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Ten geleide

Inhoud

Lieve lezer,

Nederland staat bekend als tolerant landje in een minder tolerante wereld. 
Vrijheid staat bij ons hoog in het vaandel en we kunnen zijn en liefhebben wie 
we willen, toch? Op het gebied van seks en gender lijken we steeds opener en 
vrijer te worden, maar helaas worden we hier soms toch nog in teleurgesteld. 
We hebben veranderingen doorgemaakt van taboes in verzuild christeli-
jk Nederland naar intense seksuele vrijheid tijdens de hippietijd, maar hoe 
staan we er nu voor? Zijn we preuts of juist open? Is het erg om preuts te zijn, 
en bestaat er ook iets als té open? Met deze vragen is de redactie het nieuwe 
Pamflet ingegaan. Voor je ligt dan ook een editie die alles te maken heeft met 
seks en gender. Veel leesplezier!

Liefs, 
Pauline
Vervangend Voorzitter Redactie
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Lieve allemaal,

Wie eens een kijkje zou nemen in onze 
keuken, zou een uiteenlopend menu aantref-
fen van agendapuntjes. De verschillende 
potentiële discussiepunten leiden soms tot 
zoete compromissen maar soms ook tot 
pittige discussies. Dat is normaal denk ik, 
een goede keuken is immers van alle markten 
thuis: we borrelen elke maand, organiseren 
zo nu en dan een feestje en belanden soms 
zelfs op een rolschaatsdisco. Toch zou ik ook 
graag een ander scala aan agendapuntjes en 
discussies met jullie willen delen. Namelijk 
de agendapuntjes die ons tot een gezellige 
studievereniging maken in plaats van tot 
puur en alleen een gezelligheidsvereniging 
voor geitenwollensokken-dragers. 

Uit de NSE-resultaten van afgelopen jaar 
bleek wederom dat Sociologie aan de 
Universiteit Nijmegen aan kop staat met dit 
jaar een score van 4,3. Zo scoort de tevreden-
heid over docenten, studiebegeleiding en 
over de arbeidsmarkt voorbereiding van 
sociologiestudenten in Nijmegen een half 
punt boven de score die Utrechtse studenten 
hadden gegeven. 

Het is niet alleen ‘de opleiding’ die invloed 
heeft op deze resultaten. Zo bieden wij 
bijvoorbeeld studiegroepen, bedrijfsbez-
oeken en workshops aan die wel degelijk 
te maken hebben met de onderwerpen 
van de NSE. Maar veel belangrijker dan 
dat een studievereniging zich bemoeit met 
de opleiding, is dat de studenten zelf zich 
bemoeien met de opleiding. 

In 1969 zette Neil Armstrong als eerste 
voet aan de maan, en zette Amsterdamse 
studenten als eerste voet aan de wereld van 
de Inspraak door het Maagdenhuis vijf dagen 
lang te bezetten. Sinds die bezetting is er iets 
veranderd aan het universitaire onderwijs: er 
is een besef ontstaan dat een goede opleiding 
door zowel docenten als studenten gedragen 
moet worden. Toch gaat het helaas niet zo 
goed met de inspraak van studenten. Willen 
we beter onderwijs? Dan moeten we daar 
ook zelf onze schouders onder gaan zetten. 
En wie weet eindigt sociologie in Utrecht 
dan nog eens boven Nijmegen op de NSE 
ranglijst: als we ons onderwijs, ook tot iets 
van ons maken. 

Liefs,
Jesse Wijlhuizen
Namens het 22e Bestuur

Tussen student, vereniging en opleiding
Vanuit het Bestuur
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Waarom is een 20-something maagd zo 
grappig? En waarom valt voor het eerst seks 
hebben op je 21e zo op, terwijl een zwangere 
puber met net zo veel puisten als levensjaren 
vrij subtiel maar desondanks vlot in het 
straatbeeld is gaan passen?

“We worden bijna 
letterlijk doodgegooid 

met seks.”
We zijn hierover gaan nadenken en er bleek 
een vrij eenvoudige verklaring voorhanden 
te liggen: we worden bijna letterlijk 
doodgegooid met seks. We zien seks in al 
onze favoriete series, muziekvideo’s en als 
kersje op de taart worden er ook hele boeken 
aan gewijd (50 shades of gross). Echter zien 
we seks niet alleen als losstaande daad, maar 
ook de effecten en gevolgen ervan. Denk 
aan programma’s als 16 and pregnant (en 
alle mogelijke spin-offs hiervan) die een 
enigszins geromantiseerd beeld laten zien 

van jongens en meisjes die al op jonge leeftijd 
ouders worden. Het feit dat al deze program-
ma’s, muziekvideo’s en boeken openbaar 
getoond worden en beschikbaar zijn voor 
eenieder die ze wil hebben, zorgt ervoor dat 
deze zaken steeds eerder geïmplementeerd 
worden in ons idee van “normaal”. In het rijtje 
van how to 20 staat naast het leren kruipen, 
je ouders niet op een dagelijkse basis teleurs-
tellen en zindelijk worden, nu ook krikken. 
Vervolgens handelen we in lijn met dit idee. 
We zijn in de veronderstelling dat 20-jarigen 
kennelijk genoeg kansen hebben gehad om 
the nasty te doen, dus waarom hebben ze 
dit nog niet gedaan? Maar ook: 14-jarigen 
hebben de geslachtsdaad al wel uitgevoerd? 
Big deal, past prima in het normaal-beeld. 
Cersei en Jaime Lannister doen het met 
elkaar, dát is pas obsceen.

Maar zijn we dan ook zo halfgaar dat we ons 
willen meten met het welbefaamde Game of 
Thrones incest-duo? Gelukkig niet. Naast 
dat het leiden van een dubbelleven kan 
zorgen voor hachelijke situaties, hebben we 
ook nog enige normen en waarden. En een 

DOOR SONALI SOOKHA & ROBBERT VAN KORTENHOF

De situatie is als volgt: feestje, veel bekenDen, lang niet gesproken, gespreksst-
of te over en Dat terwijl het einDe van het jaar naDert. propeDeuses/Diploma’s 
poppen als paDDenstoelen uit De gronD, mensen hun zomerplannen komen vers 
uit De oven en De blauwDrukken voor een goeDe zomerliefDe liggen al klaar. op 
De vraag hoe om te gaan met voorbehoeDsmiDDelen bij een liefDe abroaD, worDt 
opgemerkt Dat Dat er negen van De tien keer toch niet van komt, want geen tijD. 
als een paar neanDerthalers lachen we erom, waarna De inkopper ‘robbert, wat 
lach je, jij hebt sowieso geen seks gehaD.’ al snel volgt. een echte klassieker. 

Een lofdicht aan 20-somethings
Kruipen en krikken
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norm waar we graag aan voldoen, is die van 
“normaal”. Misschien nog meer dan voldoen 
aan de norm, willen we anderen de norm 
opleggen. Als het voor mij normaal is dat 
ik al zeker 10 goede potjes krikken op mijn 
naam heb staan, mag ik verwachten dat mijn 
vrienden (zelfs Robbert) deze aantallen ook 
halen. Toch? Nee. 

Door alle seksuele prikkels waar ons brein 
door aangetast wordt, vergeten we soms 
misschien dat het lezen over de pleasure 
room van een fictieve miljonair of het zien 
van de zoveelste zwangere 16-jarige, deze 
dingen niet hoeven te normaliseren. Sterker 
nog: we moeten ons misschien realiseren dat 
het niet voldoen aan de norm, in dit geval, 
helemaal niet erg is. Dus of je nou nog geen 
seks hebt gehad, of gewoon in september 
bent geboren, no shame in your game.

“In het rijtje van how 
to 20 staat naast het 
leren kruipen, je ouders 
niet op een dagelijk-
se basis teleurstellen en 
zindelijk worden, nu 

ook krikken.”
Conclusie: iedere 20-something heeft meer 
street-cred dan Robbert. Desalniettemin 
moeten we niet vergeten dat ons normaal-
beeld van seks wellicht een beetje is aangepast 
door de seksueel gekleurde dingen die we 
zien, horen en lezen. “It seems today that 

all you see, is violence in movies and sex on 
tv. But where are those good old-fashioned 
values on which we used to rely?”. Het blijkt 
dat we van de crème de la crème op tv toch 
nog iets kunnen leren. 

“Dus of  je nou nog 
geen seks hebt gehad, of  
gewoon in september 
bent geboren, no shame 

in your game.”
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DOOR TANJA VAN DER LIPPE

is genDerongelijkheiD opgelost? ja, voor een groot Deel, maar toch ook voor 
een groot Deel (nog) niet. want ja, zoals margriet van hek zo mooi in haar 
proefschrift laat zien (net gepromoveerD in nijmegen en nu postDoc bij ons), 
is het opleiDingsniveau van vrouwen in De tweeDe helft van De 20e eeuw veel 
harDer gegroeiD Dan Dat van mannen, waarDoor jonge vrouwen nu iets hoger 
zijn opgeleiD Dan hun mannelijke leeftijDsgenoten. maar ja, zoals maaike van 
Der vleuten ook zo mooi in haar phD onDerzoek (bij sociologie utrecht) laat 
zien, kiezen meisjes nog altijD minDer voor wiskunDe en techniek en jongens nog 
altijD minDer voor peDagogiek en psychologie. De genDer specifieke socialisatie 
thuis is belangrijk, maar ook vrienDen op school spelen een cruciale rol bij hoe 
jongens en meisjes zich ‘horen’ te geDragen op Dit terrein.  

Toch is er natuurlijk ook veel veranderd, 
in mijn colleges vraag ik wie van de oma’s 
een baan had toen de student 15 jaar oud 
was, en ik kan jullie verzekeren: het aantal 
handen in de lucht is de afgelopen jaren 
sterk toegenomen. Voor het eerst zei iemand 
dit jaar in de les aan mij: “Waarom vraag 
je het ook niet voor opa’s”, en kijk, dat was 
nu net de goede vraag. Voortaan vraag ik 
naar het hebben van een baan voor opa’s en 
oma’s. Want ook ik ben gebiased en kijk te 
veel naar hoe vrouwen veranderen. Vaak 
gaat gendergelijkheid over het onderzoeken 
of de vrouwelijke sekse zich aanpast aan de 
heersende mannelijke structuren, en daar 
hoort het nu juist niet alleen over te gaan. 
Nu bijvoorbeeld meer vrouwen leiding-
gevende posities hebben gekregen, wordt er 
al vaak gemompeld: “We zijn er bijna”, maar 
wanneer organisaties niet mee veranderen, 
is er nog geen sprake van gendergelijkheid.
 
Maar goed even terug naar mijn college, 
want daar vraag ik ook wel hoe jullie, de 

“... mannen en vrouwen 
verschillen sterk, maar 
misschien minder op dit 

terrein dan je denkt.”
talenten van de toekomst, die toekomst 
voor je zien. Vaak krijg ik dan te horen dat 
de mannen een carrière ambiëren, gewoon 
voltijdswerken, en de vrouwen een leuke 
baan, waarmee zij goed de zorg voor hun 
kinderen kunnen combineren. Het typische 
Nederlandse anderhalfverdienersgezin 
doemt onmiddellijk op. Ook Mariska van 
der Horst in haar Utrechtse proefschrift 
‘Gender, Aspirations and Achievements’ vond 
al dat vrouwen meer aspiraties richting het 
combineren van werk met gezin hebben en 
mannen aspiraties alleen gericht op werk. 
Wel is het goed om hierbij rekening te houden 
met opleidingsniveau; zo rapporteerde 
Anne Roeters (jawel, werkzaam geweest bij 

Genderongelijkheid anno 2017
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sociologie) laatst in een SCP-publicatie dat 
lager opgeleide vrouwen minder affiniteit 
hebben met de emancipatiedoelstellingen 
dan hoger opgeleide vrouwen. Dit kan 
samenhangen met traditionelere normen 
en lagere ambities op het gebied van betaald 
werk.

Er wordt ook wel eens gezegd dat mannen en 
vrouwen nu eenmaal anders zijn. Ja, dat klopt 
natuurlijk, mannen en vrouwen verschillen 
sterk, maar misschien minder op dit terrein 
dan je denkt. Op het moment dat we de grens 
overgaan, zien we dat anderhalfverdieners-
gezin al niet meer. Het is mogelijk een luxe 
probleem in Nederland, maar zal misschien 
ook niet snel veranderen omdat het beleid 
hier in de weg staat. Denk bijvoorbeeld aan 
ouderschapsverlof zoals voor vaders. In de 
media was er recent weer volop aandacht 
voor. Twee dagen verlof is weinig voor jonge 
vaders, en het zou mijns inziens een win-win 
situatie opleveren wanneer ook de manneli-
jke werknemer meer wordt gegund. Minder 
stress doordat er thuis even meer ruimte is, 
de jonge vader meer vader kan worden, en 
de werknemer zich vervolgens van zijn beste 
kant laat zien op het werk. Het zou ook tot 
meer gendergelijkheid kunnen leiden. 

Ik heb het nu eigenlijk nog niet gehad over wat 
er in huis gebeurt, het huishoudelijk werk, 
hoe is het daar mee gesteld? We kunnen kort 
zijn, de verdeling van huishoudelijk werk 
is gelijker geworden. Niet omdat mannen 
zoveel meer zijn gaan doen, maar vooral 
omdat vrouwen met een betaalde baan 
minder zijn gaan doen. Schrik niet, dit was 
een van de stellingen bij mijn proefschrift 
‘Arbeidsverdeling tussen partners’, uit 1993 

die toen het NRC haalde. Vandaag de dag 
geldt dit nog steeds. Sociologische verklarin-
gen over sekse specifieke socialisatie, doing 
gender, relatieve hulpbronnen helpen het 
uitleggen. 

“Vaak gaat gendergeli-
jkheid over het onderzo-
eken of  de vrouwelijke 
sekse zich aanpast aan 
de heersende mannelijke 
structuren, en daar hoort 
het nu juist niet alleen over 

te gaan.”  

Kortom ja en nee genderongelijkheid. Er 
is nog een wereld te winnen, en ik doe een 
oproep aan alle studenten, vrouw én man: 
benut je kansen en je talenten, laat een 
volgende generatie dit niet meer hoeven te 
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De Straatvraag

VROUW, 17
“Ik vind het een lastige vraag. Hokjes zelf 
zijn natuurlijk niet goed, maar het helpt 
mensen wel anderen beter te begrijpen.” 
Waarom zijn die hokjes eigenlijk niet goed?
“Iedereen is mens, daar zou je geen ondersc-
heid in hoeven maken. Maar voor andere 
mensen is het wel handig, zo kunnen ze het 
in ieder geval plaatsen.”
Zo kunnen anderen dus iemands gender/
identiteit wellicht beter plaatsen?
“Precies. Tegenover homoseksuelen of 
transgenders bijvoorbeeld is het eigenlijk 
niet zo goed, je wordt toch weer in een hokje 
geplaatst. Hokje is ook zo’n lullig woord 
trouwens. Je maakt toch weer onderscheid. 
Maar voor anderen is het wel goed om het 
inderdaad beter te kunnen plaatsen.”

“Van de term ga je niet 
discrimineren. Dat doe 
je omdat je kortzichtig 
bent, of  een klootzak.”

VROUW, 59
“Het is een beetje dubbel. Zodra het 
gangbaar wordt, en het echt ingeburgerd 

is, kan je het die termen geven. Zoals op 
officiële formulieren, dat er meer opties 
kunnen zijn dan alleen man of vrouw, vooral 
voor transgenders. Maar tot die tijd is er nog 
een tussenweg nodig. Denk aan genderloze 
wc’s.”
Ligt de ene term gevoeliger dan de andere?
“Ik denk dat transgenders toch minder 
geaccepteerd zijn dan bijvoorbeeld homo’s 
of lesbiennes. Die zijn al langer in the 
picture. Transgenders zouden toch nog meer 
zichtbaar en ‘gewoon’ kunnen worden, dan 
zouden die hokjes niet meer uit hoeven te 
maken. Als je het meer ziet in het dagelijks 
leven zal het ook geen issue meer zijn.”

MAN, 42
“Van de term ga je niet discrimineren. Dat 
doe je omdat je kortzichtig bent, of een 
klootzak. Daar kan een term niks aan doen. 
Het maakt het misschien makkelijker, maar 
het is niet de oorzaak. Het lijkt me eerder 
stigmatiserend dan discriminerend.”

MAN, 67
“Over het algemeen kan je zeggen dat iedere 
framing mensen te kort doet. De wetenschap 
wil iedereen kunnen indelen. Denk ook aan 
kunst, je kijkt naar een schilderij en voordat 
je het weet zit je in een discussie over bij 
welke stroming het schilderij zou horen. 
Je vergeet bijna echt naar het schilderij te 

lesbisch, homo, bi, trans, man, vrouw, queer, noem het maar op. er zijn tegenwoor-
Dig heel wat termen waarmee je je geslacht, genDer en genDeriDentiteit kan 
beschrijven. hanDig, zou je Denken! echter is er ook een mogelijke keerzijDe. 
De straatvraag van Dit pamflet luiDt als volgt: helpen al Deze termen voor 
geslacht, genDer en genDeriDentiteit ons om Diversiteit beter te begrijpen, of 
worDen het hokjes waarDoor mensen juist sneller geDiscrimineerD worDen?
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kijken. Ik snap wel dat zolang bepaalde 
manieren van zijn nog niet worden geaccep-
teerd, het handig is om er een term voor 
te hebben. Mensen blijven wel altijd een 
norm stellen; hetero is de norm, alles wat 
daarbuiten valt is zogenaamd afwijkend, 
maar wel geaccepteerd. Ik begin in te zien 
dat de eindeloze behoefte om het leven in te 
delen altijd discriminatie in zich heeft. Dan 
denk ik: we zijn allemaal mens en iedereen 
probeert er het beste van te maken.
Waarom houden we die drang om alles 
indelen?
“Het is een behoefte aan schijnzekerheid. 
Het geeft een houvast aan het bestaan. Wat 
je hebt geleerd als ‘normaal’ beschouw je als 
de norm. Terwijl dit niet universeel is. Denk 
maar aan kennis, welke boeken zou je moeten 
lezen, wat zou je moeten weten? Dat vervalt 
als je je op een ander continent bevindt, dan 
is je hele idee van wat ‘normaal’ is en wat je 
zou moeten weten totaal irrelevant.”

“… Je moet toch altijd 
kiezen voor een naam, 
het wordt lastig het 
over een stoel te hebben 
zonder het een stoel te 

noemen.”
VROUW, 33
“Ik denk dat het heel genuanceerd is. Iedereen 
heeft de behoefte de wereld overzichtelijk te 

maken. Ik denk wel dat de hokjes kunnen 
leiden tot discriminatie. Maar je moet toch 
altijd kiezen voor een naam, het wordt lastig 
het over een stoel te hebben zonder het een 
stoel te noemen. In het sociale verkeer is het 
nodig, anders kun je het er niet met elkaar 
over hebben.” 
En waarom kan het ook discriminatie tot 
gevolg hebben?
“Zodra je iets in een hokje plaatst wordt 
het makkelijker mensen over een kam te 
scheren. Met het geven van een label maak je 
ook discriminatie mogelijk. Daar ontkom je 
haast niet aan, dat maakt het super ingewik-
keld.”

GROEP JONGENS ROND DE 20
Jongen 1: “Ik kan het gewoon begrijpen.”
En voor anderen die het minder begrijpen, 
zou zo’n term dan helpen?
Jongen 2: “Het maakt niet uit. Ik hoef het niet 
eens te begrijpen met welke term dan ook, 
je bent wie je bent. Ik val altijd op meisjes. 
Je kan tegen mij niet zeggen ‘waarom val je 
op haar’? Dat is een gevoel. Aan een homo 
vraag je ook niet ‘waarom val je op hem?’. Je 
accepteert het gewoon.”

MAN
“Discriminatie is wat mensen wordt 
aangeleerd. Mensen die bij een kleinere 
groep horen voelen zich wel sneller 
gediscrimineerd, omdat de grotere groep 
minder respect heeft voor hen. Het grootste 
deel van de bevolking is wel accepterend, 
maar het kleine schreeuwende deel heeft de 
overhand. Het is denk ik wel natuureigen 
om hokjes te denken. Dat zou doorbroken 
moeten worden.”
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DOOR PUCK VAN TUSSENBROEK

De lichten zijn ietwat geDimD, De atmosfeer is beDuiDenD sensueel. ze staan 
te praten, te flirten, te zoenen. als ervaren seriekijker weet je wat er gaat 
gebeuren: seks! met romantische muziek op De achtergronD en tactisch geregis-
seerDe beelDen worDt het concept ‘De liefDe beDrijven’ getoonD aan De kijker. 
voor ons Dus een vrij herkenbaar beelD van hoe seks eruit ziet, maar ziet Dit er 
overal zo uit? hoe gaat men in anDere lanDen om met seks en seksualiteit? per 
lanD kan Dit enorm verschillen, zo was te zien in De Documentaire ‘sunny siDe 
of seks’ van sunny bergman. geïllustreerD aan De hanD van oeganDa, mosuo 
en cuba worDen De Diverse invullingen van seks en seksualiteit getoonD als een 
afspiegeling van De cultuur. 

Deze reis begint bij Oeganda. Hoe zou je het 
vinden als je tante verantwoordelijk zou zijn 
voor jouw seksuele voorlichting? In Oeganda 
is dit heel gebruikelijk. Bij gebrek aan een 
tante kan je zelfs naar een professionele 
‘Ssenga’. Over de inhoud van zo’n voorlicht-
ing valt vanuit ons Westerse perspectief nog 
te twisten, aangezien het vooral gericht was 
op het genot van de man. Een andere taak van 
de Ssenga is het uitrekken van je schaamlip-
pen, dit verbazingwekkend genoeg onder het 
mom van vrouwelijk seksueel genot. Voor 
de mensen die nu al walgen van het idee: zet 
het maar eens tegenover de schaamlipcor-
recties die in ons eigen kikkerlandje worden 
uitgevoerd. Zo zie je maar, het ideaalbeeld 
van de vagina is niet universeel.

Hoe open deze Ssenga’s spraken over 
seksualiteit, zo gesloten waren de Mosuo, 
een volk dat in het Himalayagebergte leeft op 
de grens van China en Tibet. Het volk staat 
bekend om hun vrouwvriendelijkheid en 
het traditionele ‘wandelhuwelijk’. Dit laatste 
houdt in dat het contact tussen getrouwde 

mannen en vrouwen vrijwel alleen bestaat 
uit nachtelijke bezoeken. De partners blijven 
gewoon bij hun eigen ouders wonen, en de 
kinderen zullen bij het gezin van de moeder 
verblijven. Samenwonen is uit den boze. Een 
stel in een huis leidt volgens de Mosuo tot 
ontwrichting van het gezin. 

“We worden hooguit 
een beetje misselijk als 
een stelletje vergeet dat 
er ook andere mensen 

rondlopen.”
Zo’n traditioneel huwelijk lijkt veel 
voordelen te hebben. Geen ruzies over de 
afstandsbediening, geen discussies over wie 
nu de poepluier moet verschonen en geen 
‘we moeten praten’- momenten. En dat 
is nou juist ook het opvallende: ze praten 

Seks buitenshuis
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niet. Al helemaal niet over seks, datgene 
waar zo’n traditioneel huwelijk eigenlijk 
om draait. Intimiteit is niet bespreekbaar, 
wellicht omdat het enkel in de slaapkamer 
gebeurt. Een kus in het openbaar, een hand 
vasthouden of een arm om de schouder zijn 
er niet bij. Deze vormen van intimiteit zijn 
in ons kleine Holland over het algemeen niet 
gek, we staan niet te kijken van kussende of 
hand-in-hand lopende mensen op straat. We 
worden hooguit een beetje misselijk als een 
stelletje vergeet dat er ook andere mensen 
rondlopen. Kortom, het ‘wandelhuwelijk’ is 
een wereld van verschil met het huwelijk dat 
wij kennen. Bij ons is de norm om samen 
te gaan wonen, samen de kinderen op te 
voeden en met elkaar te praten, zelfs over 
seks. 

“Ze fluiten immers niet 
naar je fraaie nieuwe 

schoenen.”
Op naar Cuba, het land waar iedere vrouw 
wordt nagefloten ongeacht vorm, kleur of 
leeftijd. Overigens worden mannen hier net 
zo goed nagefloten door vrouwen. Niemand 
lijkt zich hieraan te storen. In het Westen 
kijken we hier heel anders naar, veel mensen 
vinden het respectloos. Denk maar aan de 
undercover filmpjes over ‘catcalling’ waarin 
vrouwen aantonen hoe vaak ze op straat 
worden nageroepen, of bedenk eens hoe 
jij zelf reageert op iemand die je naroept 
als je langsloopt. Verschillende normen en 
waarden bepalen dus ook  de benadering 
op straat. Dit heeft natuurlijk niet altijd met 

seks te maken, maar indirect vaak wel. Ze 
fluiten immers niet naar je fraaie nieuwe 
schoenen. Een ander opvallend onderwerp 
was de zelfbewuste, trotse en schaamteloze 
manier waarop de Cubaanse vrouwen over 
hun lichaam spraken. Waar komt deze 
houding vandaan? Het land is op dit moment 
erg in ontwikkeling, maar in het jaar van 
deze documentaire (2013) was reclame 
nog verboden. Een ideaalbeeld bestond er 
niet of nauwelijks, waardoor vrouwen zich 
minder konden spiegelen. Wellicht zorgde 
dit voor minder vergelijkingsmateriaal en 
meer zelfbewustzijn. Houd dat maar eens in 
je achterhoofd als je door je tijdlijn langs een 
lingerie-reclame scrolt en spontaal wilt gaan 
lijnen. 

Na deze reis kom je weer thuis terecht, in 
Nederland. Wat moet je hier nu allemaal van 
denken? Moet jij bij jouw kinderen ook een 
seks-tante introduceren? En iedereen met 
een lekker lijf nafluiten op straat? Na een 
dagje testen word je vast raar aangekeken. Zo 
doen wij Nederlanders dat niet. Nee, maar 
onze wereld is groter dan alleen Nederland. 
Van veel culturen kan je iets leren, kleine én 
grote lessen. Seks is niet universeel.
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DOOR ARNOUT VAN DE RIJT

opposites attract. bij ons op het stuDentencomplex op De willem schuylen-
burglaan einD vorige eeuw gingen ‘s avonDs De afgeprijsDe groenten van De 
supermarkt zonDer oog voor hun samenstelling zo – hoppa - De pastasaus in. 
mijn kookkunsten zijn De afgelopen twee Decennia weinig verbeterD. vanDaar 
Dus Dat ik het recept van mijn vrouw en niet het mijne met jullie Deel.

Ik ben met een Siciliaans-Amerikaanse 
getrouwd. In Giulia’s familie draait alles 
om eten, tot in het absurde. Reeds tijdens 
het serveren van de ene maaltijd wordt 
vergaderd over wat er bij de volgende 
maaltijd gegeten moet worden. Of het gaat 
over welke overleden achtertante dit nog 
beter zou hebben klaargemaakt, enzovoort. 
Huisgenootjes uit Giulia’s studententi-
jd vertellen me dat ze haar ooit eens in de 
keuken van hun flat aantroffen met haar 
mobieltje vlak boven een sissende sauspan 
houdend. De legende gaat dat daarop haar 
moeder Giovanna aan de andere kant van 
de lijn de woorden “Just one more minute!” 
sprak. 

“... of  het gaat dan 
over welke overleden 
achtertante dit nog beter 
zou hebben klaarge-

maakt”
Mijn dochters Flavia en Ennia en ik genieten 
vrijwel elke dag van Giulia’s magie. Na 
een lange werkdag tovert ze ogenschijn-

lijk moeiteloos binnen 10 minuten een 
koningsmaal uit de pan.

“De legende gaat dat 
daarop haar moeder 
Giovanna aan de 
andere kant van de lijn 
de woorden “Just one 
more minute!”  sprak.”

BENODIGDHEDEN
Voor twee hongerige eters:
-  500 gram groene asperge
-  4 teentjes knoflook (vers, ongecureerd  
    indien mogelijk)
-  2 eetlepels extra vierge olijfolie
-  2 eetlepels fijngesneden Italiaanse   
    peterselie (bladpeterselie) 
-  zout en peper
-  4 verse eieren (hoe verser, hoe geschikter 
   voor pocheren)

Te serveren met gekookte witte rijst of 
hardkorstig brood. 

Gepocheerd Ei op een Aspergebedje
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STAPPENPLAN
(1) Was de asperge goed onder koud, 
 stromend water.

(2) Breek het onderste deel van de  
 asperge af waar het makkelijk af  
 te breken is. Gooi het onderkantje 
 weg en breek de rest van de asperge  
 in stukjes van onder naar boven.

(3) Plaats de asperge in een grote  
 ondiepe pan met deksel. Hooguit 1  
 à 2 lagen asperges.

(4) Voeg de 4 teentjes knoflook toe,  
 gepeld maar ongesneden.

(5) Voeg een genereus snufje (“snuf ”?)  
 zout toe en een half theelepeltje  
 peper.

(6) Voeg de 2 eetlepels olijfolie toe.

(7) Doe daar precies zo veel water bij  
 dat  de asperges voor 2/3 onder  
 water komen te staan.

(8) Zet op het vuur op middelhoge  
 vlam en deksel op de pan. Wacht  
 tot het kookt en haal dan de deksel  
 er weer af. Laat het doorkoken tot  
 de asperges “vorkgaar” zijn en het  
 een lekker geurtje begint af te geven.

(9) Voeg nu de peterselie toe. Er zou  
 nu net genoeg water in de pan  
 overmoeten zijn om stoom van te  
 maken  voor het pocheren van de  
 eieren. Zo niet; voeg wat gekookt  
 water toe. Indien er te veel water  
 is, giet wat af, maar bewaar het  
 want het is heerlijk en kan als basis  
 voor een soep of pasta dienen (Dit  
 noem ik “Italigentie”).

(10) Breek de eieren open bovenop  
 het aspergebed. Doe het lid van de  
 pan erop. Blijf doorkoken tot   
 de eieren de gewenste hardheid  
 hebben  bereikt.

(11) Doe het gas uit en schep de   
 asperge voorzichtig met ei erop uit 
 de pan. Serveer met gekookte witte  
 rijst of hardkorstig brood. 

“... mijn kookkun-
sten zijn de afgelopen 
twee decennia weinig 

verbeterd.”
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DOOR DAAN PRUIMBOOM

De acceptatie van mensen met een anDere seksuele voorkeur is bijna nergens op 
De werelD zo progressief als in neDerlanD. over het algemeen kun je als homo, 
lesbienne, biseksueel of transgenDer veilig over straat en kun je je uiten zoals 
je zelf wilt. ook als aan je uiterlijk niet helemaal te zien is of je een man of een 
vrouw bent, heb je hier veel minDer te vrezen Dan elDers op De werelD. helaas 
is De erkenning en acceptatie nog niet helemaal geslaagD. De gruwelijke aanval 
kortgeleDen op een homostel Dat hanDen vasthielD in arnhem is maar weer een 
teken Dat het qua tolerantie nog niet hélemaal goeD zit in neDerlanD.

De laatste jaren is er een trend ontstaan in 
Nederland, maar ook in andere Westerse 
landen, van mensen die zich niet ‘in een 
hokje willen laten plaatsen’ en vervolgens 
een eigen gender voor zichzelf “ontwerpen”. 
Er is natuurlijk niets mis mee als je jezelf op 
een bepaalde manier identificeert omdat je 
jezelf daar prettig bij voelt. Dat hoort ook 
gerespecteerd te worden. Het wordt echter 
pijnlijk wanneer mensen die er als het 
ware ‘tussenin zitten’ van andere mensen 
verwachten dat zij deze onofficiële/nieuwe/
persoonlijk ontworpen genders gaan 
erkennen. Naast dat het bestaan van andere 
genders dan man, vrouw en transgender 
zoals tri-gender, non-binary, gender fluid 
(en voor de liefhebber: apache helikopter) 
niet fysiek/biologisch aangetoond is en dit 
slechts genderidentiteiten zijn, kan ergernis 
hierover ook de acceptatie van homo’s, 
lesbiennes en transgenders in de weg staan. 

Genderidentiteit is iets anders dan gender: 
genderidentiteit is hoe de persoon zich voelt, 
en hoe hij of zij zichzelf definieert. Dit betreft 
dus eerder gevoelens, ideeën en verwacht-
ingen dan dat het een fysieke/biologische 

“Hoewel het natuurli-
jk mooi zou zijn als 
ieder mens elk nieuw 
fenomeen zou omarmen, 
werkt het in de realiteit 

niet zo.”

onderbouwing geniet. In veel discussies die 
ik op het internet lees wordt genderidentite-
it verward met geslacht en verwachten 
mensen met een eigen genderidentiteit 
dat andere mensen hun ‘gender’ erkennen 
en hen hier geen kritische vragen over 
gaan stellen. Sociale media is een platform 
geworden om acceptatie te éisen en mensen 
te betichten van seksisme of een bekrompen 
visie. Uiteraard moet iedereen geaccepteerd 
worden en mag niemand gediscrimineerd 
worden om zijn of haar genderidentite-
it. Hoewel het natuurlijk mooi zou zijn 
als ieder mens elk nieuw fenomeen zou 

Tolerantie komt stap voor stap



15
Seks(e)

omarmen, werkt het in de realiteit niet zo. 
Nederland is nog niet zo ver dat respect voor 
allerlei genderidentiteiten vanzelfsprekend 
is. Des te onverstandiger is het dan ook om 
allerlei verschillende genderidentiteiten te 
bedenken, deze te presenteren als genders 
en vervolgens te verwachten dat mensen je 
niet als man of vrouw aanspreken.

De irritatie die er bij sommige Nederland-
ers in zit kan zich gaan uiten in een intoler-
antere houding tegen homo’s, lesbiennes, 
biseksuelen en transgenders. Ik kom uit het 
(over het algemeen) nuchtere noorden van 
het land en ik hoor geluiden van mensen die 
de roep om erkenning van genderidentiteit 
ervaren als een schreeuw om aandacht, als 
een schreeuw om een speciale behandeling. 

“De tolerantiegrens is 
bereikt en de ergernis 

neemt toe.”
De tolerantiegrens is bereikt en de ergernis 
neemt toe. Dit is het omgekeerde effect 
van wat men wil bereiken, namelijk meer 
acceptatie! Ik ben dan ook bang dat 
onverdraagzaamheid tegenover LHBT’ers 
zal toenemen naarmate meer mensen gaan 
beginnen over gender(identiteit). Tolerantie 
komt met de tijd en mensen gaan vanzelf 
wennen aan nieuwe dingen. Net als dat 
een LHBT’er ruimte moet krijgen voor het 
ontdekken en vormen van hun identiteit, 
moet de ander ook ruimte krijgen hieraan te 
wennen. Het zou beter zijn als mensen wat 
minder zouden klagen over de bekrompen 

visie van de Nederlander en zouden genieten 
van de vrijheid waarin men zichzelf kan zijn 
in dit land. Dit zou de sfeer prettiger maken, 
en de weg openzetten naar wederzijds 
begrip. 

“Tolerantie komt met 
de tijd en mensen gaan 
vanzelf  wennen aan 

nieuwe dingen.”
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The Danish Girl
Wanneer zijn vrouw hem vraagt in te vallen als vrouwelijk 
model, raakt Einar geobsedeerd door het vrouwelijk lichaam. 
Zelfs zozeer dat hij zich beter voelt als ‘Lili’ en besluit om 
voortaan als vrouw door het leven te gaan. The Danish girl is 
een intrigerende film over de eerste bekende transgender en 
bijzonder goed gespeeld door Eddie Redmayne die we o.a. 
kennen van The Theory of Everything en Fantastic Beasts. 

Moet je zien! Moet je horen!
DOOR PAULINE DE JONG

N.H.T.K. Amsterdam                                     
Passen hokjes jou ook slecht? Nobody Has To Know (N.H.T.K.) 
is een modewarenhuis in Amsterdam die ‘multi-seksuele, 
multi-etnische en multi-subculturele kleding’ aanbiedt. Het 
maakt niet uit wie of wat je bent; voor een outfit kun je hier 
sowieso terecht. Het is tof, betaalbaar en je draagt nog bij 
aan een tolerantere en meer open-minded samenleving ook!

Tent en seks
Sunny Bergman zet overal ter wereld een tentje op en vraagt 
mensen openhartig te zijn over hun seksleven. In een reeks 
afleveringen kom je van alles te weten over hoe je het spannend 
houdt, hoe de seksuele ontwikkeling verloopt en hoe de manneli-
jke onzekerheid in elkaar zit op basis van andermans ervarin-
gen. Benieuwd hoe anderen erover denken? Watch and learn! 

2Doc: Sex? Yes Please!                                         
Jonge mensen die openlijk en ongecensureerd over hun seksleven, 
erotische ervaringen en seksuele identiteit praten. Stellen, 
singles, homo’s, lesbies en alles wat er tussenin en omheen zit. 
De vraag die centraal staat in de documentaire is of de seksuele 
moraal steeds preutser en conservatiever wordt. Oordeel zelf! 
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Youtuber Skylar Kergil
Skylar Kergil was 17 toen hij zijn volledige transitie naar 
man begon te delen op YouTube. In zijn vlogs en op zijn 
blogs praat hij over transgender issues en deelt hij zijn 
gedichten en muziek. Ondertussen zit hij op meer dan 
tien miljoen views en mag hij regelmatig komen spreken 
op universiteiten en middelbare scholen. Kijk vooral how 
Skylarkeleven is teaching a new generation about being trans.  

WIP                                  
Onderzoek naar seks werd jarenlang gezien als iets wat 
alleen viespeuken deden. Toch weten we er nu heel wat over. 
Hoe dit kan legt Mary Roach ons uit. Alles wat je ooit hebt 
willen weten, maar ook eigenlijk nooit zou willen weten, 
wordt op tafel gelegd. Van seks in een MRI-scanner tot de 
techniek achter het gedachtenorgasme. Wip is interessant, 
onsmakelijk, maar vooral hilarisch: een bevredigend boek! 

Over seks en liefde
In Over seks en liefde vragen thrillerschrijfster Saskia Noort 
en voormalig Playboy-hoofdredacteur Jan Heemskerk 
elkaar álles wat ze willen weten over de andere sekse en 
geven ze (h)eerlijk antwoord op elkaars vragen. Zit jij 
ook weleens met je handen in het haar over dat vreemde 
andere geslacht? Wellicht doet dit een boekje open!

Verboden vruchten                                         
Ter gelegenheid van de Boekenweek 2017 heeft Katja 
Schuurman een wijd scala aan erotische poëzie en verhalen 
verzameld. Van harde seks tot gevoeligheid en van romantiek 
tot lust: alles wordt aan je verbeelding overgelaten. Nee, dit is 
geen Vijftig tinten grijs, maar liefde bedrijven met woorden.     
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Na het klassieke reisgezeik en alle 
trammelant van dien, kwamen we rond een 
uurtje of negen aan in het vrij koude oord in 
Oost-Europa. Ondanks de kou was het al vrij 
snel tijd om dit pittoreske stadje eens goed 
wakker te schudden. En hoe, lieve mensen! 
Zonder op al te veel details in te gaan, kan 
ik een paar kernwoorden geven die de eerste 
legendarische avond in Danzig op weten te 
sommen: ondergrondse tunnels, ambassade, 
zesde verdieping, spaghetti. Sorry voor de 
cryptische aard, maar hé, begrijpen is een 
privilege exclusief besteed aan de aanwezi-
gen.
 
Zoals altijd, fresh and fruity, maakte de 
groep zich klaar voor een stadswandeling 
in de prachtige havenstad. Het historische 
centrum is adembenemend mooi, klein 
doch gezellig en rijk aan geschiedenis. Deze 
wandeltocht mondde uit in ons middagpro-
gramma, waarin wij de rest van onze 
middag (geheel sociologisch verantwoord) 
konden gaan rondslenteren door het 
Museum voor Europese Solidariteit. Nadat 
we alle indrukken van het museum tot ons 
hadden genomen, verlangden wij al naar 
het avondprogramma: een kroegentocht in 
Sopot (éénderde van het Gdánsk agglomer-
aat). Des te pijnlijker onze teleurstelling: 
onze lieftallige bargids had een tandartsaf-
spraak. Om tien uur ’s Avonds. De commissie 

handelde de situatie snel af en het besluit om 
met z’n allen op eigen houtje alsnog naar 
Sopot af te reizen volgde. Oftewel: op naar 
de Dream Club!

“... maar hé, begrijpen is 
een privilege exclusief  
besteed aan de aanwezi-

gen.”

Nog fresher and fruitier dan de dag ervoor 
was het tijd voor het universiteitsbezoek. Hier 
mochten we aanschuiven bij een werkgroep 
om vervolgens nog een informatief praatje 
aan te horen (na 400 traptreden beklommen 
te hebben). Na deze geslaagde ochtend 
begaven de paupers zich wederom naar de 
Stocznia Gdańska waar wij toen een tour 
kregen over Gdánsk’s iconische scheepshav-
en. De tour was specifiek toegespitst op de 
rol van de vrouwen in de periode van de 
solidariteitsbewegingen en de stads claim 
to internationaal erkende fame. Oftewel: 
de eerste twee dagen hebben we enorm 
veel cultuur mogen snuiven en werden we 
beloond met een avondje Cooltura snuiven. 
Snap je? Cooltura, cultuur, was de naam van 

Verslag Studietrip 
DOOR BART KAMPERMAN

‘moeten we serieus om 10 uur verzamelen? we vliegen toch pas om zes?’, was 
een sentiment wat De gehele Dag wijDverbreiD werD geDeelD Door De paupers Die 
op het punt stonDen naar polen te gaan voor De stuDietrip naar gDánsk. 

Het avontuur in Gdansk



19
Seks(e)

een bar om de hoek van ons hostel, waar we 
die avond uitgingen.

Drie dagen op rij fresh and fruity; hoe doen 
we het toch. En wat gaat er nou boven een 
ochtend/middag uitwaaien op het mooie 
schiereilandje Westerplatte. Na een tocht 
naar het schiereiland, met een heus piraten-
schip, mochten wij de restanten zien van 
barakken, bunkers en blokhuizen die een 
significante rol speelden in de Tweede 
Wereldoorlog. Toen iedereen het befaamde 
monument wel gezien had, wat strand 
had gehangen, het tragische incident met 
babypop Phoebe ondervonden had én de 
busreis had overleefd, was de laatste avond 
alweer daar. En zoals in ons program-
maboekje omschreven ‘nog een laatste 
schandalige avond’, zo geschiedde het. 
Bunkier Klubogaleria, een club gevestigd 
in een heuse bunker, voorspelde een toffe 
avond. Jammer genoeg kondigde het binnen 
een uur na aankomst aan dicht te gaan... 
Geen man overboord, want we hebben een 
back-up: Klub Parlament. Even een beeld 

schetsen: een 3 verdiepingen tellende clu-, 
wat zei je? Oh jullie sluiten over een half 
uur... Absinthbar dan maar? Absinthbar! 
En zo sloten de paupers in Polen hun reis af 
waar ze begonnen waren. 

Alles komt tot een einde, en zo ook onze reis, 
beseften we toen we de volgende middag 
alweer op Groningen Airport stonden. Ik 
kan nog zo veel vertellen, maar dan zouden 
jij en ik hier morgen nog zitten. Dus, ik 
sluit het bij deze graag af met een laatste 
commissie dziękuję! 
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Puzzelpagina
het is vakantie! natuurlijk heeft De reDactie aan De vakantievierenDe lezers 
geDacht. met een paar heerlijke puzzels kom jij De zomer wel Door. voor 
ieDereen wat wils! De thuisblijvers Die zich gaan vervelen kunnen heerlijk in 
het zonnetje gaan zitten puzzelen. De vakantiegangers kunnen hun reis een 
stukje aangenamer maken met Deze puzzels; in het vliegtuig, op De achterbank, 
in De trein of op De boot. jij komt Die reis wel Door. stuur je antwoorDen op 
naar pamflet@usocia.nl en maak kans op fantastische prijzen!

Woordzoeker
In het mooie vakje hieronder staan allerlei woorden verstopt en het is jouw taak om deze 
woorden te vinden. De woorden die jij moet zoeken, zijn de woorden aan de rechterkant van 
de woordzoeker.  Vergeet niet de reeds gevonden woorden door te strepen, anders blijf je bezig! 

alv
arviD 
bier
cohesie
Daan
eline 
hoorcollege 
leanka 
macro
marcoverhoef 
micro 
sannah 
seks
sociologie 
soeparman 
tubergen 
voDka 
zes
zomervakantie
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kruisWoordpuzzel
Onder de puzzel staan omschrijvingen van begrippen, woorden en namen. Vul het antwoord 
in  in de kruiswoordpuzzel bij hetzelfde nummertje als er voor de omschrijving staat. Let wel 
goed op, want een fout antwoord kan verkeerde letters voor een ander antwoord geven! Denk 
daarom goed na over de antwoorden!

HORIZONTAAL
2.   T van pToB
3.    engels Woord voor papier

4.    leuksTe commissie van usocia

5.    docenT van heT jaar 2016-2017
7.    BesTemming sTudieTrip

10.  rechT op herkansing

12.  schrijver communisTisch manifesT

13.  Braken is ...
14.  Thema sociologie congres 2017

VERTICAAL
1.    sociologische BooTjesBouWer

4.    Y = a + Bx

6.    leuksTe sTudievereniging van 
       nederland

8.    de naam van de mascoTTe van 
       usocia

9.    koTsen is ...
11.  p < .001
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