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Redactioneel
Voor je ligt de tweede oikos van het jaar. Met een spannende situatie op de Krim
is het thema van deze oikos "oorlog". Er wordt besteed aan nieuw Russisch
imperialisme, de gemeenteraadsverkiezingen en de laatste onderwijsontwikkelingen binnen de faculteit Geowetenschappen. Natuurlijk komen er ook
weer diverse V.U.G.S.-activiteiten aan bod, waaronder de Buitex naar Turkije
en de wintersportreis naar Flaine. Al met al weer een leuk nummer met veel
mooi nieuws!
Heb je vragen, op- of aanmerkingen over de oikos? Stuur dan een mailtje
naar vugs@uu.nl!
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De maand van...
Jetske Berger - Secretaris der V.U.G.S.
April begon goed met onze 1 aprilgrap
dat we geen bier meer mochten verkopen. Uiteindelijk hebben we het bier toch
maar weer tevoorschijn getoverd en kon
ik nog wat borrelnootjes op tafel zetten
die over waren van de meeloopdag
waaraan ik die dag had geholpen. Het
is altijd leuk om op zo’n meeloopdag de
vragen van potentiële sociaal geografen
en planologen te beantwoorden en om
een rondleiding te geven over de Uithof.
’s Avonds was het eindelijk tijd
voor de langverwachte barbecue en
borrel met NWSV Helix. Als bestuur
leer je door het jaar heen veel andere
Utrechtse besturen kennen, vooral het
contact met NWSV Helix is altijd goed.
Nadat het Patrick na twee uur eindelijk
was gelukt om de barbecue aan te krijgen,
hebben we genoten van vlees en bier.
Op woensdag heb ik gezellig
geborreld met verschillende leden op
het geocafé. De dag erna had ik na een
lange tijd hard werken de notulen van
de Halfjaarlijkse ALV en de Bijzondere
ALV af en kon ik dus een groot punt op
mijn actielijst doorstrepen. ’s Avonds
was het tijd voor de bestuursinformatieavond en dus hebben we maar
weer eens pizza’s besteld bij Tricolore.
De volgende ochtend zat ik al
om 07.20 uur in de trein naar Groningen omdat Puck en ik die dag samen
met onze zusterverenigingen het Nationaal Geografisch en Planologisch
Symposium organiseerden. Na een
halfjaar bezig geweest te zijn met de
organisatie van deze dag, waren we
met elkaar trots op het eindresultaat.
Deze eerste week van april
besefte ik me goed dat ons bestuurs-
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jaar al op de helft is. Als bestuur zijn
we (hoe cliché het ook mag klinken)
een steeds hechter team en vrienden
voor het leven geworden. Zo hebben
we ons op zaterdag 5 april in Patricks blauwe Ford Fiësta gepropt en
een gezellige dag in Brugge gehad.
Daarna brak een rustigere week
aan en heb ik gezellig vergaderd met
de Pubcie en de Introductiecommissie.
Toen was het eindelijk tijd voor de buitex naar Turkije, een fantastische reis.
De week daarop heb ik me
twee keer in m’n bestuurspak gehezen
omdat ik twee bijzondere gelegenheden in het Academiegebouw mocht
bijwonen: de masteruitreikingen en
een dubbele oratie waarbij twee
nieuwe hoogleraren werden benoemd.
Aan het eind van de maand
heb ik een stuk geschreven voor in
de alumninieuwsbrief waarin ik terugblikte op alle activiteiten van het
afgelopen halfjaar. Tot slot heb ik jullie de nieuwsbrief van mei verstuurd,
want ook in die maand staat er weer
van alles op de planning. Kortom:
een maandje besturen is nooit saai!

Oorlog: altijd een goede reden?
Vreemde oorlogen uit de geschiedenis uitgelicht
Patrick, redactie - Oorlog werd van oudsher gevoerd om twee redenen, namelijk
geloof of voedsel. Heden ten dage is dat nog steeds het geval, met olie of politieke ideologie als nieuwe "casus belli". Desondanks zijn er een aantal oorlogen
in de geschiedenis die weliswaar deze oorzaken hadden, maar toch een ietwat
vreemd verloop hadden. Een blik in de oorlogshistorie:
De Voetbaloorlog
In 1969 kwamen El Salvador en Honduras tot een oorlog na een verloren voetbalwedstrijd. In de jaren '60 woonden
veel Salvadorese boeren in Honduras.
Aldaar werd ondertussen een staatsgreep gepleegd, waarin boeren werden
onderdrukt en land veelal in handen
kwam van grootgrondbezitters. De Salvadorese boeren werden gezien als de
boosdoeners, en de spanningen liepen
op. Ondertussen werd er gevoetbald
in de kwalificatierondes voor het WKvoetbal van 1970. El Salvador en Honduras stonden in een spannend drieluik
tegenover elkaar. De eerste wedstrijd
werd door Honduras gewonnen, maar
zij verloren met ruime cijfers in de
tweede wedstrijd. Er braken rellen uit
tussen de twee bevolkingsgroepen, die
alleen nog maar heviger werden toen El
Salvador in de derde voetbalwedstrijd
in de verlenging aan het langste eind
trok. Kort na de wedstrijd verbrak El
Salvador alle banden met Honduras,
en viel het land een paar dagen later in
om haar boeren aldaar te beschermen.
De strijd werd na vier dagen gestaakt,
en het zou nog elf jaar duren voordat
de twee landen weer tegen elkaar zouden voetballen. El Salvador won met
2-1. Gelukkig bleef het daarna rustig...
De kortste oorlog
Deze oorlog duurde slechts 40 minuten

en werd uitgevochten tussen Engeland en Zanzibar. In 1896 overleed
de Brits-gezinde sultan van Zanzibar
en werd opgevolgd door een meer
Duitsgezinde sultan. De lucratieve
Britse slavenhandel in dit gebied kwam
hierdoor in gevaar. Engeland sommeerde de nieuwe sultan om op te
stappen, zodat het haar invloed kon
handhaven. De sultan was niet van
plan te vertrekken en barricadeerde
zijn paleis. De Engelsen antwoordden
met kannonen. Het paleis werd binnen 40 minuten met de grond gelijk
gemaakt, met 500 doden en gewonden
tot gevolg. De sultan wist desondanks
te ontkomen via de achterdeur van het
paleis en verdween van het eiland...
De langste oorlog
Dat Nederland betrokken was in één
van de langste oorlogen (Tachtigjarige
Oorlog) betekent niet dat het nóg extremer kan. Nederland was namelijk de
aanstichter van de langste oorlog in de
geschiedenis, namelijk 335 jaar lang.
Tijdens de Gouden Eeuw hadden de
VOC en WIC te lijden onder piraten die
hun basis hadden op de Isles of Scilly.
Admiraal Tromp ging verhaal halen
en eiste een vergoeding voor geleden
schade. De piraten weigerden en Tromp
verklaarde hen de oorlog. Pas in 1986
werd er vrede getekend, zonder dat er al
die jaren ook maar één schot is gelost.
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Onderbelicht conflict
De andere brandhaarden op de wereld
Luuk, redactie - Syrië, Irak, Afghanistan. Deze landen zijn in onze gedachten
bijna een synoniem voor oorlog. Iedere dag weer lezen we over bomaanslagen,
zelfmoordterroristen en andere gruwelijke wandaden in deze landen. Dit doet
vermoeden dat er elders op de wereld niets aan de hand is. Helaas vonden er
volgens het Heidelberg Institute for International Conflict Research in 2013
maar liefst 414 politieke conflicten plaats, variërend in gradatie van “dispute”
tot “war”. Tot deze laatste categorie kunnen twintig conflicten worden gerekend
(HIIK, 2014). Dit artikel geeft antwoord op de vragen welke oorlog (na de Tweede
Wereldoorlog) de grootste is in honderd jaar, in welke oorlog de MILF een grote
vinger in de pap heeft en welke militante beweging “Westerse opvoeding is een
zonde” tot hun lijfspreuk heeft gemaakt.
Democratische (?) Republiek Congo
De oorlog in Congo heeft zoveel verschillende motieven dat ze moeilijk te
duiden is. Een goed startpunt is de strijd
om grondstoffen. Congo beschikt over
verschillende bodemschatten, onder
andere diamanten, goud, mineralen en
zilver. Dit maakt bepaalde gebieden in
het land erg gewild. Militante organisaties bestrijden elkaar om de macht over
deze gebieden, zodat ze de grondstofopbrengsten kunnen gebruiken om de
oorlog verder door te zetten en meer
gebieden te veroveren. Want het vergroten van het territorium is niet alleen
interessant voor de grondstoffen, maar
ook voor het vergaren van politieke
macht (Volkskrant, 2013). De grootste
pestkoppen zijn immers de baas over
het schoolplein. Dit “Kolonisten van
Catan meets Risk” spel kent meerdere
spelers. Allereerst is er de regering van
Congo, die uit alle macht probeert de
orde te handhaven. Ze zijn de controle
echter kwijtgeraakt aan verschillende
bewegingen. De Beweging van 23
maart (M23, vernoemd naar het akkoord uit 2009 waarmee de rebellen
als politieke partij werden erkend en
werden opgenomen in het staatsleger)
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is hiervan de grootste. Deze partij staat
bekend om haar gewelddadige protesten en aanslagen. Het is echter verkeerd
om de oorlog af te schilderen als een
strijd tussen regering en M23. Er zijn
naar schatting zo’n vijftig gewapende
bewegingen (uit binnen- en buitenland)
die ieder voor eigen belang strijden.
Om deze reden is het voor de regering
onmogelijk om de orde te waarborgen
(Vlassentroot, 2013). De lappendeken
aan conflicten heeft sinds 1998 naar
schatting 5,4 miljoen mensen het leven
gekost. Dit maakt het, na de Tweede
Wereldoorlog, de dodelijkste oorlog
in honderd jaar (Volkskrant, 2013).

De gewelddadige MILF
Wie zijn ogen dicht doet en denkt aan
de Filipijnen, ziet witte stranden, palmbomen en een stralend zonnetje voor
zich. De praktijk op het eiland Mindanao is daarentegen heel anders. Daar
strijdt de Moro Islamic Liberation Front
(MILF) samen met andere (communistische) onafhankelijkheidsbewegingen
voor onafhankelijkheid van de zuidelijke eilanden, waarvan Mindanao het
grootst is. De wortels van het conflict
stammen uit de tijd waarin Spaanse
kolonialisten de Rooms-Katholieke
kerk implementeerden in het noorden
van de Filippijnen. Hoewel het zuiden
zich bleef verzetten werden de verhoudingen hierdoor op scherp gezet.
Toen de Filipijnen na de Tweede Wereldoorlog onafhankelijk werden van
de Verenigde Staten, kwam Mindanao
onder het bewind van de regering te
vallen. Deze regering legde het gehele
land een “Filipino identiteit” op, waarin
de moslims op Mindanao zich niet konden vinden. In 1968 leidde de onrusten
tot de oprichting van de Moro National
Liberation Front (MNLF). Deze voerde
een oorlog tegen de regering die in 1976
eindigde in een grotere autonomie. Een
deel van de MNLF was tevreden over
de uitkomsten. Een ander, radicaler,
deel vond het niet genoeg en wilde de
gewapende strijd voortzetten. De MNLF
viel hierdoor uit elkaar en in 1981 werd
de gewelddadige MILF opgericht. In
2000 riep de MILF een Jihad uit tegen
de regering. Zowel de MILF als aan de
regering gelieerde groeperingen zijn
berucht om het rekruteren van kinderen
in hun troepen. (Conflictenteller, 2010).

“Westerse opvoeding is een zonde!”
Van de twintig oorlogen in 2013 vonden
er elf plaats in Sub-Sahara Afrika. Hieronder valt ook een langdurig conflict
tussen de Nigeriaanse regering en de
beweging Boko Haram. Boko Haram,
vrij vertaald “Westerse opvoeding is
een zonde”, voert sinds de oprichting
in 2002 een Jihad met als doel het
(overwegend) islamitische noorden af
te scheiden van Nigeria. Boko Haram
vertegenwoordigt een veel strengere
ideologie dan de meeste moslims in
Nigeria; zo hebben ze in januari 2013
achttien markthandelaars gedood die
het gewaagd hadden om varkensvlees
te verkopen. Toch wordt Boko Haram
gesteund door een groot deel van de
noordelijke bevolking in hun strijd tegen de regering, die verantwoordelijk
wordt geacht voor de werkloosheid en
armoede. Boko Haram voert haar strijd
voornamelijk middels een guerilla-oorlog, waar de regering weinig vat op kan
krijgen. Overheidsinstellingen en kerken
zijn de voornaamste targets voor (bom-)
aanslagen door Boko Haram. Christelijke organisaties en regering reageren
regelmatig met vergeldingsacties,
waardoor het conflict verder escaleert.
In mei 2011, na de presidentsverkiezingen, kende het geweld een trieste piek.
De verkiezingen werden gewonnen
door de christen Goodluck Jonathan,
waarna aanhangers van Boko Haram
protesteerden tegen de volgens hen
gefraudeerde verkiezingsuitslag. In de
maand na de verkiezingen kwamen
door deze protesten naar schatting 800
mensen om het leven (Conflictenteller,
2011; Al Jazeera, 2011).
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Oekraïne: een geopolitiek machtsspel
Oorzaak van een Derde Wereldoorlog?
Pascal, redactie - De Krim: een schiereiland in het zuiden van Oekraïne in de
Zwarte Zee. Net iets kleiner dan België, met ongeveer twee miljoen inwoners,
waarvan ongeveer 60% etnisch Russisch is. Maar waarom is dat kleine schiereiland in de Zwarte Zee de reden voor (geo-)politieke spanningen?
Poetin en de Krim
Waarom is Poetin zo geïnteresseerd
in de Krim? Wat vaak wordt vergeten
is dat er al een keer oorlog is geweest
op de Krim. Van 1853 tot 1856 werd
de ‘Krimoorlog’ bevochten, waarbij de
Europese grootmachten elkaar bevochten om het grondgebied van het
Ottomaanse Rijk. Het Franse Keizerrijk en het Britse Rijk stonden hierbij
tegenover het Russische Keizerrijk.
Na deze oorlog werd het schiereiland
bij het Russische Keizerrijk gevoegd.
Daarnaast hoorde het eiland later ook
bij de Sovjet-Unie (de rest van Oekraïne
overigens ook). Daarom vindt Rusland
dat het gebied van hen is, dat was
namelijk in het verleden ook zo. De Krim
is echter door Chroesjtsjov als gebaar
van vriendschap aan Oekraïne cadeau
gedaan ten tijde van de Sovjet-Unie. Na
de val van de Sovjet-Unie in 1991 bleef
de Krim bij Oekraïne horen. Veel KrimTataren (een Turkse etnische groep)
gingen er toen, opnieuw, wonen. De
spanningen op de Krim zijn het gevolg
van de slechte relatie tussen deze etnische groep en de Russen op de Krim.
What happened?
Het conflict begon in eerste instantie
met de demonstraties van tienduizenden Oekraïners, die op 24 november 2013 begonnen. Zij protesteerden
tegen president Janoekovitsj, die
weigerde een associatieverdrag (voor
8 | Thema - Oorlog

onderlinge handel) met de EU te
ondertekenen. Dit gebeurde onder grote
druk van Rusland. Voor veel Oekraïners
was dit de druppel, ze zijn boos op het
dominante en chanterende Rusland.
Later werd het stadhuis van Kiev bezet
en was er na weken van overleg tussen de regering en de oppositie nog
steeds geen compromis. In de loop
van januari en februari werd de sfeer in
Kiev, en de rest van Oekraïne, steeds
grimmiger. Sluipschutters werden ingezet en schieten op demonstraten,
Janoekovitsj ontkende dat ze door hem
zijn ingezet. Hij kondigde een compromis aan: vervroegde verkiezingen en
minder macht voor de president, maar
hij zou daarbij niet af hoeven treden. De
betogers waren echter niet tevreden:
Janoekovitsj moest en zou aftreden.
22 februari gebeurde voor Rusland het
ondenkbare: Oekraïne keerde Rusland
de rug toe met de afzetting van president
Janoekovitsj. Hij vluchtte het land uit.
Oekraïne raakte steeds meer verdeeld:
het westen pro-Europees en blij met de
afzetting van Janoekovitsj, het oosten
(met de Krim) pro-Russisch en niet
gelukkig met de omwenteling van Kiev.
Vanaf 26 februari ging het fout op de
Krim. Rellen tussen pro-Russische
betogers en aanhangers van de nieuwe regering ontstaan. Rusland reageerde snel: de vloot en het leger
werden in West-Rusland versterkt en
de paraatheid wordt verhoogd. Een

dag later bezetten pro-Russische milites
regeringsgebouwen in de regionale
hoofdstad van de Krim Simferopol. De
pro-Russische Sergej Aksjonov wordt
benoemd tot de nieuwe premier van
de Krim. Weer een dag later meldt
Oekraïne de gewapende invasie van
de Krim. Russische vlaggen worden
gehesen, echter de aanval op de regering in Kiev wordt geopend. Poetin
zegt de Russen in Oekraine te willen
beschermen tegen het gevaar van de
nieuwe regering. Een aantal dagen later
zegt Poetin: “Alle middelen zijn toegestaan om landgenoten te beschermen.”
Sancties van de EU en de VS
De EU en de VS hadden aangekondigd
sancties op te leggen als het referendum over aansluiting van de Krim bij
Rusland door zou gaan. Aangezien
Poetin zich hier niets van aan trok
werden deze sancties daadwerkelijk
opgelegd. De financiële middelen in
het buitenland van de ‘verantwoordelijke voor het geweld’ in Kiev en de rest
van Oekraïne. Ook werd het voor deze
mensen op de ‘zwarte lijst’ niet meer
mogelijk om visa aan te vragen voor

de G7, leiders van de groep zeven
grote economieën, met het bericht ook
sancties op te leggen aan Rusland.
Rusland moet gestraft worden voor de
crisis in Oekraïne. Op het moment van
schrijven zijn de precieze sancties nog
niet bekend, maar naar verwachting zal
de economische- en handelsvrijheid
van Rusland beperkt worden. Dit kan
verdere implicaties hebben voor de
wereldeconomie: Rusland is immers
een grote olie- en gasleverancier.
Toekomst
Het lijkt dat de situatie op de Krim nog
een tijd zal voortduren. Wit-Rusland
is het enige land ter wereld die de
annexatie van de Krim door Rusland
erkent. De strategie van de EU en de
VS is duidelijk: sancties en straffen
opleggen, maar nog geen interventie. De Russische strategie is minder
duidelijk. De signalen uit Rusland zijn
ieder uur anders. Het ene moment
wordt de Oekraïense regering vervloekt voor haar ‘bloedige misdaden’
en het volgende moment wordt de
partij van Janoekovitsj de hemel in
geprezen.. De tijd zal het leren…
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Revolutionair door verwoesting
De wederopbouw van Rotterdam
Rosan, redactie - In 13 minuten hebben de Duitsers op 14 mei 1940 een groot
deel van Rotterdam weggevaagd met het bombardement in de Tweede Wereldoorlog. 1000 slachtoffers zijn gevallen, maar men beschouwt deze tragedie als
een blessing in disguise voor de stedelijke ordening. In vakkringen ontstond
er een sfeer van welbehagen, de verwoesting van een groot deel van de oude
ondergewaardeerde architectuur heeft voor een schone lei gezorgd voor de
planologische situatie van de stad. De stad werkt nog altijd aan zijn herrijzenis.
Een blanco cheque
Een lelijke stad die zijn historische kenmerken had opgeofferd aan een snelle
economische groei, zo werd Rotterdam
gezien in de tijd voor de verwoestende
bombardementen. Men was daarom
niet geheel bedroefd bij het aanzien van
een grotendeels weggevaagde stad.
Aan stadsarchitect Witteveen werd de
taak gegeven om een nieuw plan op
te stellen voor deze blanke canvas.
tien dagen na het bombardement werd
het gehele getroffen gebied onteigend
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waarbij de verwoeste panden werden
gesloopt en zelfs funderingen werden
verwijderd. Het gaf bouwkundigen alle
ruimte om een totaal nieuw stratenplan
aan te leggen. Op 11 december 1941
presenteerde Witteveen het ‘Basisplan
voor de reconstructie van Rotterdam’.
Deze werd gezien als mijlpaal voor de
moderne stedelijke planning. Nederlandse critici hebben het plan geprijsd
om de wetenschappelijke en democratische methode welke als de meest
opmerkelijke factor werd gezien van

het plan. Er kwam echter kritiek op het
plan van Witteveen doordat het te zeer
gericht zou zijn op herstel en weinig
vernieuwend was. Er kwam tevens
weinig van terecht omdat er te weinig
bouwmateriaal beschikbaar was. Witteveen vertrok en zijn opvolger Van Traa
begon in 1944 met een herziening van
het plan. Het 'hernieuwde Basisplan'
werd in 1949 aangenomen door de
gemeenteraad en Van Traa werd door
opstelling van dit plan de kampioen
van een democratische manier van het
vormgeven van een naoorlogse stad.

langs de Maas en de torenbebouwing
langs de Weena het aanzicht van de
stad. De internationale banden zijn
sterk doordat de Rotterdamse haven
is uitgegroeid tot de grootste van Europa, mogelijk gemaakt door de Nieuwe
Waterweg in 1872. Aantrekkelijke
steden ontstaan na een revolutionaire
bloeiperiode. Deze bloeiperiode is in
Rotterdam tot stand gekomen na de
totale verwoesting ervan. 'Waar iets
eindigt kan iets nieuws beginnen',
een leus die de planologische situatie van Rotterdam al lang kenmerkt.

Op naar de toekomst
Het waren de modernisten die het
eigentijdse imago van Rotterdam bepaalden in die jaren van wederopbouw.
Vooral de Lijnbaan, het eerste winkelcentrum in Europa was revolutionair.
Het was lang het stedelijk export-arikel
van Rotterdam en werd gezien als the
place to be voor iedereen die zich in die
periode met stadsplanning bezighield.
Rotterdam heeft tegenwoordig een
mondiaal karakter, bepaald door de ontwikkelingen van de laatste vijftien jaar.
Zo karakteriseren de brede boulevards

Bronnen afbeeldingen:
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
(2011), http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/afbeelding/20264975
City Guide Rotterdam (2013), http://
www.cityguiderotterdam.com/nl/er-opuit/bezienswaardigheden/wilhelminapier-rotterdam/
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Nieuwe herkansingsregeling
Terug naar het oude systeem
Irene, fedactie - Voor studenten SGPL zal herkansen bij een 5,0 als eindcijfer gemiddeld als gewoon en normaal in de oren klinken. Andere studenten herkansen
bij een eindcijfer van een 4,0 gemiddeld. Al sinds het collegejaar 2010-2011 is
de 5,0 als pilot ingevoerd bij Sociale Geografie en Planologie, deze regeling
wordt echter aangepast.
De zogenaamde 5-pilot liep af en het
was dus aan de faculteitsraad of zij de
herkansingsregeling definitief zouden
maken of dat zij hiertegen in zouden
gaan.
De studentgeleding besloot
voor het laatste te kiezen en zoals
wellicht bekend met een positief resultaat. negen leden van de faculteitsraad stemden voor de 4 (de gehele
studentgeleding plus één docent) en
zes personeelsleden stemden tegen,
Een ander personeelslid onthield zich
van stemming. Kort gezegd: vanaf het
toekomstige collegejaar 2014-2015
kan men herkansen bij een eindcijfer
voor een cursus tussen de 4,0 en de
5,5. Dit is dan hetzelfde op de gehele
universiteit.
De reden waarom oorspronkelijk de 5-pilot was ingevoerd is om
de onderwijskwaliteit binnen de opleidingen te doen verbeteren, studenten
meer uit te dagen en het niveau te doen
verhogen. De studenten haalden betere
resultaten, deze zijn met enkele pro-
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centen. Desondanks is het onduidelijk
of dit het gevolg is van de 4-5 pilot.
De docentgeleding was voornamelijk tegen de versoepeling van
de herkansingsregeling van 5 naar 4
omdat men een strenge herkansingsregeling van belang acht. Studenten
die na meerdere toetsmomenten toch
een lager eindcijfer dan een 5 hebben,
zouden geen herkansing verdienen
('ze zouden niet hard genoeg gewerkt
hebben', zo werd gepostuleerd). De
studentgeleding was voornamelijk voor
herkansen vanaf een 4 omdat de 70%
van de studenten dit ook liever zou hebben.
De conclusie van dit alles is
dus dat de herkansingsregeling met
ingang van het komende collegejaar is
versoepeld van een 5 gemiddeld naar
een 4. Herkansen wordt voor studenten
van geowetenschappen (zowel master- als bachelorstudenten) dus eerder
mogelijk.

Mentoraat en studieloopbaanbegeleiding
Meer aandacht naar persoonlijker contact
Irene, redactie - Studieloopbaanbegeleiding; alle begeleiding binnen je studie
vanuit de opleiding. Dit kan verschillen van begeleiding van je tutor, studieadviseur, studiepunt en tot slot je mentor. Dit geheel bij elkaar wordt de studieloopbaanbegeleiding genoemd en wordt momenteel onder de loep genomen
en verbeterd.
Vanaf komend jaar komen zogenoemde
mentoren het team van de studieloopbaanbegeleiding versterken. Dit wil
zeggen dat iedere eerstejaars student
aan de faculteit Geowetenschappen
een mentor zal krijgen. Deze mentor
komt drie tot vier keer per jaar, afhankelijk van de opleiding, samen met de
mentorgroep van zo’n vijftien mentorleerlingen bij elkaar. Deze groepen
zullen hetzelfde zijn als de tutorgroepen
(werkgroepen Inleiding Sociale Geografie).
Tijdens deze bijeenkomsten
met de mentorgroepen worden aan de
hand van verschillende thema’s begeleiding geboden. Voorbeelden hiervan

zijn het studeren voor een tentamen,
hulp in het geval van studietwijfels of
mogelijkheden naast je studie.
De mentor zal de rol van ervaringsdeskundige vervullen en staat
dichtbij de studenten. Hierdoor kunnen
de studenten met vragen bij de mentor
terecht die zij niet zo snel aan een docent of tutor zouden stellen. Naast dat
het mentoraat wordt ingevoerd wordt
ook het tutorensysteem verbeterd en
uitgebreid. Zo blijf je voor je gehele
bachelor een tutor houden en wordt
er hieraan ook invulling gegeven in de
jaren na het eerste jaar.
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Nieuwbouw faculteit Geowetenschappen
Een nieuw dak boven ons hoofd
Pascal, redactie - Zoals veel van jullie wel gemerkt hebben wordt er achter het
Minnaertgebouw flink doorgebouwd. Maar komen wij straks ook in dat gebouw te zitten? En welke faciliteiten krijgen we erbij?
Ja! Ook wij mogen straks volop gebruikmaken van dat gebouw. Er komt
één onderwijscluster bestaande uit
het Minnaertgebouw, het Buys Ballotgebouw en het nieuwe onderwijscentrum: tezamen het "Onderwijscentrum
Noordwestcluster". De nieuwbouw
bestaat uit zes etages. Op de begane
grond komt een grote entree met veel
nieuwe studiewerkplekken. De eerste
etage zal veel nieuwe studieruimtes
bieden waar ook samenwerkruimtes
zullen zijn. Daarnaast zullen er verschillende banken komen om tijdens
het harde studeren ook even mensen
te kunnen ‘ontmoeten’, één van de
centrale thema’s van de eerste twee
verdiepingen. Op de derde etage
komen werkcollegeruimtes, deels ter
vervanging van het van Unnikgebouw.
De drie gebouwen zullen met
elkaar verbonden worden door een zogenaamde ‘loop’. In deze loop komen
drie nieuwe collegezalen. Daarnaast
komt er onder dit gebouw een grote nieuwe fietsenstalling, ter uitbreiding van de
huidige fietsenstallingen naast het Minnaertgebouw en het Buys Ballotgebouw.
Niet alleen de faculteit Geowetenschappen zal worden gehuisvest in deze cluster. Ook de faculteit
Bètawetenschappen zal een plekje
krijgen in de cluster. Ook zij maken
gebruik van de faciliteiten. De etages
zulllen daarnaast bestaan uit laboratoria voor deze faculteit en bètastud-
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ies binnen Geowetenschappen. De
studiepunten van de faculteiten Geo
en Bèta zullen ook verplaatsen naar
de nieuwbouw, waardoor de onderwijscluster écht compleet wordt. Ook de
studieverenigingen zullen op termijn
verhuizen naar het nieuwe onderwijscentrum. Zoals het er nu naar uit ziet
zullen V.U.G.S., Storm, NWSV Helix en
EGEA weer buren van elkaar worden.
Na al die jaren in het stoffige van Unnik
en Ruppertgebouw wordt het tijd voor
nieuwe huisvesting die past bij deze
tijd. Volgens de laatste berichten krijgen
de studieverenigingen een prominente
plek in het gebouw, namelijk in de loop
langs de nieuwe collegezalen.		
Naast deze nieuwbouw zal er
ook nog een nieuw kantorengebouw
komen met kamers voor alle docenten.
Het bouwen hiervan zal dit jaar beginnen achter het onderwijscentrum. Dit
zal in 2016 openen. Eind 2014 wordt
het nieuwe onderwijscentrum opgeleverd en vanaf februari 2015 kunnen we
gebruik maken van het gebouw. Hierna
worden het Buys Ballotgebouw en het
Minnaertgebouw gerenoveerd zodat
deze nog jaren mee kunnen. Al met al
interessante ontwikkelingen, maar nog
even geduld. Het zal vast even wennen worden: van grindbeton van de
jaren '70 naar de strakke glazen torens
van de jaren '10! Hiernaast een aantal
sfeerimpressies:

Bron: Ector Hoogstad
Architecten (2014),
http://www.ectorhoogstad.com/nl/projecten/owc-universiteitutrecht
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De gemeenteraadsverkiezingen en studenten
Welke gevolgen heeft de uitslag voor ons?
Matthijs, redactie - Het is alweer een tijdje geleden dat een groot deel van het
Nederlandse volk in zijn of haar gemeente een stem uit mocht brengen. Op
woensdag 19 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats in 403 gemeenten waar de zetelverdelingen flink zijn opgeschud. Zo ook in ons eigen
stadsie. Maar wat heeft de uitkomst van de verkiezingen in Utrecht voor gevolg
voor studenten? In dit artikel wordt antwoord gegeven op die vraag. Allereerst
zal een kort overzicht worden gegeven van de politieke situatie in Utrecht
gevolgd door de verkiezingsuitslag. Tot slot wordt uitgelegd wat de uitslag voor
gevolgen heeft voor ons als studenten.
Politiek in Utrecht
De gemeenteraad in Utrecht telt al decennia lang het maximale aantal van 45
zetels. Dit wordt bepaald op basis van
inwoneraantal (>200.000). In Nederland
zijn er op dit moment zes gemeenten
met dat aantal. Gerangschikt naar orde
van grootte zijn dat: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven
en Tilburg.
Het stemgedrag van de inwoners van alle grote steden is in de
afgelopen decennia overwegend rood
geweest. De Partij van de Arbeid voerde
de boventoon. Dit heeft te maken met
de relatief grote hoeveelheid allochtone
inwoners en de aanwezigheid van de
arbeiders die zich door de jaren heen
graag in de grote steden vestigden. Zo
ook in Utrecht (zie tabel). In de laatste
jaren moest de PvdA de suprematie
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delen met GroenLinks en D’66. Precies
deze drie partijen vormden dan ook de
coalitie in de afgelopen vier jaar. Samen
hadden zij 28 zetels, genoeg voor een
meerderheid in de gemeenteraad.
Tijdens de afgelopen verkiezingen heeft de PvdA in alle grote steden,
behalve Eindhoven, de koppositie
moeten afstaan. In Utrecht is de opkomst van D’66 met een winst van maar
liefst vier zetels de voornaamste reden
voor de teloorgang van de PvdA die een
even groot aantal zetels gevaporiseerd
zag worden en daarmee de vierde partij
is geworden (zie figuur). Voor de partijsamenstelling van de huidige coalitie
hoeft dit echter geen probleem op te
leveren. D’66, Groenlinks en de PvdA
hebben samen immers nog steeds genoeg zetels voor een meerderheid (27
van de 45) en zouden daarmee opnieuw

kunnen vormen. Op het moment van
schrijven, lijkt een dergelijke constructie
echter niet aanstaande, omdat de VVD
waarschijnlijk het stokje van de PvdA
gaat overnemen en SP er misschien
ook wel bij gaat komen. (college was
rond per april met D'66, GroenLinks,
VVD en SP, red.)
Beleid ten aanzien van studenten
Om te kijken hoe het beleid ten aanzien
van studenten er de komende vier jaar
uit gaat zien is gebruik gemaakt van
de verkiezingsprogramma’s van D’66,
GroenLinks en VVD. Daarnaast is het
ook handig om te weten wat de coalitie
van de afgelopen vier jaar heeft gedaan
voor studenten. Dit staat in het collegeprogramma waarin op hoofdlijnen het te
voeren beleid beschreven staat. In het
collegeprogramma 2010-2014 is extra
aandacht geschonken aan studenten
als het gaat om wonen. Het vergroten
van de sociale woningvoorraad voor
studenten is een belangrijk beleidspunt
geweest, denk aan het onlangs ontwikkelde SSH studentencomplex ‘De
Sterren’.
Daarnaast wordt er ook aan
onze toekomst gedacht. Een uitbreiding
van de woningvoorraad voor starters
met bijna 1.500 eenheden is een van
de speerpunten van het woningbeleid.
Daarnaast is de ontwikkeling van de
Uithof en de bijbehorende infrastructuur
in volle gang gezet. In de komende vier
jaar zullen de ontwikkeling van de Uithof
en de eenmaal opgezette bouwprojecten voor studentenhuisvesting worden
doorgezet, maar wat komt daar nog
bij? Hiernaast staat op hoofdlijnen wat

Volgens D’66 blijft er meer studentenhuisvesting nodig en daar zullen
ze ook op inzetten. Daarnaast willen
ze af van vaste sluitingstijden voor
horecagelegenheden en meer culturele
voorzieningen, wat het uitgaansplezier
van studenten verhoogt. Tot slot willen
ze van de Uithof een volwaardige wijk
maken met alle bijbehorende voorzieningen. GroenLinks vindt ook dat de
studentenwoningvoorraad uitgebreid
moet worden en de wachtlijsten moeten
worden verkort. Het transformeren van
leegstaande kantoorpanden blijft een
voor de hand liggende oplossing.
Daarnaast moet het vestigingsklimaat voor studentenondernemers in
Utrecht worden verbeterd en moet er
eens in de twee jaar een prijs worden
uitgereikt voor innovatieve ideeën
van studenten. Ook moeten studentensportverenigingen in aanmerking
kunnen komen voor gemeentelijke subsidie. Er wordt van de studenten echter
wel een soort tegenprestatie verwacht.
GroenLinks wil ze betrekken bij het
zelfbeheer van groen en de openbare
ruimte rond studentencomplexen. Het
programma van de VVD lijkt erg op die
van D’66. Geen vaste sluitingstijden
voor de horeca en een uitbreiding van
de woningvoorraad voor studenten met
maar liefst 4.000 eenheden. Daarnaast
willen ze start-ups van studentenondernemers steunen. Dit alles moet in
toenemende mate gebeuren in overleg met studentenbelangenorganisaties zoals VIDIUS Studentenunie. Er
moet vanuit de gemeente niet alleen
over, maar ook met studenten gepraat
worden.
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Wintersport
Op reis naar het Franse sneeuw-walhalla
Rosan, redactie - Of ze nou meegingen om de piste te trotseren of puur om
foute nummers te mogen zingen onder het genot van een halve liter bier in
de Après-ski bar, 37(!?) V.U.G.S.-ers gingen op vrijdag 24 januari een weekje
wintersport tegemoet! Hoe hebben zij deze reis beleefd? Zijn er nieuwe titels
behaald? Nieuwe talenten ontdekt? Zij er andere interessante ontwikkelingen
geweest? Natuurlijk, het is wintersport met de V.U.G.S.!
Nog voor Flaine was bereikt kon al
begonnen worden met de eerste nominatie voor de catergorie incapabel, een
veelvouding terugkomend fenomeen
tijdens de wintersportreis. De titel ‘bussukkel’ werd unaniem toebedeeld aan
de jongeman voor wie de busreis niet
zo vlekkeloos verliep. Het was meteen een dure reis voor ons Duracellkonijn door de zwakte van zijn maag.
De eerste dag besloten we
meteen om de afdaling te wagen. Velen van ons waren ervaren skiërs en
boarders. Mijn board en ik moesten
nog erg aan elkaar wennen. Zij gunde
mij de eerste dagen een innige kennismaking met de berg. Dat ik mijn
skills zonder helm wilde herpakken was
daarom ook iets te ambitieus. Daarom
heb ik deze de volgende dag meteen
maar gehuurd nadat mijn valpartijen
zich ook op mijn hoofd gingen richten.
Het bleek deze eerste dag dat
incapabelheid aan niemand beter was
besteed dan aan degene die nog geen
piste bezocht had in zijn leven. Met de
eervolle titel ‘Bambi’ heeft hij zich onderscheiden als grootste brokkenpiloot
op ski’s. Er was echter ook een amateur mee die zich binnen zeer korte tijd
promoveerde tot ervaren skiër, wat een
talent! Wat deze twee heren gemeen
hadden was het disfunctioneren buiten
de piste. Uiteraard was dit te wijten aan
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de consumptie van vloeibaar vermaak
waar zij zich dagelijks schuldig aan
maakten. Deze vloeistof werd voordat
de Flying Dutchman, de lokale Après-ski
bar, bereikt was al overmatig genuttigd
binnen de muren van het mooie appartement. Ons tapijt moest ook geloven
aan de combinatie tussen incapabele
mannen en glazen rode wijn, vele bussen tapijtreiniger zijn hieraan te pas
gekomen. Na een uitgebreid diner op
mediterrane tijden (de kok van Dispuit
11 had vaak vertraging) verplaatsten
iedereen zich richting de Après-ski. De
Après-ski koningen toonden hier hun
talenten door mee te zingen met de
favorieten ‘Hey, wir wolln die Eisbärn
sehn’, ‘Vrouwkes’ en zelfs ‘My Heart Will
Go On’. De Après-ski koningin toonde
hier haar versiertalenten waarmee zij
maar liefst 3 heren aan de haak sloeg!

Gala
Topfeest op een toplocatie
Aimee Baars, gastcolumnist - Ik kreeg de mooie taak om verslag te doen van het
prachtige gala georganiseerd door de V.U.G.S. en NWSV Helix. Dit gala vond
plaats op 13 februari in Fort Blauwkapel. Na maanden van voorbereiding was
het zover. Ook was mij de eer toebedeeld om iedereen mooi op de foto te zetten!
De hectiek begon ’s middags al met
het schoenendilemma. Ik had twee
paar klaargezet, in jongensogen waarschijnlijk identiek; beiden zwart, suède,
en even hoog. Daarbij zouden ze niet
eens te zien zijn door mijn lange jurk.
Maar oh, wat een lastige kwestie!
Uiteindelijk dwong tijdgebrek me tot
ienemienemutten en terwijl vriendin
Maaike in topsnelheid mijn haar krulde,
stifte ik mijn lippen. Als fotografe van
de avond moest ik om half negen
aanwezig zijn en met mijn lange jurk
en hakken stapte ik op mijn fiets, die
later op de avond een stukje minder
fiets zou zijn. Hierover later meer.
Nadat ik twee keer verkeerd
was gefietst – gek genoeg ontbreekt het
mij als sociaal geograaf aan richtingsgevoel- kwam ik aan bij het prachtige
Fort Blauwkapel. Een vuurtje lichtte het
indrukwekkende, 19e-eeuwse gebouw
sfeervol op en enkele medestudentes
stonden in groepjes elkaars jurken te
bewonderen. Het leek net een middeleeuws sprookje. Mij was de op-

dracht gegeven van negen uur tot elf
uur te fotograferen en daarna mocht ik
mezelf ook in het feestgedruis begeven.
Gedurende die twee uur heb ik vrolijke
vriendinnengroepen vastgelegd, lieve
stelletjes en echte gentlemen, strak in
pak. Terwijl de tijd verstreek, werden
zowel de mensen als de foto’s alsmaar
gekker. Uiteindelijk was ik niet alleen
1500 foto’s rijker, maar ook één van
de weinige nuchtere feestgangers.
Daar kwam snel verandering
in en binnen de kortste keren mocht ik
ook meedelen in de feestvreugde. De
rest van de avond staat me niet zo helder meer bij, maar toen ik de volgende
middag wakker werd met enige blauwe
plekken kon ik me toch nog enkele
gebeurtenissen vaag voor de geest
halen. Een enigszins beschadigde fiets
en een in-duizend-stukjes gebroken
telefoonscherm gaven aan dat het er
uiteindelijk heftig aan toe gegaan moet
zijn. Kortom, een dure avond, maar
zeker het geld waard!
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OV-Kroegentocht
De beer was los...
Ilse Staal, gastcolumnist - Ik als braaf studentje, ging eerst mijn college volgen
voordat ik mijn Introductiecommissie opzocht tijdens de OV kroegentocht.
Vandaar misschien ook dat ik als enige over de kroegentocht een stukje kan
schrijven zonder gaten in het verhaal. Hun alcoholische voorsprong kon ik
eigenlijk al niet meer inhalen bij aankomst in Gouda..
Nadat ik al heel wat keren was n a g estaard in de trein, zag ik ze dan
eindelijk, mijn mede carnavalsgangers! Gelukkig hoefde ik niet meer in
mijn eentje te lijden onder de starende
blikken. Maar misschien werden de
blikken van de voorbijgangers en medereizigers wel wat geschokter nadat
ik me na een zachte groepsknuffel van
beertjes, dwergjes, aardbeitjes en
leeuwinnen had aangesloten bij de
uitbundige, ietwat aangeschoten groep.
En tja, mijn eerste kennismaking met
de nieuwe IC hield onder andere in dat
het bier overal vandaan werd getoverd
en er voorbereidingen getroffen werden
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voor de Koningsad voor ons nog missende commissielid, Emma (zij had na
die avond ook wel een cadeautje verdiend; wakker wordend met €120 minder
en een heel aantal slachtoffers meer).
Overal werden snackbars geplunderd
en was het toch telkens weer sprinten
om de trein te halen.
Zo’n mooie tocht maakt dat de
spellen een beetje op de achtergrond
raken en dat terwijl, (misschien had je
het niet gedacht na deze wat incapabele
beelden die ik zo schets van de IC) wij
die toch hebben gewonnen en de kroegentocht af mochten sluiten met nog
meer bier als prijs! Een mooi begin voor
de leden van de
IC die wel weten
hoe je je gepast
moet kleden bij
Carnaval, biertjes
naar binnen moet
adten voor de bier
estafette en blijkbaar wel talent
hebben om een
aantal vreemde
figuren van Nederland uit te
beelden in een
potje hints. Jaaa,
met die introductie komt het wel
goed!

24-uursreis Hamburg
Een dagje cultuursnuiven in Duitsland
Patrick, redactie - De 24-uursreis, de grote onder de kleine reisjes van de V.U.G.S.
Dit jaar was de bestemming Hamburg, de tweede stad van Duitsland en zeer
geografisch verantwoord. Waarom? De oude havens van Hamburg zijn de
afgelopen jaren grootschalig geherstructureerd en zijn een perfect voorbeeld
van ons vakgebied. Een kort verslag van een boeiende dag.
Ontspanning stond voor de meesten
centraal tijdens dit weekend. Ontspannen zou de busreis in ieder geval niet
worden (zoals de V.U.G.S. wellicht
betaamt): er werd stevige muziek gedraaid en het zou anderhalf uur voor
aankomst pas rustig worden in de bus.
Met een korte nacht kon de
stevige stadswandeling beginnen.
Ieder ging zijns weegs: van HafenCity
tot Reeperbahn tot de stadions van
HSV en FC St. Pauli, er was voor ieder
wat wils. Omdat het droog was en het
zonnetje toch aardig zijn best stond te
doen, was het prima toeven in deze
veelzijdige stad. Een aantal waagden
zich zelfs aan het terras, waar de grote
literpullen Weizenbier natuurlijk niet
mochten ontbreken.

Tussendoor brachten sommigen een bezoek aan Miniatur Wunderland, de grootste modelspoorbaan ter
wereld en een erg leuke onderbreking
na een lange dag slenteren. Aldaar zijn
verschillende grote steden op schaal
nagebouwd en menig bezoeker stond
te mijmeren over zijn kindertijd bij het kijken naar alle binnenkomende treintjes.
Enfin, met een goed dinertje werd de
dag gezamenlijk afgesloten in een
sjieke kroeg aan het water. De laatste
glazen bier gingen naar binnen en moe
maar voldaan kon de V.U.G.S. Hamburg weer verlaten. Een fantastisch
weekend!
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V.U.G.S. wil het je
zo voordelig en makkelijk
mogelijk maken.
Dus hebben ze een
boekenleverancier die
daarbij past.

Bezoek ons
op studystore.nl

Buitex Turkije
Het land van Atatürk, Döner en natuurschoon
Eileen, redactie - Ook dit jaar is de bestemming voor de Buitex weer een lang bewaard geheim gebleven. Toen in december bekend werd dat de reis naar Turkije
ging, heeft een grote groep meteen meegeloot voor de felbegeerde plekjes op
de lijst. Uiteindelijk mochten 50 V.U.G.S.-ers in de laatste onderwijs vrije week
mee naar het land van Atatürk en döner kebab: Turkije.

Na een warme vliegreis in de nacht
,begon op zaterdagochtend het programma met een rondleiding door het
oude Europese gedeelte van de stad
Istanbul. De wijk Sulthanamet staat
bekend om de indrukwekkende Aya
Sofia, maar je kan er ook het Topkapi
Paleis en de Grand Bazaar vinden. Een
echte toeristische trekpleister dus. Met
de Nederlands-Turkse gids Ayla zijn
we gewapend met headsets de hele
wijk doorgelopen. We zijn onder andere
door de chaotische Egyptische kruidenbazaar gelopen en hebben de kleine
Aya Sofia van binnen gezien. Na een
simit (een soort turkse bagel) als lunch
zijn we onder de grond in de basiliek
geweest om het hoofd van Medusa te
bekijken. Verder stond in Istanbul een
bezoek aan Miniaturk, het madurodam
van Turkije, op het programma. Ook
zijn we de Bosporus opgegaan met
een eigen bootje en gids, die ons ‘lieve
vrienden’ veel verteld heeft over de belangrijke gebouwen aan de waterkant.
Tijdens de middagen in Istanbul was er tijd om de verschillende
moskeeën van binnen te bezoeken,
te genieten van de zon of al het ander
moois dat Istanbul te bieden heeft. Als
vrouw ga je dan natuurlijk shoppen bij
de vele winkeltjes op de Grand Bazaar
waar iedereen je iets wil verkopen. Van
theekopjes en kruiden tot armbandjes

en tapijten, alles was er te vinden. Een
bezoek aan de moskee maakte je hoofd
vervolgens weer helemaal rustig en
ontspannen. Net als waterpijp roken
in de zon op een dakterras naast de
moskee.
Niet alleen overdag, maar ook
’s nachts hebben we Istanbul ontdekt.
Het stappen was geweldig met de vele
rooftoopbars. De eerste avond hebben
we een Turks alternatief tentje bezocht,
waar iedereen zich vermaakt heeft met
een kapotte lift, elkaar of enge Turkse
mannen. De tweede avond was het
een open dakterras waar we onze eigen hitjes ten gehore konden brengen.
Onder het genot van shotjes en heel
veel bier ging iedereen los op de bar,
stoelen en banken.
De derde en laatste dag in Istanbul brachten we een bezoek aan de
consul generaal van Nederland in Istanbul. Hij verteld ons over zijn bezigheden
in de oude kerk die hoort bij het terrein
van het consulaat. In de middag bezochten we de universiteit in Beşiktaş,
waar we een lezing van twee professoren kregen over het ingewikkelde en
vooral chaotische planningssysteem
van Turkije. Vervolgens zijn we na een
rondleiding over het grote Amerikaans
aandoende complex van de universiteit
terug naar de stad gegaan om ons te
vermaken tot de nachtbus ons naar
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Ankara ging brengen. Wachten is
helemaal niet erg als je in een café
met live muziek waterpijp gaat roken
en vervolgens met z’n allen Turkse
dansjes aan het doen bent!
Het eerste bezoek in Ankara
was aan het mausoleum van Atatürk.
Een indrukwekkend statig gebouw
waar op dat moment net een officiële
ceremonie aan de gang was. Na een
opfrisbeurt in het hotel kregen we een
rondleiding door het oude centrum
van de stad. Na een klim op de citadel
had je een wijds uitzicht over deze
chaotische stad. ’s Middags stond een
interessant seminar op het programma
met vijf verschillende sprekers over
plannen en vormen van planning in
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de stad, waarbij onder andere winkelcentra aan de buitenrand van de stad
uitgebreid werden behandeld.
Na deze lange dag hebben
we met een groot deel van de groep
op het balkon gezeten met bier en
muziekjes. Dit was na de busreis voor
vele genoeg die avond. Sommigen
gingen daarentegen toch nog diehard
stappen in de Passage, waar we ons
die avond erna opnieuw met z’n allen hebben vermaakt. Dit na een dag
waarbij we eerst een bustour door de
buitenwijken hebben gekregen van
iemand van de universiteit. Niet alleen
in de stad, maar ook in de dorpen/
steden buiten de stad wordt onwijs
veel hoogbouw neergezet, waar maar

weinig mensen geld hebben om het af
te maken, waardoor veel hoogbouw
leeg staat. Vervolgens hebben we ook
de universiteit bekeken, wat opnieuw
een groots complex was met mooie
gebouwen.
De laatste dag in Ankara begon met vrije tijd, wat voor de meeste
inmiddels gesloopte mensen bijslapen
betekende. Wij zijn uitgebreid gaan ontbijten bij het plein met een moskee waar
het gezellig druk was omdat de dienst
net begon. Vervolgens brachten we een
bezoek aan Nederlandse ambassade.
De ambassadeur en het hoofd van de
politieke afdeling vertelden heel open
over hun werk. Na een pide (1.30m
lange pizza) zijn we afgereisd naar
Cappadocië.
Cappadocië staat bekend om
haar kalksteen rosten en canyonachtige landschap. Voor een aantal van de
groep was het die ochtend meteen tijd
om dit vanuit de lucht te bekijken. Met
het ochtendzonlicht op de rosten was
het echt een sprookjesachtig beeld. ’s
Middags tijdens de wandeling en in het
openluchtmuseum bleek opnieuw dat
dit indrukwekkende gebied niet voor
niks op de werelderfgoedlijst staat. In
het plaatsje Goreme hebben we ons
in de avond vermaakt bij de kroeg/restaurant Fat Boys. Hier kregen we een
typisch Turkse maaltijd, met onbeperkt
wijn.
Op de laatste dag hebben we
een bezoek gebracht aan een vroegere
ondergrondse stad, waarna we naar
het stadje Urgup zijn afgereisd. Hier
hebben we ons klaar gemaakt voor de
bonte avond. De meeste stukjes waren

een groot succes. Helaas heeft niet
iedereen van de commissie dit even
goed mee kunnen maken, maar het was
een groot succes! Meteen na de bonte
avond mochten we de bus in om terug
te gaan richting Istanbul. Tussendoor
hebben we nog een bezoek gebracht
aan de havenstad Izmit. Deze stad is
echt een stad voor de locals, waar we
heerlijk aan het water hebben gelegen.
Bij het vliegveld konden we nog de
laatste souvenirs kopen in shopping
mall Viaport en toen was het alweer
tijd om terug te keren naar ons koude
kikkerlandje.
Het was een heerlijke week, vol
bijzondere plekjes, bizarre avonden en
lieve mensen. Commissie bedankt!

Foto's in dit artikel komen van onze huisfotograaf,
Marijn Schenk
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V.U.G.S.-Cribs
Thuis bij Joey, Leon en Sander
Fabian, redactie - In het stukje Transwijk dat de meeste mensen gewoon Kanalenei-

land noemen, wonen Joey, Leon en Sander. Dat dit een behoorlijk eind fietsen
is vanaf De Uithof merkte ik toen ik besloot om gelijk vanaf mijn productieve
studiedag de fiets te pakken naar het nederige stulpje. Ik mocht immers mee
eten, en zo’n uitnodiging sla ik nooit in de wind...

Bij binnenkomst in het appartement op
de tweede verdieping werd ik begroet
door Sander. “ Hoi, ik ben Sander
en welkom in Joey’s crib”, klonk het
gekscherend uit de mond van deze
derdejaars. Het zit namelijk zo; dit huis
is officieel van Joey en nadat hij en
Leon afscheid namen van hun eerste
huisgenoot was er plaats voor Sander.
Hij was immers al vaak genoeg
langs geweest om als het meubilair
beschouwd te kunnen worden. Zo komt
het dat het huis nu wordt betrokken door
Sander, Leon en Joey. Leon en Joey
komen allebei uit het prachtige achterland van Twente, respectievelijk geboren in de kosmopolitische metropolen
Overdinkel en Deurningen. Ze kenden
elkaar al van de middelbare school,
waar pas laat de vonk oversloeg.
Sander komt uit Oegstgeest, dus hij kan
worden getypeerd als de vreemde eend
in de spreekwoordelijke bijt.
Het feit dat het huis voor
tweederde Twents is werd trouwens al
duidelijk toen ik bij binnenkomst mijn
eerste (maar zeker niet laatste) blik
Grolsch in mijn hand kreeg gedrukt. Op
het menu stond deze avond lasagne,
die ik mij erg goed liet smaken. Na het
eten kreeg ik iets meer een idee van de
dagelijkse bezigheden van deze olijke
groep geografen. De hele avond werd
er fanatiek op de Nintendo gamecube
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gespeeld. Rond negen uur had ik weer
helemaal mijn liefde voor deze door
mij vergeten spelcomputer hervonden.
Alle Mario spellen kwamen aan bod en
vooraal tijdens het Mario Kart liepen
de gemoederen hoog op. Het was
ook al snel duidelijk dat ik geen enkele
partij was voor deze doorgewinterde
gamers.
Tussen een potje James
Bond en Super Smash Bros door
besloot ik even een sanitaire stop in
te lassen. Los van de oikos -die daar
overduidelijk met voorbedachte raden
was neergelegd- viel mij iets anders
op. De ‘Barflijst 2.0’. Blijkbaar vinden
de bewoners hier het interessant om
bij te houden wie het meest heeft overgegeven en waarschijnlijk niet omdat
er een griepje heerst. Opvallend aan
deze lijst is dat de aanvoerder onder
de niet-bewoners de gastvrouw is van
de vorige editie van de oikos. Sascha
staat namelijk trots op de lijst, samen
met wat andere V.U.G.S.-leden, maar
hier gaan we niet verder op in.
Ik besloot gelijk een kijkje te
nemen in de kamers van Leon, Joey
en Sander. Eerst was Joey aan de
beurt. Aan deze kamer was niet veel
bijzonders te zien. Wat IKEA meubilair zorgde ervoor dat dit de typische
studentenkamer was. Daarna kwam
ik bij Sander’s kamer. Het opvallend-

ste daar was het slecht weggewerkte
enorme gat in de muur. Dit bleek
een ventilatiegat te zijn voor de wietplantage die de vorige bewoner daar
uitbaatte. De wietplantage heeft echter plaatsgemaakt voor een keurige
kamer van een aanstaand geograaf,
met wereldkaarten alom. De kamer
van Leon was mijn persoonlijke favoriet. Leon wachtte mij op in zijn stoel,
met links van hem een computer
waarop Peruviaanse panfluitmuziek
werd afgespeeld en rechts van hem
een tafeltje met wat wierrook en een

paar Hawaiiaanse tikibeeldjes. Na dit
ultieme zenmoment was het weer tijd
om voluit gas te geven met Mario Kart,
waar ik zo druk mee was dat ik ben
vergeten in de koelkast te kijken, maar
aan de gezonde bouw van de jongens
te zien is deze altijd goed gevuld.
Rond middernacht was de
energie om te gamen op en vertrok ik
huiswaarts. Bedankt voor de gastvrijheid jongens, de volgende keer win ik
met gamen!
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Aankondigingen
Activiteiten juni & juli
Richting het einde van het studiejaar staan er natuurlijk weer fantastische activiteiten op het programma. Zie hier een selectie:
Op woensdag 11 juni staat het jaarlijkse Staf-studentenvoetbal weer op het
programma. Traditiegetrouw zal een team van docenten het opnemen tegen de
beste voetballers van de V.U.G.S.. Zullen de docenten dit keer wel tegenstand
kunnen bieden? Doe mee of kom kijken bij deze spannende wedstrijd!
De Grote lezing vindt plaats op maandag 16 juni. Tweede Kamerlid Eric
Smaling (Socialistische Partij) zal voor ons komen spreken in de grote zaal van
Parnassos (Kruisstraat 201). Een interessante lezing over de landelijke politiek
en duurzame landbouw.
Het jaar vliegt voorbij, en het jaarlijkse Ledenfeest komt er ook weer aan! Op
donderdag 26 juni welteverstaan. Zoals jullie gewend zijn vindt het feest ook dit
jaar weer plaats in de Yumbo te Bunnik. Eerst gaan we met z'n allen barbecueën,
waarna er weer een spannende titanenstrijd zal losbarsten bij de bierestafette.
Wees erbij!
Als echte afsluiting van het jaar wordt er in het weekend van 27, 28 en 29 juni
gezeild. De bestemming van het Zeilweekend is Zeeland, waar de V.U.G.S.
de wateren (en kroegen) onveilig zal maken. Een fantastisch weekend waarbij
iedereen welkom is, zelfs als je geen zeilervaring hebt.
Kijk voor alle andere activiteiten op de periodeflyers, periodeposters,
Facebook of op de website www.vugs.nl
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