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Ten 
geleide

Inhoud

Lieve iedereen,

Nieuwe redactie, nieuw Pamflet. 
Maar wees niet bang, het vertrou-
wde concept is er nog steeds. 
Want vroeger was niet altijd beter 
en het nu is niet altijd slecht. 
Met glazen bollen zijn we terug 
gegaan in het verleden om onze 
generatie van nu, generatie (wh)y, 
te ontdekken. 

Waarom wie wat waar? Met 
docent en student hebben we 
hopelijk weer een leesbaar blad 
voor jullie deurmat gemaakt. Veel 
plezier ermee!

Liefs,
Celine
Voorzitter Redactie
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Usocia Agenda
15 maart :   Ledenborrel Maart
17 - 19 maart:  Ledenweekend
24 maart:   Familiedag
28 - 30 maart: Carrièreweek
 28  maart:  Masteravond
 29 maart:  Bedrijvenpresentaties
 30 maart:  Speeddaten met Alumni

5 april:  Info-avond Bestuur 
17 - 21 april:   Studietrip - Gdansk
25 april:  Ledenborrel April
28 - 30 april:  Batavierenrace

Voor meer informatie en data neem een kijkje op de 
Usocia website: www.usocia.nl
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Lieve leden,

De Spar heeft besloten om techno te blijven 
draaien en bus 12 weet nog steeds elke tien 
minuten te verschijnen en te verdwijnen, net 
zoals de koffiekaart. De bewaker Sjon heet 
nog steeds sporadisch mensen welkom als ze 
de draaideuren hebben verlaten, net zoals de 
tv op de kamer nog steeds sporadisch zijn 
kunsten mag vertonen. 

Toch was er zo hier en daar een glimp van 
verandering. Zo werd de altijd vrolijke en 
enthousiaste Stefan Soeparman genomineerd 
als beste docent van de Universiteit Utrecht, 
kregen we er een Usocia-stelletje bij, rees de 
opkomst op Ledenborrels af en toe de pan uit, 
raakten de douches bij het eerstejaarsweek-
end verstopt doordat er te veel mensen 
gingen skinny dippen, werden we zelfs 
bediend op het Gala, had bijna iedereen 
het idee dat er iemand overleed tijdens het 
Kroegcollege, waren er Workshops voor je 
carrière en arbeidsmarktoriëntatie te volgen 

en belandde er zelfs een lid in de gracht. 

Het is mooi om te zien dat er zo weinig 
verandert, maar toch zo veel gebeurt. Dat 
klinkt heel oninteressant, maar dat is het 
zeker niet. Elk jaar stormt er weer een 
nieuwe groep zoekende mensen binnen. 
Dat is een moment dat elk jaar weer, best 
spannend is. Het is een groep mensen die 
niet alleen op zoek is naar mogelijkheden om 
zich te ontwikkelen maar ook naar iets dat 
gepaard gaat met een kamer die rommelig 
is en met een koffiezetautomaat die erg de 
tijd neemt om een plastic bekertje te vullen 
met koffie. Kennelijk werkt dat zo, kennelijk 
is dat genoeg. Ik hoop dan ook dat ik Sjon 
nog vaak een goedemorgen kan wensen, de 
Spar nog vaak door kan shuffelen en dat de 
tv, ookal wordt hij bijna nooit gebruikt, nog 
een hele tijd kan blijven. 

Liefs,
Jesse Wijlhuizen
Namens het 22e Bestuur

Er is zo veel gebeurd, maar zo weinig veranderd
Vanuit het Bestuur
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Toen ik gevraagd werd om iets te schrijven 
over de gekkies maakte dit een vraag los waar 
je eigenlijk niet over nadenkt bij het kijken 
van zo’n video. Wat maakt dit fenomeen, 
de internetgekkies, nou zo ontzettend 
grappig. Compilatie na compilatie halen 
miljoenen views binnen op verschillende 
platformen. Korte fragmenten, vaak nog 
geen 10 seconden lang, blijven voor velen zo 
memorabel. 

Ik denk dat we naar een verklaring kunnen 
zoeken in de verschillende vormen van 
humor die door elkaar heen lopen in zo’n 
compilatie video. 

“Korte fragmenten, vaak 
nog geen 10 seconden 
lang, blijven voor velen 

zo memorabel.”
Neem bijvoorbeeld een van de oudste 
vormen van humor: het typetje. Je zou 
kunnen stellen dat de kijker de ‘gekkies’ als 
typetje beschouwen. Een figuur met sterke 
karaktereigenschappen die stereotypen of 

clichés bevestigen of al dan niet uitvergroten. 
Denk hierbij aan de talloze videos van de 
oerhollandse gabbercultuur. Wat is een 
stereotype wat men heeft over gabbers; lekker 
ongenuanceerd, niet vies zijn van geestver-
ruimende middelen, wellicht wat simpel, 
grote liefde voor de muziek, etc. etc.. Een van 
de bekendere fragmenten waarbij een van 
de heren luidkeels ‘Hardcore will never DIE’ 
in de microfoon schreeuwt om vervolgens 
even flink te gaan stampen bevestigt zo’n 
stereotype wat mensen van buitenaf hebben. 
Dit valt perfect in het typetje wat jij als kijker 
hebt van een gabber. Dat de meest uitbundi-
ge/excentrieke personen in de spotlight 
worden gezet en het stereotype wat de kijker 
had bevestigen in dit soort korte fragmenten 
is de kern. 

Of neem de uitspraken van onze kortgew-
iekte sambal kroketjes die een lekker dagje 
rondwaren op de huishoudbeurs. Deze 
huisvrouwen zorgen voor de mooiste 
verbale vormen van humor, zoals oneliners 
of grappige accenten/versprekingen. 
Uitspraken als: ‘Een broodje saté, komt dat 
op teevee?’ , ‘Gewoon patat mayonais.’ of 
‘Een raps, om koekjes of kaas te rapsen.’. 
De onvoorspelbaarheid, willekeur en 
de onbewustheid van fouten is wat deze 

Wat maakt huismoeders zó grappig?

DOOR BART KAMPERMAN

Ik zal mIjn geboortestad leIdschendam altIjd een warm hart toedragen, maar 
sInds Ik twee jaar geleden In ons mooIe stadsIe ben gaan wonen voel Ik me steeds 
meer Utrechter. Ik zoU haast dUrven stellen: 030 hè, beter als nUh-nUUUhl 70. 
Ik heb zelden gesprekken In vrIendschappelIjke krIngen waar er nIet zo nU en 
dan een mooIe onelIner UIt een gekkIe compIlatIe wordt gebrUIkt. als Ik Iemand 
‘beter’ hoor zeggen volg Ik het lIefst op met; neeeee beter hè. 

De humor achter internetgekkies
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opmerkingen zo grappig maakt. De 
mevrouw van ‘een raps’ illustreert goed 
wat versprekingen zo grappig maakt voor 
kijkers. De interviewer gaat het gesprek aan 
met dit kortpittig geflambeerde gambaatje 
en vraagt haar wat ze in haar handen heeft 
waarop mevrouw antwoord ‘een raps’. De 
interviewer wijst haar op haar fout en vraagt 
haar: ‘het is toch rasp?’ waarop ze stellig 
‘ja’ op antwoord. ‘Wat zei u dan’, vraagt de 
interviewer om te zien of ze haar fout heeft 
ingezien. De mevrouw lijkt het volledig te 
begrijpen door de vragen te weerkaatsen 
en ja te antwoorden op vragen of ze bewust 
is dat het ‘rasp’ is en niet ‘raps’. ‘Dat zei ik 
toch, raps’ is waar het fragment ten einde 
komt. Nog steeds onbewust van haar fout 
en de hilariteit die dit heeft verzorgd voor de 
kijker kan mevrouw nu wel lekker koekjes 
en kaas rapsen, jokes on you. 

“De onvoorspelbaar-
heid, willekeur en de 
onbewustheid van  de 
fouten is wat deze 
opmerkingen zo grappig 

maakt.”
Maar wellicht de meest prominente vorm 
van humor in deze gekkie compilaties is 
een mildere vorm van leedvermaak in de 
practical joke. De practical joke wordt 
gekenmerkt doordat men een grap uithaalt 
en iets doet waarbij iemand de slachtoffer rol 
inneemt. Men drijft een ander met opzet in 
een grappige situatie. 

Een goed voorbeeld – en mijn persoonlijke 
favoriet – van de practical joke in de gekkies 
compilatie is de Chinees-Nederlandse-han-
delsrelatie-gekkie. Deze mevrouw wordt op 
een beurs aangesproken door de interviewer 
met de vraag wat zij vindt van de handels-
relatie tussen China en Nederland. De 
journalist begrijpt dat dit een vraag is die 
onverwacht komt voor een nietsvermoe-
dende beursganger en gaat hierbij vanuit dat 
de mevrouw in kwestie zeer waarschijnlijk 
niet heel veel kennis heeft op gebied van 
economische vraagstukken. Deze simpele 
vraag heeft tot een van de meest ingenieuze, 
onsamenhangende monologen over 
normen en waarden van de armere Chinese 
bevolking geleid. 

Al met al denk ik dat de verscheidene vormen 
van humor, de kortheid, de contextloze aard 
van de fragmenten, onwetendheid van de 
‘gekkies’ en de absurditeit van hun uitspraken 
het fenomeen vormt tot een geheel van snel 
en non-complex vermaak voor menig mens. 
Vrijwel iedereen kan een vorm van humor 
terugvinden in deze compilaties en dat 
heeft er voor gezorgd dat deze doodgewone 
figuren (nouja, doodgewoon...) tot ware 
culthelden zijn ontpopt. 
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Viva Nostalgia
DOOR PAULINE DE JONG

volgens verschIllende wetenschappers, onder wIe van onze eIgen UnIversIteIt, 
Is nostalgIe Iets van alle generatIes. we IrrIteren ons als onze grootoUders 
zeggen “vroeger was alles beter”, maar blIjkbaar zeIden hUn oUders het en 
zeggen onze oUders en wIjzelf het ook. 

Wanneer ik de opdracht krijg om een ode 
aan ‘mijn vroeger’ te schrijven, moet ik 
diep graven. Vond ik het vroeger wel beter? 
Verlang ik bijvoorbeeld terug naar de tijd 
van de gulden? Nee, eigenlijk niet; ik heb de 
gulden nauwelijks bewust meegemaakt. Had 
ik vroeger wel meer contact met mijn buren? 
Nee, ook niet. Heb ik weemoed naar een tijd 
zonder smartphones en social media? Als ik 
ja zeg, zou ik eigenlijk ook een kwartier mijn 
smartphone moeten kunnen wegleggen - 
maar nee. De enige periodes waar ik soms 
naar terugverlang zijn periodes die ik zelf 
niet heb meegemaakt. Blijkbaar moet ik het 
toch ergens anders vandaan halen. 

“Vond ik het vroeger 
eigenlijk wel beter?”

 
Wanneer ik aan ‘mijn vroeger’ denk, denk 
ik niet per se aan een totaal andere tijd. 
Inderdaad, er zijn wat smartphones, tablets 
en nieuwe Nederlanders bijgekomen, maar 
ook deze dingen kan ik al bijna niet meer uit 
mijn leven wegdenken. Wanneer ik aan mijn 
kinderjaren denk, komen er dingen naar 
boven die mijn ouders bepaald niet kennen 
uit hún jeugdjaren. Zoals Diddl-blaadjes 

ruilen op het schoolplein en zelfs op heuse 
ruilbeurzen. Scoubidou’en. 

Als ik me namelijk 
iets herinner uit mijn 
kinderjaren is het wel 
dat ik me heerlijk vrij 
en onbezorgd voelde.”

Urenlang op MSN  zitten en twintig keer 
offline - online komen, zodat iedereen wist 
dat ze tegen je konden praten. En wat voor 
diepe gesprekken dáár dan weer uit voort 
kwamen: “Hé, hoe is het?” “Goed, mj?” 
“Goed.” “Mooi.” “Nwtv?” “Niet echt.” En wat 
dacht je van de legendarische afkortingen 
‘hvj’, ‘ntb’ en ‘wjnmk’? Hoeveel uren hebben 
we wel niet op Hyves gezeten, twijfelend 
over welke nieuwe profielfoto we zouden 
instellen? Het was immers alweer een week 
geleden dat we die veranderd hadden. En 
dan maar hopen op die reacties en respects 
(r+r is back trouwens).

Vergeet iTunes, vergeet Spotify; LimeWire 
was de shit. Voor het eerst kon ik elk 
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nummer dat ik leuk vond (ontzettend 
illegaal) downloaden, op een knots van een 
mp3-speler zetten en die dan vervolgens 
overal waar ik was afspelen. Mijn ouders 
konden voor het eerst even geen contact 
meer met met me maken.

Ook ZOOP hoort in dit rijtje thuis. Ineens 
wilde ik in een dierentuin werken, in 
bomen klimmen en met dieren kunnen 
praten. En toen ZOOP naar Afrika, Azië en 
Zuid-Amerika afreisde kreeg ik ook ineens 
de behoefte om Nederland te verlaten. En tot 
slot was er natuurlijk Totally Spies. Keer op 
keer was het weer vechten met mijn oudere 
zus om wie Clover mocht zijn. Mijn Jip & 
Janneke spiegeltje werd een compowder 
waarin ik het hologram van Jerry hoopte te 
vinden, om vervolgens onze ouders tijdens 
het boodschappen te bespioneren.

“(...) en we gewoon nog 
konden ruziemaken over 
wie er deze keer op het 
knopje van het stoplicht 

mocht drukken.”

Al schrijvend en terugkijkend op mijn 
kinderjaren valt het mij op dat voornamelijk 
zulke oppervlakkige dingen als televisieseries 
en ruilrages me zijn bijgebleven. Toch denk 

ik dat dit, wat op het eerste oog oppervlak-
kig lijkt, meer te betekenen heeft. Hetgeen 
al de dingen in het bovengenoemde rijtje 
gemeen hebben, is onbezorgdheid. Als ik me 
namelijk iets herinner uit mijn kinderjaren
is het wel dat ik me heerlijk vrij en onbezorgd 
voelde. 

Terugkomend op de stelling dat nostalgie 
iets van alle generaties is, denk ik dat de 
inhoud van “Vroeger was alles beter” vooral 
ligt in deze vrijheid en onbezorgdheid en 
niet zozeer in sociale en maatschappelijke 
veranderingen. Volgens mij draaien deze 
nostalgische gevoelens in de kern om het feit 
dat we vroeger nog zo weinig aan ons hoofd 
hadden, we ons nergens druk om hoefden te 
maken en we gewoon nog konden ruziemak-
en over wie er deze keer op het knopje van 
het stoplicht mocht drukken. 
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De straatvraag

Man en vrouw, 1939
Vrouw - “Ik ben best tevreden met het hele 
leven.”
Wat vond u het fijnste aan de tijd waarin u 
bent opgegroeid?
Vrouw - “In de verkeringstijd was alles nog 
prettig. Je kon veilig op straat lopen. Je had 
geen beroerdigheid.”
Dat mist u nu?
Vrouw - “Dat mis je ontzettend. Maar ook 
voor een heleboel jongelui. De vechtparti-
jen, steekpartijen die je hoort.”
Man - “Dat was een mooie tijd, we leven nu 
in een onzekere wereld. Het wordt er niet 
beter op. Wat aanslagen betreft.”
Dus aanslagen vindt u echt typerend voor de 
tijd van nu?
Man - “Ja, zeker. En voor de toekomst.”
Dat is dus iets wat u in uw tijd nog niet ervoer?
Man - “Nou, ik heb de Tweede Wereldoor-
log meegemaakt, maar niet in die mate dat 
het voor ons gevaarlijk was. Maar ik zie de 
toekomst voor de mensen nu, voor de jeugd, 
heel somber in.”
Vrouw - “Hele boel mensen durven niet eens 
meer hier naartoe of naar de stad.”
Dat is dan een gemis van deze tijd?
Vrouw - “Ja, omdat je te veel vervelendheid 
hoort hè.” 
Man - “En ze hadden nooit die president 
moeten kiezen hè, die Trump, in Amerika, 
die brengt alleen narigheid in deze wereld.”

“Het is absoluut 
makkelijker, maar ik 
denk niet dat het voor 
de kinderen leuker is.”

Vrouw, 2000
“Ik zou graag in de tijd van de rock-’n-roll 
leven.”
En hoe komt dat dan? Door de muziek, of 
misschien de kleding?
“Ja, omdat mensen toen nog altijd dansten, 
en zo. En de mooie jurken en rokken!”

Man, 1973
Is er een andere tijd waarin u liever geboren 
had willen worden?
“Nee, gouden tijd.”
Waarom vindt u dat?
“Ik denk dat het voor ons toch wel een 
stuk makkelijker was dan voor de jeugd 
van tegenwoordig. Ondanks dit allemaal, 
dat hadden wij natuurlijk niet. Maar echt 
kattenkwaad uithalen en zo. Tegenwoordig 
is het een pas verkeerd en ze staan alweer 
naast je.”
Dat vindt u jammer?
“Ja dat vind ik wel jammer op zich. Als ik 
zie wat onze kinderen moeten missen ten 

we hebben het natUUrlIjk nIet voor het kIezen als het gaat om wanneer we 
geboren worden. maar als we dIt wel zoUden hebben, In welke tIjd zoUden we 
dan geboren wIllen zIjn? zIjn we tevreden met de tIjd waarIn we zIjn opgegroe-
Id of jUIst nIet? en hoe verschIlt dIt tUssen verschIllende generatIes? daarom 
deze keer de straatvraag: “In welke tIjd had je eIgenlIjk geboren wIllen zIjn en 
waarom?”. 
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opzichte van ons.”
Een stukje vrijheid misschien?
“Ja, ik denk het ook wel. Alles weten. Als ik 
wil weten waar ze zijn, ik kijk één keer op 
mijn iPhone en ik heb ze. Het is absoluut 
makkelijker, maar ik denk niet dat het voor 
de kinderen leuker is.”

Man, 2002
“Ik had wel in 1970 geboren willen worden.”
En waarom?
“Omdat ik dan het millennium van 2000 
had meegemaakt.”
En zijn er dan ook specifiek dingen uit de 
jaren 70 die je had willen meemaken?
“Iets vrijer, minder technologie en zo. Dat 
denk ik.”

“Je had natuurli-
jk ook buren, maar die 
behandelde je eingelijk 

als familie.”
Man, 1946
“1946 vind ik prima.”
Waarom vindt u dat?
“Misschien was het toen nog allemaal 
iets minder gehaast en rustiger. Maar je 
idealiseert natuurlijk altijd je verleden hè.”
En als u het vergelijkt met nu, wat mist u dan 
echt in deze tijd?
“De saamhorigheid met elkaar, dat vind ik 
wel echt minder. Gehaaster en individueler, 
maar dat brengt de tijd mee, en daar doe ik 
zelf ook aan mee denk ik.”

Vrouw, 1963
“Ik ben wel tevreden met het jaar waarin ik 
geboren ben. Ik vond het een leuk jaar.”
Hoe zit dat met de tijd waarin u opgroeide?
“Dat vond ik een hele fijne tijd.”
Heeft u daar en specifieke reden voor?
“Mensen in die tijd waren meer gezamen-
lijk. Je had natuurlijk ook buren, maar die 
behandelde je eigenlijk als familie.”
En dat mist u nu een beetje?
“Ja, nu doet iedereen de voordeur op slot en 
mag je al blij zijn met een goedemorgen -of 
middag.”

Man, 1964
“Ik had het wel ontzettend interessant 
gevonden om aan het begin van de 20e eeuw 
geboren te zijn geworden.”
Heeft u daar een specifieke reden voor?
“Ja, toen was alles in opkomst, alles was nog 
heel goed te begrijpen. Met name de hele 
industriële revolutie vind ik beren interes-
sant, dus dat was voor mij de reden om dit 
antwoord te geven.”
Zijn er dingen die u “mist” uit die tijd?
“Nee, niet zozeer missen, maar alles is toen 
ontsproten, en dat leek me wel heel leuk om 
mee te kunnen maken.”

Vrouw, 2002
“Ik zou graag geboren willen zijn in de tijd 
waarin de Charleston nog in was. Volgens 
mij was dat rond de jaren ’20. Het leuke aan 
die tijd vind ik dat mensen zich toen nog 
leuk en energiek kleedden.”
In dat opzicht ben je dus eigenlijk een beetje 
een oude ziel. Wat doe je nu dan, in het 
dagelijks leven?
“Ik maak graag YouTube video’s.
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Wat doet een millennial die iets over 
millennials gaat schrijven? Juist, die kijkt 
eerst even op het internet. Wij zijn de eerste 
generatie digital natives (digitale autochto-
nen klinkt toch minder), wat betekent dat we 
zijn opgegroeid met het World Wide Web en 
er goed mee overweg kunnen. Uit onderzoek, 
ook mijn eigen master thesis, blijkt dat 
leden van onze generatie praktisch allemaal 
dagelijks tijd besteden aan het Internet en 
ten minste één type sociale media. Met de 
komst van smartphones en andere mobiele 
apparaten kunnen we zelfs 24/7 online zijn. 
Dit heeft vele implicaties voor ons leven 
en daarom zou het gek zijn om millennials 
niet te kenmerken als een internetgeneratie. 
Volgens sommige onderzoekers is er zelfs 
sprake van een specifiek cyberspace ethos, 
waarbij de nadruk ligt op interpersoonlijke 
communicatie, internationalisering, egalita-
risme, openheid, reciprociteit en vrijheid. 
Op Wikipedia vinden we alle informatie 
die we maar willen. YouTube en Instagram 
bieden ons mogelijkheden voor zelfexpres-
sie en creativiteit. Denk ook aan memes, 
viral trends en parodieën die het Internet 
voortbrengt (bijvoorbeeld hieronder een 

andere versie van de Time Magazine 
cover). Webshops als bol.com, maar ook de 
deeleconomie bloeien op door het internet. 
Facebook en WhatsApp helpen ons contact 
te onderhouden met vrienden en LinkedIn 
helpt ons aan werk. Nieuwe woorden als 
twitterrevolutie en social media campagne 
tonen het politiek-activistisch potentieel 
aan van het web 2.0. Via datingsites en 
apps als Tinder ontstaan nieuwe relaties, 
niet alleen maar onenightstands – zo blijkt 
uit wetenschappelijk onderzoek. Mocht je 
geen interesse hebben, dan kan een avondje 
Netflix & Chill natuurlijk ook. 

“ (...) daarom zou het 
gek zijn om millenials 
niet te kenmerken als 

internetgeneratie.”
Zelfs socioloog Robert Putnam, groot 
criticus van de televisie, erkende in zijn 
boek Bowling Alone de mogelijkheden van 

Millenials
DOOR DAMION BUNDERS

wat kenmerkt onze generatIe? er wordt ons nogal wat toegeschreven als je 
eens onlIne rondkIjkt. zIjn we narcIsten dIe denken overal maar gewoon recht 
op te hebben? hebben we een peter pan syndroom (google maar eens) en zIjn 
we lIever lUI dan moe? zIe hIeronder de cover van tIme magazIne UIt meI 2013 
bIjvoorbeeld. of zIjn we jUIst meer ambItIeUs en bezIg met zelfontwIkkelIng 
dan onze voorgangers? met deze stereotypen, vaak ook al gebrUIkt om eerdere 
generatIes te dUIden, komen we er nIet. toch zIjn er volgens mIj twee centrale 
kenmerken dIe ons en onze tIjd beschrIjven.

Het internet en een wereld in verandering
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het Internet voor sociaal kapitaal. Hierbij 
moest ik even terugdenken aan de spontane 
(maar kortstondige) sociale cohesie die 
ontstond door Pokémon Go in de zomer 
van 2016. Vreemden van alle leeftijden en 
etniciteiten ontmoetten elkaar op straat en 
maakten een praatje over of ze Pikachu al 
gevangen hadden. Helaas is het niet alleen 
maar koek en ei. Met de opkomst van het 
internet is er ook ruimte gekomen voor 
cybercrime, digitale verslavingen, Project 
X Haren, cyberpesten, inbreuk op privacy, 
filterbubbels en opstapelende macht bij een 
klein aantal grote internetbedrijven (kuch, 
Google, kuch, Facebook). Desalniettemin is 
de digitale revolutie kenmerkend voor onze 
tijd en generatie.

“Toch is het juist onze 
generatie die opmerkt 
dat ze leeft in tijden van 

verandering (...)”.
Naast het Internet is er nog een tweede 
karakteristiek die onze tijd bepaalt: een 
wereld in verandering. Waar de Tweede 
Wereldoorlog en vooral de daaropvol-
gende wederopbouw grote uitdagingen 
vormden voor de stille generatie, brachten 
de babyboomers verschillende emancipatie-
bewegingen voort. Voor generatie X, ook 
wel de verloren generatie genoemd, leek de 
geschiedenis echter afgerond. Het kapital-
isme en de liberale democratie hadden 

gewonnen na de Koude Oorlog. Uiteraard 
gebeurde er wel nog van alles, maar 
desondanks heerste het idee dat de grote 
maatschappelijke ontwikkelingen al hadden 
plaatsgevonden. Terugkijkend was dit 
natuurlijk niet zo. Tijdens de jonge jaren van 
generatie X vonden grootschalige de-indus-
trialisering, privatisering, globalisering en 
individualisering plaats. 

Toch is het juist onze generatie die opmerkt 
dat ze leeft in tijden van verandering: 
een postindustriële samenleving. Onze 
uitdagingen zijn vaak een erfenis van eerdere 
generaties. Denk aan vergrijzing, klimaat-
verandering, populisme, etnische diversiteit 
en economische crisis (zie ook de parodie op 
Time Magazine hieronder). Kortom, voor 
ons sociologen uit de millennial generatie 
is het een spannende tijd. Er is nog veel te 
verbeteren aan deze wereld and as always: 
more research is needed.
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Ik heb uit dit kookboek voor jullie de 
heerlijke gangstawraps geselecteerd. Bij het 
bereiden van dit recept is het wel passend 
als je het nummer Be Healthy van Dead 
Prez opzet. Ook deze stoere thugz prediken 
gezond eten:

“I don’t eat no meat, no dairy, no sweets
only ripe vegetables, fresh fruit and whole 
wheat
I’m from the old school, my household smell 
like soul food, bro
curried falafel, barbecued tofu
Lentil soup is mental fruit
and ginger root is good for the yout’
Careful how you season and prepare your 
foods
cause you don’t wanna lose vitamins and 
miner-ules, and that’s the jewel
And drink water, eight glasses a day
cause that’s what they say”

De rest van hun album Let’s get free is vooral 
voor sociologen zeer de moeite waard. 
Dead Prez rapt over de sociale ongelijk-
heid tussen zwart en wit in de Verenigde 
Staten: ze beschouwen het als een Marxist-
ische klassenstrijd en roepen op tot een 

gewapende revolutie à la de Black Panthers. 

“Hoewel ik geen idee 
had wat uitgekraamd 
werd, vond ik het wel 

heel stoer”.
INGREDIENTEN
- 1 ui
- 1 rode paprika
- 1 grote broccoli
- 2 blikjes kikkererwten
- 3 eetlepels olijfolie
- 1 à 2 eetlepels sojasaus of tamari
- 2 theelepels chilipoeder
- 1 theelepel gemalen komijn
- 1 theelepel gerookte (!) paprikapoeder
- ½ theelepel gemalen koriander (of meer
   komijn als je skeer bent;))
- cayennepeper naar smaak
- 4 tenen knoflook, geperst/gehakt
- ½ limoen
- 4 tot 6 wraps
- Toppings: zoals spinazie, avocado, verse
   koriander, en salsa*

Antonies Gangsta(w)raps
DOOR ANTONIE KNIGGE

toen Ik tIen was, kreeg Ik een bandje met aan de ene kant het albUm doggy 
style van snoop doggy dogg en de andere kant black sUnday van cypress hIll 
(nog steeds rapclassIcs!). hoewel Ik geen Idee had wat (voor schUttIngtaal) 
UItgekraamd werd, vond Ik het wel heel stoer. vervolgens heb Ik nog tot In m’n 
stUdententIjd In wIjde wU-tang broeken rondgesjoUwd. hoewel Ik tegenwoor-
dIg nIet meer zo veel naar hIphop lUIster, raak je zo’n Imago nIet gaUw meer 
kwIjt. zo kreeg Ik van vrIenden na de verdedIgIng van mIjn proefschrIft het 
kookboek Thug KiTchen, waarIn alle recepten In gangsta-taal zIjn opgeschreven. 
het grappIge Is dat de recepten volledIg vegan en zwaar verantwoord zIjn. 
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SALSA*, bijvoorbeeld:
- 500g tomaten
- ½ ui
- 2 à 3 tenen knoflook
- jalepeńo of rood pepertje
- sap van 1 limoen

“Mix everything together in a bowl and leave 
it chunky, or throw everything in a food 
processor and run that shit until you get the 
consistency your ass prefers”.

RECEPT
Ik heb het recept naar het Nederlands 
vertaald, maar de schuingedrukte stukjes 
zijn origineel.

 1. “Crank your oven to 225 C”. Pak 
een grote bakplaat met een randje. Gratis 
tip: een bakpapiertje erop scheelt afwas.

 2. Snijd de ui, paprika en broccoli 
klein, ongeveer ter grootte van een 
kikkererwt. De stronk van de broccoli kun 
je ook prima gebruiken. Gooi de gesneden 
groente in een grote kom samen met de 
kikkererwten. Giet de olijfolie en sojasaus 
erbij, roer, en meng alles goed door elkaar. 
Verspreid alles vervolgens over de bakplaat 
en bak 20 minuten.

 3. Haal het uit de oven, “don’t fucking 
burn yourself”, voeg de knoflook toe en roer 
het door elkaar. Stop het nog 15 minuten 
in de oven. “The broccoli might look a little 
burnt at this point but that is the plan, so chill 
the fuck out and take it out of the oven”. Knijp 

het limoensap erover uit en meng alles nog 
een keer. Proef en voeg desgewenst extra 
kruiden toe.

 4. “Now make a motherfucking 
burrito”. De wraps heel even in de nog warme 
oven leggen, is wel lekker met dit weer en 
maakt het rollen makkelijker. Voeg toppings 
naar je gading toe. Lekker zijn bijvoorbeeld 
spinazie, avocado, verse koriander en salsa, 
“but do your thing”.  

“Het grappige is dat de 
recepten volledig vegan 
en zwaar verantwoord 

zijn.”
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Recentelijk ben ik onbewust begonnen met 
het verzamelen van iets dat misschien het 
best te omschrijven is als ‘externe zelfdis-
cipline’. Om slappe smoesjes over mijn 
timemanagement (uitstelgedrag dus) de kop 
in te drukken, volg ik mensen die hun dag 
met militaire precisie indelen en belachelijk 
veel gedaan krijgen. Als ik denk dat ik een 
dagje ouder aan het worden ben en dus maar 
beter niet al te fanatiek kan gaan sporten 
(bankhangen dus), dan is een foto van een 
pensionado die 200 kilo bankdrukt genoeg 
om ook dat stemmetje te smoren. Enfin, van 
die dingen. 

Diezelfde kracht van social media en blogs 
is ook meteen de valkuil. Wat als ik op 
zoek ga naar iets meer dan het eenvoudige 
doorklikwerk? Op het gebied van voeding 
en gezondheid bijvoorbeeld, laten mensen 

“You see food, and you 
eat it.”

zich maar wat graag naar de mond praten. 
Als je lang genoeg zoekt heb je een mooie 
lijst bij elkaar met inspirerende bloggers en 
socialites die elk een andere voedingsgroep 
promoten, en een andere uitsluiten. De kunst 
lijkt hem erin te schuilen dat je net zo lang 
doorzoekt en combineert tot je al je favoriete 

snacks van iemand mag eten. Je bent nog 
niet uitgedanst omdat je het pizzadieet hebt 
gevonden of dit wordt door het volgende 
maatje 34 alweer uit het raam gegooid. Bij 
twijfel kan het aantal volgers leidend zijn. 
Lekker overzichtelijk. Het eindresultaat laat 
zich het best omschrijven als een see food 
diet. You see food, and you eat it.

Het punt hier is dat de beweegredenen achter 
een dergelijke blog, een instagramaccount 
of een andere uitlaatklep voor het geven van 
advies niet altijd even duidelijk zijn. Dat 
weet ik, omdat ik er zelf ook een tijdje van 
heb geleefd. Zo kan ik me nog herinneren 
dat ik enkele maanden na het opstarten van 
mijn website ineens een blauwe doos op de 
stoep had staan. En niet een klein doosje 
he? Een joekel. Vol met tomaat gerelateerde 
producten, alsook producten waar ze 
misschien beter geen tomaat in hadden 
kunnen doen. Maar wie ben ik? Gratis 
tomaat is gratis tomaat. God wat heb ik veel 
tomaat gegeten die week. 

Uit de bijgevoegde brief bleek dat het idee 
natuurlijk was dat ik er dan ook iets leuks 
over schreef. Het feit dat ik schreef over eten 
was genoeg aanleiding om mij in te zetten 
als marketingmiddel, waarbij totaal voorbij 
werd gegaan aan wie ik dan was en wat ik 
überhaupt deed. 

Instagram als snoepwinkel
DOOR RUUD GOVERS

Instagram Is een behoorlIjke snoepwInkel. menIg UUr heb Ik verkloot door te 
klIkken en te scrollen, met afhankelIjk van het onderwerp als eIndresUltaat een 
1) mInderwaardIgheIdscomplex, een 2) schUldgevoel of 3) gewoon echt heel 
veel honger. 
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De scepsis die ik nu voel bij dit hele verhaal 
was destijds ver te zoeken. Dat ik iets gratis 
kreeg voelde lekker belangrijk, en was 
bovendien alle motivatie die ik nodig had 
om het tomatenevangelie te prediken. Maar 
wat bleek: de tomaat was overal. De hele 
blogosfeer was benaderd en voor grofweg 
de kostprijs van 20 kilo tomatenpuree was er 
een marketingcampagne uitgerold waar je je 
tomatenvingertjes bij af kon likken. 

“Het eindresultaat is 
een tentoonstelling van 

het leven.”
Nu kunnen we concluderen dat er ook een 
zwart randje aan het blogbestaan zit. Zo is je 
eten steevast koud, en wordt er niet oprecht 
genoten van zelfs het allerbeste biefstukje 
als deze niet op de foto is vastgelegd. Ook 
wederhelften, familie, vrienden en andere 
levende selfiesticks ontkomen niet aan een 
blik des doods wanneer zij al aanvallen 
voordat de telefoon tevoorschijn is gehaald. 
Als curator van de dagelijkse praktijk 
maak je namelijk een voorselectie. Het 
eindresultaat is een tentoonstelling van het 
leven. Maar dan, naar Hollywood traditie, 
zonder dat moment op de helft waar het 
even fout dreigt te gaan waarna uiteindelijk 
toch alles goedkomt. Dat krijg je niet te zien. 
Het resultaat? Een leven dat aan elkaar hangt 
van epische hoogtepunten en lekker eten. 
Althans, zo lijkt het.

Wanneer een zogenoemde social influencer 

de mogelijkheid heeft om zoveel 
mensen te bereiken, wat voor verantwoor-
delijkheid draagt deze persoon dan? 
En wanneer een zelfbenoemd expert 
diens volgers - de één wat makkelijker te 
beïnvloeden dan de ander -  informeert 
over keuzes met betrekking tot gezondheid 
en voeding, is het dan misschien meer dan 
alleen maar leuk en onschuldig vermaak? 
En waar komen die inzichten vandaan? Mijn 
ziel was alleszins te koop voor een blikje 
tomatenpuree.

Ik blijf uit alle macht volhouden dat mensen 
verstandige en weloverwogen keuzes 
maken. Toch kan het lastig zijn om je koers 
te houden in een enorme zee van informatie, 
en kan de juiste stem op het juiste moment 
dan het verschil maken. Als je weet wat je 
wil kan een duwtje in de rug, of een friendly 
reminder, genoeg zijn om je momentum 
te behouden. Maar al deze informatie, 
niet zelden tegenstrijdig, kan je ook totaal 
verlammen en meer nieuwe vragen geven 
dan antwoorden. 

Stay kritisch dus, and eat more tomato.
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In mijn ogen zijn dit kenmerken die ik 
voorbij heb zien komen bij mensen van onze 
generatie. Maar ben ik de juiste persoon om 
hiernaar te kijken? Ik was altijd een beetje 
blind voor trends. Een recent voorbeeld: het 
bestaan van Facebook heb ik tot vorig jaar 
volledig langs mij heen laten gaan. Verder 
terug in de tijd is hiervoor een verklaring te 
vinden. Mijn jeugd bestond uit eenwielers, 
het verzamelen van puntenslijpsel en een 
heleboel boeken. In een basisschool (10-15 
kinderen per klas) in het dorpje naast onze 
polder, was de wereld heel erg klein. Op de 
middelbare school krijg je vervolgens een 
spoedcursus ‘How to fit in the crowd’. Toch 
raak je die trend-vreemdheid niet zomaar 
kwijt.

“Mijn jeugd bestond uit 
eenwielers, het verzame-
len van puntenslijpsel en 

een heleboel boeken.”
Juist vanwege het opgroeien in een klein 
dorp waar iedereen elkaar kent, word je je 
bewust van de invloed die grotere groepen 
op elkaar kunnen hebben in een omgeving 
die school heet. Doordat iets jarenlang niet 
vanzelfsprekend is geweest, worden sociale 

processen duidelijker zichtbaar. En doordat 
ze zichtbaar worden, heb je het gevoel dat je 
alleen maar op een afstand staat te kijken. 
Nostalgisch terugdenkend aan de tijd op de 
basisschool en het gevoel hebbend dat je niet 
meedoet in dit mysterieuze proces. Op dat 
moment noemde ik het fenomeen vooral 
Weltschmerz.

Weltschmerz (ook wel wereldpijn) is een 
term ontwikkeld door een Duitse schrijver 
genaamd Jean Paul. Hij gebruikte de term 
om het pessimistische gevoel te omschri-
jven dat men kreeg als de wereld zoals hij 
was, niet overeenkwam met het idee dat 
een individu had over hoe de wereld zou 
moeten zijn. Dit lijkt sterk op het gevoel 
dat ik kreeg als ik vanaf een afstand naar 
de wereld keek. Dit zorgt nu nog voor een 
gevoel van onbehagen, nostalgie en het 
gevoel dat je ergens anders hoort te zijn. 
Durkheim omschrijft extreme gevallen van 
Weltschmerz als anomie: vervreemding van 
de maatschappij.

Ondanks het negatieve pessimistische 
karakter heeft de Weltschmerz mij veel 
geleerd. De kunst afkijken, in feite. In onze 
constant draaiende en drukke wereld is het 
nodig om af en toe afstand te nemen en 
vervreemd neer te kijken op wat we allemaal 
aan het doen zijn. Wat wij allemaal met 
iedereen delen, waar we over lachen, waar we 

Nostalgische toekomst
DOOR CELINE DE DOOD

hoe kenmerken we deze eeUw? wat Is typIsch voor onze generatIe? Is dat 
socIale medIa, zoals facebook en twItter? Is dat het tommy hIlfIger logo op 
onze kledIng of de all stars aan onze voeten? zIjn dat onze kleIne bedrIjfjes op 
het Internet of de yoUtUbers dIe mIljoenen maken met fIlmpjes op hUn kanaal?
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over praten en misschien wel plagen. Sociale 
wetenschappers wordt het aangeleerd om 
van een afstand te kijken naar wat mensen 
aan het doen zijn. Wie is de groep? Wat is 
hun context en wat verklaart hun gedrag? 
Dat is in feite waar we onderzoek over doen 
als sociologen.

Deze Weltschmerz heeft mij dus in de 
richting van mijn huidige studie geholpen. 
Door te kijken naar hoe mensen praten, 
leerlingen zich groeperen en docenten 
zich gedragen, stel je automatisch de vraag 
waarom? Waarom is een leraar die je na de les 
spreekt aardiger en rustiger, terwijl hij voor 
de klas een naziregime hanteert? Waarom 
is een leerlinge bereid te vragen welk boek 
je leest als je haar alleen tegen komt, maar 
in groepsverband degene die het boek uit je 
handen slaat de gang door? Waarom?

“(...) is het nodig om 
af  en toe afstand te 
nemen en vervreemd 
neer te kijken op wat we 
allemaal aan het doen 

zijn.”
Met die waarom kom ik weer terug in het 
heden. De dagen waarin ik struikelend en 
studerend de semesters door probeer te 
komen om te achterhalen waarom mensen 
doen zoals ze doen. En je gelooft het niet, 
dit wordt later nostalgie. Nostalgie op het 
moment dat ik een stap in het gebouw zet 

voor mijn allereerste ‘echte’ baan. Het zal 
nostalgie worden wanneer ik veel later een 
klein meisje naar de basisschool mag sturen 
met de belofte dat óók zij naar de universi-
teit mag, net als haar mama, als ze goed haar 
best doet.

“Want in de toekomst is 
al ons harde werk van 

nu nostalgie.”
Kenmerkend voor onze generatie is dat wij 
(blijkbaar) veel vooruitkijken, georiënteerd 
zijn op de toekomst, het jaar 2025. En dat is 
een kenmerk dat ik graag wil delen. Want 
in de toekomst is al ons harde werk van nu 
nostalgie. Dan zijn onze internetbedrijfjes 
opgebloeid tot heuse corporaties en onze 
Facebookaccounts uitgegroeid tot hechte 
netwerken met leden uit alle hoeken van de 
wereld. Want met een voet in het verleden, 
met nostalgie onder je arm, zie je hoe ver je 
al gekomen bent. En ach, die toekomst lijkt 
dan niet zo ver meer.
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Olafur Arnalds
Als techno en klassiek een love child zouden krijgen, zou 
Olafur Arnalds het resultaat zijn. Deze IJslandse muzikant 
maakt muziek die heerlijk samen gaat met een studeerses-
sie, of je gewoon helpt om lekker tot rust te komen. In ieder 
geval verzekert het je van een intense muziekbeleving.

Moet je zien! Moet je horen!
DOOR SONALI SOOKHA

als mIllennIals krIjgen wIj natUUrlIjk dagelIjks enorme hoeveelheden aan 
(dIgItale)InformatIe over ons heen. maar hoe scheIdt je noU het kaf van het 
koren? wat Is noU echt lIt en wat nIet? vrees nIet! In deze moet je zIen, moet 
je horen rUbrIek laten wIj je zIen wat je als mIllennIal pUr sang echt nIet mag 
mIssen.

Thug kitchen                                           
Wie millennial zegt, zegt gezond eten. En scheldwoorden. 
Thug Kitchen’s  Eat like you give  a f*ck is een kookboek 
dat deze twee componenten harmonieus samen brengt. 
Van gangsta wraps tot a big-ass cup of cozy, begeef je in de 
wondere wereld van Thug Kitchen, en eat like you give a f*ck!

De wetten
Wij millennials zijn druk bezig met het vinden van een eigen 
identiteit. De Wetten van Connie Palmen volgt een jonge 
vrouw die ook op zoek is naar haar identiteit, en tijdens deze 
reis zeven interessante mannen ontmoet. Laat je leiden door 
dit interessante boek, en leer wellicht nog eens iets over jezelf!
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Cowspiracy
Cowspiracy is misschien wel net zo duister als het klinkt. In 
deze documentaire worden namelijk alle geheimen van de 
veeteelt blootgelegd. Benieuwd naar wat jouw stukje vlees 
doormaakt voordat het op je bordje terecht komt? Dan geeft 
deze docu jou de antwoorden. Maar, be warned: iedereen die dit 
tot nu toe heeft gezien is overgestapt op een vegetarisch bestaan.

Lilly singh
Lilly Singh is iemand die haar beroemdheid ontleent 
aan YouTube. Naast YouTube houdt ze zich ook bezig 
met schrijven, comedy, en vooral het verspreiden van 
positieve boodschappen. Lilly is het voorbeeld van een 
moderne millennial, dus, inspiratie nodig? Check Lilly.

Whiplash 
Werken, werken, en nog eens werken. Misschien klinkt het je 
wel bekend in de oren. Whiplash volgt Andrew, die, ondanks 
dat het leven hem nogal eens tegen zit, toch door knokt om 
zijn grote droom te verwezenlijken. Zie jij het even niet meer 
zitten? Deze film zorgt voor een gezonde dosis motivatie! 
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Na een korte vlucht, een metroritje en een 
stukje (om)lopen kwamen we bij “G-spot 
Party Hostel” in Lissabon aan. De plek deed 
zijn naam eer aan: de staff was geregeld ook 
aan het drinken en bij gebrek aan wisselgeld 
kregen we zonder problemen gratis bier. 
Elke avond gingen we dan ook met een 
door het hostel georganiseerde Pub-crawl 
mee, waar we bij de ene bar voor vijf euro 
een halve liter mojito konden krijgen en 
bij de ander het voor elkaar kregen om 
de dj meerdere Nederlandse nummers te 
laten draaien. Dit in combinatie met de 
late uurtjes maakte het toch wat zwaar om 
‘s ochtends om tien uur weer klaar te staan 
voor een druk dagprogramma. Gelukkig 
waren de Portugese katers niet al te lang en 
alle activiteiten erg leuk. 

Deze activiteiten bestonden naast een 
stadswandeling, een museumbezoek, een 
bezoek aan de ambassade en misschien een 
aquarium of voetbalstadion, ook uit vrije 
tijd. De laatste dag in Lissabon sloten we 
af met een dagje naar Sintra. Sintra is een 
plaats net buiten Lissabon waar allemaal 
mooie kastelen staan, met nog mooiere 
tuinen. Daar is flink gebruik gemaakt van de 
zon en het gras om lekker uit te brakken en 
nog even cultureel te doen in de kastelen. 

De volgende ochtend stapten we weer vroeg 
in de bus naar Porto. 

“Gelukkig zijn de 
Portugese katers niet al 

te lang (...)”
Na een busreis waarin iedereen even slaap 
in kon halen stapten we weer fris het SoCool 
Hostel in Porto binnen. Daar werden we 
“een soort van” welkom geheten door een 
klein Portugees vrouwtje, dat heel duidelijk 
maakte dat we na elf uur ‘s avonds echt geen 
geluid meer mochten maken en dat we 
rekening moesten houden met de andere 
gasten. Gelukkig herhaalde ze dit elke avond, 
zodat we het niet zouden vergeten. 

In Porto hebben we weer een mooie 
stadswandeling gemaakt, de Universiteit 
van Porto bezocht, een street art rondleid-
ing gekregen, een boottocht gemaakt en een 
portproeverij bezocht. Daarnaast hebben 
we natuurlijk elke avond het uitgaanslev-
en van Porto verkend, waarbij iedereen 
wel een aardig bedrag heeft uitgegeven 
aan het nuttigen van alcohol. De clubs in 

Verslag Studiereis 
DOOR SOPHIE OPDAM

na weken wachten was het eIndelIjk zo ver! op de vrIje zondagochtend stonden 
de meesten van ons om acht UUr ‘s ochtends op Utrecht centraal, klaar om 
na een lange tIjd weer temperatUren van boven de tIen graden en een heerlIjk 
zonnetje te voelen. 

Het avontuur in Lissabon en Porto
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Porto waren heel wat anders dan de kleine 
barretjes in Lissabon.

 “Mocht je ooit naar 
Lissabon of  Porto gaan, 
zoek dan vooral naar de 
Usocia stickers.”
Na flink strijden stond iedereen (!) op tijd, 
om vijf uur in de ochtend, nuchter of nog 
dronken, buiten het hostel op weg naar het 
vliegtuig. Bij de gate kwam het slaapgebrek 
toch wel hard aan, maar gelukkig kon het 
slapen in het vliegtuig voortgezet worden. 
Eenmaal op station Roosendaal aangekomen 
vervolgde iedereen zijn weg naar huis. 

Mocht je ooit naar Lissabon of Porto gaan, 

zoek dan vooral naar de Usocia stickers. Je 
kan ze bijna niet missen: op verkeersbor-
den, gebouwen, trams, monumenten etc. 
Bonuspunten als je een sticker vindt op de 
rug van een random Portugees. 

Applaus voor de commissie die deze 
geweldige reis tot in de puntjes geregeld 
had! Er zijn geen ongelukken gebeurd, 
geen mensen kwijt geraakt en geen soa’s 
opgelopen, toch? 
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