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Lieve allemaal,

Zo snel al? Inmiddels zijn we halverwege 
het collegejaar: de studiepunten zijn (als 
het goed is) weer binnen, de Uithoflijn is 
nog steeds niet klaar en het derde blok is 
begonnen. Er is weinig tijd geweest om stil 
te staan bij gebeurtenissen van de afgelopen 
tijd: de deadlines vliegen ons helaas alweer 
om de oren. Daarom wilde ik dit moment 
even pakken om terug te denken aan de 
afgelopen tijd. Er is namelijk genoeg gebeurd. 
Zo heeft de Kamer een reiniging gehad na de 
studiereis. Daar is inmiddels niks meer van 
te zien... De Kamer wordt optimaal gebruikt 
voor werken, studeren en gezelligheid. Voor 
degene die het is opgevallen: ja, er wordt 
nog steeds dezelfde muziek gedraaid op de 
Kamer. Ook buiten de Kamer om heeft er 
veel gezelligheid plaatsgevonden. Zo vonden 
er heel veel activiteiten plaats waaronder in 

december het jaarlijkse gala, in januari de 
studiereis naar Sofia en Skopje en in februari 
het Landelijk Sociologie Congres. Bij het 
Landelijk Sociologie Congres stond ook het 
thema identiteit centraal. Het werd weer 
bewezen hoe moeilijk identiteit te definiëren 
is. Binnen Usocia bestaan er al talloze 
identiteiten. De charme van Usocia is dat 
iedereen welkom is, ongeacht de identiteit 
die je hebt (gelukkig!). Door de laagdrem-
peligheid blijven we stimuleren dat iedereen 
zich verbonden en betrokken voelt bij ons. 
Hiermee hopen we dat iedereen de identiteit 
uitstraalt waarbij hij/zij zich het beste voelt. 
Daar pluk je immers de meeste vruchten 
van!

Liefs,
Sannah Boersma

Vanuit het BestuurTen 
geleide

Inhoud

Lieve lezer,
Een nieuw collegejaar, een 
nieuwe redactie en een nieuw 
Pamflet. Voor je ligt een editie 
die volledig in het teken staat 
van ‘identiteit’. Identiteit, het 
antwoord op de vraag ‘wie of wat 
we zijn’. In de puberteit wordt het 
nog getolereerd dat we naar onze 
identiteit op zoek zijn, maar als 
volwassenen wordt eigenlijk toch 
wel van ons verwacht dat we hem 
onderhand gevonden hebben. 
Toch ligt het niet zo eenvoudig. 
Je identiteit is veranderbaar 
en welke van je identiteiten het 
sterkst aanwezig is, is zeer tijd- 
en plaatsgebonden. Met etnische 
identiteit en genderidentiteit ligt 
het vaak nog complexer. Omdat 
identiteit complex en veelzijdig 
is en omdat de betekenis van het 
begrip voor iedereen verschilt 
zal deze editie van het Pamflet 
aan jouw eigen interpretatie 
onderworpen zijn. Kritische 
vragen, leuke stukken en sociolo-
giestudenten aan het woord: je 
vindt het allemaal in dit Pamflet. 
Veel leesplezier!

Liefs,
Pauline
Voorzitter Redactiecommissie 
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Identiteit in de Actualiteit

Door deze verandering in focus van het 
maatschappelijk debat zien we ook in het 
nieuws steeds vaker items die te maken hebben 
met identiteit. Neem bijvoorbeeld dé trending 
topic van 2017: #MeToo. Vrouwen over de 
hele wereld hebben de laatste jaren met deze 
hashtag als trademark een boekje opengedaan 
over hun ervaringen met seksueel misbruik, 
die soms decennia geleden plaatsvonden. Zo 
ook Ashley Judd, die vorig jaar liet weten dat 
zij tijdens de opnames van een film in de jaren 
‘90 door Harvey Weinstein seksueel geïntimi-
deerd is. Maar waarom komen al deze vrouwen 
nu pas met hun verhalen naar buiten? Al 
deze nieuwsonderwerpen wekken de indruk 
dat mensen meer dan ooit nadenken over 
hun identiteit. Misschien dat Boudewijn zich 
altijd al Bo heeft gevoeld, maar dit zich nu pas 
realiseert. En misschien dat alle #MeToo-slacht-
offers de gebeurtenissen in hun verleden 
hebben verdrongen, voordat zij zich daadwer-
kelijk zijn gaan afvragen: wie ben ik eigenlijk, 
en hoe beïnvloedt mijn verleden mij?
 
Inmiddels iets minder onder de aandacht, 
maar nog steeds even actueel is de Black 
Lives Matter-movement. Deze beweging was 
een reactie op de ongelijke behandeling door 
politie en justitie van zwarten en blanken in 

Amerika, die met de vrijspraak van George 
Zimmerman voor de moord op de Afro-Ame-
rikaanse Trayvon Martin voor het eerst echt in 
de aandacht kwam.  Afro-Amerikanen in heel 
Amerika strijden sindsdien voor meer accepta-
tie en bewustzijn rondom Black lives matter. 
Waarom? Zij worden beoordeeld en afgestraft, 
simpelweg om hun eigen identiteit. Alleen door 
hun huidskleur, komen ze vaker in aanraking 
met de politie zonder iets fout te hebben gedaan 
en worden zij harder gestraft. 

“Misschien dat 
Boudewijn zich altijd 
al Bo heeft gevoeld, 
maar dit zich nu pas 
realiseert.”
Veranderende identiteit wordt een steeds groter 
onderdeel van het maatschappelijk debat, maar 
zijn we hier wel klaar voor? Je zou verwach-
ten dat de toenemende media-aandacht voor 
dit soort onderwerpen gepaard gaat met een 
toenemende tolerantie, of dat dit zelfs een 
gevolg hiervan is, maar reacties op sommige 
nieuwsitems bepleiten het tegendeel. De 

EEn aantal wEkEn gElEdEn krEgEn dE lagE landEn tE horEn dat BElgisch journalist BoudEwijn 
van spilBEEck voortaan door hEt lEvEn zou gaan als BElgisch journalistE Bo van spilBEEck. 
hoEwEl dit, ondEr andErE door rEnéE van dEr gijp, kritiEk En spottEndE rEactiEs oplEvErdE, 
kijkt hEt grootstE dEEl van hEt nEdErlandsE puBliEk nauwElijks mEEr van dit soort idEntitE-
itsvErandEringEn op. hEt is gEEn vErrassing dat dE wEstErsE samEnlEving mEEr gEkEnmErkt 
wordt door individualismE En EEn stEEds vrijErE sEksuElE moraal dan vijftig jaar gElEdEn. 
tErmEn als transgEndEr, homosEksuEEl En travEstiEt zijn inmiddEls gEEn taBoE mEEr, En ‘doE 
maar gEwoon dan doE jE al gEk gEnoEg’ hEEft plaatsgEmaakt voor ‘iEdErEEn is uniEk’. maar hEt 
lijkt wEl of hEt individualismE dE laatstE jarEn plaats aan hEt makEn is voor iEts wat in hEt 
vErlEngdE hiErvan ligt: idEntitEit. nu mEn zich hEEft losgEkoppEld van hEt collEctiEf, vraagt 
mEn zich stEEds vakEr af : wiE BEn ik? En vooral: wat ondErschEidt mij van dE rEst? 

DOOR MARIEKE BRAAT EN MARA HOFLAND
coming-out van Bo stuitte op flinke satire en 
kritiek, en ook de MeToo discussie blijft niet 
onbetwist. Uit een recent onderzoek van het 
NRC bleek dat 86 procent van de lezers van 
mening is dat de seksuele moraal in negatieve 
zin aan het veranderen is als gevolg van de 
MeToo- ‘hype’: Nederland zou ‘te preuts’ 
worden. Hoewel de ene kant van de samenle-
ving juist campagne voert voor het bewustzijn 
van seksuele intimidatie en misbruik, steken 
er vanuit de andere kant van de samenleving 
termen als ‘feminazi’ de kop op. En hoewel 
TV-programma’s als Louisa en Rosanna en 
Gordon gaat trouwen de indruk geven dat 
er inderdaad meer tolerantie is tegenover 
homoseksualiteit, lijken sommigen nog steeds 
moeite te hebben met deze trend. We lijken 
aan de ene kant te stimuleren dat iedereen zijn 
eigen identiteit mag hebben, maar tegelijkertijd 
schrikken we er soms toch nog van terug als dit 
te zicht- en tastbaar wordt. 

“Laten we ons wel 
realiseren dat sommige 
dat niet iedereen zit te 
wachten op een verklede 
Renée van der Gijp.”
Waarom? Moeten we deze tegengeluiden 
gewoon toeschrijven aan het conservatieve deel 
van de bevolking, of is hier iets anders aan de 
hand? Wat als we met zijn allen toch net iets 
minder tolerant zijn dan we anderen en onszelf 
graag doen geloven? Als het ons gevraagd wordt 
zullen we altijd open staan voor bijvoorbeeld 
homoseksualiteit, maar als het gaat om onze 
eigen zoon of dochter, of vriend of vriendin 

moeten de meeste mensen er toch iets langer 
over nadenken. En misschien dat dat ook de 
reden is dat veranderende identiteit in de media 
toch niet zo hartelijk wordt ontvangen. Imiteren 
is eigen aan de mens, en het Werther-effect kan 
net zo goed van toepassing zijn op zelfmoord, 
als op een veranderende identiteit. Wanneer 
jonge jongetjes Boudewijn zien veranderen in 
Bo zullen die hoofdjes meer na gaan denken 
over hun eigen identiteit dan wanneer zij hier 
niet mee in contact komen. En misschien is dat 
wel hetgeen waar we bang voor zijn. Dat onze 
kennissen en familieleden gaan veranderen op 
een manier waar wij toch nog niet helemaal 
gewend aan zijn. 

Dit wil niet zeggen dat we dit onszelf kwalijk 
moeten nemen. Normen en waarden zijn vaak 
vrij stabiel en kunnen nou eenmaal niet van de 
ene op de andere dag veranderen. Vaak gaan 
hier zelfs generaties overheen. Maar laten we 
ons wel realiseren dat sommige veranderingen 
niet tegen te houden zijn en dat niet iedereen zit 
te wachten op een verklede Renée van der Gijp. 
Want hoe je met anderen omgaat, is tenslotte 
ook deel van jouw identiteit.
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Hoe denkt Usocia er 
eigenlijk over?
idEntitEit; iEdErEEn hEEft Er wEl EEn mEning ovEr. zo’n typisch sociologisch 
construct - daar moEt ElkE socioloog (in spEE) wEl EEns ovEr nagEdacht hEBBEn. 
daarom lEgdE dE rEdactiE dE volgEndE stElling voor aan usocia:

“De Nederlandse Identiteit bestaat niet.”

Rara, wie ben ik?
dE afgElopEn tijd zijn Er op dE ‘usocia-pamflEt’ facEBook EEn aantal foto’s 
vErschEnEn van ogEn. aan dE hand van dEzE ogEn, in comBinatiE mEt EEn 
kortE BEschrijving, kondEn usocianEn radEn aan wElk mEdE-usociaan dit oog 
toEBEhoordE. valt iEmands pErsoonlijkhEid aan zijn of haar ogEn af tE lEzEn? 
EEn aantal lEdEn slaagdEn Erin om dE juistE idEntitEit tE koppElEn aan dE 
vErschillEndE ogEn. lukt hEt jou ook? hiEr dE winnaars nog EEns op EEn rijtjE.

oog 1
Zus
Utrechter
Muzikant
Leergierig
Kritisch
Geraden door: Lisanne van der Werveantwoord: Pauline de Jong

oog 2
Eerstejaars

Optimistisch 
Sportief

Behulpzaam
Vrolijk

Geraden door: Eline Wessels antwoord: Arda van den Berg

oog 3
Broer(tje)
Utregter
Voetballer
Gedreven
Enthousiast
Geraden door: Annemarijn oudejans

antwoord: Daan Verkaik

oog 4
Tweedejaars
Bourgondiër 

Vriendelijk
Sarcastisch

Geraden door: Boaz van den Berg en Anouk Janmaat

antwoord: Rutger Hensbergen
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VROUW - 26
“Identiteit is een heel vloeibaar begrip. Een 
groot deel van je identiteit wordt bepaald 
door hoe je door je omgeving wordt 
opgevoed, maar identiteit ligt ook deels al 
bij je geboorte vast. 
Mensen die bijvoorbeeld in hun jeugd 
zijn gepest, dragen later vaak of heel veel 
sympathie uit naar anderen, of worden zelf 
een pester. 

Uiteindelijk word je door iedereen beïnvloed. 
In elke situatie heb je een andere identiteit. 
En hoe je zelf omgaat met deze verschillende 
situaties, dat is de essentie van je persoon.

Je identiteit is een overkoepelend iets. Ik 
vind het wel jammer dat het lijkt alsof er van 
je verwacht wordt dat je voor je vijfentwin-
tigstelevensjaar al bedacht moet hebben wat 
dit ‘iets’ dan is. Dat je een balans gevonden 
moet hebben. Anders word je misschien 
veroordeeld of heb je misschien zelf het 
gevoel dat je faalt als persoon. Eigenlijk 
hebben mensen met een persoonlijkheids-
stoornis ook gewoon een permanenteidenti-
teitscrisis. Er lijkt dus iets gedaan te worden 
met onze feedback. Klagen we dan te veel 
over de nadelen van internationalisering?”

MAN - 40
“Identiteit is wie je bent, hoe je je 
hebt ontwikkeld door de dingen die je 
meemaakt. Achtergrond speelt daar ook 
wel een rol in, maar ik ben van mening 
dat dit alleen invloed heeft op je identiteit 
omdat het invloed heeft op je karakter. Als 
je vrijgezel bent zal je identiteit misschien 
wat wilder zijn dan als wanneer je een gezin 
hebt.” 

“In elke situatie heb je 
een andere identiteit, hoe 
je zelf  omgaat met deze 

situaties, dat is de essentie 
van je persoon”.

MAN - 40
“Identiteit betekent voor mij bij jezelf 
blijven. Als je luistert naar wat andere 
mensen zeggen, naar stereotypes, dan raak 
je kwijt wat je van binnen voelt dat je bent. 
Ikzelf kom bijvoorbeeld uit Zuid-Afrika, 
en hier is kleur heel belangrijk. Dat zou 

BEn jE misschiEn studEnt, nEdErlandEr of BroEr? of dEnk jE Bij dEzE vraag niEt 
aan groEpEn waartoE jE BEhoort, maar juist EErdEr aan woordEn diE jou ondErsc-
hEidEn van dE rEst; EigEnschappEn als vriEndElijk, BEhulpzaam, hardwErkEnd? 
idEntitEit is EEn BrEEd BEgrip En hEt is dan ook niEt gEk dat iEdErEEn EigEn 
opvattingEn hEEft ovEr wat hEt BEtEkEnt. in hEt woordEnBoEk wordt idEntitE-
it gEdEfiniEErd als hEt EigEn karaktEr; hEt individuElE kEnmErk. maar wat 
BEtEkEnt hEt nou voor jou? wij gingEn dE straat op om tE kijkEn hoE utrEcht 
hiErovEr dEnkt.

De Straatvraag
DOOR MARIEKE BRAAT, MARA HOFLAND EN ASMARA TJEE

eigenlijk niet zo moeten zijn.” 
MAN - 57
“Het is best moeilijk om te omschrijven-
hoe je jezelf identificeert. Ik zou mijzelf 
identificeren als sociaal, meelevend. Soms 
misschien wel té. Ik vind het verder heel 
belangrijk dat mensen niet veroordelen of 
beoordelen. Identiteit is tenslotte ook voor 
een deel: hoe kijk je naar en ga je om met 
anderen?”

“Het is belangrijk dat we 
ons blijven realiseren dat 
we uiteindelijk allemaal 
mens zijn en allemaal 
bestaansrecht hebben.”  

- 15
“Je identiteit is je gevoel, intuïtie, geslacht 
en ras, maar ook hoe je jezelf vertoont. 
Wat heb je aan, hoe straal je jezelf uit naar 
anderen? Ik, als transgender, identificeer 
mezelf niet als vrouw, een beetje als man, 
maar eigenlijk meer daartussenin. Dat 
straal je ook naar buiten uit.”

VROUW - 45
“Identiteit is iets wat eigen is aan een 
persoon; wat een persoon kenmerkt. Het is 
bijvoorbeeld waar je van houdt, je karakter, 
maar ook wat je achtergrond is. Dit laatste 
moet je nooit verloochenen, maar dat 
wordt mensen soms wel moeilijk gemaakt. 
Sinds 2001 wordt een Filipijnse kennis van 
mij bijvoorbeeld meer gecontroleerd op 
vliegvelden, puur door zijn identiteit.  

Door dit soort dingen is het juist belangrijk 
dat je zelf de positieve dingen van je 
identiteit in het licht zet. Neem de vluchte-
lingencrisis: zijn die mensen in de eerste 
plaats vluchteling, of in de eerste plaats 
mens? Ik zie ze als mens. Het is belangrijk 
dat we ons blijven realiseren dat we 
uiteindelijk allemaal mens zijn en allemaal 
bestaansrecht hebben.” 

VROUW - 27
“Identiteit is jezelf kunnen zijn. Niet bang 
zijn om je mening te geven en om jezelf te 
uiten tegenover anderen. In elke situatie 
heb je ook weer een andere identiteit; je 
hebt op je werk een andere houding dan 
privé. Wat er in deze verschillende situaties 
van ons gevraagd wordt in de samenleving, 
dat draagt bij aan hoe je wordt gevormd; je 
identiteit.”
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Een geval apart, dat wel. Naast het 
hebben van twee culturen (Surinaams en 
Nederlands), ben ik ook opgegroeid met de 
ideeën uit twee religies (Islam en Hindoeïs-
me). Hoewel ik nu geen religie aanhang 
en nog nooit in het land van herkomst van 
mijn ouders geweest ben, hebben de ideeën 
uit die culturen en religies wel geholpen mij 
te maken tot wie ik nu ben.  Het opgroeien 
met een niet-westerse cultuur in een 
westerse context is erg lastig. Ik heb vaak 
geworsteld met in welk hokje ik mezelf zou 
moeten plaatsen. Ideeën uit de ene cultuur 
botsen soms met ideeën uit de andere 
cultuur. Een goede balans vinden tussen 
deze twee is een everlasting struggle.

Sommige gebeurtenissen herinneren mij er 
telkens aan dat ik er anders uit zie dan de 
doorsnee Nederlander. Vervelende blikken 
op straat, het onderschatten van mijn 
academische vaardigheden en verwarde 
gezichten als ik ergens een sterke, goed 
geïnformeerde mening over heb. Het voelt 
vaak alsof ik mijn Surinaamse identiteit 
moet verdedigen tegen alle slechte stereoty-
pes. Alsof ik mezelf extra moet bewijzen 
om serieus genomen te worden, duidelijk te 
maken dat ik ook serieus participeer in de 

maatschappij. Waarom?

Vaak heb ik het gevoel dat er veel onbegrip 
is voor hoe lastig het is om je als persoon 
met een migratieachtergrond geheel aan te 
passen aan een andere cultuur. Want daar 
gaat het voor mij om. Ik ben opgegroeid 
met een Surinaams/Hindoestaanse cultuur; 
een niet-westerse cultuur. Dit botst vaak 
met de Nederlandse cultuur, al is Nederland 
het land waar ik ben geboren, opgegroeid 
en waar ik nu nog steeds leef. Begrijp me 
niet verkeerd, veel dingen zijn me met 
de paplepel ingegoten. Al haat ik fietsen 
en kan ik van geen enkel lied van Hazes 
genieten, beschouw ik mezelf ook gewoon 
als Nederlandse.

“...Maar waar kom je 
nou echt vandaan?”
Het lijkt soms wel alsof het niet is 
toegestaan twee identiteiten te willen 
behouden. Ik zou nooit afstand willen 
doen van mijn Surinaams erfgoed. Ik hou 
teveel van baka bana en Sranang tongo 
blijft voor mij een van de mooiste, grappig-

DOOR SONALI SOOKHA

niEt-wEstErsE allochtoon. surinamEr. hindoEstaan. BuitEnlandEr. EEn grEEp 
uit dE laBEls diE ik vaak naar mijn hoofd gEslingErd krijg. voor “allochtoon” 
word jE op dE vingErs gEtikt. misschiEn dan: ‘pErsoon mEt EEn twEEdE gEnEratiE 
migratiEachtErgrond’? tErwijl dE wErEld druk BEzig is mEt hEt vindEn van EEn 
goEdE maniEr om mij tE omschrijvEn BEn ik vooral BEzig mEt zijn.

Twee culturen op één kussen, 
daar slaapt onenigheid tussen

ste talen. Tegelijkertijd hecht ik ook veel 
waarde aan mijn Nederlandse identiteit. Ik 
zou willen dat het een het ander niet zou 
hoeven uitsluiten. Het zou fijn zijn niet 
enkel gestereotypeerd te worden als  feisty 
Surinamese, maar ook (h)erkend te worden 
als Nederlander.

“Een goede balans vinden 
tussen culturen is een 
everlasting struggle.”
Word ik dan nooit (h)erkend als Nederlan-
der? Tuurlijk wel. Echter blijven uitspraken 
als “Maar waar kom je nou echt vandaan?”, 
“Jij bent anders dan de anderen” en “Jij bent 
gewoon wit van binnen” ook deel uitmaken 
van mijn realiteit. Dit soort uitspraken 
bagatelliseren zowel mijn Surinaam-
se, als Nederlandse identiteit. Echt, “jij 
bent anders dan de anderen” is geen 
compliment. Zo anders ben ik niet: ook ik 
gooi shade op je in het Surinaams als je rare 
opmerkingen maakt. Sterker nog, nu we het 
toch over rare, vaak gestelde vragen hebben: 
Nee, je mag mijn haar niet aanraken. Nee je 
krijgt geen roti van me, en néé “Surinamers 
zijn lui” -grapjes zijn niet grappig.

Ik moet zeggen: ik ben niet constant bezig 
met denken aan waar ik nu bij hoor. Vaker 
niet dan wel, zelfs. Het is voor mij echter 
van groot belang dat ik beide identiteiten 
kan blijven behouden.
Ik zal altijd met liefde blijven uitleggen 
waarom ik sommige dingen, die voor 
autochtone Nederlanders heel normaal zijn, 
niet doe, en aan Surinamers waarom ik 
sommige dingen die voor hen heel raar zijn, 
wel doe. 

Negatief commentaar is echter nooit 
uit te sluiten. Mijn reactie op dat soort 
commentaar is dan ook: mi no wang yere 
noti. Ik ben te druk bezig met zijn.
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Nog meer interessante sociologie dan. Sinds 
1989 ondervraagt het bureau Gallup aan een 
representatieve steekproef van Amerikanen 
of ze zich zorgen maken over de opwarming 
van het klimaat. Wat blijkt? In 1989 maakte 
67% van de respondenten die op de Democra-
ten stemde zich zorgen over klimaatopwar-
ming, tegen 66% van de Republikeinen. 
Geen verschil dus. Maar in 2001 hield 
Gallup opnieuw een survey.  Daaruit bleek 
dat er een gat was ontstaan van 27% (!) 
tussen de Democraten en Republikeinen. En 
onlangs, in 2016, was dit verschil nog verder 
toegenomen: 84% van de Democraten 
maakt zich zorgen over klimaatopwarming 
tegen slechts 40% van de Republikeinen. 
Hoe kan dat nou? Wetenschappers beschou-
wen de evolutietheorie niet als zomaar 
een theorie –de bewijzen die deze theorie 
bevestigen zijn overweldigend. Evolutie is 
een feit. En onder wetenschappers is er een 
brede consensus dat de aarde opwarmt en 
dat dat mede door menselijk handelen komt. 
Ook dat zijn feiten. Slechts een handvol 
wetenschappers heeft hierover twijfels. 
Waarom geloven zoveel mensen dan niet in 
de evolutietheorie en klimaatopwarming, 
en wel in heksen en ufo’s? Internet, en dan 
met name sociale media, speelt hierin een 
cruciale rol. Vroeger las men de krant, maar 

de oplagen dalen al jaren fors. Sociale media 
nemen deze rol over. Een recente studie laat 
zien dat 62% van de Amerikanen sociale 
media gebruikt voor nieuws. Terwijl traditi-
onele media hoor en wederhoor toepassen, 
feiten checken en gebruik maken van 
professionele journalisten, lopen feiten en 
meningen door elkaar op sociale media, en 
wordt fake news gretig gedeeld. Zo laat een 
studie over de Amerikaanse verkiezingen 
zien dat meer Amerikanen zijn blootgesteld 
aan de belangrijkste fake news artikelen op 
Facebook dan aan de meest gelezen artikelen 
uit traditionele media.  Fake news is niet 
zomaar verzonnen nieuws. Integendeel: 
het zijn vaak sterk opiniërende artikelen, 
waarin standpunten worden ingenomen 
en verdedigd –met behulp van verzonnen 
en verdraaide ‘feiten’, dat wel. Tijdens de 
Amerikaanse verkiezen profiteerde Trump 
hiervan het meest: 115 fake artikelen waren 
pro-Trump, en deze werden 30 miljoen keer 
gedeeld. Wie ze las, raakte er van overtuigd 
dat klimaatopwarming ‘een verzinsel’ was. 
Clinton moest het doen met 41 pro-Clinton 
fake news artikelen, die 7,6 miljoen keer 
werden doorgestuurd. Geen wonder dat 
Republikeinen en Democraten steeds verder 
van elkaar afdrijven. Sociale media creëren 
nieuwe gemeenschappen en identiteiten 

DOOR FRANK VAN TUBERGEN

sociologiE is zo fascinErEnd. ik las laatst ovEr EEn niEuwE studiE waarin amErika-
nEn zijn ondErvraagd ovEr waar zE in gElovEn. sommigE uitkomstEn warEn tE 
voorspEllEn. zo staat god BovEnaan hEt lijstjE, 74% van dE amErikanEn gElooft 
in hEt BEstaan van god, 14% is niEt zEkEr daarvan, En slEchts 12% gElooft niEt 
dat god BEstaat. maar hEt ondErzoEk kEnt ook vErrassEndE rEsultatEn. slEchts 
47% van dE amErikanEn gElooft in darwin’s EvolutiEthEoriE. tEr vErgElijking: 
42% gElooft in ´gEEstEn´, 36% in ´ufo´s´, En 26% in hEksEn. hoE komt dat?

Heksen op Facebook in onze samenleving. Zoals mensen nu 
eenmaal geneigd zijn te doen, zoeken ze 
aansluiting bij communities die hun ideeën 
bevestigen. Dat gebeurde natuurlijk altijd al 
face-to-face, maar sociale media bekrachti-
gen dit proces in een nieuwe, online wereld. 
Wie toch al sceptisch is over klimaatopwar-
ming, en dat misschien niet openlijk durft 
te uiten face-to-face, zal zich aanmelden 
bij de pro-Trump Facebook gemeenschap-
pen. En daarin zullen zijn of haar twijfels 
alleen maar worden versterkt door anderen 
met identieke opvattingen. De Trump- en 
Clinton-aanhangers leven in hun eigen, 
gescheiden online gemeenschappen –met 
polarisatie tot gevolg.  

“Sociale media creëert 
een nieuw platform 
om sociologische en 

andere wetenschappelij-
ke inzichten naar eigen 
believen te negeren, te 
kneden of  ronduit te 

verdraaien.”
De ‘echokamers’ en ‘filterbubbels’ hebben 
ook bijgedragen aan Brexit, aan de uitslag 
van het Oekraïne-referendum, en aan de 
polarisatie in Nederland. Ze zorgen ervoor 
dat grote delen van de samenleving menen 
dat heksen en UFO’s bestaan en dat de 
evolutie een verzinsel is. Het irrationele 
geloof zal toenemen –paradoxaal genoeg 
dankzij technologische vooruitgang. Fake 
artikelen zullen worden verrijkt met fake 

foto’s en video’s die niet te onderscheiden 
zijn van echte beelden. En het zelf maken 
en verspreiden van fake beelden zal steeds 
makkelijker worden. Wie zich zorgen maakt 
over het klimaat, zal in zijn Facebook bubbel 
blootgesteld worden aan beelden van rap 
smeltende gletsjers in Zwitserland. Maar wie 
gelooft dat het allemaal wel meevalt, zal even 
overtuigende foto’s en video’s aanschouwen 
van aangroeiend ijs op de noordpool, en 
gletsjers die al decennia geen verandering 
laten zien. 
Wat betekent dit voor sociologen? Allereerst: 
een fascinerend nieuw onderzoeksveld –
namelijk de betekenis van online identitei-
ten, segregatie van gemeenschappen in 
echokamers, culturele polarisatie en de 
dynamiek tussen online en offline. Maar 
ook: de sociologische identiteit verandert. 
Sociale media creëert een nieuw platform 
om sociologische en andere wetenschap-
pelijke inzichten naar eigen believen te 
negeren, te kneden of ronduit te verdraaien 
(voorbeeld: Geenstijl). Sociologen zullen 
tegen de klippen op moeten lopen: in 
tijden waarin feiten en meningen worden 
vermengd is waarheidsvinding belangrijker 
dan ooit. Zoals de Amerikaanse senator en 
socioloog Moynihan het ooit zo mooi zei: 
‘Everyone is entitled to his own opinion, but 
not to his own facts’. 
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Een gezin van zes. Vader, moeder en vier 
kinderen waarvan mijn vader met zijn 
zestien jaar ruim de oudste was. Twee 
houten hutkoffers - één ervan mijn huidige 
nachtkastje - en de kleren die ze droegen. 
Zijn linkerschoen was mijn vader kwijtge-
raakt tijdens de tussenstop die het schip 
maakte in Egypte. Korte tijd brachten ze 
door in Noordwijk, maar al snel verhuis-
den ze naar Rotterdam Zuid. Woonoord 
Lunetten of Westerbork waren van 
overheidswege ‘sterk aanbevolen’, maar het 
gezin uit Malang op oost Java weigerde en 
woonde liever op zichzelf. Bovendien was 
één kamp wel genoeg geweest vond mijn 
opa…

En zo begon een nieuw leven in de 
Rotterdamse wijk Bloemhof. Handen 
uit de mouwen. Opa begon een nieuwe 
carrière als glasblazer in de glasfabriek in 
Schiedam. Mijn vader werkte overdag en 
ging ‘s avonds naar school. Het was een tijd 
waarin het gezin van mijn opa, zonder hulp 
van overheid, maar gelukkig met heel wat 
burenliefde zijn draai vond aan de oevers 
van de Maas. Herinneringen over deze tijd 
worden in mijn familie constant opgehaald. 
Elk verhaal is al minstens honderd keer 
verteld. Altijd met gelach, soms met een 
traan. Helaas heb ik mijn opa nooit gekend, 
maar ik heb levendige herinneringen aan 

Ibu, mijn oma. Ze sprak eigenlijk geen 
Nederlands, maar dat hoefde ook niet. Ik 
was als kind astmatisch. De pitjit - massage 
- van oma bracht verlichting en natuurlijk 
herinner ik me haar kookkunsten. Gek 
genoeg vooral de frietjes, misschien omdat 
dat zo ongewoon was, maar Indisch eten 
was er natuurlijk altijd. Ook mijn vader 
kookte en kookt voor zover dat gaat nog 
steeds met ziel en zaligheid. Ik mis veel 
van hun recepten, nu ik al ruim tien jaar 
vegetariër ben. Van het onderstaande 
gerecht mag ik echter nog steeds genieten! 
Eenvoudig en lekker. Selamat makan! 

“Elk verhaal is al 
minstens honderd keer 
verteld. Altijd met gelach, 
soms met een traan.”

DOOR STEFAN SOEPARMAN

“wat hEBBEn wE gElachEn!” iEts wat ik vaak hoordE ovEr dE jarEn vijftig: dE 
jarEn na aankomst in EEn land dat Bijna in allE opzichtEn andErs was dan hEt 
hunnE. BEgin januari 1951 zEttE mijn vadEr voEt aan wal in nEdErland. hEt 
snEEuwdE. ook dat was niEuw. EEn gEzin van zEs. vadEr, moEdEr En viEr kindErEn 
waarvan mijn vadEr mEt zijn zEstiEn jaar ruim dE oudstE was.

Herinneringen aan Ibu samBal gorEng tElor mEt 
BoontjEs 

Ingrediënten
- 6-8 hardgekookte eitjes
- een grote (rode) ui
- wat fijngehakte knoflook
- wat verse gember, geraspt
- 2-3 daun salam (blaadjes salaam) - alleen 
voor smaak
- 2-3 blaadjes djeroek poeroet (limoenblad) 
alleen voor smaak
- 2-3 lomboks 
- een schijfje laos
- 150 ml Santen (kokosmelk)
- wat tomatenblokjes
- 1 eetlepel tomatenpuree
- een beetje trassi (garnalenpasta) of blokje 
- groentebouillon als je ook geen vis eet
- 300 gr boontjes
- 1 theelepel gula djawa (palmsuiker)
- eventueel: wat ketjap manis
- olie om in te bakken
- witte rijst

Bereidingswijze
1. Wrijf de ui, knoflook, lomboks, gember, 
trassi en gula djawa fijn in een oelekan 
(vijzel) of gebruik een keukenmachine. 

2. Fruit het mengsel aan met wat olie (een 
minuut of twee). 

3. Doe de daun salam, djeroek poeroet en 
laos erbij en bak nog even door. 

4. Voeg santen, tomatenpuree en tomaten-
blokjes toe. 

5. Voeg eventueel nog een klein beetje 
ketjap manis toe. 

6. Leg de eitjes erin en laat sudderen, 
op een heel laag vuurtje mag dat best een 
tijdje. 

- Koken gaat op gevoel. Als de saus te dik is, 
aanlengen met een klein beetje water, maar 
maak hem vooral niet te dun. -

7. Voeg beetgare boontjes toe en snij de 
eitjes door als je gaat serveren. 

8. Serveer met witte rijst.
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Identiteit-heid

De laatste tijd lijkt het alsof er een toegenomen 
nadruk is komen te liggen op onze identiteit. 
Conflicten tussen of over etnische en religieu-
ze groepen, weerstand tegen het instellen van 
‘geachte reizigers’ in onze treinen en protesten 
op de snelweg tegen de tegenstanders van zwarte 
piet: allemaal voorbeelden van kwesties omtrent 
identiteit. Wanneer onze ouders in een ander 
land geboren zijn, maar wij niet, dan wordt er 
soms van ons verwacht dat we kiezen voor een 
van de meerdere etnische identiteiten. Twijfelen 
we, dan zitten we in een zogeheten identiteitscri-
sis. Kiezen we niet, dan zijn we identiteitsloos. 
Wanneer we worden geboren als man, maar 
ons vrouw voelen, dan valt er niets te kiezen: 
je bent toch gewoon wat je bent? Wanneer we 
sterk vasthouden aan onze religieuze identiteit, 
kunnen we hier maar beter van afstappen: dat is 
toch niet meer van deze tijd? 

Identiteit is het antwoord op de vraag ‘wie of wat 
ben ik?’. Het is zowel ‘uniek zijn’ als ‘hetzelfde 
zijn’. Je persoonlijke identiteit vertelt je waarin 
jij uniek bent, terwijl je sociale identiteit je 
vertelt van welke groep je lid bent en dus waarin 
je hetzelfde bent als anderen. Verschillende 
vormen van sociale identiteiten zijn je religieu-
ze identiteit, nationale identiteit, etnische 
identiteit en natuurlijk je genderidentiteit. Als 
mensen hebben we vaak de neiging om anderen 
te categoriseren, om iemand in een hokje te 
stoppen. We kiezen zelf een identiteit of we 

krijgen er eentje opgelegd. Soms lijkt het ook 
alsof we onszelf in een hokje willen stoppen. We 
zijn dan trots op ons eigen hokje en willen dat 
aan anderen laten weten. Soms bestaat ons hokje 
nog niet, willen we er zelf een maken of willen 
we er juist uit. 

Hoewel we soms vol kunnen zitten met meningen 
over identiteit, is het begrip toch ingewikkel-
der te definiëren dan het lijkt. Identiteit is niet 
tastbaar, hoewel het soms wel overduidelijk 
zichtbaar kan zijn. Sommigen beweren dat 
identiteit is aangeboren, dat het in je bloed zit, 
terwijl anderen beweren dat identiteit door 
onszelf wordt geconstrueerd en dus verander-
baar is. We kunnen identiteit ook baseren 
op hetgeen we ‘ons voelen’. “De Nederlandse 
identiteit zit hem in het feit dat ik me Nederlan-
der voel.” Maar, hoe voelt dit dan? Ik ben 
geboren in Nederland, opgegroeid in Nederland, 
Nederlands is mijn moedertaal, maar ik kan pas 
weten hoe ‘Nederlands’ voelt wanneer ik weet 
hoe ‘niet-Nederlands’ voelt. In deze zin bestaat 
je identiteit net zozeer uit hetgeen je niet bent 
als hetgeen je wel bent. Ik ben een Nederlander, 
omdat ik geen Française ben, bijvoorbeeld. Toch 
stuit ik nu weer op hetzelfde probleem, het begin 
van de redenatiecirkel: wanneer ben ik dan een 
Française en wat bepaalt dat ik dit niet ben? 

Er lijkt een paradoxale ontwikkeling plaats te 
vinden. Aan de ene kant willen we af van onze 

hEt lijkt wEl alsof wE dE laatstE tijd stEEds vakEr wordEn gEconfrontEErd 
mEt hEt BEgrip ‘idEntitEit’: EEn BEgrip waar EEn iEdEr BEkEnd mEE is, maar diE ook 
moEilijk tE dEfiniërEn valt. waar lEggEn wE Bij andErEn dE nadruk op? En hoE 
zit dat Bij onszElf? wat doE jE als jE idEntitEit niEt in woordEn tE vangEn valt 
of wannEEr jE twijfElt? kun jE kiEzEn voor EEn idEntitEit? En als jE EEnmaal 
gEkozEn hEBt, kun jE Er dan wEEr van afstappEn? 

DOOR PAULINE DE JONG hokjes, van onze labels. Het is alsof mensen 
geneigd zijn om in hokjes in te delen, maar niet 
om in hokjes ingedeeld te worden. We bepalen 
zelf wel wie we zijn: geen man, geen vrouw, geen 
moslim, geen christen, juist wel een van deze vier 
of juist alles wat er tussenin zit. De ene dag man, 
de andere dag vrouw of juist nooit een van beide. 
Aan de andere kant plaatsen we onszelf toch in 
een hokje op het moment dat we van bestaande 
hokjes af willen. Pas je niet in het hokje man of 
vrouw, dan laat Facebook je kiezen uit zesenvijf-
tig andere genderidentiteiten. En pas je in geen 
één genderhokje, dan pas je er toch nog in één: 
agender. Als je niet moslim, christen of atheïst 
bent, dan ben je areligieus. We lijken dus niet 
van hokjes af te kunnen komen, hoezeer we ook 
zouden willen. 

“Niet iedereen kan de 
geboorte van zesenvijftig 
nieuwe genders bijbenen.”
Categoriseren is iets menselijks: we delen de 
wereld in sociale categorieën in om het onszelf 
mentaal makkelijker te maken. Dit is niet per 
definitie verkeerd: het zorgt ervoor dat we 
informatie sneller kunnen filteren en verwerken. 
Categoriseren wordt pas gevaarlijk wanneer 
de component ‘gedrag’ erbij komt kijken. Een 
sociale categorie is een groep mensen die een 
label heeft gekregen en die wordt onderscheiden 
op basis van twee factoren: regels voor lidmaat-
schap en inhoud. De regels bepalen wie wel en 
wie geen lid is van de betreffende categorie. De 
inhoud omvat alle kenmerken die als ‘typisch’ 
worden gezien voor leden van deze categorie 
of gedrag dat van hen wordt verwacht of 
verboden is in sommige situaties. We delen dus 

onze sociale wereld in groepen in en handelen 
vervolgens op basis van deze indeling. Maar 
wie bepaalt welke kenmerken en gedragingen 
er zogenaamd ‘typisch’ zijn voor of passen bij 
een bepaalde groep? Zijn deze kenmerken en 
gedragingen nog steeds ‘typisch’ of al lang niet 
meer? Zijn ze gebaseerd op individuele leden van 
de groep en kunnen ze dus ook prima toevallig 
zijn? Het is heus niet erg om mensen soms eens 
in te delen naar geslacht, kleur of geboorteland, 
maar wanneer we aan deze factoren verwach-
tingen omtrent karakter en gedrag gaan binden, 
dan moeten we oppassen. Deze kenmerken zijn 
lang niet in elke situatie relevant. 

Toch moeten we ook niet vergeten dat de mens 
ook een gewoontedier is en dat verandering vaak 
tot weerstand leidt. Niet iedereen kan de geboorte 
van zesenvijftig nieuwe genders bijbenen en 
ook de toestroom van een nieuwe etnische 
identiteit in duizendvoud via onze oceanen 
kan voor sommigen bedreigend overkomen. 
Juist dan is het de zaak om na te gaan wie of 
wat voor ons bepaald hoe de grenzen van zo’n 
identiteit gevormd, gehandhaafd en gepresen-
teerd worden. Willen we echt voorkomen dat 
we de verkeerde inschatting maken, laten we 
dan iets meer moeite doen en erachter komen 
wat iemand uniek maakt in plaats van hetzelfde. 
Persoonlijke identiteit boven sociale identiteit. 
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Uiteraard kan ik als ex-Commissaris 
Onderwijs hier gelijk al iets over zeggen. 
Je staat er niet alleen voor. Zoals vele van 
jullie weten is er sinds vorig jaar een zeer 
actieve carrièrecommissie die het hele jaar 
door zeer leuke en nuttige carrière-
gerelateerde activiteiten 
organiseert.  
 
Als eerste tip kan 
ik jullie dan ook 
meegeven dat het 
handig is om je 
op éénvan deze 
activiteiten te 
oriënteren opde 
arbeidsmarkt!

Bij het zoeken naar 
een identiteit tijdens 
het maken van carrière 
kwam ik zelf bij een zeer 
interessante TED-talk van Simon 
Sinek terecht.  
In deze TED-talk legt hij uit dat er een 
verband te zien is tussen Apple, Martin 
Luther King, de Wrigth Brothers en meer 
innovatieve organisaties/personen. Het is 
natuurlijk wel interessant om te bedenken 
dat al deze organisaties/personen niet per 

se de eerste waren in wat ze deden en ook 
niet per se degene waren met het meeste 
geld. Hoe kan het dan dat zij gezien worden 
als pioniers binnen hun vakgebied?

Simon Sinek geeft hier antwoord 
op aan de hand van een zeer 

simpele theorie. Hij noemt 
het ‘The Golden Circle’. 

Deze cirkel bestaat 
eigenlijk uit drie 
ringen; één aan de 
buitenkant: ‘the 
what’. Eén wat meer 
naar binnen: ‘the 
how’ en één in het 

midden van de cirkel: 
‘the why’. 

Hierbij staat ‘the what’ 
voor de vraag of iemand 

weet wat hij of zij voor werk 
doet. ‘The how’ staat voor de vraag of 

iemand weet hoe hij of zij het doet en ‘the 
why’ staat voor de vraag of iemand weet 
waarom hij of zij het doet.
 
Sinek geeft hierbij aan dat eigenlijk iedereen 
wel weet wat ze aan het doen zijn.

DOOR MARTIJN PEPERS
wannEEr ik dEnk aan hEt zoEkEn van EEn EigEn idEntitEit in jE carrièrE, BorrElEn 
natuurlijk gElijk EEn aantal vragEn Bij mij (En waarschijnlijk ook Bij julliE) op. 
waar moEt ik EigEnlijk hEEn als socioloog? wat wil ik na mijn studiE gaan 
doEn? hoE kan ik mEzElf van mijn BEstE kant latEn ziEn? wat moEt ik gaan doEn 
als ik niEt dE ondErzoEkskant op wil? in hoEvErrE kunnEn wE als sociologEn 
carrièrE makEn als Er zElfs grappEn wordEn gEmaakt ovEr hEt fEit dat wE gEEn 
Baan krijgEn? kortom, wElkE “ik” moEt ik latEn ziEn op hEt momEnt dat ik dE 
arBEidsmarkt op ga?

The Why? Er zijn al minder mensen die weten hoe ze 
het doen. Maar het belangrijkste is, dat er 
maar een paar mensen zijn die zich kunnen 
bedenken waarom ze aan het doen zijn wat 
ze doen.

“Wat is het verband 
tussen Apple, Martin 
Luther King en de Wrigth 

Brothers?”
Nu kunnen jullie natuurlijk al bedenken 
dat innovatieve organisaties zich hier heel 
erg mee bezig houden. Ga maar na, als je 
kijkt naar de presentaties van Apple en 
die vervolgens vergelijkt met presentaties 
van Huawei of Nokia dan is toch duidelijk 
het verschil te zien in de vorm van de 
presentatie. Apple redeneert namelijk 
bijzonder veel vanuit waarom ze een 
product of een bepaalde service aanbieden, 
waar Huawei en Nokia dit veel minder 
doen.

“Wie weet er eigenlijk 
waaom hij of  zij op de 

universiteit zit?”
Dit vraagstuk zou je ook op jezelf moeten 
toepassen.Want weet iedereen van jullie 
waarom hij of zij op de universiteit zit? 
Weet iedereen waarom hij of zij Sociologie 
studeert? Maar het allerbelangrijkste: weet 
iedereen waarom hij of zij die bepaalde 
richting van de arbeidsmarkt op wil?

Op het moment dat je voor jezelf antwoord 
geeft op deze vragen, geloof ik dat je meer 
grip op je eigen identiteit hebt gekregen. 

Dit zal ervoor zorgen dat je antwoord 
kuntgeven op de eerstgenoemde vragen uit 
dit artikel. Maar wat nog veel belangrijker 
is; je kuntdeze identiteit veel beter verkopen 
naar zowel jezelf als de buitenwereld.
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Hoe ziet jullie generatie eruit?
Anneloes: Ik ben een millennial, zeggen ze. Ik 
hoor bij de eerste generatie die in het nieuwe 
millennium volwassen werd. 
Beppe: Ik geloof niet dat wij een naam hebben… 
Ja, we noemden onszelf oorlogskinderen. Onze 
generatie is niet meer zo groot. Hoe langer, hoe 
minder er over zijn. 
Anneloes: Jullie generatie heeft natuurlijk heel 
erg veel meegemaakt. Jullie ouders ondervonden 
de uitwerking van de Eerste Wereldoorlog en 
toen kwam de Tweede Wereldoorlog. 
Beppe: Hier in Nederland merkte je minder 
van de Eerste Wereldoorlog. Wel wordt onze 
generatie echt gekenmerkt door armoede. 
Vroeger was alles veel harder en wreder. Mensen 
die geen werk hadden moesten stempelen. 
Hiermee gaven ze echt een boodschap af, van: 
“Kijk, die heeft geen werk.” 
Anneloes: Als je nu bijvoorbeeld een bijstand 
aanvraagt word je ook als het ware ‘getreiterd’. 
Veel mensen schamen zich ook om gezien te 
worden bij de voedselbank.
Beppe: Ja, mensen worden gestraft voor iets 
waar ze niets aan kunnen doen.
Anneloes: Armoede is dus nog steeds wel een 
stigma. Maar zijn er ook dingen veranderd? 
Tussen toen en nu? 
Beppe (heel gedecideerd): Seks.
Anneloes: ...

Beppe: Nouja, als je nu kijkt is iedereen veel 
vrijer wat betreft seks. Wat ik een grote verbete-
ring vind is dat jullie generatie, en de generatie 
van mama, dat stigma minder kent. Als meisjes 
vroeger per ongeluk zwanger raakten was dat me 
toch een schande. Vaak kreeg het meisje dan ook 
de schuld.
Anneloes: Ja, en dat terwijl er naar de jongen 
eigenlijk geen haan kraaide.
Beppe: Dat is nu wel nog steeds zo. Op meisjes 
wordt er meer gelet dan op jongens, in dat 
opzicht. Toen mijn vader overleed moest mijn 
moeder verhuizen omdat ze het huis niet meer 
kon betalen; ze werd volkomen aan haar lot 
overgelaten.
Anneloes: Maar dat is nu wel een stuk beter? De 
sociale zekerheid en voorzieningen?
Beppe: Ja, dat is echt veel beter geworden. Ik 
vind wel dat het onzin is dat de vrouw nu hele 
dagen móet werken. Want ja, als je volle dagen 
werkt en dan je salaris moet inleveren om de 
kinderoppas te betalen… Dan heeft het niet 
zoveel zin.
Anneloes: Zouden vrouwen dan minder 
moeten werken? Of moet er betere kinderop-
vang komen?
Beppe: Ik vind dat iedereen gewoon voor 
zichzelf moet kiezen. En nu is die keuze er niet.  
Anneloes: En wat denk jij van onze generatie? 
De millennials. Verwend, onzeker, niet assertief, 

DOOR ASMARA TJEE
onzE gEnEratiE kan BEpalEnd zijn voor onzE idEntitEit. immErs, iEdErEEn idEntificEErt zich mEt 
dE EigEn gEnEratiE. dE wErEld ondErgaat EEn continuE vErandEring mEt als gEvolg dat onzE 
Blik op hEt BEgrip ‘idEntitEit’ door dE tijd hEEn vErandErd kan zijn. onzE normEn En waardEn 
BEwEgEn mEE mEt dE tijd waarin wij lEvEn. misschiEn zal mEn EEn hEEl andErE BEschrijving van 
dE EigEn idEntitEit gEvEn wannEEr diEgEnE opgEgroEid is in EEn collEctivistischE cultuur dan 
wannEEr diEgEnE uit EEn individualistischE cultuur komt. 
wij zijn in gEsprEk gEgaan mEt EErstEjaars sociologiE studEntE, annEloEs krul, En haar 
BEppE, akkE krul-Bij dE lEij, om mEEr tE wEtEn tE komEn ovEr hoE hun gEnEratiE hun Blik op 
idEntitEit hEEft BEïnvloEd.

Identiteit over de generaties heen
Een gesprek tussen een student en haar oma

egoïstisch en oppervlakkig, zijn woorden die 
je vaak hoort wanneer men het heeft over 
millennials.
Beppe: Nou, ik vind jullie generatie eigenlijk wel 
prima. Ik zit nu in een scootmobiel en ik krijg 
vaak hulp aangeboden, met name van jonge 
mensen. Misschien dat het in de stad anders is 
dan in het dorp, maar dat betwijfel ik. 
Anneloes: Dat zou goed kunnen. Vroeger kon je 
in het dorp altijd op je buren vertrouwen. Je kon 
altijd een ei of suiker lenen bij de buurman, en 
andersom.
Beppe: Wat wij vroeger deden was dat we vaak 
kleding leenden. Toen mijn neef ging sollicite-
ren voor een baan leende hij het pak van mijn 
oom. Er was ook niet zo veel toen. Eigenlijk zou 
iedereen de tijd na de oorlog een keer moeten 
meemaken. We waren toen zo blij. We hadden 
niets, alleen dans en muziek elke avond, want de 
Canadese soldaten hadden vaak orkestjes. We 
waren blij met alles. Nu merk ik dat mensen toch 
wel steeds meer willen, ook al is er veel.

Hoe heeft jullie nationaliteit invloed op jullie 
identiteit?
Beppe: Ik ben een Friezin. Maar ik ben ook een 
Nederlander. 
Anneloes: Hoe verschillen die dan?
Beppe: De taal maakt het verschil. Verder niets, 
denk ik. Maar het is in de randstad wel gejaagder. 
De normen en waarden zijn anders. 
Anneloes: Maar eigenlijk bestaat er niet iets als 
‘de echte Nederlander’ of ‘de echte Fries’?
Beppe: Nee, dat zegt koningin Maxima ook. Het 
ligt volgens mij gewoon aan de persoon zelf.
Anneloes: Ik moet zeggen dat mijn nationale 
identiteit een best grote rol in mijn identiteit 
speelt, maar dat komt doordat ik er bewust 
mee bezig ben. De afgelopen tien jaar ben ik 
namelijk werkzaam bij stichting Richter Eu. Dat 
is een organisatie die namens de Europese Unie 
uitwisselingen organiseert. Eerst ging ik altijd 

als deelnemer mee, inmiddels als e-workshop- 
of groepsleider. In deze uitwisselingen komen 
deelnemers uit verschillende landen bijeen 
om te discussiëren en te leren over bepaalde 
maatschappelijke onderwerpen, met als doel 
om elkaars cultuur beter te leren kennen. 
Hierbij kijken we tijdens dit project meer naar 
overeenkomsten dan naar verschillen tussen 
alle Europese jongeren. Wanneer je je cultuur 
in een uur moet presenteren aan anderen, ben 
je toch wel bewust bezig met wat jouw eigen 
cultuur inhoudt. Uiteindelijk kom je toch vaak 
op clichés en stereotypes uit. 
Ik hou me ook vaak bezig met de huidige discussie 
rondom de Nederlandse identiteit. Dat vind ik 
best lastig. Al die clichés worden opgerakeld 
alsof een volkslied en boerenkool met Unox de 
kern is van ‘de Nederlandse identiteit’, terwijl 
ik denk dat de echte kern iets ongrijpbaars is. 
Er is geen verkeerde manier om Nederlands te 
zijn. En voor mij is het hebben van de vrijheid 
om dat zelf in te vullen het voornaamste aan de 
Nederlandse identiteit. Dat én erwtensoep. Met 
Unox.

Kan een identiteit veranderen gedurende het 
leven?
Beppe: Ja, ik geloof het wel, maar voor mij 
persoonlijk is er weinig veranderd. Mijn moeder 
heeft me zo opgevoed dat niks raar was en dat 
mensen hun eigen identiteit mochten hebben. 
Anneloes: Jij bent altijd al zo geweest. Je vindt 
niet veel gek en zo ben je dus ook opgevoed. Er 
is niet heel veel veranderd voor jou, lijkt het wel. 
Beppe: Klopt, ik ben altijd al een beetje dwars 
geweest!
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       Moet je zien! Moet je horen!
DOOR SONALI SOOKHA 

Rupaul’s Dragrace                               
No tea no shade no pink lemonade.. Maar wel a whole lot 
of sass in het bekende Amerikaanse programma Rupaul’s 
drag race. Naast extravagante looks, vermakelijke uitspra-
ken en de nodige portie drama, portretteert Rupaul’s drag 
race ook een mooie vorm van identiteit. De mannen die 
in Rupaul’s drag race strijden om de titel America’s next 
drag superstar verbuigen alle ideeën die we hebben over 
man-vrouw rollen. Door het aannemen van een vrouwelijk 
alter-ego laten de mannen zien dat identiteit zo aanpasbaar 
is als je zelf wil.

A seat at the table
A seat at the table is een muziekalbum van Amerikaanse 
singer-songwriter Solange Knowles. Dit album is een ode 
aan, en een celebratie van de zwarte identiteit en vrouwelijk-
heid. In haar album neemt Solange de luisteraar mee in een 
vertelling over de moeilijkheden die het Afro-Amerikaans 
zijn met zich mee brengt, haar visie op vrouwelijkheid, en haar 
ideeën over bepaalde issues die zich afspelen in de wereld.

No one can pronounce my name                                
No one can pronounce my name is een boek, geschreven 
door Rakesh Satyal. Het boek gaat over een groep Indiase 
jongeren die in Amerika woont. Ze hebben moeite met het 
behouden van hun Indiase identiteit, terwijl ze leven in een 
westers land. Het boek illustreert hoe lastig het kan zijn om 
je als immigrant aan te passen aan een “nieuwe” identiteit.

idEntitEitscrisis? aanpassingsproBlEmEn? EEn niEuw imago nodig? zoEk niEt 
vErdEr. in dEzE ‘moEt jE ziEn moEt jE horEn’ ovErspoElEn wE jE mEt EEn lading 
idEntitEitsinspiratiE. van diEpzinnigE litEratuur tot vErmakElijkE tv-shows, 
hEt komt allEmaal aan Bod. dus: lEEs, luistEr, Expand your mind En gEniEt van 
EEn niEuwE ‘moEt jE ziEn, moEt jE horEn’!

American history X
Identiteit gaat niet alleen over uit welk land je komt, 
welke huidskleur je hebt, je geslachtsvoornaamwoorden 
of je religie. Het kan ook gaan over politieke standpunten. 
Sommige mensen voelen zich heel sterk verbonden met  
hun politieke standpunten, en sluiten zich daarom aan bij 
groepen die deze standpunten prediken. American History 
X illustreert het verhaal van twee broers die betrokken zijn 
in de neo-nazi beweging; hoe ze hun banden met neo-nazi 
groepen proberen te verbreken, fouten uit het verleden 
proberen te overkomen en hun leven proberen te beteren. 

staatloos

Als je geen geboorteakte hebt, ben je dan wel iemand? In 
Staatloos wordt het verhaal van Kamal Kojadin vertelt, een 
man die in 1945 vluchtte voor de oorlog, en daar vervolgens 
nooit meer mee gestopt is. In dit boek wordt op aangrijpende 
en confronterende wijze verteld wat voor effect het staatloos 
zijn heeft op het leven. Het zet de lezer aan het denken over 
de waarde van het geboren zijn in een land waar vrede heerst, 
en het kunnen aannemen van een nationale identiteit.

Holland!
In haar nieuwe programma “Holland! “ gaat Ryanne 
van Dorst op zoek naar dé Nederlandse identiteit . De 
Nederlandse identiteit is hedendaags een veelbesproken 
onderwerp. Ryanne komt er in haar programma echter 
achter dat niemand precies de vinger kan leggen op wat 
de Nederlandse identiteit nou eigenlijk inhoudt.  Met een 
kritische, doch humoristische ondertoon, ondervraagt 
Ryanne verscheidene Nederlanders over hun idee van de 
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Na door verschillende tijdzones te zijn 
gevlogen kwamen we aan in onze persoon-
lijke villa in het centrum van Sofia. Naast 
de bijzondere douche-wc’s en mini-ijsbaan 
voor de deur was dit hostel ook voorzien van 
een kleine speeltuin, die uitermate geschikt 
was om ‘s ochtends brak op een schommel 
in de verte te staren. 
Vanuit deze uitvalsbasis hebben we alle 
hoogtepunten van Sofia bezocht. Zo 
begonnen we na een avondje in club 
Alcohol, die zijn naam eer aan deed, de 
eerste ochtend aan de klassieke stadswan-
deling. Daarna hebben we de dierentuin van 
Sofia bezocht en vervolgens zelf het beest 
uitgehangen tijdens de pub crawl, waarbij 
we na het zien van de geheime kroegjes van 
Sofia in een privé club in een groot stadion 
terechtkwamen.
 

“... Ineens bleken onze 
dikke jassen en sjaals niet 
meer zo nodig”
Na een ritje met de gondel bereikten we de 
volgende dag een van de hoogtepunten van 
de reis: de Vitosha berg. Op grote hoogte 
hebben we intens genoten van een echte 
Bulgaarse maaltijd, waarna er tijd was om te 
skiën, sleeën, wandelen of bowlen. Dit was 

daarnaast ook de dag van de legendarische 
silent disco, die vooral legendarisch was voor 
de mensen die oordopjes bij zich hadden.
Verder hebben we tijdens de treasure hunt 
alle pareltjes van de stad gevonden en 
thee gedronken uit een heilige bron. Ook 
brachten we een bezoek aan de universi-
teit van Sofia, waar we van een bijzondere 
jongeman genaamd Georgi veel hebben 
geleerd over posters en balkons. Gelukkig 
was het hoofdgebouw zo mooi dat we hem 
dit konden vergeven. Om ons avontuur in 
Bulgarije goed af te sluiten, hebben we tot in 
de late uurtjes op Bulgaarse muziek gedanst.
Hoewel het jammer was dat we Sofia moesten 
verlaten, waren we erg dankbaar voor de paar 
uurtjes extra slaap tijdens de busrit naar de 
volgende bestemming. Toen we onze ogen 
weer open deden kwamen we aan in het 
zonovergoten Skopje. Ineens bleken onze 
dikke jassen en sjaals niet meer zo nodig. 
Niet alleen het klimaat, maar ook de mensen 
waren hier warmer en konden een stuk 
beter Engels, waardoor we Daans Russische 
skills niet meer constant nodig hadden.  
Ook werden we vrolijk van ons hostel, waar 
we even konden uitrusten in onze geüpgrade 
kamers. Om onze zonden te laten vergeven 
hebben we daarna een bezoekje gebracht aan 
het Mother Theresa Memorial. De avond die 
volgde zou voor eeuwig worden herinnerd 
als de ‘night like this’. 

goEd ingEpakt stondEn wE om 8 uur slapErig voor dE rituals op utrEcht 
cEntraal tE wachtEn. nadat dE EEn zijn tas Bijna was vErgEtEn, wat nog nEt 
niEt voor EEn BommElding zorgdE, En dE andEr dacht zondEr paspoort tE kunnEn 
vliEgEn, warEn wE klaar voor vErtrEk. mEt 39 man zoudEn wE zEvEn dagEn dE 
kou gaan trotsErEn in sofia En skopjE. dit BlEEk EchtEr niEt zo tE lopEn als 
gEpland...

Sofia & Skopje
Studiereisverslag door Charlotte Hagenaars

Verder werden we met open armen 
ontvangen bij de Nederlandse ambassade, 
hebben we het oude fort bezocht, mochten 
we een kijkje nemen in de hoogste moskee 
van de stad en konden we struinen over 
de oude bazaar. Daarnaast hebben we in 
het Museum of Macedonian Struggle veel 
geleerd over de heftige geschiedenis van 
Macedonië. Onze laatste avond sloten we af 
met een pub crawl door Skopje en eindigden 
we in een gay bar. 

“Toen we om zeven uur ’s 
ochtends in het vliegtuig 
zaten verbleekten onze 
gezichten echter tot op 
het punt wat we niet 
voor mogelijk hadden 
gehouden…”
Om drie uur ’s nachts stonden we, de een iets 
helderder dan de ander, klaar om te vertrek-
ken naar het vliegveld. Toen we om zeven uur 
’s ochtends in het vliegtuig zaten verbleekten 
onze gezichten echter tot op het punt wat 
we niet voor mogelijk hadden gehouden… 
Onze vlucht was gecanceld en na een uur in 
het vliegtuig te hebben gewacht, kwamen we 
erachter dat we pas de volgende dag zouden 
vliegen. 
Zo hadden we de langste studiereis ooit, 
die we konden afsluiten met een nachtje in 
een vier sterren hotel inclusief gratis eten. 
Hierdoor hadden we nog tijd voor een 
pyjama-party en een bezoekje aan de mooie 
rivier en de bergen van Skopje. Arm in arm 
en met een heel arsenaal inside jokes kwamen 
we uiteindelijk iets later dan gepland aan in 

Nederland, waar we onze winterjassen pas 
echt nodig hadden.
Door de vele hoogtepunten en een aantal 
dieptepunten groeide deze groep uit tot 
een weerspiegeling van Usocia op zich. 
Mensen van verschillende leeftijden en 
achtergronden die niet alleen samen 
genieten van feestjes en gezelligheid, maar 
elkaar ook steunen als het even niet mee zit 
en samenwerken om tot het beste resultaat 
te komen. Een identiteit om trots op te zijn.
Ik heb enorm genoten van de wederom 
geweldige reis en daarvoor wil ik de 
commissie, maar ook het bestuur enorm 
bedanken! Ondanks alle beproevingen 
hebben jullie een grote groep mensen een 
week om nooit te vergeten bezorgd! I had 
never dreamed of a reis like this.
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Jouw stuk in het Pamflet ?
Lijkt het jouw leuk om eens een stukje te schrijven voor het pamflet? Meld je dan aan voor het 
schrijverspanel! 

Stuur een mailtje naar pamflet@usocia.nl om je aan te melden.




