zenuwen heb ik al lang 
niet meer. Een ander aspect wat me 
lang zal bijblijven is de hechte groep 
collega's hier. Die opendeuren cultuur 
bestaat ook onderling en juist onder 
de juniordocenten wordt er heel veel 
samengewerkt. Ik heb echt het idee dat 
we elkaar daardoor naar een hoger plan 
helpen. Daar merk je als student als 
het goed is wel weer het een en ander 
van... (en anders moet je dat vooral op 
de evaluatieformulieren zetten, daar 
wordt echt iets mee gedaan!) 

Wat ga je het meeste missen? 
Het leuke contact met de studenten. 
Dat geldt voor alle hoor- en werkcol-
legegroepen waar ik mee gewerkt heb, 
maar zo'n Leeronderzoekgroep bijvoor-
beeld is echt ontzettend leuk om mee te 
werken. Ik heb altijd geprobeerd deze 
onderzoeken door een opdrachtgever 
en een echt 

inhoudelijk tintje te geven, en de stu-
denten hadden daar altijd hele leuke 
en creatieve ideeën over en als de 
oplossing dan gevonden is geeft dat 
zoveel voldoening! Ook scripties zal ik 
echt gaan missen, omdat je daarin de 
individuele interesses en kwaliteiten van 
studenten heel duidelijk ziet.
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ERAC, een veelzijdige teamspeler 
 
ERAC adviseert en begeleidt opdrachtgevers 
op alle niveaus uit de (semi-) publieke sector. 
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Studeren in het buitenland
Studeren in Melbourne

Utopia op het gebied van ruimtelijke 
ordening. Het goed geplande dichtbe-
bouwde Nederland waar je op je fiets 
overal naartoe kunt werd afgezet tegen 
het autoafhankelijke Melbourne, met 
haar niet te stoppen ‘liefde’ voor urban 
sprawl. 

Zelf woonde ik in de ‘Italiaanse’ wijk 
Carlton net ten noorden van het CBD 
samen met drie andere exchange 
studenten. Leven in een veelzijdige 
en culturele stad als Melbourne is fan-
tastisch mede door de vele activiteiten 

G’day mate,

In juli 2012 ben ik voor zeven maanden 
naar het land Down Under vertrokken. 
Daarvan heb ik vijf maanden gestu-
deerd aan de GEO partner univer-
siteit, the Royal Melbourne Institute of 
Technology, ofwel RMIT University. Op 
dinsdag 10 juli was ik tezamen met 250 
andere exchange studenten afkomstig 
uit 28 verschillende landen aanwezig 
bij de ‘ironische’ introductiebijeenkomst. 
Alle ‘ins and outs’  werden haarfijn over 
de universiteit en Melbourne verteld, 
al begreep de spreekster zelf maar al 
te goed dat studeren voor velen een 
‘bijzaak’ zou zijn. Het studiesemester 
duurde van juli tot en met november. 
Geografische vakken heb ik gevolgd 
op de campus gelegen in het bruisende 
(zaken)centrum van Melbourne. Over 
het algemeen waren de vakken prag-
matischer en minder theoretisch onder-
legd. Vergeleken met Utrecht moesten 
er wel meer opdrachten gemaakt 
worden. Nederland werd in een aantal 
colleges veelvuldig aangehaald als een 

Tijmen Polman - Melbourne, ‘slechts’ negen tijdszones, 16.500 kilometer hemels-
breed en 24 vlieguren verwijderd van ons pittoreske Utrecht. Hoe anders moet 
die afstand ervaren zijn door de Nederlander Willem Jansz die in 1606 als eerste 
officieel erkende ontdekkingsreiziger voet aan wal zette op het Australische 
vaste land en dat vervolgens Nieuw Holland noemde. Nu bijna 400 jaar na de 
ontdekking van Australië wonen er ongeveer 23 miljoen mensen in een gebied 
dat 186 keer groter is dan Nederland. Slechts 1,5% is Aboriginal en om en 
nabij 70% van de bevolking woont in de 10 grootste steden. Melbourne is na 
Sydney de grootste stad van Australië met ongeveer 4,3 miljoen inwoners. Het 
verstedelijkte gebied heeft een totale oppervlakte dat gelijk is aan de provincie 
Groningen. In 2012 is Melbourne uitgekozen door ‘Economist Intelligence Unit’ 
als meest leefbare stad op de wereld. Leuk al die statistieken zul je denken als 
geograaf (in spe), maar hoe zit het dan met het studentenleven in de stad!?
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naar Tasmanië gegaan. Met twee gehu-
urde campers hebben we gekampeerd 
in en gewandeld door de meest uiteen-
lopende schitterende veelal bescher-
mende Unesco landschappen. 
Het grote voordeel van Australië is dat 
je er prima kunt gaan backpacken naast 
het studeren. In de zomervakantie die 
halverwege november begon heb ik 
tweeënhalve maand rondgetrokken, 
waarbij ik nog meer leuke mensen heb 
ontmoet. Veel hoogtepunten heb ik gez-
ien, zoals the Outback, Uluru, Kakadu 
Nationalpark en de toeristische oostkust 
met onder andere the Great Barier 
Reef, the Whitsundays en Fraser Island. 

Kortom studeren in het buitenland is zo 
veel meer dan studeren alleen! 

Cheers,

Tijmen 

en festiviteiten die er georganiseerd 
worden. Tevens hangt er een ontzettend 
relaxte sfeer door de verscheidene kof-
fiebarretjes (daar staat Melbourne echt 
om bekend), de multiculturele samen-
leving, gave wijdverspreide graffiti en 
de Hipsterwijken Fitzroy en Brunswick 
met hun creatieve winkels en alterna-
tieve cafeetjes. Toch ontbrak voor mijn 
gevoel deels de studentensfeer in de 
stad. Relatief weinig studenten wonen 
er op kamers en studentenstapavonden 
kwamen slechts op kleine schaal voor. 
Studenten- en studieverenigingen zoals 
we die in Utrecht kennen bestonden 
ook niet.

De sfeer tussen de ex-
change studenten onder-
ling was echter helemaal 
geweldig. Samen met 
veel andere exchange 
studenten was ik lid ge-
worden van de outdoor- 
en surfclub. Dit was gaaf, 
omdat er veel te gekke 
weekendtrips georgani-
seerd werden, waardoor 
we veel prachtige ple-
kken in Victoria leerden 
kennen. Meerdere malen 
heb ik gesurft bij de 
‘Great Ocean Road’ en 
daarnaast heb ik onder 
andere gekampeerd in 
‘the Grampians’, een groot natuurpark 
met veel wilde koala’s, kangoeroes 
en wallabies. Mede door deze week-
enden ontstond er een hechte groep 
van exchange studenten waar ik veel 
mee optrok. Met zeven van hen ben ik 
vervolgens in de ‘mid-semester break’ 
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Toneel
Love Troubles

loopt er een gezellige nar mee met Ro-
salinde en Celia, genaamd Toetsteen, 
en hij laat zijn oog vallen op Corine, de 
schapenhoedster. Hij wil met haar trou-
wen, zodat hij lekker met haar tussen de 
schaapjes kan ‘slapen’. Als uiteindelijk 
blijkt dat Rosalinde geen man is maar 
een vrouw, trouwt Phebe met Sylvius. 
Ook Toetsteen trouwt met Corine. Ro-
salinde en Orlando hebben elkaar ein-
delijk gevonden en ook Celia vind haar 
liefde in de broer van Orlando, Olivier. 
Dit verhaal gecombineerd met  mooi ge-
zang en een dozijn aan dubbelzinnige 
grappen bleek een goed recept voor 
een aantal geslaagde voorstellingen. 

Liefs, 
Loes

“Ach, waarom ook niet?” dacht ik, toen 
Lenore vroeg of ik misschien bij de 
toneelgroep wilde. Dan ben ik straks 
weer een ervaring rijker. Lekker een 
beetje toneelspelen. Gezellig.  Maar 
toch best wel lastig als je je moet inleven 
in een personage dat smoorverliefd is 
en die tegelijkertijd uit de hoogte doet. 
Hier het verhaal:

Rosalinde en haar nichtje Celia wonen 
aan het hof. Daar vind een worstelpartij 
plaats, waarna Rosalinde smoorverliefd 
wordt op de winnaar, Orlando. Celia’s 
moeder, de hertogin, ziet Rosalinde als 
een verrader en ze wil dat ze het hof 
verlaat. vluchten ze naar het bos. Daar 
verkleed Rosalinde zich als man, zodat 
ze geen gevaar loopt. Orlando is ook 
verliefd op Rosalinde, maar dat weten 
ze niet van elkaar. Hij hangt alle bomen 
in het bos vol met liefdesgedichten 
voor haar. Wat hij niet weet, is 
dat zij in hetzelfde bos rondloopt, 
verkleed als man. Uiteindelijk 
komen ze elkaar tegen. Rosalinde 
vraagt Orlando zich te gedragen 
alsof hij verliefd op 'hem' is. Zo 
zou zijn liefdesverdriet voor haar 
overgaan, zegt ze. Ook Sylvius 
loopt rond in het bos. Hij is verliefd 
op Phebe. Zo verliefd dat het pijn 
doet. Deze liefde is niet wederzi-
jds, Phebe heeft haar zinnen gezet op 
Rosalinde in haar mannenoutfit. Ook 

Loes Derikx - Hoi lieve VUGS'ers! Een tijdje geleden, in maart welteverstaan, 
heeft de toneelgroep haar prachtige stuk ‘Love Troubles’ vertoond in het mooie 
Studio-T, te Utrecht. En ik had de eer om deel uit te maken van deze groep gezel-
lige en getalenteerde mensen.  
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Na lange wachttijden en een vertraging 
van een goede twee uur kon onze 
Airbus A320 dan eindelijk koers zetten 
naar Boekarest. Wachten op een warm 
vliegveld maakt dorstig, dus werd er aan 
boord ruimhartig gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid tot het kopen van bier. 
De tijd vloog om tijdens deze staande 
receptie, en voor wij het wisten konden 
we voet aan de grond zetten in de Roe-
meense hoofdstad. Tijdens de transfer 
van vliegveld naar hostel kregen we 
een kleine eerste indruk van de stad. 
Kaarsrechte boulevards met zowel hele 
oude als hele nieuwe gebouwen, statige 
constructies uit de communistische tijd 
en volop reuring op straat gaf ons een 
redelijk positief beeld: hier konden wij 
ons wel vermaken! Dat deden wij dan 
ook, want reeds op de eerste avond 
werd het nachtleven aan een empirisch 
onderzoek onderworpen. Opvallend 
was dat zowel drank als tabak naar 
onze maatstaven voordelig geprijsd 
waren, dus het financiële vraagstuk zou 
een mindere rol van betekenis spelen 
in de kroeg.

Na de eerste (nachtelijke) kennismaking 
met Boekarest was het de volgende 
ochtend tijd om de plaats te bezoeken 
waar de stad internationaal om bekend 

is. Het presidentieel paleis van de com-
munistische leider Nicolae Ceaușescu 
staat te boek als één van de grootste 
gebouwen ter wereld, en wij keken dan 
ook vol verbazing naar alle pracht en 
praal binnen het paleis. Het blinkende 
marmer, prachtig ingelegde notenhout 
en de gigantische vloerkleden spraken 
tot de verbeelding. Na een rondleiding 
van dik een uur hadden wij slechts 
zeven procent van het gebouw gezien, 
ondanks dat wij de grootste vertrekken 
hadden doorkruist. Na een chillsessie 
in het park en een gemeenschappelijk 
avondmaal werden wij door de com-
missie genodigd om weer mee te gaan 
stappen. Ik herinner me weinig van 
deze avond: iets met een liveband en 
slecht gevallen alcohol is alles wat ik 
kan oprakelen. De kater was dan ook 
niet mis de volgende ochtend.

De bus zou ons de volgende dag naar 
Brasov leiden, naar inwoneraantal de 8e 
stad van Roemenië. Tussendoor werd 
de citadel van Rasnov aangedaan, wel-
ke ons na een stevige klim een prachtig 
uitzicht bood over het Roemeense 
heuvellandschap. Brasov lag niet ver 
weg, en het pittoreske hostel kon ons 
zeer bekoren. De meerderheid zou 
zich nog even gaan verkneukelen aan 

V.U.G.S. Buitex 2013
Roemenië en Moldavië

Patrick den Toom - Tussen 13 en 21 april vond één van de jaarlijkse V.U.G.S.-
hoogtepunten plaats: de Buitex. Met een groep van 50 geografen togen wij voor 
8 dagen naar Roemenië en Moldavië, landen waar jan-met-de-pet waarschijn-
lijk niet zo snel zal komen. Als geografen zijn wij natuurlijk altijd op zoek naar 
onbekende gebieden, dus beloofde het reeds op voorhand een interessante 
en onvergetelijke reis te worden. Zo ook voor mij, uw gastcolumnist voor deze 
oikos! Als eerstejaars lid van onze vereniging werd ik van meet af aan al en-
thousiast gemaakt voor de reis, en wat de bestemming ook werd, ik wilde mee. 
En zo geschiedde.
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Onze reis ging verder. Met een tussen-
stop in Sighisoara –de stad van graaf 
Dracula- vertrokken wij richting een 
andere historische stad: Sibiu. Sibiu 
was in 2007 de Europese Hoofdstad 
van Cultuur, en dit was te zien! De oude 
stad was keurig onderhouden, en het 
vriendelijke voorjaarsweer maakte het 
bezoek aan deze stad zeer aangenaam! 
Natuurlijk werd er in Sibiu weer gestapt, 
en omdat er enigszins uitgeslapen kon 
worden verscheen iedereen weer fris 
aan de start de volgende ochtend. We 
zouden een lezing bijwonen op de uni-
versiteit van Sibiu over toerisme in deze 
stad. De professor zou ons vervolgens 
op sleeptouw nemen door de stad, en 
liet ons de mooiste plekken zien. Na 
afloop nodigde het mooie weer uit tot 
het drinken van wijn op een zonover-
goten terras. Een dergelijk voorstel 

kan natuurlijk 
altijd op steun 
rekenen onder 
V.U.G.S.’ers, 
dus werd er die 
middag naar 
eigen zeggen 
een zestiental 
f l essen  w i jn 
genuttigd voor 
de nachtelijke 
busrit naar Mol-
davië.

Na een slopen-
de rit kwamen 
we tegen het 
middaguur aan 
in  Ch is inau , 
hoofdstad van 
d e  v o o r m a -

het Roemeense bier, maar ik besloot 
om een goede nachtrust te pakken. 
Het P.F.F.G.-credo van “wegzetten is 
afhaken” was voor mij van toepassing, 
maar getuige de foto’s heeft iedereen 
zich kostelijk vermaakt, de barkeeper 
wist volgens mij niet wat hem overkwam 
toen bij het draaien van Disco Pogo de 
shirts uitgetrokken werden!

Brasov staat bekend om haar leuke 
historische centrum. Tijdens de rond-
leiding die wij door de stad kregen trok 
menigeen de parallel met bijvoorbeeld 
de historische kernen van Duitse ste-
den. Dit is niet geheel onterecht, want 
Brasov is gebouwd door de Saksen. Tot 
de jaren ’90 was er een redelijk actieve 
Duitse vertegenwoordiging in Kronstadt, 
maar de meeste Duitsers zijn inmiddels 
teruggekeerd naar hun vaderland. 

V.U.G.S. Buitex 2013
Roemenië en Moldavië
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doen denken aan het Oost-Europa van 
de Koude Oorlog. Twee locals gaven 
ons een tour door de hoofdstad, die 
buiten de propagandistische billboards 
en standbeelden van Lenin vrij normaal 
oogde. De mensen stonden vrolijk de 
parkjes te schoffelen en winkeliers wa-
ren blij met onze klandizie. Het was erg 
speciaal om in dit landje rond te mogen 
kijken, en was voor mij hèt hoogtepunt 
van deze reis. De vlag van Transnistrië 
siert vanaf heden mijn kamer!

Maar helaas was de Buitex alweer 
bijna voorbij. We keerden die nacht 
terug naar Boekarest, waar wij nog 
één keer konden genieten van het 
Oost-Europese nachtleven. Na de altijd 
gezellige Bonte Avond trokken wij naar 
het Kulturhaus, een fantastisch goede 
club waar wij ons konden vergapen aan 
goedkoop bier en de beste hitjes. Ja, het 
was een goede afsluiter van mijn eerste 
Buitex! Het moge buiten kijf staan dat 
ik volgend jaar weer aanwezig ben. 
Jullie ook? 

lige Sovjet-republiek. We werden voor 
het parlementsgebouw afgezet, een 
schoolvoorbeeld van communistische 
architectuur. Later op de dag zouden 
we een Q/A sessie hebben met Molda-
vische studenten op de universiteit van 
Chisinau. Vol interesse vroegen zij ons 
over de gang van zaken in Nederland, 
en vertelden zij over hun leven en de 
complexe relatie met Transnistrië. De 
volgende dag zouden wij deze afvallige 
regio bezoeken, een dagtrip naar een 
(niet-erkend) land waar menig Wester-
ling nog nooit van gehoord heeft. Maar 
eerst werd er luxe gegeten in het duur-
ste restaurant van Moldavië. Voor om-
gerekend 20 euro konden wij vorstelijk 
eten, en de restaurant eigenaar wilde 
ons maar al te graag van alle gemakken 
voorzien. En met een goede bodem in 
de maag was het weer tijd om de kroeg 
op te zoeken. Wat een leventje!
Bij het passeren van talloze checkpoints 
werden we reeds in aanraking gebracht 
met de oude Sovjet symboliek. De 
hoofdstad van Transnistrië, Tiraspol, 
staat vol met gebouwen en tekens die 
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Binex Den Bosch
GZG-terrein en Haverleij

woonblokken gebouwd in de vorm van 
kastelen. Verschillende architecten heb-
ben een kasteel ontworpen met daarin 
eengezinswoningen en appartementen. 
Er is voor deze vorm gekozen omdat de 
woningen compact worden gebouwd, 
waardoor er veel groen beschikbaar 
blijft, wat zich ondermeer uit in een grote 
golfbaan rondom de kastelen. Tijdens 
het bezoek aan Haverleij is door enke-
len van ons hier zelfs nog een balletje 
geslagen. 

Naast de golfbaan (met clubhuis waar 
ze lekker biertjes en jus d'orange 
serveren) is de enige voorziening, een 
basisschool. De bewoners moeten voor 
alle andere zaken naar het naastge-
legen dorp. Misschien is dat, plus het 
feit dat het vakantie was, wel een van 
de redenen dat de kastelen een beetje 
doods werden ervaren door ons. Maar 
ik kan me ook voorstellen dat als je van 
rust houdt, dit de ideale locatie is om te 
wonen, in het groen, maar toch vlakbij 
de snelweg.

We werden verwacht op het stadhuis 
van Den Bosch. Wat een mooi gebouw 
is dat! Maar hier kwamen we natuurlijk 
niet voor. Er was namelijk een lezing 
gepland. Het eerste deel ging over het 
GZG-terrein, waar we na de lezing ook 
een rondleiding kregen. 

Het GZG-terrein is het oude zieken-
huisterrein tegen de binnenstad aan. 
Het ziekenhuis is verhuisd naar een 
locatie buiten de stad. Hierdoor staat 
het hoofdgebouw, met een typische 
jaren '60 architectuur (oordeel zelf of 
je dit mooi vindt of niet), nu leeg en te 
wachten om gesloopt te worden. Daar-
naast staan oudere gebouwen die ook 
onderdeel waren van het ziekenhuis 
maar die zeker niet gesloopt worden. 
Hier worden nieuwe functies aan  ge-
geven. Momenteel bieden de panden 
ruimte voor tijdelijke kantoortjes en 
ateliers. Dit wordt, als de plannen al-
lemaal doorgaan, aangevuld met o.a. 
nieuwbouw in de vorm van woningen 
voor zowel huurders als kopers, de 
bibliotheek en 
winkelruimte.

Naast het GZG-
terrein, hebben we 
ook een heel an-
dere ontwikkeling 
buiten Den Bosch 
bekeken, namelijk 
Haverleij. Hier zijn 

Janny, redactie - Dinsdag 7 mei, tijd voor de laatste Binex van het studiejaar. 
Het zijn niet alleen de grote steden die interessant zijn voor de geograaf en de 
planoloog, nee, ook op andere plekken vinden boeiende ontwikkelingen plaats. 
Dit zouden we deze keer gaan zien in Den Bosch.
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Project siX
Party Hard

geheven op een geslaagde avond. 
Het waren die laatste, door de bar 
gratis weggegeven, drankjes die 
een anonieme bron de das om-
deden, waarna zij vredig op bed 
stortte en droomde van het wilde 
kapsel van La Fuente. 

Voor meer foto’s en een te gekke 
aftermovie kijk je op www.project-
sixutrecht.nl!

De toon werd gezet door een 
dikke line-up, met onder andere 
Gregor Salto en La Fuente, die de 
menigte tot in de vroege uurtjes 
liet stampen op heerlijke electro 
en house beats. Er werd dan ook 
afgezien van het draaien van de 
Disco Pogo, wat helaas betekende 
dat de V.U.G.S.’ers hun kleren heel 
de avond aan moesten houden. 
Dit mocht echter de pret niet 
drukken, er werd namelijk volop 
geouwehoerd, bier gedronken en, 
sociaal als wij zijn, gemengd met 
de andere verenigingen. 
De avond ging niet gepaard met 
overvliegende helikopters, auto’s 
in het zwembad of tuinkabouters 
gevuld met feest versnaperingen, 
maar dat was wellicht een verstan-
dige keuze. Wel vlogen er diverse 
opgeblazen voorwerpen door de 
zaal , wat het kind in menig feest-
ganger naar boven bracht. De 
strandballen en plastic krokodillen 
riepen de sfeer op van een zwoele 
zomeravond op het strand, een 
ware voorbode voor de komende 
maanden. 

Aan het einde van de avond, toen 
iedereen moe gedanst en voldaan 
zich klaar maakte om naar huis te 
gaan, werd het glas nog eenmaal 

Lisan Berk - Woensdag 8 mei werden de deuren van Central Studios om 22:00 
uur geopend om met een knaller van een feest het concept ‘Orange Fever’ van 
vorig jaar dit jaar naar een nieuw niveau te tillen. Project siX, georganiseerd 
door  SV Contact, ECU'92, V.U.G.S., A-Eskwadraat, Perikles en Alcmaeon, trok 
meer dan duizend enthousiaste Utrechtse en niet-Utrechtse studenten die sa-
men de studievereniging-liefde kwamen vieren. 



Bezoek ons 
op studystore.nl

V.U.G.S. wil het je 
zo voordelig en makkelijk 
mogelijk maken.
Dus hebben ze een 
boekenleverancier die 
daarbij past. 

oikos juni 2013 | 27

Project siX
Party Hard
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voetballen. 
Ondertussen stond ook de barbecue al 
lekker te branden, waardoor de strijd om 
de derde en de vierde plek werd beslist 
via een zenuwslopend potje rock, paper 
scissors, waar er net zoveel scharen 
werden uitgedeeld als door Anthony Lurl-
ing tijdens een avondje NAC. Uiteindelijk 
trok DPS aan het langste eind en werd 
daarmee derde. De finale werd uitein-
delijk gewonnen door de Pietertjes, die 
hun geluk niet opkonden bij het ontvan-
gen van de beker. 
De barbecue had zich door enkele drup-
pels regen inmiddels verplaatst naar de 
bakplaat van de kantine, zodat toeschou-
wers en deelnemers droog konden ge-
nieten van een lekkere stukjes vlees en 
uiteraard een paar verfrissende pilsjes. 

We maken een sprongetje in de tijd, 
naar de avond van 13 mei 2013. Het 
lenteavondvoetbal de studieverenig-
ing V.U.G.S. staat op het programma. 
Hoewel de tientallen spelers die zich 
hadden ingeschreven hun droom om 
ooit zo’n doelpunt in een klassieker te 
scoren al hebben opgegeven, stapten 
ze toch vol goede moed het veld op. 
Het concept was duidelijk: Tien mi-
nuten per wedstrijd, zes tegen zes en 
op half veld. Het podium was ditmaal 
niet de Amsterdam ArenA, maar stu-
dentensportcomplex Olympos. Minder 
capaciteit, maar qua sfeer vergelijkbaar. 
De groepsrondes gingen voorbij zonder 
al te veel bijzonderheden; een onregle-
mentaire tackle hier, een penalty op de 
lat daar. In de volgende ronde werd het 
kaf van het koren gescheiden, 
totdat er slechts enkele teams 
overbleven. 

De halve finales bestonden uit 
DPS tegen de Pietertjes, en de 
Adters tegen de Estudiantes. Het 
waren uiteindelijk de twee sjaar-
steams die doorgingen naar de 
finale. De knieën en heupen van 
de ouderejaars bleken dus niet 
bestand tegen een hele avond 

Fabian, redactie - Amsterdam, 30 november 2003. Feyenoord gaat op bezoek bij 
Ajax, een ouderwetse klassieker. Maar deze klassieker was er één die bij Ajax-
fans nog vers in het geheugen staat gegrift. De vierde minuut: Wesley Sonck 
past de bal aan de rechterkant naar Grygera, die een voorzet lanceert richting 
de Roemeen Mitea. Hij raakt de bal maar half en de bal vliegt in de richting van 
van der Vaart, die voorover duikt en de bal met zijn hak in de verre hoek plaatst. 
Wie moest er op dat moment niet meteen denken aan het doelpunt van Twente-
speler Willy Carbo in 1984? Amsterdam gaat los; 1-0. Hoewel Feyenoorder Kees 
van Wonderen later verklaarde dat deze goal puur geluk was, doet dit niks af 
aan de schoonheid waarmee het leer tegen de touwen werd gehakt. 

Lente-avond voetbal
Lekker grashappen en balletjes trappen
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Symposium SimCity
De toekomst op de tekentafel

schaduwkant. Volgens hem is de uitd-
aging voor de komende decennia de 
vaardigheid om een sociaal ecologisch 
urbanisme te ontwikkelen wat bepaald 
of de stad verandert in een waarlijk 
functioneel nieuw ecosysteem of dat 
zij blijft functioneren als een systeem 
dat de lokale en mondiale draag- en 
veerkracht ontwricht.
Na een korte koffiepauze kwam de 
derde lezing over stedelijke ontwikkeling 
in China door Astrid Kockelkoren. Zij 
heeft van 2005 tot 2006 gewerkt bij 
het Chinese architectenbureau ‘Beijing 
Jing-Ao Kann Finch Design Groep Ltd.” 
waarbij ze projecten had in Chinese 
steden, waaronder Chengdu en Tianjin. 
Haar lezing ging over de overeenkom-
sten en verschillen tussen Nederlandse 
en Chinese steden op het gebied van 
ontwerp, inrichting, planningstraditie en 
stedelijke cultuur.

Na de lunch van half 1 tot 1, die 
uitstekend verzorgd was door 
verscheidene leden van het 
USC, begonnen de worksho-
prondes. Er waren in totaal vier 
workshoprondes waaruit elke 
gast er twee kon kiezen. Er kon 
gekozen worden tussen: “De 
piramidestad” door Drs. Ing. 
Aad Breed, waarbij gekeken 
werd naar een nieuwe vorm van 

Om half 10 begon de dag in het Gele 
Kasteel (Janskerkhof, Utrecht) met kof-
fie en thee (en natuurlijk koekjes). De 
gasten, ruim tachtig studenten en een 
hand vol sprekers in totaal, stroomden 
langzaam maar zeker binnen. Om 10 
uur begon de dag officieel met een 
welkomstwoord, gevolgd door de eerste 
lezing over trends en ontwikkelingen 
rondom steden door de dagvoorzitter, 
Kees Jansen. Kees Jansen, planoloog 
en gespecialiseerd in stadsfilosofie en 
smart cities, ging in zijn lezing in op de 
“stad van de toekomst” vanuit trends en 
ontwikkelingen die hij ziet en ervaart in 
zijn vakgebied.

Daarna volgde de tweede lezing door 
Arie Voorburg over socio-ecologisch 
urbanisme. Arie Voorburg was gefas-
cineerd geraakt door het fenomeen 
‘stad’ in al haar facetten, glans en 

Madeleen, redactie - Al sinds september 2012 werkte de V.U.G.S. symposiumcom-
missie aan een nieuw, interessant en leuk thema. In februari, nadat er al hard 
aan gewerkt was, maakte de commissie het thema bekend. Het symposium van 
2013 zou gaan over de toekomstige stad onder de naam ‘SimCity: de toekomst 
op de tekentafel’. Dinsdag 14 mei 2013 was het dan zover; deze hele dag stond 
in het teken van de toekomstige stad.
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Aankondigingen
Fijne vakantie!

Henk Snoeken, waarnemend directeur 
Ruimtelijke Ontwikkeling in het Minis-
terie van Infrastructuur en Milieu. Hij 
gaf zijn visie op de vraag hoe in het 
huidige ruimtelijk beleid aangekeken 
wordt tegen de stad.

Tenslotte kondigde Kees Jansen na een 
dagafsluiting rond half 5 de borrel aan. 
Zo kregen de gasten gelegenheid om 
nog vragen te stellen aan de sprekers 
en elkaar. De dag was zowel nieuw en 
interessant als leuk, dus geslaagd vol-
gens de leden van de symposiumcom-
missie. Zoals Ron Bos zei “Het enige 
wat we zeker weten is dat niemand 
weet hoe de wereld er over tien jaar 
uitziet.” Ondanks dat we de toekomst 
niet kunnen weten, hebben de gasten 
dankzij het symposium over de toekom-
stige stad wel meer perspectieven van 
waaruit zij deze kunnen voorspellen.

stedenbouw waarin wonen en werken 
weer op loopafstand mogelijk worden; 
“De ecopolis” door MSc. Erik Rombaut 
over gidsprincipes voor klimaatbesten-
dige stedenbouw, met voorbeelden uit 
Europese ecowijken en ecodorpen; 
“Mobiliteit in de stad van de toekomst” 
door MSc. Ron Bos, waarbij de deelne-
mers met elkaar gingen verkenen welke 
trends op demografisch, economisch, 
sociaal, technologisch, ecologisch en 
politiek vlak de grootste impact kun-
nen gaan hebben op de stad van de 
toekomst; en “Creatieve participatie” 
door Tim Devos en Maarten Desmet 
waarbij in groepjes door middel van 
brainstormsessies methodes bedacht 
werden om bij stadsplanning beter be-
roep te doen op de lokale kennis van 
bewoners en sociale organisaties die 
actief zijn in de stad.

Vervolgens begon de vierde lezing over 
nationaal ruimtelijk beleid en stedelijke 
ontwikkeling door niemand minder dan 
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De oikoscommissie wenst iedereen een fijne vakantie!

Van 1 juli tot 5 augustus is de V.U.G.S.-kamer gesloten in verband met de 
zomervakantie.

Maar ook in de vakantie staat de V.U.G.S. niet helemaal stil. Op 3 juli vindt nog 
het geocafé plaats, met een pubquiz. Deze pubquiz zal deel worden verzorgd 
door niemand minder dan Alphons de Vocht!

Vanaf 5 augustus is de V.U.G.S.-kamer weer geopend, maar met aangepast 
openingstijden. De kamer zal dan open zijn van 11:00 uur tot en met 15:00.

Op 26 augustus vindt de Bijzondere Algemene Leden Vergadering plaats. 
Hier zal het Kandidaatsbestuur haar beleidsplan.

Vanaf 2 september is de V.U.G.S.-kamer weer open op de reguliere openingstij-
den. De dag hierna begint de introductieweek. De introductieweek zal worden 
gehouden van 3 tot en met 8 september, met daarin twee feesten en een 
geocafé. Kom de nieuwe eestejaars dus verwelkomen op een van de borrels 
deze week!

Voor meer informatie 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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Aankondigingen
Fijne vakantie!
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