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Redactioneel
De vierde periode is alweer over over de helft en dat betekent dat het jaar
op zijn einde loopt. De laatste puntjes binnen halen, hard werken voor de
allerlaatste deadlines en vast stiekem vooruit kijken naar een mooie zomervakantie! De plannen zijn zeer uiteenlopend, wat zorgt voor veel verschillende
toeristenmarkten. Een van deze markten wordt in deze oikos uitgebreid
besproken: de gaytravel. Deze hele oikos staat trouwens in het thema van
de gayografie: de geografie van homo's, lesbiennes, bi-en transseksuelen.
Lees meer over de acceptatie in verschillende culturen, maar leer ook hoe
homo-vriendelijk ons eigen stadsjie eigenlijk is!
Veel plezier met alweer de derde oikos van het jaar en succes met de laatste
loodjes!
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Voorwoord, kreten van het bestuur
Cathelijne Rutten
Beste lezer,
Homoseksualiteit is een wereldwijd
begrip. Het komt overal ter wereld
voor en bestaat al sinds mensenheugenis. Hoewel de acceptatie van
homoseksualiteit controversieel is
geweest in het verleden, wil ik in dit
voorwoord daar niet de nadruk op
leggen. Immers is het tegenwoordig
gelukkig voor steeds meer mensen
een normaal verschijnsel aan het
worden.
Menig student zal eens nietsvermoedend een gaybar zijn ingestapt
om vervolgens tot de conclusie te
komen dat de sfeer daar uiterst goed
is. Deze gaybars en homofeesten
zijn lang niet meer alleen voor zij
die homoseksueel zijn. Zeker niet in
Nederland, die bekend staat om haar
emancipatie van homoseksualiteit.
Zo vieren wij al sinds 1996 jaarlijks
de Gay Pride en werd onze eigen
Amsterdam Gay Pride in 2009 uitgeroepen tot beste Gay Pride-viering
van Europa!
De oikos die nu voor jullie ligt zal
gaan over gayografie, de geografie
van homo’s. Deze oikos zal daarover
uitweiden met artikelen over gaytravel, homofeesten en de acceptatie
van homo’s over de wereld.
Daarnaast gaat deze oikos over alle
wat er bij de V.U.G.S. gebeurd sinds
de laatste oikos. De V.U.G.S. is met
32 deelnemers sterk in 24 uur naar
Londen vertrokken om daar een dagje te vertoeven. Ook heeft het NGPS
weer plaatsgevonden met als thema
Nederland in 2020. Samen met onze

zusterverenigingen is daar een mooi
symposium neergezet waar alle deelnemende verenigingen trots op kunnen
zijn. Het toneel en het eerstejaarsweekend hebben eveneens weer met groot
succes plaatsgevonden. Tevens ben ik
verheugd om jullie te kunnen mededelen
dat op het moment van schrijven wij
vanavond naar Marokko zullen vertrekken voor de jaarlijkse Buitex!
Tot slot staat er in deze oikos ook van
alles om je te helpen bij je studie. Zo is
er een artikel over stage lopen tijdens
je bachelor en handige tips en trucs
over solliciteren na je studie. Deze oikos
bevat wederom weer alles wat een geograaf dan wel planoloog nodig heeft voor
wat inhoudelijke verdieping. Ik wens je
hierbij veel leesplezier!
Namens het 90ste V.U.G.S.-bestuur,
Met geografische groet,
Cathelijne Rutten
Vice-voorzitter 2011-2012
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Een groeiende markt
Hester Hellinga, redactie
In een globaliserende wereld
wordt de wereld steeds kleiner
en mensen reizen steeds meer.
In 2011 waren er in totaal 980
miljoen internationale toeristen
en de verwachting is dat dit in
2012 drie tot vier procent meer
zal zijn (World Tourism Organisation, 2012). Reizen doen mensen
om allerlei redenen: business,
vermaak, avontuur, luxe, nieuwe
culturen leren kennen, enz. Verschillende redenen om te reizen
leiden tot verschillende doelgroepen en de markt speelt hier
handig op in door voor iedere
doelgroep reizen aan te bieden
en tot in de details af te stemmen.
Een snel groeiende doelgroep zijn
de gaytravellers. Gaytravel, of LGBTtoerisme, is al
het toerisme
speciaal gericht op Lesbians, Gay’s,
Biseksuelen
en Transseksuelen. Zoek
je op google
naar gaytravel
dan komen er
in 0,20 seconden ongeveer
940 miljoen
resulaten naar
voren. Termen
als gay cruises, man travel, happy gay

travel, freedom travel, international
gay and lesbian travel association,
homo vakantie, lesbian travel guide,
gay tours and packages en gayprides
springen er tussenuit. Uiteraard zitten hier veel bestemmingen tussen
die je associeert met gaytravel: Gran
Canaria, Las Vegas, Ibiza, Thailand
en natuurlijk Amsterdam.
Maar gaytravel is veel meer dan dat!
De meeste gaytravel-bestemmingen
worden niet gekozen vanwege de vele
party mogelijkheden, zoals je misschien zou denken. Mensen kiezen
een bestemming vanwege de hoge
mate van homo-acceptatie; omdat
ze, ongeacht de bestemming, met
andere LGBT-toeristen op reis willen,
of vanwege de culturele situatie en
veiligheid van de bestemming.
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Gaytravel is niet alleen qua aantal
reizigers een groeiende markt, ook
de waarde van de gaytravel is hoog.
In vergelijking met hetero’s geven
LGBT-reizigers twee keer zoveel
geld uit aan reizen en vakanties
(Travelvalley, 2009). Grote bedrijven
in de reisindustrie zijn zich bewust
geworden van het grote geld (ook
bekend als de ‘pink dollar’) dat deze
doelgroep oplevert en bedenken campagnes speciaal gericht op gaytravel.

Volgens de Travel University is LGBTtoerisme sinds 2000 meer dan 10%
van het internationale toerisme. De
verwachting is dat dit in de toekomst
alleen maar meer zal worden, vanwege de groeiende acceptatie en de
veranderende houding ten opzichte
van homoseksualiteit in veel landen.
De markt heeft hier de afgelopen jaren
flink op ingespeeld en de LGBT-toerisme-industrie wordt steeds groter. De
meeste van bedrijven in deze sector
zijn aangesloten bij de IGLTA, the
international gay & Lesbian Travel Association. Dit is het grootste gaytravel
netwerk, die proberen LGBT-toeristen
samen te brengen met, en voor te
lichten over de bedrijven die hun
welkom heten. Aan deze organisatie
zitten bedrijven verbonden uit meer
dan 80 landen, die verspreid zijn over
alle continenten. Er zijn speciale gayreisbureaus, -hotels, travel guides en
citymaps waarop alle gay-vriendelijke
bedrijven in een stad aangegeven
staan.

Ook wordt er de laatste jaren steeds
meer onderzoek gedaan naar dit
marktsegment. Het blijkt dat homoreizigers avontuurlijker aangelegd
zijn en na 9/11 was dit een groep die
hun reisgedrag weinig aanpaste. Ook
reizen ze vaker dan hetero’s. Deels
heeft dit te maken met het feit dat ze
vaker geen kinderen hebben en dus
minder sociale verplichtingen hebben
en geld hebben om aan vakanties uit
te geven (Forrest, 2009).
Dit alles maakt gaytravellers een
interessante doelgroep, waar we in
de toekomst waarschijnlijk nog veel
van gaan horen!

Woordenboek:
Gaycation: vakantie met een uitgesproken LGBT-aspect, dat terugkomt
in bijvoorbeeld de bestemming of
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Overal maar steeds anders:
homoseksuele culturen wereldwijd
Gert Hekma, antropoloog aan de UvA
Homoseks is van alle tijden en culturen als het om gedrag gaat. Hoe
het verder wordt vorm gegeven,
welke betekenissen het krijgt en
welke handelingen de voorkeur krijgen – het is cultuurbepaald. Er zijn
drie algemene variaties. In de jaren
tachtig ging het binnen studies van
mannelijke homoseks over “age”en “gender-structured” en gelijke
relaties. De eerste twee vormen
betreffen ongelijke verhoudingen:
van mannen met jongens (knapenliefde) en van mannen die zich zogezegd gewoon als man gedragen
met mannen die zich meer als vrouw
gedragen. Gelijke relaties zijn nu
de norm: volwassen mannen onder
elkaar. Daarbij wordt identiteit belangrijker dan gedrag: het gaat meer
om het zijn dan om het doen. Deze
vormen komen bij vrouwen voor
maar waarschijnlijk minder wijd
verbreid. Sommige antropologen en
historici zullen zeggen dat er minder
onderzoek naar is gedaan en dat zal
zo zijn maar mij lijkt belangrijker
dat in de meeste tijden en culturen
vrouwen als minder seksueel werden beschouwd en dus als minder
homoseksueel.
Bij leeftijdsongelijke vormen bestaan
heel verschillende invullingen. Bij Melanesische culturen komt het regelmatig
voor dat de seksuele initiatie van jongens
niet alleen inhoudt dat ze “mannelijk”
gedrag leren, maar ook homoseksuele
contacten hebben met oudere jongens of
mannen. Gilbert Herdt deed onderzoek
bij de “Sambia” (een Papoea-stam, niet
de echte naam) en vond dat pubers prepubers oraal sperma overdragen – een
essentieel onderdeel van het fysiek man
worden volgens de Sambia. Bij andere

stammen gebeurt het anaal en ook tussen andere leeftijdsgroepen maar een
basisidee is dat jongens geen man worden en geen sperma aanmaken zonder
eerst zulke seksuele rituelen ondergaan
te hebben. Bij de oude Grieken kwam pederastie (liefde voor knapen) veelvuldig
voor en hoorde het bij de cultuur van de
mannelijke elite. In Islamitische landen
zijn relaties van jongens onder elkaar
en van volwassen mannen met jongens
een algemeen maar strikt verboden
cultuurgoed dat in het geheim beleefd
wordt, van Marokko tot Indonesië. De
strikte scheiding van de seksen kent
voor mannen een ventielzede – seks met
jongens die in Islamitische landen ook als
schoonheidsideaal worden gezien. In de
Renaissance waren in bepaalde steden
zoals Florence relaties tussen jongemannen van 18-30 jaar met jongens van
12-18 jaar standaard en waarschijnlijk
om eenzelfde reden: ongehuwde jonge
mannen hadden weinig andere seksuele mogelijkheden. Dat sluit zeker niet
uit dat zulke contacten gepassioneerd
konden zijn en het niet alleen seks om
de seks betrof. Als Ottomaanse Turken
of Afrikaanse Azande ten oorlog trokken
namen de mannen vaak jongens mee
voor huishoudelijk en seksueel werk. Dat
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te maken heeft met het oprukken van
vrouwen in allerlei beroepen die vroeger
aan mannen en transvrouwen waren
voorbehouden, is niet helemaal duidelijk
maar wel waarschijnlijk. Transmannen
doen vaak juist mannenwerk zoals dat
van chauffeurs of bouwvakkers. Hoewel
hun seksuele relaties vaak homoseksueel
worden genoemd, is dat niet zo evident.
Heteromannen die met transvrouwen
seks hebben zullen dat liefst zien als
gewoon heteroseksueel. Eigenlijk zou
transseks een beter begrip zijn.

deden ook zwarte mijnwerkers in ZuidAfrika tot voor kort. Als pedofilie demoniseren moderne samenlevingen zulke
verhoudingen. Relaties van vrouwen met
meisjes komen in bepaalde culturen voor
zoals in de Surinaamse maar minder algemeen dan de mannelijke versie.
Relaties tussen cis- en transgender
personen van dezelfde sekse (dus zogenaamd gewone mannen en vrouwen
met personen die een variante sekserol
vertolken) zijn bekend uit de hele wereld:
kathoey en tomboy in Thailand, waria in
Indonesië, hijra in India, xanith in Oman,
travesti in Brazilië, two spirited Indianen
in Amerika. In China, Japan en zwart
Afrika kwamen ze voor zowel in de man
naar vrouw als vrouw naar man vorm.
Hoewel deze sekse-geïnverteerden allerlei rollen vervullen zoals die van priesters of kappers, behoort prostitutie vaak
tot de werkzaamheden van man naar
vrouw transgenders – de transvrouwen.
Of dat een recente ontwikkeling is die

Sinds het eind van de negentiende eeuw
kennen we een nieuwe term die een
nieuwe realiteit benoemt. Woorden zoals
homoseksualiteit slaan op gelijke relaties
tussen personen van dezelfde sekse en
leeftijdscategorie. Tegenwoordig kunnen
mannen gewoon op mannen vallen en
vrouwen op vrouwen zonder dat van een
leeftijds- of sekseverschil sprake moet
zijn. Hoewel nog vaak het gevoel is dat
homomannen ergens een beetje vrouwelijk zijn en lesbische vrouwen mannelijk
– nichten en potten – wordt dat steeds
meer naar de achtergrond geduwd. Dit
past helemaal in de moderne seksuele
gelijkheidsideologie. Terwijl vroeger seksueel verlangen alleen tussen tegenpolen
mogelijk was (man en vrouw, man en
jongen, vrouw en meisje, klant en hoer,
nicht en heteroman, pot en heterovrouw
of butch en femme) is tegenwoordig gelijkheid bijna een voorwaarde voor seks.
Homomannen en lesbische vrouwen die
elkaar spiegelen zijn de norm geworden.
Terwijl de knapenliefde is gedemoniseerd, is sekse-omkering of –neutraliteit
juist gewoner geworden en meer geaccepteerd geraakt, zeker in de vorm van
transseksualiteit. Dachten de pedofielen
nog dat ze van het succes van homoemancipatie konden meeprofiteren, dit
is heel anders gelopen maar de transgenders zijn wel op sleeptouw genomen
en omarmd in de alfabetsoep van LGBT
(Lesbisch, gay, bi en trans – maar soms
voegt men ook queer, questioning, interen aseksueel toe).
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Hoe wordt homoseksualiteit nu gewaardeerd? In de Westerse wereld maken
homo’s een opmars door die niet is geëindigd – de heteronorm staat nog recht
overeind en homo’s en lesbo’s blijven
meestal tweederangs burgers. Religies
zoals Christendom, Islam, Judaïsme
en Hindoeïsme vooral in hun orthodoxe
en conservatieve vormen hebben grote
bezwaren tegen homoseksualiteit en oefenen wereldwijd een negatieve invloed
uit. Zuid-Afrika is het enige land ter
wereld dat homorechten in de grondwet
beschermt maar homo’s en zeker ook
lesbo’s zijn er hun leven niet zeker. Transgenders kunnen op steeds meer begrip
en rechten rekenen in landen als India
en Nepal. Maar het algemene beeld blijft
zorgwekkend. In de helft van de landen
op de wereld zijn vormen van homoseksualiteit strafbaar en geweld tegen
homo’s en lesbo’s en tegen transgenders
komt algemeen voor ook in “tolerante”
landen zoals Nederland. Jonge homo’s
en lesbo’s hebben het moeilijk met hun
seksuele voorkeur, zijn als de dood dat
ze voor onmannelijk dan wel onvrouwelijk worden aangezien of dat ze te veel
zouden opvallen. Dertig procent van de
Nederlandse homojongens zou liever
niet homoseksueel zijn. Schoolpleinen
zijn plekken waar seksuele- en gendernormen door leeftijdgenoten hardhandig
worden opgelegd: meisjes mogen geen
trut of slet zijn, jongens geen nicht of
watje.
Radicale homowetenschappers
uit de hoek
van “Queer
Theory” maken zich niet
zozeer zorgen om de
heteronorm
maar om
“homonationalisme”

Gert Hekma is antropoloog (specialisme: homo- en lesbische studies)
aan de Universiteit van Amsterdam.
waarmee ze bedoelen dat homorechten (zoals het Westen die zou kennen)
worden gebruikt om vooral Islamitische
culturen te demoniseren. Helaas zijn die
homorechten nog nergens goed verankerd en hoewel homo’s en moslims tegen
elkaar worden uitgespeeld lijkt het me
geen reden de magere homorechten te
veronachtzamen of moslims hun negatieve opvattingen te vergeven – die vaak
lijnrecht staan op wat ze zelf doen, niet
heel anders dan pedofiele priesters en
Republikeinse kastnichten. Er is kritiek
nodig op hoe Westen en Oosten met seks
omgaan en er is veel meer onderzoek nodig om daar goed kijk op te krijgen want
inzicht in verschillen tussen en in veranderingen van seksuele culturen hebben
we nauwelijks. Want hoeveel vrijer zijn
we in Nederland met ons onbegrip voor
seksuele relaties die ongelijk zijn, voor
homomannen die vrouwelijk en lesbische
vrouwen die mannelijk zijn, voor het
plezier dat mensen aan publieke seks
beleven, voor “onschuldige” jongeren
die al ver voor hun zestiende levensjaar
seksueel actief en bewust zijn maar het
van de wet niet mogen doen.
Literatuur:
Evelyn Blackwood & Saskia E. Wieringa
(eds), Female Desires. Same-Sex Relations and Transgender Practices Across
Cultures, New York: Columbia UP, 1999
Ireen Dubel & André Hielkema (red).
Urgentie geboden. Homo- en lesborechten zijn mensenrechten, Amsterdam:
SWP, 2008
Gilbert Herdt, Same sex, different cultures. Exploring gay and lesbian lives.
Boulder: Westview Press, 1997.
Gloria Wekker, The Politics of Passion.
Women’s Sexual Culture in the Afro-Surinamese Diaspora, New York: Columbia
University Press, 2006.
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Utereg ons gay stadsjie?

10 Hoe gay-vriendelijk is Utrecht?
Emma Hesselink, redactie
Nederland staat bekend als een
behoorlijk homovriendelijk land.
Volgens de wet zijn homo’s, lesbiennes compleet gelijk aan heteroseksuele inwoners. Seksualiteit moet daarbij geen rol spelen, vind onze regering. Wordt
dat echter ook zo uitgevoerd in
de praktijk? Komt het niet vaak
genoeg voor dat er raar wordt
gekeken als er twee mannen
zoenen? Wordt er niet vaak
genoeg gescholden en gepest?
En op een geheel ander vlak;
is er genoeg uitgaansgelegenheid in ons eigen stadsjie? Zijn
er genoeg plekken of manieren
waar de gayscene elkaar kunnen
ontmoeten? We gaan het uitzoeken met de hulp van gayograaf
Sanne van der Wal en Alcgayon
Jesse van der Plas!
“Wat wel opvallend is, is dat de
Utrechtse scene in vergelijking met
bijvoorbeeld Rotterdam en Amsterdam een stuk kleiner is. Als je

iets bezoekt wat gericht is op een
gaypubliek kom je bijna altijd bekenden tegen omdat er in Utrecht
nou eenmaal niet zo veel aanbod is
aan activiteiten.”, aldus Sanne van
der Wal. Kleinschaligheid is volgens
Sanne iets typisch aan de Utrechtse
gayscene. Een gevolg hiervan is dat
het best moeilijk kan zijn om nieuwe
mensen te ontmoeten. Daarvoor
moet uitgeweken worden naar de
andere grote steden. Een voordeel
van die kleinschaligheid is dat er een
gevoel van veiligheid vanuit gaat:
doordat je snel bekend wordt met de
sfeer en mensen op een feest, weet
je precies wat je kan verwachten.
De bekendere gayfeesten in Utrecht
zijn PANN (ook geliefd onder hetero
uitgaanspubliek) en EnSuite (Club
Lux). Beide feesten geven aan dat
iedereen welkom is op deze feesten. Vaak presenteren ze zich als
“heterovriendelijke homofeesten”.
Utrecht heeft echter meer te bieden
dan dat: “naast de echte feesten,
zijn er ook ontzettend leuke kroegjes in Utrecht, waaronder de Bodytalk en Kalff op
de Oudegracht”,
zegt Jesse. “Het
imago dat er alleen maar oude
mannetjes zitten klopt grotendeels niet, want
vooral Bodytalk
heeft ook avonden voor jongeren, en die komen hier ook op
af”, vertelt hij.
Naast clubs en
uitgaansgelegenheden zijn
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er verschillende manieren en plekken waar homo’s, lesbiennes, biseksuele mensen en transgenders
elkaar kunnen ontmoeten. Zo is er
voor studenten U.S.H.V. Anteros,
een studentenvereniging die zich
speciaal inzet voor deze doelgroep.
Daarnaast zijn er verschillende
gezelligheidsverenigingen, zoals
sportclubs, kookclubs (‘Wat schaft
de poot’ voor mannen, ‘Wat schaft
de pot’ voor vrouwen). Daarnaast
zijn er ook andere instellingen waar
homo’s elkaar kunnen ontmoeten
en over bijvoorbeeld hun comingout kunnen praten. Zo is er het
COC Nederland, de “Nederlandse
vereniging tot integratie van homoseksualiteit” (COC Nederland,
2012). Jesse vertelt ook over een
“homosub”, zoals hij het zelf noemt,
die hij heeft opgericht binnen zijn
studievereniging Alcmaeon. Deze
sub heet heel toepasselijk Alcgayon
(zij kunnen net zo goed taalgrapjes
maken als wij) en de leden van dit
officieuze genootschap eten of stappen vaak samen.
Heel leuk allemaal, maar hoe zit het
nu met de acceptatie van homoseksualiteit in de Domstad? Volgens
zowel Sanne als Jesse is Utrecht redelijk tolerant, zelf hebben ze weinig
tot geen ervaringen met vervelende
mensen op straat. Wel vertelt Sanne
over het Gay Alert wat is ingesteld
in Utrecht naar aanleiding van een
reeks pesterijen tegen homoseksuelen in de stad. In 2010 is het
initiatief voor dit telefoonnummer
genomen door burgemeester Wolfsen en de districtchef van de politie.
Mensen die vanwege hun seksuele
voorkeur worden lastiggevallen kunnen dit nummer bellen en erover
rapporteren. In overleg met politie,
woningbouwcorporaties en belangenverenigingen voor homoseksuelen kunnen eventueel maatregelen
getroffen worden tegenover de
daders (Gemeente Utrecht, 2010).

Los van dit soort grotere vervelende
dingen, komt het nog te vaak voor
dat homoseksualiteit niet geaccepteerd wordt. Zo vertelt Sanne over
situaties waar heteromannen het
een enorme sensatie vinden wanneer twee meisjes aan het zoenen
zijn tijdens het uitgaan. Volgens
haar betreft dit vaak buitenlandse
studenten, die dit misschien niet
gewend zijn vanuit hun eigen cultuur. Gelukkig lijkt het er echter op
dat Utrecht haar best probeert te
doen een homovriendelijke stad te
zijn, met uitgaans- en ontmoetingsgelegenheden alom. Als de gayscene
nou ietsjepietsje groter zou zijn,
wordt het helemaal gezellig. Dus
hup, hup, kom maar uit die kast!
Dank aan Sanne van der Wal en
Jesse van der Plas!
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Stage lopen tijdens je bachelor:
Hoe doe je dat?

Fabian Kreulen, redactie
Als je geen zin hebt in nog meer
colleges, kun je er ook voor kiezen om tijdens je bachelor een
stage te lopen. Je kunt hiervoor
gewoon studiepunten krijgen,
net als bij het afronden van een
vak. Het aantal studiepunten
wordt bepaald door de docent
die je begeleidt en is afhankelijk
van de inhoud, omvang en duur
van de stage. De opleiding zelf
regelt echter geen stageplaats
voor je, hiernaar moet je toch
echt zelf op zoek gaan.
Als je denkt een leuke, inhoudelijk
interessante stageplek gevonden
te hebben, moet je eerst contact
opnemen met een docent van de
opleiding waarvan jij denkt dat hij of
zij jou inhoudelijk gezien het beste
bij de stage kan begeleiden. Je kunt
ook contact opnemen met de studie-

adviseur. Je moet niet zomaar een
stage gaan volgen zonder dat een
docent van de opleiding hier vanaf
weet, want logischerwijs is er dan
niemand die studiepunten kan
geven voor je stage, en dat zou
zonde zijn van de tijd. De docent
moet gelijk vanaf het begin van de
stage betrokken zijn bij het hoe
en wat, zoals bij de opzet en de
inhoud van je stage. Deze docent
kijkt namelijk ook of hetgeen wat
je doet tijdens je stage wel genoeg
aansluit bij wat je ook daadwerkelijk studeert. Het is tenslotte een
onderdeel van je bachelor. Daarom
is het ook van belang dat je goed
omschrijft wat je doet tijdens je
stage, en dat die werkzaamheden
van enig niveau zijn. Dit betekent
dus niet dat het de bedoeling is dat
je bij je stage alleen maar nietjes
door papiertjes heen moet slaan.
Daar is namelijk niks geografisch
of planologisch aan.

Eén begeleider is
helaas niet genoeg. Ook bij de
instantie waar je
stage gaat lopen
heb je een begeleider nodig.
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Als afsluiting van je stage moet je
een stageverslag schrijven. Hierin
moet staan wat de stage inhoudelijk inhield, wat voor werk je hebt
gedaan en wat je hebt bijgedragen
aan de instantie waar je stage hebt
gelopen.
Je kunt er ook voor kiezen om je
stage te koppelen aan je bachelorthesis, dan hoef je geen apart stageverslag te schrijven. Je schrijft
dan immers al een thesis waarin je
het hoe en wat van je stage eventueel kan verwerken.

Aan de hand van hoe je het hebt
gedaan en hoe je stageverslag
eruit is komen te zien, besluit de
docent, met hulp van de begeleider bij het stagebedrijf zelf, of je
een voldoende hebt voor je stage.
Als je niet alleen maar uit je neus
hebt lopen vreten en je stage met
een voldoende afsluit, schrijft de
docent voor jou vervolgens een
briefje, waardoor je je studiepunten kan verzilveren bij de administratie. Zo heb je naast ervaring in
wakker blijven tijdens je college,
ook daadwerkelijk werkervaring,
wat later natuurlijk altijd goed van
pas kan komen!
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Dit jaar verschijnt er elke oikos een weekverslag van iemand die stage loopt
of iets vergelijkbaars doet. Deze oikos vertelt Jopy Willems over haar stage bij
Vluchtelingenwerk Nederland. Lees hierover meer op de volgende pagina’s.
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De week van... Jopy Willems
Regiospecialist (oost Afrika)

Jopy Willems
Hoi! Ik ben Jopy, vierde jaars
SGPL en ik loop sinds december
stage op het landelijk bureau van
Vluchtelingenwerk in Amsterdam.
Ik werk op de afdeling landen, als
regiospecialist (oost) Afrika.
Maandag
Als ik ’s ochtends binnenkom lees ik
eerst even mijn e-mail. Het werk van
vluchtelingenwerk en onze contactpersonen gaat altijd door en ook in
het weekend wordt er druk gemaild.
Daarna geeft een van de consulenten uitleg over een vraag die ik deze
ochtend ga behandelen. Het betreft
een asielzoeker uit Somalië, die op dit
moment in de POL in Wageningen zit.
Ik krijg eerst een code waarmee ik op
internet zijn VVA (vluchtverhaal analyse) kan opzoeken. Hierin staan alle
gegevens van de cliënt; hoelang is hij
al in Nederland? Welke reis heeft hij
van Somalië naar Nederland afgelegd?
Waarom is hij precies uit Somalië weggegaan? Waarom durft hij niet meer
terug te keren? Dit zijn vaak heftige
verhalen om te lezen, maar hoe beter
ik weet wat er precies speelt, des te
beter kan ik hem helpen. Onderaan
het verhaal staan enkele vragen van
de advocaat, hier ga ik mee aan de
slag. De asielzoekers die bij ons komen
zitten in verschillende fasen van de
asielprocedure. Wij helpen ze door landeninformatie op te zoeken, waardoor
hun individuele verhaal in een context
wordt geplaatst en de aannemelijkheid
vergroot kan worden.

De advocaat van deze asielzoeker is op
zoek naar meer informatie over de aanwezigheid van Al Shabab in de plaats
Baidoa (Zuid-Somalië), begin 2009. Via
verschillende sites verzamel ik informatie en schrijf ik een brief. Mocht ik
er echt niet uitkomen of tegenstrijdige
informatie vinden, dan kan ik een van
onze experts in het buitenland mailen.
Ik heb veel contact met medewerkers
van de UN in Kenia en Somalië, die
altijd bereid zijn ons te helpen.
Dinsdag
Vandaag doe ik mee aan een cursus
‘vluchtverhaal analyse’. Deze cursus
heeft eigenlijk niet direct betrekking op
mijn taken, maar is wel erg interessant.
De cursus draait om het opstellen van
het verhaal van de vluchteling. We leren
dat we het verhaal moeten ophangen
aan de 5 V’s (de vervolgde, gegronde
vrees, vervolgingsdaden, de vervolger,
vervolgingsgronden). Daarnaast wordt
ingegaan op gesprekstechnieken en
hoe je de asielzoeker kan uitleggen wat
het belang is van een zo uitgebreid en
gedetailleerd mogelijk vluchtverhaal.
’s Middags spelen we een rollenspel,
waarbij ik de asielzoeker speel en de
overige cursisten omstebeurt de rol
van ‘ondervrager’ op zich nemen. Heel
interessant om zo eens aan de andere
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kant van de tafel te zitten en te ervaren
hoe lastig het is om je levensverhaal
(en soms ook trauma) aan een wildvreemde te moeten vertellen.
’s Avonds ga ik met twee andere stagiaires naar het Movies that Matters
filmfestival in Den Haag. We gaan naar
‘Redemption of a General Butt Naked’,
een bizarre film over een generaal in
Liberia, die de gewoonte had naakt
rond te lopen tijdens zijn moordpartijen. Een aanrader!
Donderdag
Vandaag beginnen we met een werkoverleg. We werken op onze afdeling
met ongeveer negen stagiaires en
vrijwilligers en vier consulenten (vaste
medewerkers). Iedereen is specialist
over een eigen regio. Op de
agenda staan de actuele ontwikkelingen in de verschillende
regio’s. Voor Syrië is het ‘besluit
en vertrek moratorium’ verlengd
en er zijn enkele wijzigingen
met betrekking tot het beleid
voor homoseksuelen uit Irak.
Na een lekkere (gratis!) lunch
ga ik ’s middags verder met
het beantwoorden van vragen
van advocaten. Ik beantwoord
vooral vragen over de regio
Oost-Afrika, maar mocht er een
spoedvraag over bijvoorbeeld
Irak binnenkomen, dan ga ik
ook daarmee aan de slag. Per
dag beantwoord ik ongeveer
drie vragen.

Vrijdag
Gisteravond heb ik een mailtje binnengekregen van onze expert in Somalië.
Ik stuur de brief door naar de advocaat
en bewaar hem ook in ons eigen systeem. Daarna komt de ‘Update’ binnen, een wekelijkse nieuwsbrief over
actuele ontwikkelingen en belangrijke
uitspraken in rechtszaken. De rest van
de dag ben ik druk met het opzoeken
van informatie en het schrijven van
brieven.
’s Avonds gaan we met alle medewerkers van onze afdeling wat drinken in
een café op de Overtoom om afscheid
te nemen van drie stagiaires. Er zijn
volop hapjes en drankjes en het beloofd
een gezellige afsluiting van de week te
worden!
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Sollicitatietrainingen: Wees voorbereid!
Arbeidsmarktoriëntatie en solliciteren
Jos Bierbooms, studieadviseur
“naar aanleiding van het aanbod
op uw website om te solliciteren
op de baan van projectmedewerker/adviseur mobiliteitsvraagstukken, deel ik u mede dat ik
geïnteresseerd ben om deze
vacature te vervullen…. Ik heb
veel keuzevakken gedaan in de
richting van mobiliteitsvraagstukken, zoals het vak transport
geography…. Ik ben met name
geïnteresseerd omdat ik me verder wil ontwikkelen op dit terrein”
Dit zijn drie zinsneden uit een sollicitatiebrief die een student schreef
tijdens de cursus “solliciteren” een
paar jaar geleden. Drie zinnen met
drie standaardfouten die ik vaak terug
zie bij studenten die de arbeidsmarkt
verkennen. Het is daarom heel nuttig om je op tijd te oriënteren op de
arbeidsmarkt en een keer te oefenen
met solliciteren. Daarom geef ik een
cursus op 14, 21 en 28 juni. Ik vertel
daarin geen spectaculaire nieuwe
dingen, maar ik laat je wel oefenen

met de belangrijkste stappen die in
het proces van het zoeken naar een
baan voorkomen.
De eerste stap is het verkennen
van de arbeidsmarkt. Waar vind ik
een baan? En: waar vind ik een baan
die bij me past? Vroeger sloeg je de
krant van zaterdag open, tegenwoordig moet je veel proactiever zoeken.
Geografen en planologen hebben het
geluk dat ze terecht kunnen komen
in (en geschikt zijn voor) een groot
arsenaal aan banen, van beleidsmedewerker ruimte en groen bij een
gemeente tot account manager bij
een commercieel adviesbureau. Dat
maakt het zoeken spannender, maar
niet makkelijker!
Volgens een rapport van STOGO komen meeste studenten (20%) op dit
moment terecht bij een commercieel
adviesbureau, als onderzoeker/projectmedewerker. Verder vind je ze
bij de overheid (gemeente, provincie
en rijk), in de commerciële dienstverlening (banken), bedrijfsleven,
bij woningbouwcorporaties en bij het
onderwijs (6%). Je moet dus
netwerken! Dat wil zeggen:
bewust zoeken naar mensen die
je kunnen helpen bij het vinden
van een baan. Oud-studenten
kunnen daarbij helpen. De faculteit heeft een groot netwerk
van oud-studenten aangelegd,
daar moet je zeker gebruik van
maken!
Het vinden van een baan
gebeurt het meest via netwerken en internet. Tijdens
de sollicitatietraining leer je
hoe je daar mee om moet gaan.
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Maar het belangrijkste aspect van het
vinden van een baan is dat je zelf weet
wat je kunt en wat je wilt. Wat voor
type werk vind je interessant? Projectwerk? Beleidswerk? Werk waarin
je je analytische gaven kunt uitleven,
of werk waarbij samenwerken en
overleggen centraal staat? Werk bij
een grote, of kleine onderneming?
Verschillend werk vraagt om verschillende kwaliteiten. Projectwerk vereist
stressbestendigheid bijvoorbeeld,
en een beleidsbaan bij de overheid
vraagt om gevoel voor politieke verhoudingen. Naast de vraag wat voor
werk je graag wilt hebben, moet
je je afvragen: wat zijn mijn specifieke kwaliteiten voor dit soort werk?
Waarom kan ik dat goed uitvoeren?
Het is moeilijker dan je denkt om je
kernkwaliteiten te koppelen aan een
functie die je graag wilt hebben. Dat
moet je goed voorbereiden. Zelfreflectie is dus heel belangrijk. Weet
waar je sterke en zwakke kanten liggen en pas ze (strategisch) toe op de
baan waarop je solliciteert! Probeer
voor jezelf door middel van concrete
voorbeelden aan te geven, waarin jij
je positief onderscheidt van de meeste
medestudenten: ben je beter in organiseren, analytisch sterker, socialer,
een leider in de groep?
Je moet vrijwel altijd op sollicitatiegesprek. Ook dat kun je oefenen.
Hoe breng je jouw kernkwaliteiten
naar boven? Wat doe je met lastige
vragen (“Wat stem je? Heb je een
kinderwens?”). Hoe omzeil je zwakke
punten? Wees enthousiast en eerlijk.
En wees zeker niet te bescheiden! Je
kunt veel meer dan je denkt.
Ten slotte: probeer aan te sluiten
bij belangrijke eigenschappen
en kwaliteiten de voor de functie
belangrijk zijn, en niet wat in de
studie belangrijk wordt gevonden.
Kijk dus goed naar de functie-eisen

en het functieprofiel, probeer je
een voorstelling te maken van de
werkzaamheden en kijk vervolgens
wat jij daar mee kunt. Besteed ook
aandacht aan de vraag waarom jij zo
graag bij die instelling of dat bedrijf
wil werken!
Om terug te komen op de brief aan
het begin van dit stukje: de eerste
zin is van een dodelijke saaiheid
en voorspelbaarheid. Er spreekt
geen enkel enthousiasme uit. Een
brief (maar ook een gesprek) moet
enthousiasme uitstralen en moet
antwoord geven op de vragen: wie
ben ik, wat kan ik betekenen voor die
functie en waarom wil ik zo graag bij
dat bedrijf werken?
De tweede fout: spreek nooit in
termen van de opleiding (“keuzevakken”) maar geef aan dat je de kennis
die nodig is voor de functie bezit!
Ga uit van competenties. Fout nr. 3:
jezelf willen ontwikkelen, dat mag
dan zo zijn, maar een bedrijf is niet
in de eerste plaats geïnteresseerd in
jouw zelfontplooiing. Laat zien wat
jij voor het bedrijf kunt betekenen!

Meer weten, zelf een keer oefenen?
Hou dan de nieuwsbrief in de gaten en schrijf je op tijd in voor de
arbeidsmarktoriëntatie.
Het programma in grote lijnen is
als volgt:
14 juni 15.00 uur-17.00 uur: zoeken naar een baan, gebruik (social)
media en cv check
21 juni 15.00 uur-17.00 uur: zelfreflectie: wat wil ik en wat kan ik?
28 juni 15.00 uur-17.00 uur:
sollicitatiegesprek met rollenspel
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Carnaval Festival in Berkel-Enschot
Episch sjaarsweekend
Suzanne Steegman
Voor iedere student die SGPL doet,
zijn in zijn of haar eerste jaar drie
legendarische weekenden weggelegd:
het introductieweekend, breekweek en
het eerstejaarsweekend. Met dit laatste
weekend zijn we met een groep van
ongeveer 30 lieve, leuke en levendige
studenten afgereisd naar het Brabantse
Berkel-Enschot. We konden survivallen
in de mooie boerderij van boerin Jo,
inclusief douches van vier minuten en
een slaapzaal die deed denken aan de
barakken uit de Tweede Wereldoorlog.
Niets echter heeft aan de sfeer van
dit superleuke weekendje afgedaan,
integendeel!
De tocht naar het platteland begon
vrijdagmiddag op Utrecht Centraal. Na
een achtergebleven Bob, wat overvolle
treinen en vertraging, werden alle treinreizigers hartelijk ontvangen met een
maaltijd door een aantal topkoks uit
de eerstejaarsraad. Met goed gevulde
buikjes kon het carnavalsweekend
beginnen. Geheel in stijl werden de
carnavalspakjes uit de tas gehaald,
wat resulteerde in een zooitje knappe
travestieten, exotische types en andere
creatieve hersenspinsels. Ook de traditiegetrouwe bierestafette heeft voor
de nodige extra gezelligheid
gezorgd, waarbij de dames in
snelheid zeker niet onder deden
voor de heren.
Zaterdag begon sportief met
wat ochtendgymnastiek en
wat extra containers dan de
avond ervoor. Nadat dit voorvalletje weer was opgelost en
er een ontbijtje plus douche had
plaatsgevonden, kon iedereen
fris en fruitig beginnen aan
de opdrachten die deze dag in
petto had. Ook het welbekende
appel-en-ei spel kwam aan bod.
Twee teams trokken het mooie

Berkel-Enschot in, een dorp dat sowieso
een dikke duim krijgt op het gebied van
gastvrijheid – op drie ietwat arrogante
veertienjarige meisjes na. Met gelakte
nagels en een aantal ervaringen en
creatieve vondsten rijker, keerde elk
team moe maar voldaan terug naar de
boerderij van boerin Jo.
Na de nodige middagdutjes, huiselijke spelletjes, rondjes op het roze
kinderfietsje en opnieuw een heerlijke
maaltijd, was het tijd voor de zaterdagavond. Deze werd gevuld met een karaokeprogramma, waarvoor de eerder
geruilde tafel uitstekend dienst deed als
podium. Gouden keeltjes werden ontdekt en oude nummers meegeblèrd. Na
de karaoke ging het feestje in de oude
koeienstal aka onze feestzaal zoals
gewoonlijk weer vrolijk door.
Zondagochtend startte voor het bestuur
vrij frappant: rond 05.00, 07.00 en
09.00 uur was er sprake van een zeer
plaatselijke regenbui. Verder hebben we
opnieuw gezellig gezamenlijk ontbeten,
waar niet iedereen evenveel trek in had
(lees: kater). Nadat iedereen zijn spulletjes had gepakt, werd er opgeruimd
en schoongemaakt, waarna de tocht
huiswaarts kon beginnen. Al met al
was het een geweldig weekendje en ik
sluit dan ook af met: lieve medesjaars,
bedankt!
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Jouw studievereniging
wil het je zo voordelig en
makkelijk mogelijk maken.
Dus hebben ze een
boekenleverancier
die daarbij past.
Jouw studievereniging werkt
nauw samen met studystore.
En dat heeft zo z’n voordelen.
Doordat we snugger te werk
gaan, kunnen we jouw
complete boekenpakket
snel aanbieden tegen een
scherpe prijs.
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Café de Kamerplant

Toneelvoorstelling V.U.G.S., Drift '66 & SV Contact
Jip van Weezel, redactie
Normaal gesproken schrijft men
in de oikos een objectief stuk over
een V.U.G.S. activiteit. Maar dit
keer ga ik lekker schaamteloos
promotie maken. Want toneel is
misschien de minst bekende, maar
veruit de leukste commissie binnen de V.U.G.S.
Dit jaar bestond het toneelstuk uit
een aantal scènes uit een al bestaand
toneelstuk (café noir geheten) en een
aantal scènes die de acteurs zelf erin
hadden geschreven. Dit werd aangevuld met een aantal liedjes en een
bombastisch slotlied. Na lang beraad
werd als naam voor het stuk Café de
Kamerplant (geen idee van ondergetekende) gekozen. Al met al een
mooie combinatie van dans, muziek
en toneel.

Dit is allemaal leuk en aardig natuurlijk.
Herkenbaar voor de mensen die erbij
waren en totaal irrelevant voor de mensen die er niet waren. Maar wat maakt
de toneelcommissie nou de leukste commissie van de V.U.G.S.?
					
Ten eerste het feit dat het een combinatie is van drie studieverenigingen is.
Voor deze toneelvoorstelling (net zoals
het jaar eerder) heeft de V.U.G.S. gecoöpereerd met Drift ’66 (Aardwetenschappen) en S.V. Contact (Communicatie en
Informatie Wetenschappen). Omdat het
dus drie heel verschillende studieverenigingen zijn, leer je een hele hoop nieuwe
toffe mensen kennen. Het zijn allemaal
mensen die een passie voor toneel hebben. Of ze er nu al heel veel mee gedaan
hebben of niet verder zijn gekomen dan
de musical in groep 8, iedereen wil een
mooie voorstelling neerzetten.
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Ten tweede is er het
To n e e l w e e k e n d .
Dit stukje legendariteit is
onmiskenbaar in
dit verhaal. Dit is
het weekend dat
je echt een groep
wordt met z’n allen. Een weekend
vol oefenen en uiteraard gezelligheid in het altijd
mooie HeeswijkDinther. Natuurlijk
is er tijd voor een
mooi drankspelletje, maar juist ook
voor een goed gesprek. En niet te vergeten de rivaliteit tijdens het tafelvoetballen.
Al met al een weekend dat je niet snel
vergeet.
Als derde is er onze vaste regisseuse/
toneelcoach Ineke de Jongh. Zij is er om
er een cliché uit te gooien streng maar
rechtvaardig. Zij zorgt voor enige orde
in de chaos en door haar professionele
leiding maakt ze van het toneelstuk meer
dan zo maar een middelbare school stuk.
Ze leert je net die kleine dingen die het
verschil maken.
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Als vierde en laatste zijn er de uitvoeringen. Hier komt eigenlijk alles samen. Al
die weken dat je aan het stuk gewerkt
hebt, komen dan tot een climax. Als je
eenmaal aangekleed, opgemaakt en al in
de kleedkamer zit en je de zaal hoort vollopen dan weet je dat dit jouw moment
om te shinen is. Natuurlijk heb je last van
zenuwen en dat hoort er ook allemaal
bij, maar als je eenmaal op het podium
staat en je doet je ding, vergeet je op
slag alle zenuwen. Je denkt niet na, je
gaat gewoon. De adrenaline die vrijkomt
als je van het podium afkomt is overweldigend. Maar
misschien wel het
allermooiste is de
waardering achteraf. Iedereen heeft
een mooie avond
gehad en bedankt
je daarvoor. Daardoor heb je echt het
gevoel dat je iets
bereikt hebt, iets
weggezet met de
groep. Dat maakt
het zo bijzonder.
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Reinout van der Schalie, redactie
Op de ochtend van dinsdag 13
maart, na te hebben besloten dat
dit veel belangrijker is dan college,
reisden meer dan 100 geografen
vanuit heel Nederland af naar
Amsterdam om deel te nemen aan
het vierde Nationaal Geografisch
& Planologisch Symposium. Georganiseerd door de verschillende
studieverenigingen SGPL, kwamen
er afgezanten van Ibn Battuta (Groningen), Sarphati (Amsterdam),
Mundus (Nijmegen), Genius Loci
(Wageningen) en natuurlijk onze
Utrechtse V.U.G.S.
Het thema dit jaar was ‘Nederland in
2020’, ingeleid door Bart Cosijn, met
workshops over Duurzaamheid, Infrastructuur en Milieu, Stad en Platteland,
Europse Samenwerking, Digitalisering
en de Concurrentiepositie van Nederland.
Helaas kon iedereen slechts 2 workshops bezoeken, wat betekent dat
ondergetekende alleen verslag kan
doen van de workshops Digitalisering
en Concurrentiepositie van Nederland.
De workshop van Vicrea over digitalisering werd gegeven door Flip van

der Valk, een goede bekende van de
oudgediende V.U.G.S.-ers onder ons.
Flip gaf een presentatie over het werk
dat hij bij Vicrea doet, het ontwikkelen
van software die de informatie uit de
basisregistraties gebruikt om klantspecifieke ruimtelijke vraagstukken te
beantwoorden.
Zo kan bijvoorbeeld een programma
ontwikkeld worden dat de brandweer
kan gebruiken om snel uit te zoeken
hoeveel mensen er binnen een bepaalde
straal van een locatie wonen, wat erg
handig is als er gebouwen geëvacueerd
moeten worden. Zulke software is
natuurlijk erg handig voor brandweer
en politie, maar ook bijvoorbeeld telecom- of nutsbedrijven kunnen hier goed
gebruik van maken.
De tweede ronde was iets interactiever:
een discussie over de concurrentiepositie van Nederland onder leiding van
Pieter Tordoir. Hoe kan Nederland het
beste de huidige concurrentiepositie
behouden of verbeteren? Als er meer op
de marktwerking wordt vertrouwd, wat
is dan nog de plaats van de planoloog?
Is er nog wel plaats voor planologen bij
de overheid? En zo ja, op welk niveau
dan?
We kwamen al vrij snel uit op de conclusie dat de planoloog toch niet helemaal
weg kan, maar een zekere partijdigheid
in deze discussie kan helaas
niet worden uitgesloten.
Het symposium werd afgesloten met een serie discussies tussen de verscheidene
sprekers en studenten over
verscheidene onderwerpen.
Na het symposium kwamen
de verschillende verenigingen samen in een lokaal
etablissement om te genieten van datgene wat alle
geografen en planologen op
primair niveau aantrekt: een
koud biertje.
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Dagvoorzitter NGPS
Interview met Bart Cosijn
Welke studie heeft u zelf gevolgd en
wat heeft u daarna gedaan?
Ik hield erg van hutten bouwen en met
mijn twee broertjes deden we hard ons
best om zo veel mogelijk lego te verzamelen. Daarom ben ik bouwkunde gaan
studeren, in Delft. Dat voelde toen als een
hele logische keuze. Daarna heb ik twee
en half jaar op een architectenbureau
gewerkt.
Hoe bent u terecht gekomen bij uw
huidige baan?
Deze heb ik eigenlijk zelf uitgevonden.
Nadat ik een tijd bij een bureau in Amsterdam had gewerkt begon ik met een
aantal mensen een nieuw weblog, Ruimtevolk. Zo kwam ik steeds meer in een
beschouwende rol terecht, zeker toen ik
aan de slag ging als coördinator vakdebat bij de BNSP. Drie jaar geleden kon ik
met hulp van een culturele startsubsidie
als zelfstandig ondernemer aan de slag.
Het schrijven van de aanvraag voor deze
subsidie was een heel goed middel om
mijn eigen ideale baan te bedenken, mijn
hobby improvisatietoneel heeft daar ook
een grote rol in gespeeld.
Wat houdt uw huidige baan als dagvoorzitter in?
Ik help mensen om zinvolle gesprekken
te voeren. Ongeveer de helft van mijn
werk bestaat uit het leiden van publieke
congressen en debatten, de andere helft
zijn rondetafelgesprekken, dialogen en
strategische bijeenkomsten. Per fase is
mijn rol anders. Bij voorbereidingen ben
ik vooral adviseur; welke gespreksvorm
pas het best bij het doel? Hoe nodig je
op een effectieve manier deelnemers
uit? Als gespreksleider ben ik zowel
regisseur als aanjager, ik stel scherpe
vragen en daag iedereen uit om mee te

doen. Tenslotte help ik na afloop, zeker bij
gesprekken in een serie, mijn opdrachtgever
om de resultaten scherp te krijgen.
Wat zijn de leuke kanten van uw baan?
Dagelijks ontmoet ik zo veel enthousiaste
mensen! Ik geniet veel van de energie
die mensen meebrengen, daarom loop ik
graag door de zaal heen bij publieke bijeenkomsten. Ik werk ook bijna nooit met
een podium. Ook voor de mensen die niet
zo makkelijk een vraag durven stellen wil
ik bereikbaar zijn. De beste sprekers zijn
trouwens diegenen die ook oprecht kunnen luisteren en zelf niet op dat podium
gaan staan.
Wat zijn de minder leuke kanten van
uw baan?
Gespreksleider zijn, ik noem het zelf eigenlijk nooit ‘dagvoorzitter’, is een onrustig
bestaan. Mijn opdrachten zijn kort en ik heb
veel moderaties in verschillende fasen naast
elkaar lopen. Ik ben op pad door het hele
land en soms daarbuiten. Goed ondernemen
heb ik echt moeten leren, dat kostte me in
het begin veel energie maar nu alles goed
draait merk ik dat een goede infrastructuur
enorm helpt. Ook werk ik graag met externe
adviseurs, in plaats van dat ik alles zelf
probeer te doen.
U was dagvoorzitter op het NGPS dit
jaar, wat had u daarvan verwacht?
Ik was verrast door het thema, Nederland in
2020. Een bescheiden blik acht jaar vooruit,
in plaats van al die 2040, 2050 -plannen die
professionals soms maken. Maar misschien
is dat wel het nieuwe realisme, niet alleen
dromen maar vooral goed kijken.
Wat vond u uiteindelijk van het NGPS?
De voorbereiding zat behoorlijk goed in elkaar. Ik ben erg tegen de langstudeerboete
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en andere maatregelen om studenten
zo efficiënt mogelijk te laten studeren.
Behoorlijk knap dat het zo’n een divers
programma is geworden en er zo veel
studenten hebben deel genomen.
Heeft u in de loop van de tijd veranderingen gezien in de rol van de
Planologen en Sociaal Geografen, en
zo ja, welke veranderingen?
Dat vind ik moeilijk te zeggen, ik denk
wel dat het werk van veel mensen in
Nederland de laatste jaren behoorlijk is
veranderd. Er is veel meer concurrentie
gekomen, vaak ook tussen partijen en
organisaties voor wie dat helemaal geen
goede zaak is. Denk aan alle grondspeculaties en elkaar beconcurreerde overheden
en semi-overheden. We zijn behoorlijk
doorgeschoten in het ‘vermarkten’ van basisvoorzieningen. In de ruimtelijke ordening zie ik veel professionals zoeken naar
hun rol. Dat alles bottom-up gaat worden
is een utopie volgens mij, en een gezonde
balans tussen wetgeving en zelfsturing
hebben we nog niet gevonden in dit land.

Welke kansen ziet u voor Sociaal Geografen en Planologen in de toekomst?
Vooral veel op pad zijn, met mensen praten en te veel door een vakmatige bril naar
de wereld kijken. Als je sensibel genoeg
bent voor de opvattingen je buren, je
vrienden, mensen die je spontaan tegen
komt, dan kan je voor jezelf goed bepalen
welke professionele rol je kan vervullen.
Nota’s en wetten zijn aardig maar blijven
uiteindelijk dood papier. Ik denk dat de
openbare ruimte, als plek voor expressie
en uitwisseling een steeds belangrijke rol
krijgt, juist door deze toenemende privatisering. Sociaal Geografen en Planologen
spelen volgens mij een hele belangrijke
rol in het open en vrij houden van deze
ruimte.
Wat verwacht u van uw eigen toekomst?
Ik hoop de komende jaren meer in het buitenland te kunnen modereren. Niet in van
die anonieme conferentie centra maar op
plekken waar mensen op een natuurlijke
wijze bij elkaar komen, in de buurten waar
ze wonen, werken en leven. Ik hou erg
van reizen en van nieuwe mensen leren
kennen. Grenzen worden
vager maar ik
zie ook mensen zich juist
steeds meer
afsluiten, ik
geloof in de rol
van oprechte
g e s p r e k ke n .
Wees tolerant
maar niet onverschillig, dat
is in ieder geval wat ik zelf
probeer.
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Buitex 2012:

Marokko here we come!

Fabian Kreulen, redactie
In de maand april was het weer
tijd voor de reis der (V.U.G.S.-)reizen: de buitex! De bestemming van
de editie van 2012 was Marokko,
maar we hoefden gelukkig niet
per kameel. De kameel bleek een
doodgewone bus te zijn, hoewel
een kameel de weg beter zou hebben gevonden dan de chauffeur van
deze bus. Gelukkig had de chauffeur
een uitstekend hulpje die niet te
beroerd was de plantenspuit erbij te
pakken als de chauffeur weer eens
in dromenland dreigde te raken. Dit
had niet gehoeven als de chauffeur
achterin de bus had gezeten, alwaar
de gevreesde bad boys backseat met
hun megafoons hun reisgenoten de
oren lieten bloeden zodra de motor
van de bus was gestart. Lekker wegdutten was er dus voor de meesten
niet bij...
De route ging als volgt: Het vliegtuig
landde in Tanger, alwaar we twee dagen
in een hotel aan de prachtige kust van
Marokko verbleven. In deze stad stond
onder andere een bezoek aan een Amerikaanse ambassade en een rondleiding

door de stad op het programma. In deze
stad maakten we ook voor het eerst kennis met de inwoners van Marokko. Een
onverbeterlijk opdringerig, op geld belust
volkje, zo bleek. Op elke hoek van de
straat werd je bekogeld met nephorloges,
kleedjes en andere dingen waar niemand
op zit te wachten, om vervolgens een
onvermoeibare ‘kijken, kijken niet kopen’
naar je toe geslingerd te krijgen.
De volgende bestemming was de grootste stad van Marokko, Casablanca. Hier
staat onder andere de grootste moskee
van het land, de Hassan II moskee. Ook
hier kregen we bij aankomst een rondleiding, waar we werden vergezeld door
enkele van de vreemde inwoners die het
land rijk is.
Vanuit Casablanca werd ook een uitstapje
gemaakt naar het platteland, waar we
een lezing kregen en een rondleiding met
fascinerende feitjes over groenten (wist
je bijvoorbeeld dat wortels en kool samenwerken met elkaar om te groeien?).
Van deze groenten was voor ons aan het
eind van de rondleiding een heerlijke
couscous gemaakt, die gretig aftrek vond
bij de hongerige geografen.
De derde stad die aangedaan werd
was de hoofdstad, Rabat.
Het eerste wat hier op het
programma stond was een
bezoek aan Nimar, het Nederlands instituut in Marokko. Hierna kon men
inchecken in een tamelijk
krakkemikkig hotel, hoewel
het in de accommodaties
over het algemeen tijdens
de buitex vaak beter vertoeven was dan in menig
studentenkamer. In Eén
van de meest indrukwekkende onderdelen van het
programma vond ook plaats
nabij Rabat. Een bezoek
aan een sloppenwijk, waar
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een collectief Unicef gevoel opkwam
bij iedereen toen de kindertjes bij het
zien van de vele camera’s massaal aan
onze voeten hingen en allemaal op de
foto wilden.
Na Rabat kwam Marrakech, een stad
met een prachtige medina, waar ook
het riad lag waarin we sliepen. Het riad
dat overigens gerund werd door een
stel mannen die nog harder los gingen
dan wij, tot het genoegen van iedereen. Marrakech ligt aan de voet van
het Atlasgebergte, waardoor het niet
verwonderlijk was dat vanuit deze stad
een uitstapje werd gemaakt voor een
bergwandeling. Hoewel niet iedereen
zich top genoeg voelde om vol goede
moed drie uur door de bergen te banjeren, werden de brakke V.U.G.S.-ers
allemaal als vee in twee wagentjes de
berg op gebracht, om vervolgens braaf
achter de berggidsen aan naar boven
en naar beneden te wandelen. Ook een
bezoekje aan de universiteit stond op
het to-do lijstje, en hoewel iedereen na
dit bezoek het van Unnik gebouw wat
meer ging waarderen, was het zeker een
interessant uitstapje. Een wat mindere
kant van Marrakech zagen we toen we
’s nachts een uur op de bus moesten
wachten op een plein. Velen werden lastig gevallen door dronken Marokkanen
en de bus kwam maar niet
omdat deze was bekogeld
met stenen.
De bus kon gelukkig zijn
weg vervolgen richting de
laatste stad, Fez. Dat deze
stad zeer religieus is, bleek
bij aankomst, toen men zich
snel even op straat omkleedde om vervolgens te
merken dat de inwoners van
Fez hier niet van gediend
waren. Gelukkig bood de eigenaar van ons riad aan om
het verder te regelen met
de politie zodat wij van de
laatste rondleiding van deze
buitex konden genieten.

Ook Fez stelde niet teleur en bleek zoals
alle bezochte steden, een geografisch
zeer interessante stad met een unieke
cultuur. Tijdens de bonte avond was het
tijd voor de Fezzers, om kennis te maken
met de V.U.G.S.-cultuur. Na een paar
geniale stukjes en genoeg Marokkaanse
biertjes waren de commissieleden niet de
enige die een kameel en een dromedaris
niet uit elkaar hadden kunnen houden.
Zo laat dat het werd de laatste avond,
zo vroeg was het de laatste ochtend.
Er moest immers een vliegtuig gehaald
worden. Opvallend genoeg zijn ze in
Marokko banger van wat het land inkomt dan van wat het land uitgaat. De
veiligheidsmaatregelen op het vliegveld
van Fez waren nog geringer dan in een
gemiddelde Nederlandse bouwmarkt.
Laat dat maar niet aan Alberto Stegeman zien, die daar zeker gemakkelijk
met slechts een plaksnor had kunnen
infiltreren. In het vliegtuig kon er door
iedereen met darmklachten, maar met
een goed gevoel teruggekeken worden
op een geslaagde week. Maar dit had
ook niet anders gekund met zo’n leuke
groep mensen en zo’n goede organisatie.
Bedankt iedereen voor de mooie dagen
en ik zal zeker wat vaker naar Kanaleneiland gaan als ik heimwee krijg naar die
authentieke Marokkaanse sfeer.
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24-uursreis London

Primark, Towerbridge en Zoobar!
Irene Gerritsen
In zo’n 36 uur op en neer naar

Londen, stelletje gekken lijken
het wel die V.U.G.S.-ers die met
de 24 uursreis mee zijn geweest.
Voor een dag Londen, twee brakke
nachten in de bus, dat is het toch
nooit waard? Nou dat was het dubbel en dwars wel dus!
Vrijdagnacht 23 maart vertrokken er
twee bussen vol Utrechtse studenten
naar Londen, in een van de bussen zat
de V.U.G.S. samen met de meisjes van
Alcmaeon. Op het eerste gezicht zou je
zeggen, wat saai, maar ze bleken nog
erg vermakelijk te zijn op het gebied
van paspoorten vergeten ‘’omdat je
toch altijd met je rijbewijs naar het
buitenland kan’’: de grenscontrole bij
Calais was het hier niet mee eens. Dus
die kregen weer een enkeltje Utrecht.
De rest van de hele meute ging mee
de boot op richting Dover. Nadat de
meesten er een koffie of 2 hadden ingegooid en een engels ontbijtje hadden
weggewerkt was de stemming opperbest. Toen eenmaal de ‘White cliffs of
Dover’ in zicht waren werden de nodige
plaatjes geschoten. Twee uur later
arriveerde de bus in
een buitenwijk van
Londen. In verschillende groepen trokken de geograafjes
de stad in, allemaal
met een ander doel.
Dit varieerde van een
complete citytour tot
het leegkopen van de
winkels aan Oxfordstreet. Met name de
Primark was populair,
je zou zeggen die
heb je in Rotterdam
en Hoofddorp ook,
maar een groot gedeelte van de vrou-

deze winkel helemaal leeg te kopen!
Echter de rijen waren wel dusdanig
lang dat je daar ook zeker een aantal
uurtjes mee zoet was. Niet iedereen
beperkte zich echter tot een straat,
velen van ons hebben de waterkant
van de rivier de Theems opgezocht
met een mooi uitzicht op de bekende
blikvangers als de Big Ben, Houses of
Parliament en het London Eye.
Het was een mooie dag dus in de middag hebben ook groepjes gechilld in
een van de mooie parken die Londen
rijk is. Nadat er s avonds in verschillende restaurantjes was gegeten (dit
varieerde tot simpele fish and chips
en pizza’s tot uitgebreide maaltijden in
indiase restaurantjes), kwam de hele
groep weer bij elkaar, In de Zoobar aan
Leicestersquare was er de mogelijkheid
om met z’n allen gezellig wat biertjes te
doen en nog even los te gaan voordat
de bus weer richting Utrecht zou gaan.
Na een fatsoenlijk te noemen hoeveelheid alcohol verliep de terugreis
slaperig. Ook van de bootreis hebben
weinigen wat meegekregen, iedereen
was in diepe slaap. Het was een top
dagje Londen om niet te vergeten!
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Lustrumcommissie - Update!
Waarde Leden,
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Gayografie. Bij een vluchtig aanzicht niet zozeer een
speerpunt binnen de lustrummaand. Wie echter de vereniging in een licht andere context van dichtbij meemaakt
met al haar gozerwijven,
wijfgozers, Senor Chang’s
en ander indolent gespuis is
beter geïnformeerd. Er zullen ruim voldoende van deze
sujetten aanwezig zijn om de
lustrummaand wat voor teint
dan ook te geven.
Daarmee heeft het lustrum
ook in deze oikos haar plekje
weer verdiend. Op de ark
welke alle V.U.G.S.-ers in de
oktobermaand zal meevoeren
door roerige situaties en onstuimige locaties is plek voor
iedereen. In de stoomtrein des V.U.G.S. lustrums zijn er geen coupés en stoelnummers, allen zullen kolen moeten scheppen om de rit tot een goed einde te brengen.
Om alle passagiers klaar te stomen voor deze barbaarse reis die hen onomstotelijk
te wachten staat, zal er op donderdag 14 juni aanstaande vanaf 21.00 uur een
heus Lustrumcafé georganiseerd worden in de Jij & Wij.
De borrelaar, aanwezig op deze avond, zal in volle glorie de onthulling van het symposiumthema en de heilige hallen welke haar zullen herbergen aanschouwen. Ook
zal de gala- en feestenstrum openbaren hoe zij koers zal zetten richting een excelent lustrumgala.
Van u allen wordt dan ook verwacht acte de présence te geven deze avond!
Hoezee!
Quiz
Uiteraard bevat ook deze oikos weer een benaderingsvraag die zo accuraat
mogelijk beantwoord dient te worden. Maak kans op een gratis kaartje voor het
lustrumgala door antwoord te geven op de volgende vraag:
Hoeveel uur aan activiteiten zal er plaatsvinden tijdens de lustrummaand?
Antwoorden kunnen gestuurd worden naar vugslustrum2012@gmail.com, onder
vermelding van ‘oikos quiz’. Tevens kan het antwoordformulier op www.vugslustrum2012.nl worden ingevuld. Hieronder het beloofde klassement van deelnemende
gokkers, opgemaakt na de eerste vraag:
1.
2.
3.

Danny de Ronde
Joost Versteeg
Floor Dil
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Behind The Scenes

Aflevering 3: Faculteitrsaad
Lizzy Butink
Mijn naam is Lizzy Butink en ik vertegenwoordig samen met zes andere studenten en 7 stafleden, zowel hoogleraren als ondersteunend
personeel, van alle departementen
van onze faculteit de faculteitsraad
Geowetenschappen. Samen vergaderingen wij eens in de zes weken
met het faculteitsbestuur welke ons
op de hoogte stelt van alle nieuwe
plannen en gang van zaken binnen
onze faculteit over bijvoorbeeld de
geplande nieuwbouw, nieuwe onderwijsstructuren, BSA van 5 naar
6 vakken etc.. Wij als studentgeleding letten vooral op wat er voor
de student gaat veranderen en/
of verbeterd moet worden. Zo zijn
wij momenteel bezig het in kaart
brengen van de tevredenheid over
de hoeveelheid en inhoud van de

nieuwsbrieven en het gebruik van
blackboard. Ook brengen wij zaken
ter tafel als de ontevredenheid over
niet geluidsdichte schotten bij de
nieuwe kamers van de studieverenigingen en de vervroegde tijden
waarop college’s worden gegeven
en zelfs tentamens gemaakt moeten worden. Het faculteitsbestuur
luistert naar onze op- en aanmerkingen en neemt dit mee in haar
besluiten. Het is hele leuk en leerzaam om eens mee te kijken in de
keuken van onze faculteit. Lijkt het
je leuk om wellicht volgend jaar
of verder in de toekomst deel van
deze of een andere commissie van
de faculteit uit te maken kijk dan
eens op www.uu.nl/faculty/geosciences/NL/Organisatie/.

Dit is het organogram van de faculteit geowetenschappen. Alle organen van de faculteit en hun relatie ten opzichte van elkaar zitten
hierin verweven.
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Aankondigingen
Bijzondere Algemene Leden Vergadering - 11 juni 2012
Op maandag 11 juni is het weer tijd voor een ALV. Vanavond wordt er onder andere
over het lustrum gesproken en wordt het kandidaatsbestuur officieel benoemd. Wil jij
meepraten over verenigingszaken? De ALV begint om 18.30 uur in Achter de Dom 22.
Lustrumcafé - 14 juni 2012
Deze avond organiseert de lustrumcommissie het lustrumcafé! Hier worden alle ins and
outs omtrent het programma verteld en zal de locatie voor het gala bekend gemaakt
worden! Daarnaast kan er gezellig geborreld worden en ... Lustrumcafé vindt plaats in
café Jij&Wij en begint om 21.00 uur.
Stafstuvoetbal - 20 juni 2012
Het is weer tijd voor de spannendste wedstrijd van het jaar: wie zal er dit jaar winnen?
Kom jij de staf en/of de studenten aanmoedigen? De wedstrijd begint om 17.00 uur, met
aansluitend barbecuen voor alle spelers en supporters!
Dancesplash – 21 juni 2012
Trek je zwembroek uit de kast of je bikini aan want Dancesplash komt er weer aan! Het
jaarlijkse zwembadfeest vindt plaats op 21 juni en kaartjes zijn te koop op de V.U.G.S.kamer! Onder het genot van een biertje kan je deze avond je baantjes trekken of juist
heerlijk relaxen in het bubbelbad van zwembad den Hommel.
Ledenfeest - 28 juni 2012
Tijd voor het laatste feestje van het jaar: Ledenfeest! Alle leden van de V.U.G.S. kunnen
deze avond genieten van een heerlijke barbecue, feestje en zelfs alle lustrumliederen zullen voorbij gaan komen! Hou deze avond dus vrij voor een fantastisch feestje in Bunnik!
Zeilweekend - 29 juni tot en met 1 juli 2012
Het laatste weekend van het collegejaar wordt traditioneel afgesloten op sportieve wijze
en dit jaar gaan we weer zeilen! Wie: alle V.U.G.S.-ers die van zeilen houden (je hoeft het
niet te kunnen!) Wat: Zeilen en kamperen! Waar: ons eigen eiland in de Vinkeveense
plassen! Inschrijven kan op de V.U.G.S.-kamer.
Geocafé - 4 juli en 1 augustus 2012
Het is zomervakantie, maar de V.U.G.S. zit niet stil! Ben jij ook even niet op vakantie en
heb je zin in een biertje? Kom dan op woensdag 4 juli en/of woensdag 1 augustus vanaf
21.00 uur naar café Jij&Wij voor een heerlijk zomerse borrel!

Colofon
Redactie
Hester Hellinga
Emma Hesselink
Fabian Kreulen
Jessy Oosterbosch
Reinout van der Schalie
Jip van Weezel
Christel van Wijk
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Onderwijs klachten
Iedereen heeft natuurlijk wel eens een tentamen dat slecht gaat of een docent waar die niet
zo goed mee kan opschieten. Soms spelen er echter zaken die echt niet netjes zijn of slecht
worden afgehandeld door docenten . Je kan natuurlijk altijd zelf naar de desbetreffende
docent stappen, maar doe je dit liever niet, dan kunnen wij je helpen! Vanuit de V.U.G.S. zijn
wij van mening dat de kwaliteit van het onderwijs altijd gewaarborgd dient te blijven en
daarom bieden wij je de mogelijkheid om klachten over het docenten, tentamens,
opdrachten of andere onderwijszaken door te geven aan de V.U.G.S. Deze worden opgepakt
door de onderwijscommissie, die ervoor zorgen dat de klachten bij het juiste orgaan
terechtkomen. Bovendien zien wij het op deze manier ook als er over een onderwerp
meerdere mensen klagen. Hoe meer informatie we over een klacht hebben, hoe groter de
kans is dat we het probleem kunnen oplossen, dus trek vooral je mond open!
Heb je dus klachten op het gebied van onderwijs, in de breedste zin van het woord, stuur
deze dan op naar vugs@uu.nl, met als onderwerp ‘klacht onderwijs’ of kom langs op de
V.U.G.S.-kamer. Samen staan we sterk!

Donateursformulier

De V.U.G.S. is de studievereniging van de opleiding Sociale Geografie en Planologie en vormt een brug tussen
de (oud) student, de Universiteit Utrecht en het bedrijfsleven. Bijna alle studenten Sociale Geografie &
Planologie zijn lid van de vereniging en nemen deel aan activiteiten of zijn actief in één of meerdere van de 22
commissies die de vereniging rijk is. De vereniging is altijd bezig met het vergroten van haar netwerk en is
daardoor altijd op zoek naar nieuwe donateurs.




Ja, ik wil tot wederopzegging doorlopend donateur van de V.U.G.S. worden en machtig
hierbij de V.U.G.S. om jaarlijks onderstaand bedrag van mijn rekening te innen (vult u a.u.b.
uw rekeningnummer en het gewenste bedrag in).
Ja, ik wil eenmalig een donatie doen. Ik maak een bedrag naar keuze over naar
rekeningnummer 11.57.87.488 t.n.v. V.U.G.S.

Ik wil de oikos wel/niet ontvangen*

Ik wil de donateursmail wel/niet ontvangen **

NAAM………………………………………………………...........................................
ADRES..………………………………………POSTCODE/PLAATS.………………………
E-MAILADRES…………………………………………………........................................
REKENINGNUMMER (alleen bij doorlopend)..……….............................BEDRAG…………
HANDTEKENING:
Stuurt u de coupon naar: V.U.G.S., t.a.v. Merlijn de Bakker, Postbus 80.115, 3508 TC Utrecht
* De oikos is het verenigingsperiodoek van de V.U.G.S. en verschijnt vier maal per jaar.
** De donateursmail verschijnt tweemaal per jaar en betreft een nieuwsbrief voor donateurs.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

