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Ten  Geleide
Lieve leden,

Gefeliciteerd! Het koninkrijk der Ne-

derlanden is jarig. Dit jaar worden 

‘we’ maarliefst 200 jaar oud. Daar 

komt nog bij dat koningin Beatrix 

gaat aftreden en we dus, voor het eerst 

in 123 jaar een koning krijgen. Prins 

Willem-Alexander, ook wel prins pils 

genoemd in de volksmond, krijgt van 

zijn moeder het bestuur van Neder-

land in handen (formeel gezien dan). 

Dat is nog betrekkelijk vroeg in ver-

gelijking met die arme prins Charles, 

die straks al bejaard is voor hij koning 

wordt. 

In  deze  editie  van  het  Pamflet  lezen  jul-

lie van alles en nog wat over 200 jaar 

Nederland. Wij presenteren jullie een 

korte geschiedenis en een overzicht 

van alle festiviteiten. En heel sociolo-

gisch, jawel, is het doel van de viering 

het bevorderen van de sociale cohesie 

in ons land. Iedereen kent misschien 

nog wel de slogan ‘geen woning, geen 

kroning’ uit de tijd dat prinses Beatrix 

werd gekroond tot koningin. Anno 

2013 hebben we onze eigen protesten. 

‘weg met de monarchie, het is 2013’. 

Wil je daar meer over weten? Lees dan 

snel verder!

Verder hebben we nog een aantal co-

lumns in de aanbieding, presenteren 

de beide studiereiscommissies zich-

zelf en hun fantastische reizen, zijn er 

een aantal leden die jullie graag iets 

vertellen over hun ervaring in het bui-

tenland en – jawel – beantwoorden 

wij jullie ingezonden vragen.

Tot slot wil ik graag van de gelegen-

heid gebruik maken om iedereen uit 

te nodigen een stukje te schrijven voor 

de 3e of 4e editie. Heb je interesse? 

Stuur  een  mailtje  naar  pamflet@uso-

cia.nl

Rest mij nog iedereen heel veel lees-

plezier te wensen!

Namens de redactiecommissie,

Karlijn Soppe
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Vrz r
Lieve leden,

Toen ik niet langer dan 1 meter 59 

bleek te worden heeft mijn moeder me 

niet op de pijnbank gelegd, maar zei 

me dat ik goed ben zoals ik ben. Of dat 

waar is weet ik niet, want ze besloot 

wel er geen tweede van te maken. Dat 

deden  we  met  dit  pamflet  wel.  En  met  

succes. Hij is niet veel dikker, breder 

of langer. Want langer is niet altijd 

beter. 

Dit jaar vieren we dat Nederland 200 

jaar lang een koninkrijk is. In 1813 

stonden wij namelijk aan de zijlijn te 

juichen hoe anderen Napoleon voor 

ons versloegen en wij weer zelfstandig 

konden worden. De twee daaropvol-

gende eeuwen hebben alle Naaktge-

borens en Poepjes zich fervent voort-

geplant. 

Tweehonderd jaar is een lange tijd. En 

wat is er van ons geworden? Inmiddels 

kunnen we yakitori en sashimi bestel-

len van achter ons bureau, penissen 

vergroten, je maag leeg laten pompen 

en onszelf net iets bruiner of slanker 

maken in photoshop dan dat we ei-

genlijk zijn. Van slaven uit Afrika naar 

Poolse gastarbeiders, alle zeventien 

miljoen handjes in de lucht! Gelukkig 

hebben we nu wel iets om echt trots 

op  te  zijn.  Namelijk:  dit  pamflet.

 

Jullie kleine voorzitter,

Lydia Stulen
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Raoul Wanrooij

Waarom valt kerst elk jaar op dezelf-

de datum, terwijl bijvoorbeeld Pasen 

altijd op een zondag en een maandag 

valt? Hoe wordt bepaald wanneer 

Pasen valt (en bijvoorbeeld Hemel-

vaart en Pinksteren)?

Kerstmis vindt zijn oorsprong in ver-

scheidene zonnegod vereringen die tot 

dan toe altijd op 25 december plaats 

vonden. In de vierde eeuw zorgden 

keizer Constantijn de Grote en ver-

scheidene bisschoppen uit de vroege 

kerk ervoor dat Jezus Christus, waar 

vaak naar wordt verwezen als Licht 

van de Wereld, op deze datum ver-

eerd zou worden. Niet geheel toevallig 

vonden deze vieringen van het licht 

eind december plaats, want na 22 de-

cember is het gedaan met de duister-

nis en neemt het aantal lichturen per 

dag weer toe. Het licht dat weer in de 

wereld komt houdt dus een mooie pa-

rallel met de geboorte van onze Chris-

telijk verlosser. 

Pasen was echter oorspronkelijk ge-

koppeld aan het joodse Pesach, de vie-

ring van de lente. In het jaar 325 werd 

dit los gekoppeld en bepaalde het con-

cilie van Nicea dat Pasen gevierd zou 

worden op de eerste zondag na de eer-

ste volle maan in de lente. Hierdoor 

valt het altijd in de periode tussen 22 

maart en 25 april. Hemelvaartsdag 

valt immer 40 en Pinksteren 50 dagen 

na Pasen. 

Ingezonden
Prangende   vraag?   Ondraaglijk   dilemma?  De   redactie   van   het   Pamflet   helpt!  

Stuur  je  vraag  naar  pamflet@usocia.nl
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Joost Strijtveen

Wie is de uitvinder van de badeend?

De uitvinding van de badeend heeft 

natuurlijk alles te maken met de op-

komst van synthetisch rubber, het-

geen in 1879 voor het eerst gepro-

duceerd werd. Al gauw komt het zo 

geliefde rubber eendje op de markt, 

maar wie precies het badeendje heeft 

uitgevonden is een raadsel. Op inter-

net duiken verschillende namen op en 

in de geschiedenis zijn er meerderen 

die de uitvinding geclaimd hebben. 

Een naam die wel verdacht vaak op-

duikt is Bryn Schaffers. Naar verluidt 

zou zij om verveling in bad tegen te 

gaan, de badeend bedacht hebben. 

Mooi feitje: Het grootste rubber eendje 

werd gemaakt door een Nederlander! 

De kunstenaar Florentijn 

Hofman maakte deze ba-

deend van een goede 26 

meter hoog.

Koning  
Gorilla  
en  
prins  pils
DOOR  JOHAN  VAN  ERP

Op 28 januari maakte koningin 

Beatrix bekend af te zullen treden en 

haar functie door te zullen geven aan 

zoonlief Willem-Alexander. Na 33 jaar 

als Nederlands bekendste lintjesknip-

per over de globe te hebben getrokken 

vond ze het nu wel welletjes en trekt 

ze zich terug in haar paleis Huis ten 

Bosch. Dat de troonopvolging logi-

scherwijs het oudste kind betreft le-

verde niet altijd zo’n eenvoudige situ-

atie als deze.

Koning Willem III, ook bekend als ko-

ning Gorilla, hield er een ietwat ander 

leven op na als Beatrix. Hoewel ook 

Beatrix in den beginne nog niet be-
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paald overtuigd was van haar toekom-

stige functie, was Willem III faliekant 

tegen zijn constitutionele rol. Tot de 

dood van zijn vader woonde hij ook 

in Engeland, alwaar hij een losbon-

dig leventje leidde. Behalve over zijn 

vaderland, was hij ook niet bepaald te 

spreken over zijn gezin. Zijn eerste hu-

welijk was met zijn 

eigen nicht, Sophie 

van Württemberg, 

alwaar hij drie zo-

nen bij kreeg. De 

verstandhoudingen waren echter zo 

scheef, dat de troonopvolging in ge-

vaar zou komen.

De eerste zoon, Wiwill, leidde even-

als zijn vader een losbondig leventje. 

Er ontstond ruzie over de keuze voor 

zijn vrouw, wat leidde tot een zelfge-

kozen ballingschap. Wiwill vertrok 

met zijn vertrok naar Parijs en stortte 

zich in het leven van seks, drugs en 

het nachtleven. Een jaar later stierf 

hij aan tyfus in combinatie met nier-

problemen, door de grote hoeveelheid 

drank. De tweede zoon, Maurits, stierf 

al op zesjarige leeftijd. Na een hersen-

vliesontsteking werden de ouders het 

maar niet eens over de te raadplegen 

artsen, waarna Maurits na een gebrek 

aan hulp overleed. Van de derde zoon, 

Alexander, moest Willem III niets 

hebben. Hij zou sociaal niet vaardig 

genoeg zijn en Willem III verklaart 

hem dan ook voor gek. Toen Alexan-

der op 32-jarige leeftijd ongehuwd en 

kinderloos overleed weigerde Willem 

III zijn vakantie af te breken voor zijn 

begrafenis. 

Op dat moment is 

Willem III inmid-

dels getrouwd met 

zijn tweede vrouw, Emma. Bij Emma, 

die 41 jaar jonger was, verwekt hij zijn 

vierde kind, Wilhelmina. Hiermee 

was de toekomst van ons koningshuis 

gewaarborgd, alwaar we dit jaar het 

200-jarige bestaan van zullen vie-

ren. En hoe kun je een feest als deze 

beter inluiden door de zogenoemde 

prins Pils te doen kronen tot koning 

Pintenman? Een beter moment had 

Beatrix niet kunnen bedenken. Met 

deze kennis van het losbandige leven 

van zijn betovergrootvader vind ik dat 

we tijdens zijn inhuldiging best wat 

denigrerend mogen zijn. Er is dan ook 

geen toepasselijkere mededeling voor 

onze aanstaande koning, dan het vol-

gende citaat van Hans Teeuwen: “Hé 

Majesteit, ga eens bier halen!”.

“Tijdens  zijn  inhuldig-
ing  mogen  we  best  wat  

denigrerend  zijn”
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DOOR  HANS  BIEZENAAR

Jawel, het Koninkrijk der Nederlanden is jarig. In 2013 heeft ons 

land namelijk haar 200e verjaardag mogen inluiden. Deze verjaar-

dag gaat maar liefst twee jaar lang worden gevierd en duurt daar-

mee dus tot en met het einde van 2015. Waarom nou weer zo lang 

zult u denken.  Dat komt omdat de geboorte van het koninkrijk ook 

ongeveer twee jaar in beslag nam. Van 1813 tot en met 1815 werd 

namelijk het belangrijkste fundament gelegd voor het land zoals we 

dat nu nog steeds kennen. Grondwet, haringhappen, Eerste Kamer, 

Tweede Kamer en carnaval. Omdat de monarchiesympathiserende 

redactie hier net als alle sociologen in Nederland zoveel waarde aan 

hecht, had de redactie dan ook weinig tijd nodig om het nieuwe the-

ma  van  de  komende  editie  van  het  pamflet  te  verzinnen.  
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Korte geschiedenis

Omdat menig socioloog op de middel-

bare school het pretpakket cultuur en 

maatschappij heeft gevolgd en dus ge-

schiedenis in het vakkenpakket had, 

zal een groot deel van de lezers al alles 

weten over de vaderlandse geschiede-

nis. Echter voor degene die nog niet 

alles weten over onze vaderlandse ge-

schiedenis volgt hier een korte samen-

vatting van hoe Nederland geworden 

is tot wat het nu is: 

Eind 1813, Napoleon, de kleine leider 

waarvan onlangs is gebleken dat hij 

toch best lang was (van Erp, 2013), 

werd verslagen. Nederland maakte 

zich los van het Franse keizerrijk. 

Prins van Oranje Willem Frederik van 

Oranje-Nassau werd de nieuwe vorst. 

Aanvankelijk hoorde hierbij nog niet 

de Zuidelijke Nederlanden maar die 

kwamen er snel bij in 1814 om zich 

vervolgens weer in 1830 af te splitsen 

van het Koninkrijk en door te gaan on-

der de nieuwe naam België. Daarnaast 

was  Limburg  nog  lange  tijd  geen  offi-

ciële provincie van Nederland want 

het was tevens een onderdeel van het 

Hertogdom binnen de Duitse bond. 

Maar in 1867 toen de Duitse bond 

werd opgeheven kwam hieraan een 

einde en sindsdien hoort Limburg ook 

gewoon tot het Koninkrijk der Neder-

landen.

Ook hadden we nog steeds veel ko-

loniën zoals Nederlands-Indië, Su-

riname, Curaçao en kleine delen van 

West-Afrika.  Echter raakte we Indo-

nesië alweer een tijdje terug kwijt om-

dat de Verenigde Naties dat zo graag 

wilden. Later werden ook alle andere 
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koloniën meer en meer verzelfstan-

digd totdat er weinig meer overbleef 

en daarmee zijn we weer in het heden 

beland. 

Waarom vieren we het?

Waarom vieren we het 200jarige be-

staan van de monarchie? Of anders 

gezegd, wat is het praktisch nut er-

van? Volgens het Nationaal Comité is 

deze viering belangrijk omdat het wel 

allemaal zo vanzelfsprekend lijkt wat 

we in 200 jaar met ze allen hebben 

opgebouwd, maar dat is het helemaal 

niet! Daarnaast vergroot door de vie-

ring van de gemeenschappelijke ge-

schiedenis de cohesie binnen het land 

natuurlijk enorm en sociologen weten 

uiteraard als geen ander dat een ho-

gere cohesie binnen een land altijd 

fijn  is.  

Hoe gaan we het vieren?

Allereerst heeft het Nationaal Comité 

vijf verworvenheden vastgesteld die 

centraal zullen staan bij de twee jaar 

durende viering. Dit zijn: persoonlij-

ke rechten en vrijheden, bestuurlijke 

stabiliteit in een moderne rechtsstaat, 

internationale oriëntatie, ruimte voor 

actief burgerschap en eenheid in ver-

scheidenheid. Als deze termen nog 

niet helemaal duidelijk zijn en zou 

je er graag wat meer over willen we-

ten, surf dan even naar de website 

www.200jaarkoninkrijk.nl want daar 

wordt elke verworvenheid mooi uitge-

legd. 

De activiteiten die van 2013 tot en met 

2015 zullen worden georganiseerd ter 

viering van 200 jaar Nederland zul-

len allemaal geënt zijn op deze ver-
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worvenheden en kunnen grofweg in 

drie categorieën worden ingedeeld te 

weten: nationale evenementen (geor-

ganiseerd door het Nationaal Comité) 

instellingen & organisaties (zoals de 

eerste en tweede kamer) en tot slot 

verenigingen & inwoners (initiatieven 

vanuit de bevolking zelf). De activitei-

ten lopen uiteen van spannende ac-

tiviteiten, zoals de koetsenoptocht in 

Slochteren, tot educatieve activiteiten 

als bijvoorbeeld een expositie in Soest 

(op steenworp afstand van Utrecht). 

En zoals net ook allicht is duidelijk 

geworden kun je zelf ook activiteiten 

organiseren! Dus mocht je een prach-

tidee hebben over hoe we het 200 jaar 

bestaan van de republiek kunnen vie-

ren, ga dan naar de site en contacteer 

het Nationaal Comité. Garantie op 

subsidie want dit comité heeft maar 

liefst 2 miljoen euro ontvangen van de 

overheid. Ook voor meer informatie 

over de activiteiten of mogelijk over-

gebleven vragen kun je naar de web-

site www.200jaarkoninkrijk.nl gaan. 

Mij   rest   jullie   allemaal   een   fijne   vie-

ring van 200 jaar Nederland te wen-

sen. Opdat jullie velerlei activiteiten 

mogen bezoeken. Leve de monarchie!
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Trots  op  Nederland
DOOR  EMMA  CUPERUS

Al 20 jaar mag ik mijzelf Nederlands burger noemen. De tijd gaat 

snel als je het naar je zin hebt en de tijd vliegt voorbij als je nog een 

hoop moet leren in de tentamenweek. Mensen lijken soms te ver-

geten dat er al zoveel tijd voorbij is gegaan. Op de Uithof stonden 

200 jaar geleden nog boerderijen, van bus 12 hadden ze nog nooit 

gehoord en ov-kaarten waren nog niet mainstream. 

Wat is Nederland? Wanneer ben je een ‘typische Nederlander’? En wat geeft 

dat oer-Hollandse nostalgische gevoel dat in ons allemaal schuilt? Begrijp me 

niet verkeerd, ik wil deze enkele vierkante centimeters papier niet bevuilen 

aan het gedachtegoed van de PVV. Nee, liever benut ik deze ruimte aan zaken 
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als je schoen zetten, Koninginnedag 

(Koningsdag?) en het weer waar elke 

Nederlander graag zijn mening over 

geeft. 

Ik kan niet zeggen dat ik altijd trots 

ben om Nederlander te zijn. Als ho-

mo’s worden weg-

gepest uit Utrecht 

en Geert Wilders 

en zijn gevolg kla-

gen om elke mos-

kee die wordt gebouwd schaam ik me 

zelfs. Maar toch, soms krijg ik ineens 

zo’n warm gevoel van binnen. Een pa-

triottische gloed verspreidt zich door 

mijn lichaam en even ben ik trots op 

mijn vaderland en al zijn inwoners. 

Neem nou de intocht van Sinterklaas. 

Het is toch een prachtig iets, dat men-

sen al meer dan honderd jaar elk jaar 

drie weken lang de schijn ophouden 

dat er een lieve oude man op z’n paard 

cadeaus aan zoete kinderen geeft? Dat 

ieder jaar duizenden ouders hun ze-

nuwachtige kinderen meenemen naar 

de plek waar Sint aankomt, in de auto 

op weg Sinterklaasliedjes aanzetten 

om in de stemming te komen, en dat 

mama ze gerust stelt dat ze vanavond 

echt wel iets in hun schoen krijgen? Ik 

vind het mooi om te zien hoe heel Ne-

derland is versierd met zwarte pieten 

plaatjes en mijtertjes. Het geeft een 

gevoel van saamhorigheid.

Datzelfde gevoel heb ik op Koningin-

nedag en tijdens het WK: iedereen 

oranje, sociale co-

hesie waar wij so-

ciologen enkel over 

droomden en ieder-

een is je vriend. Hoe-

wel ik een hekel heb aan voetbal en 

oranje de lelijkste kleur ooit vind kijk 

ik er altijd naar uit.

Deze massale evenementen waar ie-

dereen vrolijk is geven me een trots 

gevoel. 

Maar het allertrotst op Nederland voel 

ik me wanneer iemand in de bus op-

staat voor een bejaarde. Kijk, we zijn 

niet allemaal zeikerds, denk ik dan. 

Eat your heart out Geertje.

“soms krijg ik ineens 
zo’n warm gevoel 

van binnen”



15
200  jaar  koninkrijk

Usocia is op zoek naar een nieuw bestuur voor
collegejaar 2013-2014

Interesse?
Kijk voor alle info op usocia.nl/bestuurgezocht
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Kort  Nieuws
Amalia   direct   benoemd  
tot  Prinses  Malibu-‐cola

Simultaan aan de bekendmaking dat 

kroonprins Willem-Alexander nog dit 

jaar gekroond zal worden tot koning, 

schuift de functie van troonopvolger 

voor de komende generatie door naar 

Amalia. In de studententijd werd Wil-

lem-Alexander door zijn gulzigheid in 

biertjes drinken benoemd tot prins 

Pils, hetgeen direct in het verkeerde 

keelgat schoot bij Beatrix. Nu blijkt 

dat dochterlief Amalia er ook pap van 

lust, eveneens gemixt met 

een   flinke   portie   alco-

hol. Hoewel nog erg jong 

voor nachtelijke escapa-

des blijkt dat ze zich op 

schoolfeestjes graag vol 

laat   gieten   met   flinke  

hoeveelheden Malibu-

cola. Dit omdat, volgens 

ingewijden: ‘Breezers 

meer een drankje voor 

het plebs zou zijn’.

Beatrix   mogelijk   nieuwe  
docent  Sociologie

Sinds koningin Beatrix afstand heeft 

gedaan van haar functie, probeert de 

faculteit haar vast te leggen aan de 

universiteit. Beatrix, die onder andere 

sociologie heeft gestudeerd, zou een 

welkome aanvulling zijn in het nu al 

sterke docententeam. De faculteit pro-

beert haar al enige tijd voor de func-

tie te strikken, maar Beatrix blijft het 

lijntje maar doorknippen. Volgens de 

RVD zit Beatrix momenteel in een af-

kickfase, maar 

ziet ze het in 

feite wel de-

gelijk als een 

kroon op haar 

carrière. 
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Mozambique  wenst  nieuwe  koning  veel  succes

Hoewel de bouw van het landgoed van Willem-Alexander en Maxima veel stof 

deed opwaaien in het droge gebied in Mozambique, deed het eveneens stof op-

waaien in de Nederlandse opinie. Uiteindelijk deed het echtpaar onder druk 

vanuit Nederland afstand van het kekke optrekje. Ondanks dit incident, wenst 

de president van Mozambique onze nieuwe koning veel succes: “Sisi kupata ba-

hati mbaya sana kuwa Beatrix quits, lakini anataka Willem-Alexander ya baha-

ti. Uwezekano kwamba Maxima katika Playboy itaonekana kama hii kwa bahati 

mbaya kutengwa”. Wat de president precies duidelijk wil maken met Maxima 

en Playboy moet nog worden vertaald, maar vermoedelijk zijn Mozambique en 

de (mannelijke) Nederlandse opinie het op dit punt samen wel eens.

facebook.com/usociapamflet

Het  Pamflet  hee   uiteraard  ook  een  facebookpagina. 
Voor  alle  sociologische  zin  en  onzin  van  alledag.  Schrijf  als  eerste  de  tekst  

“Het  Pamflet  lees  ik  het  liefst  in  bed” 
op  de  facebookpagina  en  win  een  

gra s  middagje  bouncen met Usocia op 2 mei
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Ik stond net weer eens stoer multicul-

tureel te doen bij onze lokale Turkse 

bakker. Want zo doe je dat tegenwoor-

dig. Je loopt er – volledig autochtoon, 

misschien één vierde Duits – naar bin-

nen en doet alsof het allemaal de nor-

maalste zaak van de wereld is. Want 

jij doet universiteit, jij weet wel beter 

dan de PVV-achterban. Je volgt zelfs 

een vak over migranten en schrijft je 

scriptie er over, zo begaan ben je met 

het onderwerp. Of je kunt pinnen? 

Daar verraad je jezelf. Nee.

“en uit dat gat – daar werden wij 

geboren; kevin, ramsey, dunya, 

dagmar, roman en charity; als bij 

toverslag kwamen wij tevoorschijn; 

bungeejumpend, met oranje op-

blaashamers; gillend en krijsend en 

antidepressief; of zwijgend voor een 

breezer gegangbangd; welkom in ne-

derland vakantieland”

De jongen voor mij in de rij, met 

blond haar en blauwe ogen, moet van 

zijn moeder een Turks brood halen 

en vraagt aan de bakker wat dat dan 

is, want het is toch allemaal Turks 

brood? Na een fase van plaatsvervan-

gende schaamte besluit ik dat daar ei-

genlijk wel wat in zit. 

Ik ben helemaal voor multicultura-

liteit, zeker als het zoveel vermaak 

oplevert. Tussen neus en lippen door 

laat je bij je vrienden vallen dat je van-

DOOR  LYDIA  STULEN

De  mul culturele  maatschappij,  dat  ben  jij
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morgen bij de Turkse bakker stond. 

Hebben jullie dat niet, hoofddoekjes 

in je buurt? Wij wel, stakker.

“ja dat krijg je er-

van, dit volk houdt 

men over; wan-

neer je de schuld 

uit ons lijf ramt; we vullen de holte 

met glimmende leegte; tussen psal-

menzangers en pillenslikkers; tussen 

het goud en het blingbling; vond ik 

een land dat werd opgeheven”

Nederlands brood, dat weet ik wel. 

Dat is wel degelijk anders dan Frans 

of Chinees brood. Bovendien nemen 

we het te pas en te onpas mee, in klef-

fe zakjes, naar een debiele variëteit 

aan gelegenheden. Maar Nederlands, 

wat is dat dan? Tulpen komen uit Tur-

kije, daar gaat al iets fout. De rest van 

de aan ons door het buitenland toege-

kende kenmerken ontkennen we maar 

al te graag. Onze gemeenschappelijke 

taal wellicht? Helaas lachen oost en 

west elkaar uit om elkanders accent 

en hebben we daar ergens in het noor-

den een provincie die hun dialect al 

jaren tot onafhankelijke taal wil bom-

barderen.  Onze verzorgingsstaat dan! 

Uniek, maar aan de andere kant van 

het politieke spec-

trum ook wel de 

sociale hangmat 

genoemd. Toch is 

de werkloosheid is Nederland de op 

één na laagste van Europa. Iets om 

trots op te zijn. Maar links zijn we ook 

niet, het liefst wisselen we in minder 

dan een kabinetsperiode van vier jaar 

van politieke voorkeur.  

“dit land is de wraak van de voorva-

deren; als een beeldenstorm razen zij 

in ons voort; maar het bestaat – zoals 

ook het verband; tussen kinderstring 

en boerka bestaat; tussen karnemelk 

en comazuipen: hol en bol; schuiven 

wij onze eeuwen ineen”

Mensen schijnen volgens onze maat-

staven maar matig te integreren in 

onze maatschappij. Hoe verwonder-

lijk: ons volk heeft geen maatstaf. De 

nietsvermoedende immigrant heeft 

De  mul culturele  maatschappij,  dat  ben  jij

“Ik  ben  helemaal  voor  
mul culturaliteit”
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de keuze uit een verscheidenheid aan 

mogelijkheden. Bezuinigen op sinter-

klaascadeautjes, het leasen van een 

50 inch plasma TV. Een rollende Rot-

terdamse ‘r’, stamppot met een kuil-

tje voor de jus. Borrelen bij de drugs 

dealende buurman, niet computeren 

op zondag. 

“elkaar opheffen is onze kracht; wij 

streven van nature naar leegte; zoals 

een cycloop naar diepte snakt”

Een verhaal zonder conclusie en even-

min samen te vatten als onze nationa-

liteit. 

Met dank aan met Ramsey Nasr. Onze 

Dichter des Vaderlands, ironisch ge-

noeg.

met fragmenten uit Ramsey Nasr – Ik 

wou dat ik twee burgers was (dan kon 

ik samenleven)

In aanloop naar de Nationale Viering van 
de Bevrijding op 5 mei 2013 in Utrecht 
organiseren het Nationaal Comité 4 en 5 
mei, de afdeling Sociologie van de Uni-
versiteit Utrecht en het Algemeen Dag-
blad/Utrechts Nieuwsblad een essaywed-
strijd over het jaarthema: ‘Vrijheid spreek 
je af’. Met de wedstrijd worden alle jon-
geren van 18 tot en met 25 jaar uitgedaagd 
om hun visie op vrijheid te geven. Het 
beste essay zal worden gepubliceerd in 
het Algemeen Dagblad/Utrechts Nieu-
wsblad. Daarnaast wint de schrijver van 
het beste essay 500 euro. Voor de win-
naar wordt tevens een plaats op de eerste 
rij gereserveerd voor het slotdebat van 
de Vrijheidscolleges (www.forum.nl/vri-
jheidscolleges) dat plaats vindt op 5 mei 

Nieuws        uit  de  vakgroep
Essaywedstrijd  
sociologie  /  
Na onaal  
Comite  4  en  5  
mei
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op het Bevrijdingsfestival Utrecht. Hi-
eraan zullen schrijver Abelkader Benali, 
journalist Kustaw Bessems en hoogleraar 
Barbara Oomen deelnemen. 
 
Wat betekent het maken van afspraken 
over vrijheid voor de jongere generatie en 
in welke mate zijn zij hierin geïnspireerd 
door oudere generaties? Op 5 mei vieren 
we de afspraak die de Tweede Werel-
doorlog beëindigde en die de vrijheid in 
Nederland inluidde. Voormalige vijanden 
die vrede met elkaar sluiten leggen hun 
afspraken vast. Verdragen bezegelen deze 
afspraken. De EU en de NAVO zijn mid-
dels een verdrag opgericht. Vrede werd in 
het verleden bekrachtigd met verdragen, 
zoals de Vrede van Utrecht of het Akkoord 
van Potsdam. En ook nu is dit nog zo. 
Verdragen kunnen groeien, ze zijn niet 
onveranderlijk. Voorkeuren en omstan-
digheden kunnen wijzigen. Partijen wil-
len er misschien onderuit, of het verdrag 
wordt ingehaald door de actualiteit. Nieu-
we betrokkenen dienen zich aan. Passen 
bestaande verdragen nog bij de nieuwe 
tijd? Wat is jouw visie op verdragen van 
vrijheid? 

Nieuws        uit  de  vakgroep

Tanja van der Lippe, hoogleraar so-

ciologie, is benoemd tot lid van de 

Koninklijke Hollandsche Maatschap-

pij der Wetenschappen (KHMW). 

Van der Lippe is verheugd met haar 

lidmaatschap: “Natuurlijk ben ik zeer 

vereerd met de benoeming.”

De KHMW is het oudste ‘Geleerde 

Genootschap’ in Nederland en heeft 

zich ten doel gesteld de wetenschap te 

bevorderen en bruggen te slaan tus-

sen wetenschap en samenleving. De 

Maatschappij doet dit door het uit-

schrijven van prijsvragen, het bekro-

nen van wetenschappelijke prestaties 

en het organiseren van lezingen en 

wetenschappelijke conferenties. De 

KHMW telt in totaal 350 wetenschap-

pelijke leden. 

Tanja  van  der  
Lippe  benoemd  
tot  lid  van  
KHMW
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Nou weet iedereen bij Usocia die mij 

enigszins kent dat ik een grote passie 

voor American Football heb, en dat is 

ook de reden dat voor the University 

van Oklahoma heb gekozen. Want in 

een staat waar de religie met de groot-

ste aanhang American Football is, kon 

ik natuurlijk niet ontbreken! 

Stel je voor: het is donderdagmid-

dag en zaterdag spelen de Sooners 

(het universiteitsteam), overal in de 

omgeving rijden campers alsof het 

zomervakantie is geworden en alle 

Nederlanders naar warmere landen 

verkassen, en de parkeerplaats naast 

‘Tailgaten’  in  Oklahoma

DOOR  JOB  HILBERS

In mijn semester abroad bevond ik me in Norman, Oklahoma a.k.a. 

the middle of nowhere in de zogenaamde “bible belt” in de VS. Stel je 

een staat voor die net zo plat is als Nederland, waar het in de zomer 

gemiddeld 36 graden is en het voelt alsof je constant voor een fohn 

staat, het in de winter van 17 graden naar -1 wordt binnen een dag, 

en waar iedereen zo religieus is als de pest. Maar heerlijk dat was 

het zeker!

Grensverleggend
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je apartementencomplex dat ongeveer 

zo groot is als de hele Uithof stroomt 

langzaam vol. 

Zaterdagmorgen: je komt uit je bed, 

trekt je OU Sooners shirt aan en ver-

kast naar buiten. Daar rondom het 

stadion (waar trouwens meer dan 

80.000 man in past) zijn families on-

der het genot van een barbeque en een 

aantal biertjes aan het “tailgaten”. Ze 

maken zich klaar voor de wedstrijd! 

Satelietschotels en hd tv’s worden 

meegezeuld en naast de barbeque ge-

installeerd, stoelen worden klaarge-

zet, en iedereen kijkt met verlangen 

uit naar de wedstrijd. 

Met   al   een   flink   aantal   biertjes   ach-

ter de kiezen verplaats je je dan maar 

naar het stadion met een ticket van 

zo’n 350 dollar om DE wedstrijd van 

het seizoen te kijken. Eerst wordt er 

een gigantische Amerikaanse vlag het 

veld op gedragen, waarna onder het 

gezang van het volkslied even drie 

straaljagers over komen vliegen. 

Onder luid gejoel en gezang, alsof 

het een biercantus betreft, maken 

de cheerleaders het publiek klaar, 

waarna de wedstrijd begint. Prach-

tige plays en drives worden opgezet, 

touchdowns vliegen je om de oren, en 

willekeurige  fans  high-fiven  elkaar.  

Na de wedstrijd verkast iedereen naar 

Campus Corner of huisfeesten om 

daar de overwinning te vieren of het 

verlies weg te drinken. De volgende 

ochtend wordt je wakker met een gi-

gantische kater, maar je hebt nog zo-

veel adrenaline dat het niet uitmaakt 

hoe erg die koppijn is. Een typisch 

weekend in Norman, Oklahoma.
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Ik heb stage gelopen als adminis-

tratief- en onderzoeksmedewerker 

bij the International Center for Con-

ciliation, een NGO die zich inzet in 

conflictgebieden.   Door   middel   van  

historical conciliation heeft de organi-

satie het doel om langdurige vrede te 

creeren, het verleden, herinneringen 

en het voeren van dialoog zijn hierbij 

belangrijke aspecten. Het kantoor is 

gevestigd op de campus van Boston 

University. Hierdoor kon ik af en toe 

interessante lezingen meepakken 

(pluspunt: er was altijd gratis eten) en 

aansluiten bij studentenclubjes. In het 

Amerikaanse  bedrijfsleven   is   ‘flexibi-

liteit’  het  toverwoord,  geen  nine  to  five  

mentaliteit hier! ‘s Avonds of in het 

weekend iets afmaken is zeker geen 

uitzondering. Het is even wennen om 

elke dag naar kantoor te gaan, maar 

het is heel gaaf om mee te draaien in 

een bedrijf en praktisch bezig te zijn 

in plaats van alleen maar in de boeken 

Alles  behalve  ‘nine  to  
five’!
DOOR  MEREL  VAN  HERPEN

Grensverleggend

Afgelopen oktober vertrok ik voor mijn bachelorstage naar de Ame-

rikaanse stad Boston. Boston is de bakermat van de Amerikaanse 

Revolutie en vooral een hele gave (studenten)stad waar heel veel te 

zien en te doen is. Toen ik hier begin oktober aankwam waren de 

campagnes voor de presidentsverkiezingen in volle gang. Van bord-

jes in de tuin tot bumperstickers en buttons, iedereen laat zien op 

wie hij of zij gaat stemmen. Politiek leeft hier enorm, zelfs onder 

middelbare scholieren. Het gezin waarbij ik heb gewoond zijn fana-

tieke Obama aanhangers en alle debatten en mediaberichten wer-

den nauwlettend in de gaten gehouden.
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te zitten. Daarnaast is het verkennen 

van een nieuwe stad en nieuwe men-

sen leren kennen ook heel erg leuk. 

Amerikanen zijn erg open en vrien-

delijk. Een praatje maken in de metro 

met een wildvreemde is heel normaal 

en ook hartstikke gezellig. Zo ook ‘Big 

Joe’, de persoon die me het meest is 

bijgebleven. Op de vraag van mij of 

dit zijn bijnaam was moest hij hard 

lachen en zei hij dat ‘Europeanen toch 

altijd zo grappig zijn’.

Een van de leukste dingen die ik hier 

heb meegemaakt is het bijwonen van 

een basketbalwedstrijd van de Boston 

Celtics, wat een spektakel! Het stadion 

is enorm en het publiek is waanzinnig 

enthousiast. In de time-outs wordt het 

publiek  vermaakt  met  filmpjes  van  de  

spelers, wedstrijdjes, muziek en cheer-

leaders. Ook gaat er een camera door 

de zaal die de fan van de wedstrijd 

uitkiest. Mensen doen de gekste din-

gen als de camera op ze gericht is. De 

sfeer is super. Wat ook heel erg leuk 

was om mee te maken was het vieren 

van Thanksgiving. Alle clichés zijn 

waar: een rennende stressende moe-

der in de keuken, een vader die alleen 

maar in de weg loopt, een gigantische 

kalkoen, football spelen en kijken en 

natuurlijk veel te veel eten. 

Al met al kan ik iedereen een stage in 

het buitenland met volle overtuiging 

aanraden. Je leert veel, leert nieuwe 

mensen kennen en  maakt dingen mee 

die je nooit meer zult vergeten!
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Palmbomen, je kan niet met ze, en ei-

genlijk kan je ook niet zonder ze, zeker 

niet volgens de reizigers van de eerste 

studiereis, wellicht de 15e van Usocia, 

van het jaar 2012-2013. Palmbomen 

staan voor zon, vruchtbaarheid en 

gezelligheid. Een sfeerobject wel te 

verstaan. Want de zon heeft ons over-

goten in Portugal, waarbij iedereen in 

vesten en shirtjes zowel overdag als ’s 

avonds kon rondlopen, en dat in midje 

winter. Een zon die ons de allure van 

Lissabon en Porto deed ontdekken, 

een ware bron van 

inspiratie. Een reis 

waarin vriendschap-

pen zijn gegroeid, en 

zelfs vriendschap-

pen zijn ontstaan als 

kleine vruchtbare 

palmboompjes. En 

natuurlijk gezellig-

heid, want wat een 

reis was het weer. De een zal zeggen 

dat het geweldig was, de ander roept 

‘GOLDEN’ van de daken. En hoe één 

overdag zijn vertier vond in het rond-

hupsen door een kasteel, zo vond de 

ander dat door het berg op rennen na 

een gestrande go-car. En ’s avonds 

allen gezamen van het avondmalen 

genieten om vervolgens het brui-

sende nachtleven en immer gezellige 

Portugezen op te zoeken. Of dat nu 

was in een lokale toko of in een club, 

overal was gezelligheid. En hoe de één 

palmbomen zullen herkennen met het 

beeld van een wakende 

voorzitster, zo zal een ander deze her-

kennen als een vredig slaappartner op 

een veel te vroeg tijdstip. En hoewel 

het woord ‘palmboom’ bij menig be-

woner van dit koude kikkerlandje de 

wenkbrauwen zullen fronsen, palm-

bomen zullen voor de reizigers maar 

één ding betekenen: een golden week. 

Namens de commissie, yolo.

DOOR  KASPER  O’BRIEN  &  JOS  BEEUWKES

Studiereizen
1

Commissies  in  de  kijker
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DOOR  KASPER  O’BRIEN  &  JOS  BEEUWKES

Berlijn en Krakau. Als wij aan deze 

twee wereldsteden denken, worden 

we bevangen door een gepaste trots. 

Trots op het feit dat wij trachten een 

onvergetelijke reis neer te zetten naar 

deze twee boeiende 

steden. Dit is waar 

wij ons voor heb in-

geschreven! Rome, 

Moskou, Helsinki of 

Riga .. Geen enkele 

stad kon tippen aan 

de combinatie Ber-

lijn-Krakau! Onder de 

supervisie van Jaap 

Meijer, bewaker van de 

schatkist van Usocia, organiseren wij 

een geweldige reis. Het bedenken van 

de bestemmingen, het plannen van 

het vervoer, het zoeken van mogelijke 

activiteiten, het vinden van de goed-

koopste hostels: het klinkt prima! Ter-

wijl wij dit stuk schrijven hebben wij 

vergadering 12 achter de rug. Twaalf 

vergaderingen waar streng wordt 

vergaderd maar waar ook uiteraard 

ruimte is voor gezelligheid. Er wordt 

gelachen, gekibbeld, gefantaseerd en 

gedroomd over een week vol avontuur 

en vertier. Daarnaast is het deelnemen 

aan deze commissie op zich zelf al een 

hele ervaring. Het voorzitterschap, 

notuleren, begrotingen opstellen, ef-

fectief vergaderen, aan actiepunten 

voldoen, samenwerken: alle aspecten 

van een heuse organisatie passeren 

de revue bij de studiereiscommissie. 

Echter verloopt niet alles zonder slag 

of stoot. Positieve ontwikkelingen 

worden afgewisseld met negatieve 

ontwikkelingen waardoor de moed 

ons soms in de schoenen zakt. Toch 

laten we ons niet uit het veld slaan. 

Vol goede moed gaan we deze strub-

belingen te lijf. Wij zetten onze beste 

beentjes voor om alle ingeschreven le-

den een week vol inhoudelijke en cul-

turele activiteiten voor te schotelen, 

waarbij we het recreatieve aspect niet 

uit het oog zullen verliezen. De studie-

reiscommissie verbindt plezier en ge-

zelligheid met het realiseren van een 

mooie reis. Wij hebben het erg naar 

onze zin in de studiereiscommissie en 

hopen dat we ons plezier op jullie over 

kunnen brengen! Tot ziens in Berlijn 

en Krakau!

Studiereizen
2

Commissies  in  de  kijker
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Usocia  
agenda
12 april - familiedag

13-21 april - studiereis II

25 april - post-studiereis etentje

25 april - ledenborrel

26-27 april - batavierenrace

2 mei - bouncen

16 mei - symposium

23 mei - ledenborrel

  

Marijn, die ouwe zeikerd. De wereld 

is hem maar zelden goed gezind. 

Graag deelt hij een ergernis met de 

lezer   die   het   einde   van   het   Pamflet  

heeft bereikt. Gewoon om te herken-

nen, of om je op jouw beurt weer aan 

te ergeren.

Roltrappen. Handig zijn ze. Helpen je 

snel te komen waar je moet zijn. Bo-

ven. Of beneden natuurlijk. Maar wat 

is precies de functionaliteit van deze 

elektronische vriend? Vaak erger ik me 

wanneer ik op Amsterdam centraal of 

aan het einde van de tunnel naar bus 

12 me weer langs hordes mensen moet 

persen op weg naar een normale, stil-

staande trap. En masse kiest de rei-

ziger voor de bewegende variant om, 

eenmaal op een trede aangekomen, 

stil te staan en te wachten tot ze op 

de verdieping van hun bestemming 

zijn aangekomen. Nee, dan Engeland. 

Daar weet men deze 19e eeuwse uit-

vinding wel te gebruiken. De meesten 

lopen, links, en wil je echt niet lopen, 

dan kun je staan, rechts. Maar staan 

vinden ze maar niets die Engelsen: 

“Daar istie toch niet voor bedoeld!”.    

Gezeik
DOOR  MARIJN  KEIJZER



Oproep
Lijkt   je  het   leuk  om  mee  te  

werken   aan   de   volgende  

editie?  

Of   gewoon   een   eenmalige  

bijdrage  te  leveren?  

MeldMeld  je  aan  of  stuur  je  idee  

naar  pamflet@usocia.nl




