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Ten 
geleide

Inhoud

Lieve lezer,

We leven in een uniek tijdperk: 
een tijdperk waarin in een korte 
tijd de wereld om ons heen is en 
wordt gedigitaliseerd. Hoeveel 
van ons weten nog hoe het was 
om geen internet of zelfs geen 
computer in huis te hebben 
en hoeveel van ons zouden de 
uitdaging aangaan om een week 
zonder smartphone rond te 
lopen? Naast dat digitalisering 
onze levens leuk en gemakkelijk 
maakt en onze fysieke grenzen 
vervaagt, zorgt digitalisering er 
ook voor dat we bij de bushalte 
steeds minder vaak een gesprek 
met vreemden aangaan en we 
soms moeite krijgen om het 
echte van het neppe te ondersc-
heiden. Wegen de voordelen van 
de digitale wereld op tegen de 
nadelen ervan, of is dat voor ieder 
individu verschillend? Voor je 
ligt een editie van het Pamflet die 
open, maar ook met een kritische, 
sociologische blik zal ingaan op 
het leven in een digitaal tijdperk. 
Veel leesplezier!
 
Liefs,
Pauline
Voorzitter Redactiecommissie 
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Lieve allemaal,

Over een paar weekjes begint de 
zomervakantie alweer.. Dit betekent dat de 
laatste activiteiten van Usocia bijna in zicht 
zijn. Wanneer een activiteit plaatsvindt, zie 
je iedereen ‘even snel’ een appje beantwoor-
den, een foto op Instagram plaatsen, een 
snapchat filmpje versturen of een foto 
maken. Als bestuur roepen we regelmatig 
naar elkaar “Kom nou eens terug in de echte 
wereld!” om vervolgens beschaamd onze 
eigen telefoon weg te leggen en terug te keren 
naar de realiteit. Eigenlijk is het ook irritant 
als iemand de hele tijd op zijn/haar telefoon 
kijkt, maar toch zwichten we ervoor. De 
digitale wereld verandert constant doordat 
er zo veel gedeeld wordt door iedereen.

Een voordeel van het feit dat alles gedeeld 
wordt via de digitale wereld, is dat we altijd 

foto’s kunnen terug kijken via verschillende 
soorten media. Wanneer ik alle foto’s van het 
afgelopen jaar bekijk krijg ik een glimlach (en 
een kleine traan) op mijn gezicht vanwege 
alle mooie en leuke herinneringen aan het 
afgelopen jaar. De tijd is voor ons vijven zo 
snel gegaan, dat sommige herinneringen 
erbij inschieten. Sommige dingen waren we 
alweer vergeten doordat er zoveel gebeurt (en 
waarschijnlijk door iets genaamd alcohol). 
Hiermee wil ik zeggen dat de digitale wereld  
in sommige opzichten niet per se verkeerd 
is, maar dat het zeker belangrijk is dat we er 
niet volledig aan bezwijken. Blijf om je heen 
kijken in plaats alleen op je schermpje, dan 
maak je pas écht dingen mee!

Liefs, namens het 23e bestuur,
Sannah Boersma

Vanuit het Bestuur
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Internetbunkers; hoe komen 
we eruit?

Unnik Groen, 17:00 uur en een hele dag colleges 
achter de rug. Achter het spreekgestoelte staan 
twee mannen. Of nouja, studenten. Perfect 
geschoren en naar mijn mening een iets te 
arrogante blik. #Daretobegrey is wat hun succes 
heeft gebracht. En dan hebben we het niet over 
een slechte pornobestseller, maar over wat 
volgens hen de oplossing voor polarisatie moet 
zijn. Hun doel is een platform te bieden aan 
‘het grijze midden’. De mensen die nog twijfelen 
tussen voor of tegen, of juist neutraal staan in 
een discussie. De mensen die in de concurrentie 
van de steeds minder populaire conventionele 
media geen stem krijgen. “Ik heb eigenlijk geen 
mening” is immers voor Jinek-kijkers simpelweg 
niet spannend genoeg. 

“Wat als pro en anti 
niet naar elkaar wíllen 
luisteren?”
Bart Brandsma, journalist en schrijver van het 
boek Polarisatie, inzicht in de dynamiek van 
wij-zij denken, pleitte al voor meer aandacht 
voor het politieke midden. Niet het ‘wij’ en het 

‘zij’ bij elkaar proberen te brengen, maar het ‘wij’ 
groter maken. Het politieke midden kan nuance 
aanbrengen en ervoor zorgen dat conserva-
tieven en progressieven, links en rechts, en 
Trumps en Hillary’s naar elkaar gaan luisteren. 
Eén ding waar onze geliefde mannen niet over 
na hebben gedacht: wat als pro en anti niet naar 
elkaar wíllen luisteren? Je kunt genuanceerde 
meningen het internet op gooien wat je wil, maar 
of het doordringt tot de internetbubbels waar de 
idealistische schreeuwers in leven is een tweede.

Ironisch genoeg is het internet niet alleen een 
mogelijke oplossing, maar ook de voornaamste 
oorzaak van het probleem. Het behoeft geen 
uitleg meer dat de algoritmes de wereld van 
het internet grotendeels in handen hebben, 
en dat onze informatiebronnen er dus steeds 
homogener uit gaan zien. Combineer dit met 
het feit dat mensen hun nieuws steeds meer 
volgen via het internet én dat uit onderzoek 
is gebleken dat vooral jongeren meer waarde 
lijken te hechten aan informatie van hun eigen 
sociale kringen, dan aan informatie van écht 
geloofwaardige nieuwsbronnen. Het plaatje gaat 
er steeds minder rooskleurig uitzien. Men kruipt 
steeds verder weg in de bubbel (de Correspon-
dent noemde het al een ‘bunker’) van het eigen 

Na de Tweede wereldoorlog besloTeN we meT zijN alleN: diT NooiT meer. eN Toch 
schrik ik TegeNwoordig vaN hoe de sameNleviNg zich heefT oNTwikkeld. NieT alleeN 
beeldeN vaN fysiek geweld vulleN heT Nieuws, maar ook meNTaal zijN we oNs sTeeds 
meer gaaN NesTeleN iN heT wij-zij deNkeN. kijk Naar amerika, eeN wesTers laNd, maar 
ook eeN laNd waar groTe idealisTische verschilleN besTaaN biNNeN ééN NaTie als NergeNs 
aNders, eN relleN aaN de orde vaN de dag zijN. ook hier iN NederlaNd sTaaN voor- eN 
TegeNsTaNders vaN migraTie of de europese uNie lijNrechT TegeNover elkaar, om over 
de zwarTe pieTeNdiscussie Nog maar Te zwijgeN. waT zijN de gevolgeN eN oorzakeN vaN 
deze sTeeds erger wordeNde polarisaTie. eN belaNgrijker: hoe losseN we heT op?

DOOR MARIEKE BRAAT
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gelijk en de vooroordelen over ‘de ander’ lijken 
glasharde waarheid. En dit leidt dus tot de 
beelden die we vandaag de dag op tv zien. Een 
gewapende gek die een willekeurig pizzarestau-
rant binnen rent omdat hij op het internet heeft 
gelezen dat Hillary hier onschuldige kinderen 
opgesloten zou houden. Een witte Amerikaan 
die schreeuwt “Maak een burrito voor me, bouw 
die muur en rot dan op uit mijn land!”, omdat 
de voorbeelden van hardwerkende mexicanen 
het niet winnen van de slogans van Trump 
op FOX news. Om nog maar niet te spreken 
over de politieke gevolgen van polarisatie. 
Als imago en het vermogen te ander zwart te 
maken steeds belangrijker worden, hoe kunnen 
we dan van de kiezer verwachten dat hij nog 
aandacht heeft voor echt belangrijke dingen?    

“Hoe bereiken we niet 
alleen het grijze midden, 
maar ook de burgers die 
hun informatie-bun-
ker al in zijn gekropen 
en de sleutel weg hebben 
gegooid?”

Internetbubbels, het lucratieve aspect van 
polarisatie en vooroordelen leiden er dus toe dat 
het ons vrijwel onmogelijk wordt gemaakt iets 
tegen polarisatie te doen. Ik kan hier wel gaan 
betogen dat je altijd kritisch moet blijven, maar 
ik mag toch hopen dat je jezelf dat vermogen 
ondertussen als universitair student wel hebt 
aangeleerd. Belangrijker: hoe bereiken we niet 

alleen het grijze midden, maar ook de burgers 
die hun informatie-bunker al in zijn gekropen 
en de sleutel weg hebben gegooid?

Het antwoord op deze vraag is misschien minder 
spectaculair dan je had gehoopt en is misschien 
ook wel wat cliché. Sociale cohesie. In 1943 kwam 
de contacttheorie voor het eerst onder aandacht 
van sociologen toen bleek dat de rassenrellen in 
Detroit veel minder erg waren op plekken waar 
blanken en gekleurden naast elkaar leefden. En 
nu nog: isolatie van witten leidt tot aanhang van 
Trump, en nergens in Nederland is de aanhang 
voor populistische partijen zo groot als in wit 
geconcentreerde dorpen. Sociale cohesie als 
oplossing dus. En hoe we dit dan weer bereiken? 
Dat is aan onze generatie Sociologen om te 
ontdekken.
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Hoe denkt Usocia er 
eigenlijk over?
heT debaT omTreNT de afwegiNg TusseN vrijheid eN privacy is de laaTsTe jareN 
alleeN maar relevaNTer gewordeN. zeker voor sociologeN is diT debaT erg 
iNTeressaNT. daarom vroeg de redacTie zich af waT de usociaNeN eigeNlijk 
deNkeN over de volgeNde sTelliNg:

“Ik zou privacy inleveren voor meer vrijheid”
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Pamflettinder
de afgelopeN Tijd is er op de facebookpagiNa vaN heT pamfleT eeN aaNTal 
TiNderprofieleN voorbijgekomeN. aaN de haNd vaN eeN hier eN daar waT aaNgedikTe 
‘biografie’ bij deze profieleN koNdeN usociaNeN radeN vaN welke mede-usociaaN 
diT profiel was. eeN aaNTal ledeN slaagde eriN om de juisTe persooN Te koppeleN 
aaN heT juisTe profiel. lukT heT jou ook? hier eNkele wiNNaars op eeN rijTje.

Profiel 1 - Geraden door Eline Wessels
Always late, but worth the wait. Ik dans door het leven heen, 
ben altijd vrolijk en zoek altijd het mooie in de dingen om mij 
heen. Deze zoektocht brengt mij op plekken overal ter wereld, 
in landschappen en tussen mensen die je nog nooit gezien hebt. 
Mijn lengte staat mijn grootste ambities gelukkig niet in de weg. 
Mijn vrienden noemen mij de beeldschone die goed weet wat 
ze wil. Behalve in de liefde, maar wie weet kun jij me daar een 
handje bij helpen. Maar je hoeft je dus nooit zorgen te maken over 
wat we gaan doen of waar we gaan eten. We kunnen natuurlijk 
altijd doen waar jij zin in hebt, want dat vind ik ook altijd leuk 
;). Sarcastisch? Nee nooit. Dus daar hoef je je geen zorgen om 
te maken. Ik kan niet wachten tot we elkaar ontmoeten! Ik zie 
je waarschijnlijk vijf minuten nadat we afgesproken hebben ;).

Profiel 2 - Geraden door Raf Schuman
Ik ben een jongeman uit het oosten van het land. Ik zoek iemand 
waarmee ik lange wandelingen kan maken en die ik diep in 
de ogen kan aankijken. Ik ben impulsief en zoek iemand die 
met mij avontuurtjes wil beleven ;). Just looking for my rose.
Ook ben ik voor een klein stukje ingekleurd. Soms waag ik een 
dansje en dan het liefst op de klanken van ouderwetse draaita-
fels en de vele wordsmiths die de westkust van Amerika rijk is. 

Spreekt dit je aan?  Laat het me weten, dan kunnen we 
binnenkort wat afspreken. En misschien hebben we binnenkort 
wel onze happy ever after. Looking for someone who 
will never let go. profiel van: Tijn Deelen

profiel van: Asmara Tjee
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Vrouw, 55 jaar
Er zitten goede en slechte kanten aan 
digitalisering. Ik zie wel voordelen, zoals 
hoe snel en gemakkelijk je aan informatie 
kunt komen, maar het is dan wel belangrijk 
dat je er een beetje vaardig in bent, wat vele 
ouderen niet zijn. Daar reken ik mezelf niet 
helemaal toe, trouwens. De beveiliging, dat 
is waar het nog aan mankeert. Mijn man is 
zelf ICT-specialist dus die zit altijd enorm te 
hameren op beveiliging bij ons thuis, dat we 
niet teveel informatie weggeven. Ik probeer 
er daarom zelf ook op te letten, maar er moet 
ook strengere wetgeving komen. Hier komt 
nu overigens wel wat meer aandacht voor, 
geloof ik. Bij voorbeeld die nieuwe wet voor 
persoons-beveiliging. 

“Als het nu misgaat, dan 
gaat het ook goed mis”
De tijd zal moeten uitwijzen of digitalisering 
een positieve of negatieve ontwikkeling is. 
Ik zie heel veel voordelen waar we allemaal 
mee weglopen, maar we leveren ons er wel 
aan over en we zijn er ontzettend afhankelijk 
van geworden. Als het nu misgaat, dan gaat 
het ook goed mis.

Australische man, 50 jaar
Er worden momenteel heel snel stappen 
gemaakt op het gebied van digitalisering. Er 

is veel vooruitgang, wat op zich best positief 
is. Ik vind wel dat het bereik veel groter zou 
moeten zijn; men zou bijvoorbeeld niet voor 
het internet moeten hoeven betalen. 

Een nadeel van de digitalisering is dat 
we misschien wel een beetje té afhanke-
lijk zijn geworden van digitale systemen. 
Omdat we geen handmatige systemen meer 
hebben, zou alles omvallen zonder digitale 
systemen. Bovendien leren mensen minder 
uit zichzelf, omdat ze toch alles kunnen 
opzoeken. Daardoor kunnen ze zonder 
digitale ondersteuning niets meer gedaan 
krijgen, niet meer bewegen. Het is denk 
ik wel zo dat de positieve kanten zwaarder 
wegen dan de negatieve kanten. Maar toch, 
je kunt niet eens meer naar de dokter gaan 
zonder de digitale wereld. Ik weet niet wat 
er gaat gebeuren in de toekomst, maar we 
weten wel dat het niet stopt. Het blijft zich 
ontwikkelen denk ik.

“Het bereik zou groter 
moeten zijn; men zou 
bijvoorbeeld niet voor het 
internet moeten betalen”

we gaaN de sTraaT op om meNseN iN amsTerdam Te vrageN hoe ze deNkeN over 
digiTaliseriNg. hoe heefT diT de afgelopeN jareN oNs leveN beïNvloed, is diT eeN 
posiTieve of NegaTieve oNTwikkeliNg, eN hoe sTelT u zich de digiTale ToekomsT 
voor?

De Straatvraag
DOOR ANNELOES KRUL EN ASMARA TJEE
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Zuid-Amerikaanse man, 25 jaar
Tegenwoordig heb je veel meer controle 
over allerlei dingen door digitalisering. 
Je bent veel zelfstandiger. Dit is zowel 
positief als negatief. Aan de ene kant ben 
je daardoor namelijk anoniemer, meer op 
jezelf, en minder sociaal. Op dit moment 
is dit volgens mij nog niet zo heel erg het 
geval, maar misschien dat we over een 
aantal jaren gaan zien dat mensen minder 
sociaal worden en dat er gevolgen zijn 
voor het sociale leven van mensen. Aan 
de andere kant maakt het internet contact 
misschien juist wel weer makkelijker voor 
mensen die niet zo makkelijk contact met 
anderen kunnen leggen in het echte leven. 
Zij worden hierdoor juist meer sociaal. Op 
dit moment denk ik dat de ontwikkeling van 
digitalisering meer positief is dan negatief. 
Digitalisering is nuttig, de digitale wereld 
vooral informatief.

“Mensen zijn toch zelf  
verantwoordelijk voor 
hun eigen gegevens”
Indiase man, 32 jaar
Digitalisering is voornamelijk een positieve 
ontwikkeling. Je kunt zien mensen dat in 
bepaalde sectoren, zoals de overheid, eraan 
gewend raken snel antwoord te krijgen op 
vragen en zelf dingen te kunnen regelen. In 
de banksector zou hier ook meer mee gedaan 
kunnen worden. Om een negatieve kant op 
te noemen vind ik lastig. De privacykwestie 
zou je als negatief kunnen zien, maar het 
denk ik is vooral een kwestie van zelf goed 
met je apparaten om weten te gaan, 

en dat wordt steeds minder een probleem 
naarmate de bevolking meer gewend is 
aan computers en apparaten. Mensen zijn 
toch zelf verantwoordelijk voor hun eigen 
gegevens. 



Pamflet 33

Het schandaal rondom Facebook dat recente-
lijk in het nieuws was is misschien nog wel het 
beste voorbeeld van de gevolgen die het internet 
kan hebben voor onze privacy. Het platform is 
uitgegroeid van een online ontmoetingsplek 
naar een miljoenenbedrijf dat zijn geld verdient 
aan het doorverkopen van gegevens aan 
bedrijven, die zo hun advertenties op jou kunnen 
afstemmen. En niet alleen Facebook verdient 
geld aan informatie over jou. Op het moment dat 
jij je internet opent staan er tientallen bedrijven 
in de rij om aan jou een zogenaamd ‘token’ toe 
te kennen. De hoogste bieder krijgt toegang tot 
jouw surfgedrag op die website, waarmee ze hun 
advertenties zo goed mogelijk kunnen persona-
liseren. 

Niet alleen bedrijven, maar ook de overheid lijkt 
steeds meer waarde te hechten aan datastromen 
en persoonlijk informatie over haar burgers. 
Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid  is zij momenteel al uitgegroeid 
van een Overheid (waarin de losse instanties 
Big Data verzamelen die voor hen interessant 
zijn) naar een ‘iOverheid’. Onder het mom 
van nationale veiligheid en effectiviteit krijgen 
steeds meer instanties toegang tot voorheen 
afgeschermde informatie. De grenzen tussen de 
verschillende instanties vervagen steeds meer. 

Digitalisering en technologische vooruit-

gang hebben ook effect op gebieden die veel 
verder van onze dagelijkse levens afstaan dan 
privacyvoorwaarden op Facebook, namelijk op  
oorlogvoering en migratie. Toch hebben ook 
deze onderwerpen net zo goed met observatie 
en privacy te maken. Een veelgebruikte metafoor 
binnen het veld van conflict studies voor de staat 
is het ‘panopticum’. Het panopticum verwijst 
naar een gevangenisgebouw waarin één centrale 
bewaker alle gevangenen individueel kan 
observeren om te corrigeren. Volgens Godfried 
Engbersen, professor in de sociologie aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, begint Europa 
steeds meer te veranderen van “fort Europa” naar 
“panopticum Europa”. Het enige verschil met het 
originele panopticum is dat in Europa burgers 
niet geobserveerd worden om gecorrigeerd te 
worden, maar dat niet-burgers geobserveerd 
worden om verwijderd te worden. Wanneer we 
kijken naar alle databases en grensbewakings-
systemen in Europa die geïmplementeerd zijn 
om illegale migratie tegen te gaan – Schengen 
Informatie Systeem, Eurodac, Visa Informa-
tie Systeem, etc. – dan valt daar inderdaad wel 
wat voor te zeggen. Al voordat immigranten 
aan onze grenzen staan zijn ze waarschijnlijk 
al geobserveerd en wellicht geselecteerd. Daar 
komt bij dat al deze systemen zeer geavanceerd 
en te complex zijn voor de normale burger om 
te begrijpen (irisherkenning bijvoorbeeld). 
Wat als je terugkomt van je spirituele trektocht 

DOOR PAULINE DE JONG EN MARIEKE BRAAT

heT is eeN vaN oNze groNdrechTeN eN Nog NieT zo laNg geledeN hebbeN we als NederlaNd 
zelf democraTisch besloTeN daT heT zwaarder weegT daN oNze veiligheid. Toch wordT 
de kNop ‘cookies accepTereN’ vaak bliNdeliNgs aaNgeklikT, oNgeachT of we hierdoor op 
echT relevaNTe siTes TerechT komeN. eN ‘ik accepTeer de voorwaardeN’ is Toch eigeNlijk 
gewooN voor de sier? sTeeds vaker wordT oNder de aaNdachT gebrachT daT de digiTal-
iseriNg vaN iNformaTie eN de big daTa-sTromeN oNze privacy bedreigeN. is diT wel echT 
zo? eN waT heefT diT daN voor gevolgeN voor oNs?

Privacy
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in Namibië en de computer zegt dat jouw 
iris overeenkomt met die van een gezochte 
crimineel? Vind dan maar eens een advocaat die 
deze complexe systemen begrijpt en de fout kan 
aanwijzen. En wat doen deze grensbewakings-
systemen met het mensenrecht om je land te 
verlaten en ergens asiel aan te kunnen vragen?

Ook op het gebied van oorlogvoering laten 
technologie en digitalisering hun sporen na. 
Doordat defensie tegenwoordig veel gemakke-
lijker gebruik kan maken van remote control 
(besturen op afstand) door bijvoorbeeld drones, 
lijkt het alsof het traditionele ‘battlefield’ is 
veranderd in een ‘battlescape’. Oorlogvoe-
ring is steeds minder gebonden aan grenzen, 
waardoor de hele wereld zou kunnen fungeren 
als oorlogsterrein. Naast dat drones oorlogvoe-
ring heel efficiënt kunnen maken, blijven deze 
vliegende wapens ook machines die fouten 
kunnen maken. Wel is het zo dat drones vaak 
door mensen bestuurd worden. Echter heeft dit 
ook weer zo z’n gevolgen: door zelf niet meer “in 
het veld” te zijn hoeft een militair zijn slachtoffer 
ook niet in de ogen te kijken. Dit kan emotionele 
stress voor een militair reduceren, maar het kan 
er ook voor zorgen dat zijn of haar ethiek wordt 
aangetast.  

De reden dat we als kritische burger niet gelijk 
alarm slaan en ons opsluiten in een internetloze 
grot is even banaal als logisch: pure gemakzucht. 
Hoe moet je immers de verjaardag van je 
nichtje onthouden zonder Facebook, aan een 
baan komen zonder LinkedIn of überhaupt 
studeren zonder Google Scholar. Het schokken-
de antwoord: niet. We zijn er als samenleving zo 
afhankelijk van geworden dat er vanaf stappen 
bijna niet te doen is. En om dit nou allemaal op 
te geven voor privacy? 

Dan rest ons de vraag: als we dan wél bereid zijn 
van het internet af te stappen, kunnen we dan 
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Flashforward 2017, nu heb ik mijn eigen 
monster, en heb ik weer weinig tijd om 
wat spannends te maken. Alleen deze keer 
hebben wij geen magnetron. Daardoor 
worden wij gedwongen om “echt” te koken 
– gelukkig. Ondanks dat wij weinig tijd 
hebben, zijn we nog steeds beide groot fan 
van goed eten. De laatste tijd maken wij 
meer gerechten uit de Israëlische keuken. 
Dit is een (versie) van een van mijn favoriete 
gerechten. Je kunt het helemaal naar je eigen 
smaak maken.

shakshuka

Ingrediënten

-    Olijfolie

-    1 grote, gele ui (gesneden)

-    2 groene pepers (gesneden)

-    2 teentjes knoflook (gepeld en gesneden)

-    1 theelepel gemalen koriander

-    1 theelepel zoete paprika

-    1/2 theelepel gemalen komijn

-    Snufje rode pepervlokken (optioneel)

-    Zout en peper

-     6 rijpe tomaten (gesneden)

-    1/2 kopje tomatensaus

-    1 theelepel suiker

-    6 grote eieren

-    1/4 kopje verse peterseliebladeren

-    1/4 kopje gesneden verse muntbladeren

“Thank god for the 
microwave!”

DOOR TALI SPIEGEL

ToeN ik eeN TieNer was werkTeN  mijN ouders vaN  vroeg iN de ochTeNd ToT laaT iN 
de middag. dus vaNaf oNgeveer mijN 12e  mochT ik voor mijN broer eN zus zorgeN 
(5 eN 8 jaar joNger). ik moesT ervoor zorgeN daT ze heT huis NieT kapoT maakTeN 
eN  elkaar NieT vermoorddeN. ook was heT belaNgrijk ervoor Te zorgeN daT ze 
waT Te eTeN kregeN. ThaNk god for The microwave. bijNa iedere dag mochT ik 
sNel waT voor heN opwarmeN. ToeN was er geeN Tijd (vaNwege heT heel houdeN 
vaN heT huis) om ieTs iNgewikkelds Te lereN makeN.

Van kant-en-klaar-maaltijden naar 
shakshuka 
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Bereidingswijze
1.    Verhit drie eetlepels olijfolie in een 
grote gietijzeren koekenpan. Voeg de uien, 
groene pepers, knoflook, kruiden en een 
snufje zout en peper toe. Kook, regelma-
tig roerend, totdat de groentes zacht zijn 
geworden, in ongeveer 10 minuten.

2.    Voeg de tomaten, tomatensaus en 
suiker toe. Laat het sudderen totdat het 
tomatenmengsel minder begint te worden, 
in ongeveer 10-12 minuten. Proef en voeg 
kruiden toe naar smaak.

3.    Maak met een houten lepel zes 
inkepingen of “putten” in het tomatenmeng-
sel. Zorg dat de inkepingen verdeeld zijn. 
Breek voorzichtig een ei in elke inkeping.

4.    Zet het vuur lager, doe een deksel op 
de pan en kook het geheel op een laag vuur 
totdat de eiwitten zijn gestold.

5.    Haal de deksel van de pan en voeg 
de verse peterselie en munt toe. Je kan 
meer zwarte peper of gemalen rode peper 
toevoegen naar smaak. Serveer het geheel 
met warme pita, challah brood of je eigen 
keuze in korstig brood.
 

“Vanaf  mijn twaalfde 
mocht ik voor mijn broer 
en zus zorgen; ik moest 
ervoor zorgen dat ze het 
huis niet kapot maakten en 

ontsnappen aan een iOverheid/ panopticum 
Europa en de Big Brother van datahandelaren? 
Wederom helaas een pessimistisch antwoord. 
De kluwen van data lijken zo groot geworden dat 
niemand eigenlijk meer weet waar die van jou 
zweven. En omdat iedereen er toegang tot heeft, 
neemt niemand er verantwoordelijkheid voor. 
Probeer er in de chaos van woningcorporaties, 
Facebookaccounts en belastingdiensten maar 
eens achter te komen wie er allemaal misbruik 
zou kunnen maken van jouw telefoongegevens. 
Dit blijkt voor hackers soms al onmogelijk, laat 
staan voor een sociologie-student. 

Digitalisering laat dus haar sporen na in zowel 
onze privé-sferen als op het gebied van migratie 
en oorlogvoering. Toch is er ook een positieve 
noot: het blijft voor Europa allemaal niet 
onopgemerkt. Sinds het verdrag van Lissabon 
kan het Europees Hof bepalen of de Europese 
wetgeving de privacy van burgers al dan niet 
schendt. Het gevolg zijn al die ‘irritante’ mailtjes 
die de afgelopen maand je mailbox overstroom-
den. Met de wet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming moeten bedrijven onder 
andere toestemming krijgen van hun consumen-
ten om bepaalde gegevens te verwerken. Zo 
wil de Europese Unie de burgers meer recht 
geven om op te komen voor hun privacy. Of 
dit volledige autonomie over gegevens met zich 
meebrengt is nog maar de vraag. Het is in ieder 
geval een stap in de goede richting.
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Een Wereld vol Mogelijkheden

Niet iedereen kan zomaar op een ander afstappen 
en vrienden worden. Misschien stottert iemand 
wel vreselijk en is diegene bang dat de ander hem 
belachelijk maakt, of is diegene erg verlegen. 
Deze mensen kunnen zich alleen gaan voelen of 
het idee hebben dat zij geen vrienden hebben. 
Hier kan het internet hulp bieden. Online hoef 
je niet meteen te zeggen wie je bent. Je gezicht 
hoeft niet zichtbaar te zijn, je stem hoef je niet 
te laten horen. De online wereld voelt hierdoor 
zoveel veiliger. Dat je zo anoniem door het leven 
kan gaan, verlaagt de drempel tot contact.

Ook ouderen kunnen veel last hebben van 
eenzaamheid. Na jarenlang een vol nest te 
hebben gehad, is iedereen uitgevlogen. De 
heupjes zijn niet meer zoals voorheen, dus 
lekker op stap gaan zit er niet echt meer in. 
Het kan zijn dat de kinderen ver weg zijn gaan 
wonen en ze niet vaak kunnen langskomen. 
Door het gebruik van Whatsapp, Facebook of 
Skype kunnen ouderen toch hun kinderen en 
kleinkinderen met liefde overspoelen. Zo zorgt 
het internet ervoor dat ze niet onbereikbaar 
zijn. En die uitstapjes die nu niet meer mogelijk 
zijn, kunnen worden vervangen door online 
bingo. Zonder het internet zou dit allemaal niet 
kunnen. De eenzamen zouden eenzaam blijven.
 
Dankzij sociale media zitten wij zelf bovendien 
niet meer vast in de bubbel van onze omgeving 

en vaak ongegronde vooroordelen. Het internet 
is misschien wel de perfecte remedie tegen het 
gezegde “Wat de boer niet kent, dat vreet hij 
niet”. Wanneer iemand die een ‘hekel heeft aan 

“Het internet is een soort 
ontdekkingsreis. Je ontmoet 
steeds meer verschillende 
mensen die allemaal jouw 
mening beïnvloeden”
buitenlanders’ erachter komt dat de persoon met 
wie hij al vijf jaar chat en zoveel mee gemeen 
heeft eigenlijk een Marokkaan is, zal hij zijn 
mening over buitenlanders wellicht aanpassen. 
Dit terwijl hij in het echte leven niet eens een 
gesprek met een Marokkaan aan zou zijn 
gegaan. Het internet is een soort ontdekkings-
reis. Je ontmoet steeds meer verschillende 
mensen die allemaal jouw mening beïnvloeden.  
En over ontdekkingsreizen gesproken, wie wil er 
tegenwoordig nou niet wereldreiziger worden? 
Zoveel mensen willen met andere culturen en 
gebruiken in aanraking komen, maar dit kan 
niet zomaar. Die reizen kunnen ongelooflijk 
veel geld kosten. Er zijn ook mensen die niet 
op reis kunnen vanwege medische redenen. 
Het internet kan hier alweer te hulp schieten. 

“helfT joNgereN ervaarT NegaTieve iNvloed sociale media”, “hebbeN sociale 
media vergelijkbaar effecT op herseNeN als drugs?”, “eéN op de zes joNgereN 
verslaafd aaN sociale media“. diT zijN maar eeN paar - zogeNaamd NeuTrale - 
koppeN vaN arTikeleN uiT kraNTeN, maar heT haddeN NeT zo goed uiTsprakeN uiT 
eeN aNTi-iNTerNeTcampagNe kuNNeN zijN. heT Nieuws lijkT erop uiT Te zijN om de 
geliefde sociale media de groNd iN Te boreN eN diT is oNTerechT. zoudeN er echT 
zoveel meNseN oNliNe zijN als heT alleeN maar Narigheid meT zich mee breNgT?

POSITIEF IDEAALBEELD - ASMARA
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Overal ter wereld zijn mensen online en door 
in aanraking met deze mensen te komen, kom 
je ook in aanraking met alle wonderbaarlijke 
culturen van deze mensen. Je hoeft maar even 
iets op Google in te tikken en je krijgt genoeg 
foto’s te zien en artikelen te lezen. Zo voelt het, 
dankzij het internet, toch een beetje alsof jij ook 
een wereldreiziger bent.

Het internet helpt ook bij het overwinnen 
van stigma’s. We herinneren ons allemaal de 
beweging tegen seksueel misbruik die begon 
met een hashtag. Deze mensen vonden online 
juist de steun die zij in hun omgeving mogelijk 
niet kregen. Er zitten gigantisch veel mensen 
op het internet die zich daar veilig voelen. 
Denk aan de LGBT+ gemeenschap, die anno 
2018 nog lang niet overal geaccepteerd wordt. 
Waar kunnen zij en zoveel anderen heen om 
mensen te vinden die hen begrijpen en steunen 
zonder gevaar te lopen? Bingo, het internet. De 
drempel voor het uiten van je problemen is op 
het internet zoveel lager dan in het echt. Denk 
maar aan de facebookposts van vrienden die je 
af en toe voorbij ziet komen waarin ze alles waar 
ze mee zitten vertellen. Deze dingen zouden 
ze niet zomaar opbrengen wanneer je ze in het 
echt ziet, terwijl ze het wel kwijt willen. Je kunt 
er natuurlijk ook voor kiezen om anoniem te 
blijven, dit is fijn voor mensen die zich schamen 
voor hun probleem. Daarbij verhoogt het 
internet ook de kans dat je iemand tegenkomt 
die hetzelfde doormaakt of je gewoon begrijpt, 
en mocht je zo iemand niet vinden, dan kan je 
met één zoekopdracht op Google hulplijnen en 
platforms vinden voor welk probleem dan ook. 
Het internet geeft je het gevoel dat je er niet 
alleen voor staat en dat er altijd wel iemand is bij 
wie je je ei kwijt kan. 

Daarbij is de inhoud van sociale media in 

grotere mate afhankelijk van ‘gewone mensen’. 
Traditionele media staan vaak nog ver van het 
volk af en dit kan ertoe leiden dat mensen het 
gevoel hebben dat hun mening genegeerd wordt. 
Het voordeel van sociale media is dat iedereen 
bepaalt wat erop komt te staan. Je hoeft niet jaren 
te studeren om een blog te mogen schrijven, een 
blog is ook gewoon iets voor Jan Modaal. Juist 
omdat iedereen online zijn mening kan uiten, 
ontstaat er een grote diversiteit aan meningen. 
Je komt zo in aanraking met meningen die je 
anders misschien nooit zou horen. Actiegroepen 
zoals March for our lives, Black lives matter en 
de LGBT-foundation vinden hun platform op 
sociale media zoals Facebook en proberen hier 
miljoenen mensen te bereiken om hun steun 
voor zich te winnen. Een groep met weinig 
aanhang in de directe omgeving heeft misschien 
wel heel veel supporters online. Langs de deuren 
gaan om mensen een petitie te laten tekenen 
heeft dan geen zin, maar gooi deze petitie online 
en er zijn binnen no-time genoeg handteke-
ningen.  Sociale media kunnen op deze manier 
bijdragen aan de democratie en gelijkheid en 
vrijheid van alle mensen. Zonder het bestaan 
van het internet hadden deze groepen nooit 
zoveel mensen kunnen bereiken en maakten 
zij weinig kans om politieke hervormingen tot 
stand te laten komen. Kort gezegd, de digitalise-
ring maakt de wereld een stuk beter. 
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Sommigen van jullie zijn vast wel eens slachtof-
fer geweest van een bewerkte foto. Dacht je een 
leuke tinderdate te hebben met een echte femme 
fatale of casanova, blijkt diegene toch een heks 
of oger te zijn. Opnieuw is dit aardig onschuldig, 
maar het kan al snel een grens overschrijden. 
Iedereen kent de term ‘catfishen’ wel: het houdt 
in dat iemand zich online voordoet als iemand 
anders. Dit geeft twee slachtoffers, degene die 
gecatfished wordt en de persoon van wie de foto 
of naam gebruikt wordt. Als vanzelfsprekend 
levert gecatfished worden heel wat huilende 
nachten op, maar stel je eens voor dat iemand 
online jouw foto gebruikt. Jij hebt niet onder 
controle wat die persoon zegt en toch staat jouw 
gezicht erbij. Je zou maar bericht na bericht 
krijgen van mensen die dachten met jou te 
praten of zelfs te daten, zonder dat jij er iets van 
afwist. 

Misschien zit jij om dit risico te vermijden niet 
online, of plaats je geen foto’s van jezelf. Maar 
zelfs dit lost niet alles op. Andere mensen 
kunnen foto’s van jou maken en online zetten, 
of iemand doet zich voor als jou zonder een foto 
te gebruiken. Wanneer jij niet op het internet 
zit weet je niet dat dit gebeurt. Dit lijkt verdacht 
veel  op identiteitsfraude, hetgeen online ook 
veel gebeurt. Hierbij doet iemand zich voor als 
een ander om strafbare daden te begaan. Denk 
jij nieuwe schoenen te kopen, zit je op  een 
nepsite met de bedoeling jouw bankgegevens 

te bemachtigen. Terwijl jij zit te wachten op 
schoenen die nooit gaan komen, gaan zij aan de 
haal met jouw geld. Wanneer je dan de klanten-
service belt om te klagen, neemt er iemand op die 
helemaal nergens vanaf weet. Ook de verdachte 
mailtjes die zeggen dat er rare activiteiten zijn 
geweest op je bankrekening en of je even je 
bankgegevens wilt sturen, zijn je vast niet 
onbekend. Dit is mogelijk omdat het bankieren 
meer online gaat en minder face-to-face. Als 
een wildvreemde op straat over je bankrekening 
begint, zou je hem negeren. Maar een mailtje 
van de bank krijgen is helemaal niet zo raar. Het 
internet maakt je kwetsbaar omdat je helemaal 
niet weet wie er tegenover je zit.

“Het internet heeft ons 
in een wurggreep en we 
weten nog niet hoe we 
ermee om moeten gaan”
Laten we even het onderwerp photoshop 
terughalen. Wie kent de photoshop-fails niet? 
De twee rechtervoeten van Ally Brooke uit Fifth 
Harmony, een “toevallig” scheefgetrokken hek 
of een ontbrekende navel. Dat er zoveel van deze 
fails zijn laat zien hoe vaak mensen fotoshop 
gebruiken. Allemaal leuk en aardig, maar het 
schetst een beeld dat eigenlijk niet bestaat. Er 

NEGATIEF IDEAALBEELD -  DOOR MARA HOFLAND
NooiT TevoreN was heT zo makkelijk om eeN foTooTje eveN door phoToshop Te haleN 
voordaT je hem op iNsTagram zeT. #Nomakeup kaN ook wel als capTioN Terwijl je eeN 
beeTje fouNdaTioN eN mascara op hebT. daT zal NiemaNd opvalleN, Toch? diT is allemaal 
Nog aardig oNschuldig, maar waar ligT de greNs TusseN jezelf ieTs beTer preseNTereN 
eN eeN heel aNder persooN zijN oNliNe? sNapchaT, iNsTagram eN whaTsapp zijN NieT 
meer weg Te deNkeN uiT oNs dagelijks leveN eN hoe gelukkig heT oNs ook lijkT Te makeN, 
misschieN ziTTeN we oNweTeNd Toch iN eeN sociaal dilemma. 

Een Wereld vol Leugens
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zullen genoeg mensen zijn die vervolgens naar 
die foto kijken en denken: wow, ik wil net zo zijn 
zoals zij. De grap is hier dat de persoon zelf niet 
eens zo is. Deze beelden op het internet kunnen 
zowel de aanschouwer als de maker ongeluk-
kig maken. Die schijnbaar perfecte persoon op 
het internet is misschien zelf onzeker en voelt 
continu de druk om een bepaald ideaalbeeld vast 
te houden. Ook de zelfwaardering van de kijker 
kan flink lijden. Door jezelf en jouw leven te 
vergelijken met dat perfecte beeld en het perfecte 
leven van deze persoon op het internet kun je 
last krijgen van fomo, oftewel ‘Fear Of Missing 
Out’. Je vindt het moeilijk tevreden te zijn met 
alles wat je al hebt, omdat die ene persoon op 
het internet meer heeft. Waar je voorheen zo blij 
was met jouw interessante studie, kun je daar 
nu anders tegenaan kijken. Immers, waarom 
zou je studeren als dat perfecte instagrammo-
del laat zien dat je zoveel meer kunt verdienen 
en bereiken wanneer je de wereld over reist 
en bedrijven jou benaderen om producten te 
verkopen aan honderdduizenden volgers? Veel 
mensen blijven in dit ontevreden gevoel hangen 
en kunnen hier zelfs depressief van worden. We 
kunnen de mooie dingen in ons leven niet meer 
waarderen, op deze wijze heeft het internet onze 
levens in een wurggreep en weten wok nog niet 
hoe we hiermee om moeten gaan. 

Daarbij kan nu iedereen ter wereld getuige zijn 
van en commentaar geven op wat jij doet en 
hoe je eruit ziet. Dit gebrek aan beperkingen is 
ideaal voor internetgebruikers die erop uit zijn 
anderen pijn te doen of belachelijk te maken. Dat 
iedereen kan bepalen wat er op het wereldwij-
de internet rondgaat betekent ook dat iedereen 
kwetsbaar is. De pestkop die zijn slachtoffer 
voorheen alleen op school kon treiteren, kan dit 
nu doen met een veel groter publiek en zonder 
onderbrekingen. En het belangrijkst; de pester 
blijft anoniem. Hierdoor ziet het slachtoffer 
vaak geen uitweg meer en leidt dit soms zelfs 

tot zelfmoord onder jonge kinderen. Dit gepest 
kan hen de rest van het leven blijven achtervol-
gen. Er komt wel steeds meer aandacht voor dit 
cyberpesten. Zo bereikte het tragische verhaal 
van de Canadese Amanda Todd kranten overal 
ter wereld en liet het ons de gevaren van sociale 
media inzien. Maar het lijkt er nog niet op dat 
wij in staat zijn om te stoppen met sociale media 
of om een andere goede oplossing te vinden. Zo 
vallen er alsmaar meer slachtoffers. 

Terugkomend op de eerder genoemde fear of 
missing out: hoe vaak komt het voor dat je even 
je mobiel checkt om te kijken of er nieuwe appjes 
of snaps zijn? Of even instagram checken zodat 
je geen foto’s mist? Doe je dit omdat je niets 
anders te doen hebt, of omdat je bang bent iets 
te missen wanneer je te lang niet online bent 
geweest? Of omdat je onbewust een sociale druk 
voelt om altijd up-to-date te zijn? Er gebeurt 
zoveel op het internet, te veel om bij te houden. 
Toch wordt het van ons verwacht dat wij altijd op 
de hoogte zijn. Het is haast een voorwaarde om 
mee te kunnen doen, om niet buiten de groep 
te vallen. Als je niet weet wat een ‘planga’ is kan 
je al veel van de grapjes niet volgen. Hierdoor 
blijven we maar refreshen, of we er nou zin in 
hebben of niet. Na het wakker worden checken 
we altijd onze telefoon, want het zal toch niet dat 
we dingen mislopen?! Als we online iets missen, 
missen we in het echte leven ook iets. 
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“Wat vind je van digitalisering?”
- Willy: Ik zie de digitalisering vooral als een positieve 
ontwikkeling. Je kunt veel sneller met anderen 
communiceren en je kunt dingen sneller bereiken. 
Vroeger ging overal veel meer tijd overheen. Wanneer 
je contact wilde hebben moest dat allemaal via de post. 
Wanneer ik nu bijvoorbeeld naar  een evenement wil, 
kan ik gewoon online kaarten bestellen. En je blijft 
overal veel sneller van op de hoogte. Dat zie ik wel als 
een groot voordeel.
- Asmara: Ik vind het inderdaad ook mooi dat we nu 
veel sneller met anderen in contact kunnen komen. 
Zo woon jij wel wat verder weg en om dan toch 
regelmatig te kunnen bijkletsen, is die digitalisering 
wel ideaal. 
- Willy: Ja, dat is zeker ideaal! Een jaar of drie geleden 
ben ik aan de mobiele telefoon begonnen. Sindsdien 
is het alleen maar leuker geworden. Ik kan overal 
direct op reageren.
- Asmara: Wat wel zo is, is dat we platgebombardeerd 
worden met ontzettend veel informatie. Dan kan het 
flink lastig worden om onderscheid te maken tussen 
wat je belangrijk vindt om te weten en wat niet. Het 
kan dus ook dat we een overload aan informatie 
krijgen. 
- Willy: Maar dan ben je toch selectief? Dan geef je 
aan dat je bepaalde dingen niet hoeft te zien. Zo doe 
ik het.

“Om nog even verder in te gaan op de andere kant 
van digitalisering. Wat kunnen de nadelen zijn?”
- Willy: Die privacykwestie vind ik wel belangrijk. 
Op een gegeven moment komen ze echt alles van je 
te weten terwijl ik dat helemaal niet wil. 
- Asmara: Inderdaad, ik merk het vooral aan de 
advertenties die ik online te zien krijg. Toen Marieke 
en ik een reis naar Parijs aan het plannen waren, 
hadden we natuurlijk wat informatie over treinreizen 

met de Thalys opgezocht. Nog geen uur later kreeg ik 
opeens reclames te zien zoals: “Voor slechts 40 euro 
met de Thalys naar Parijs!” 
- Willy: Ja, daar erger ik me wel aan. Ze houden bij 
wat ik opzoek en tonen vervolgens reclames daarvan, 
maar daar vraag je helemaal niet om. 

“Wat doen jullie hier dan tegen?”
- Willy: Als ik zie dat een site cookies heeft geplaatst, 
klik ik de site meestal meteen weer weg, want die 
cookies wil ik helemaal niet. Dan ga ik naar een 
andere site. 
- Asmara: Ik moet zeggen dat ik wel twijfel wanneer 
ik zie dat een site cookies heeft geplaatst, maar 
als je weigert toestemming te geven word je vaak 
gedwongen om naar een andere site te gaan, omdat 
je dan geen toegang krijgt. Dus meestal negeer ik de 
cookies, want ik wil wel gewoon gebruik maken van 
die site.
- Marieke: Ik ga eigenlijk ook altijd akkoord met 
cookies. Gaan wij, als jongere generatie, daar sneller 
mee akkoord dan u? Waardoor zou dat komen?
- Willy: Misschien komt het door de leeftijd. Dat 
jongere mensen nieuwsgieriger zijn.
- Asmara: Wij zijn natuurlijk opgegroeid met het 
internet, dus we weten ook niet echt hoe het anders 
is. Dus wanneer wij geen toegang krijgen tot een 
site doordat we geen toestemming geven voor het 
plaatsen van cookies, vinden wij dit misschien 
irritanter dan een oudere generatie die gewend is aan 
leven zonder sites.
- Willy: Dat is zo, ja. Jullie generatie is veel meer 
vertrouwd met het internet. 

“Maken jullie je veel zorgen over jullie privacy?”
- Willy: Nou, ik vind het prettig dat de privacywet-
geving er nu komt, maar ik heb er zelf nooit zo bij 
stilgestaan.

DOOR ASMARA TJEE EN MARIEKE BRAAT
digiTaliseriNg zieN we overal iN oNs dagelijks leveN. zo opeNeN we vaak eveN oNze baNkiereNapp 
om biNNeN derTig secoNdeN geld over Te makeN eN checkeN we heT Nieuws ‘s ochTeNds op oNze 
TableTs. waar we voorheeN als eeN vrieNd op eeN verre reis was geweesT alTijd achTeraf eeN 
foToboek doorbladerdeN, krijgeN we Nu dagelijks eeN updaTe via iNsTagram. digiTaliseriNg is 
eeN relaTief receNT verschijNsel. de sTereoType grooTouder is eeN felle TegeNsTaNder vaN de 
digiTale TreNd eN de sTereoType sTudeNT is harTsTikke verslaafd aaN heT iNTerNeT. echTer is 
diT oNderscheid misschieN helemaal NieT zo zwarT-wiT als vaak gedachT wordT. om waT meer 
iNzichT Te krijgeN over de meNiNgeN vaN verschilleNde geNeraTies waT beTrefT digiTaliser-
iNg zijN we iN gesprek gegaaN meT eersTejaars sociologie sTudeNTe asmara Tjee eN haar oma 
willy bourgoNje. 

Digitalisering over de generaties heen
Een gesprek tussen een studente en haar oma
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- Asmara: Hetzelfde. Als iemand mij zou vragen of 
ik het erg vind om mijn privacy op te geven zou ik 
antwoorden met: ja. Maar als ik er zo over nadenk 
geef ik al heel veel over mezelf weg en zoveel moeite 
heb ik er eigenlijk niet mee. 

“Zien jullie digitalisering uiteindelijk als een 
positieve, negatieve of neutrale ontwikkeling?”
- Willy: Ik zie het alleen maar als positief. Nu zijn 
dingen zoals het afnemen van dit interview via 
facetime mogelijk. Ik heb naar mijn mening een 
goede balans tussen echte sociale contacten en 
digitale sociale contacten. En het vinden van dat 
evenwicht is van belang.
- Asmara: Ja, het gaat inderdaad om het evenwicht. 
Sociale media zorgen ervoor dat de kwantiteit van de 
contacten toeneemt, maar ik denk dat de kwaliteit er 
juist achteruit door gaat. 
- Willy: Ja, maar zolang het evenwicht daarin goed is, 
is het prima.

“U geeft aan dat digitale contacten alleen maar een 
toevoeging zijn op de contacten die u heeft. We 
merken toch dat bij veel jongeren de directe sociale 
contacten verslappen. Is dit problematisch?”
- Willy: Je moet niet uit het oog verliezen om ook 
de ‘gewone’ sociale contacten te onderhouden. Dat 
is voor velen misschien nog wel eens moeilijk en 
anderen gaan daar wel goed mee om. Dat verschilt 
per persoon.
- Asmara: Je ziet bij jongeren heel erg dat zij gewend 
zijn om veel contact te hebben via sociale media. 
Jouw sociale netwerk bestond al voor de opkomst 
van de sociale media, dus misschien dat het daardoor 
voor jou meer een toevoeging is op de contacten die 
je al had. Onze contacten zijn deels ook opgebouwd 
via de sociale media, dus daar zal misschien wel het 
verschil in zitten.
- Willy: Dat generatieverschil is er inderdaad 
duidelijk.

“Zouden jullie liever met of zonder de mogelijk-
heden van de digitalisering opgegroeid zijn?”
- Willy: Dat is een moeilijke keuze hoor. Als ik in 
mijn jeugd met mate digitalisering had gehad was 
dat wel een aanvulling geweest, want ik merk nu alle 
mogelijkheden die digitalisering met zich meebrengt.
- Asmara: Ik kan het me heel moeilijk voorstellen hoe 
het is om zonder internet en zonder sociale media op 
te groeien. Digitalisering is leuk, goed en handig voor 
school, maar ik denk dat het beter was geweest als 
het meer met mate was geweest. Je kunt jezelf best 

wel verliezen in die hele wereld van sociale media en 
je ziet gewoon bij veel tieners dat ze niet meer bezig 
zijn met het echte leven, met wat er echt om hen heen 
gebeurt. Je moet zowel van de voordelen kunnen 
profiteren als dat je niet vervreemd doet raken van 
het gewone leven.

“Hoe denken jullie dat dit alles zich in de toekomst 
gaat ontwikkelen?”
- Willy: Geen flauw idee eigenlijk. Kán het eigenlijk 
wel nog meer worden?
- Asmara: Lastig. Je hoort wel dat mensen steeds meer 
bezig zijn met het privacyvraagstuk en de negatieve 
gevolgen van digitalisering, zoals cyberpesten. 

“Wat vinden jullie van digitalisering in maatschap-
pelijke kwesties?”
- Asmara: Sociale media kunnen erg goed van pas 
komen. Zo krijgt de groep March for our Lives in de 
Verenigde Staten veel steun vanuit overal ter wereld 
om de overheid aan te zetten tot strengere wapenreg-
ulering. Dat vind ik dan wel heel mooi. Maar je 
hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld sites die anorexia 
promoten alsof het iets heel moois is. Het lijkt me 
heel lastig om dat allemaal in de hand te houden.
- Willy: Tja, dat is aan de persoon zelf. Wil je dat 
soort dingen zien of lezen? Dan kijk je ernaar. Maar 
wil je dat niet? Dan hup, weg ermee. Je moet er echt 
heel bewust mee bezig zijn. Je moet niet zomaar alles 
volgen. 
- Asmara: Mensen moeten zich inderdaad bewust 
worden van  alle voor- en nadelen van het internet. 
Misschien is het wel interessant om te kijken of 
bijvoorbeeld lessen over sociale media op school 
nuttig kunnen zijn. Het internet speelt wel zo’n grote 
rol in ons leven, maar eigenlijk heeft nooit iemand 
iets van een handleiding gekregen. 
- Willy: Ja, je bent er gewoon in geworpen, zovan, “doe 
er maar iets mee”. En het internet is heel verleidelijk 
voor veel mensen.
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       Moet je zien! Moet je horen!
DOOR PAULINE DE JONG

Maurits Martijn & Dimitri Tokmetzis – Je hebt 
wél iets te verbergen                            
In Je hebt wel iets te verbergen buigen onderzoeksjourna-
listen Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis zich over het 
meest bedreigde mensenrecht van deze tijd: onze privacy. 
Jarenlang onderzoek naar privacy en surveillance voor 
De Correspondent is samengebracht in dit alom geprezen 
boek. Accepteer je elke keer in de haast maar weer de 
privacyvoorwaarden van enig onschuldige website ook, 
dit boek laat je even langer stilstaan bij welke gegevens je 
dagelijks weggeeft en welke gevolgen dit voor jou heeft.

Snarky Puppy & Metropole Orkest - Sylva
Hoewel dit Amerikaanse collectief alweer een aantal jaren 
meegaat is de kans groot dat jij er nog nooit van gehoord 
hebt. Onder leiding van bassist Michael League bewijst 
deze groep van (tot ergernis toe) getalenteerde muzikan-
ten hoe goed klassieke (jazz) en digitale instrumenten 
samengaan. Dit effect wordt nog eens versterkt door hun 
samenwerking met ‘ons’ Metropole Orkest. Halverwe-
ge hun nummers begin je te twijfelen of wat je hoort nu 
een trompet is of toch een synthesizer. Snarky Puppy 
kan zelfs je blokfluit funky laten klinken. Voor Sylva 
sleepten ze een heuse Grammy in de wacht. Laat je 
betoveren door de sound van Snarky Puppy. Vind je het 
wat? Check dan vooral ook even hun andere albums. 

George Orwell – 1984                                
In 1984 beschrijft Orwell zijn idee van een dystopie. Hij 
schetst het beeld van een onmenselijke, totalitaire staat 
waarin de levens van haar inwoners volkomen worden 
beheerst door de Partij. Creatief, zou je denken, maar 
de roman heeft voor nogal wat discours gezorgd door 
het begrip ‘Big Brother’ aan de wereld te introduceren. 
Wanneer er gediscussieerd werd over de uitbreiding van 
controletaken door de overheid kwam het begrip ‘Big 
Brother is watching you’ nogal eens voorbij. Geïnteress-
eerd in hoe mensen reageren op een totaal gecontroleerde 
leefomgeving? Tijd om je eens op deze klassieker te storten.
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Celeste Barber
Naast alle onrealistische en jaloersmakende perfectie van 
celebrities op je tijdlijn is er nu gelukkig ook Celeste Barber. 
Deze Australische comédienne laat met haar #celestechal-
lengeaccepted zien wat er overblijft van een perfecte foto 
als wij hetzelfde zouden proberen. Ja, er is een verschil 
in foto-techniek tussen haar en een topmodel, maar is 
het je wel eens opgevallen dat het best v r e e m d 
is om in lingerie op een trap te 
liggen? Pas wanneer Celeste het 
nadoet zie je in welke vreemde 
houdingen en outfits celebri-
ties zich op de foto laten 
zetten. Deze vrouw tovert, 
of je wilt of niet, elke keer 
een glimlach op je gezicht 
als jij je Instagram checkt. 

falco beNz

Synths and songs make sense. Amen! De kans is groot dat je 
deze jongeman wel eens in je discover weekly voorbij hebt 
zien komen, maar echt meer van deze artiest beluister je 
waarschijnlijk niet. Nòg niet. Falco Benz is het ontbreken-
de ingrediënt voor een succesvol huisfeestje. Alles aan zijn 
muziek klinkt digitaal en is daarnaast ontzettend dansbaar. 
Zelf noemt hij het ‘synth house voor cocktailparty’s’. Geen 
zware, donkere stofzuigergeluiden, maar lichte, soms 
bezongen en altijd bewegelijke bliepjes. Dat alles ook nog 
eens van Nederlandse bodem, met de nodige ervaring 
tussen artiesten zoals the Kyteman Orchestra en Giovanca. 

The Circle
“Weten is goed, maar alles weten is beter” is de gedachte 
achter het internetbedrijf The Circle. Het bedrijf presenteert 
zich als mensgericht: door alles te weten kunnen we 
problemen beter oplossen. Maar wat als deze informatie 
in verkeerde handen valt? En ben je nog wel betrouwbaar 
als je even iets niet wilt delen? Het verhaal van The Circle, 
gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Dave Eggers, 
lijkt een ver-van-ons-bed-show, maar als je goed kijkt lijkt 
deze illusionaire situatie verdacht veel op onze huidige 
situatie. Naast interessant en relevant is The Circle ook 
gewoon 110 minuten genieten van topacteurs zoals Tom 
Hanks en Emma Watson.
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Na een goede lunch en een paar biertjes in 
de Hongaarse zon kwam ‘s avonds dan ook 
de rest van de groep aan. Toen was voor ons 
het moment aangekomen om even flink op 
te scheppen over hoe goed wij het wel niet 
hadden gehad en ons medeleven te uiten 
tegenover de rest. Na gezellig bijgepraat 
te hebben en een goed hapje gegeten te 
hebben, kon het echt beginnen. We trapten 
dan ook goed af in Doboz, een ruïnebar met 
een gigantische boom in het midden. 

“We kregen een rondlei-
ding van Chucky; een 
mannetje dat nog kleiner 
was dan Martens.”
De volgende dag begon uiteraard met de 
stadswandeling, waarna vervolgens een deel 
van de groep naar de burcht (met daarop een 
kerk) ging, met een van de mooiste daken 
die we ooit gezien hadden. Daarna zijn we in 
het gigantische parlementsgebouw geweest 
waar we een rondleiding kregen. Echter 
heeft niet iedereen deze heel goed gevolgd, 
omdat ze te druk bezig waren met gotcha. 

De maandag begon met vrije tijd, een groot 
deel van de groep is toen naar een prachtig 
badhuis gegaan waar we urenlang in de 
sauna’s en de stoombaden hebben liggen 
verrimpelen. Toen we daar helemaal tot rust 
waren gekomen en ons helemaal zen voelden 
was het tijd om naar de universiteit te gaan. 
Nadat we hier een kleine rondleiding hadden 
gekregen van Chucky (een mannetje dat nog 
kleiner was dan Martens) mochten we een 
college volgen. Dit was voor een aanzienlijk 
deel van de groep hét moment om even bij 
te slapen. 

“We gingen met een 
‘andere trein’  de hoogte 
in...”
Dinsdag was de ‘nature day’ aangebroken 
en gingen we in een ‘andere trein’ (een 
stoeltjeslift) de hoogte in. Na hier op de top 
een klein dansje gewaagd te hebben gingen 
we een grot in. Hier mochten we genieten 
van een hele enthousiaste tourguide die 
maar niet kon ophouden over alle dieren die 
je in het steen kon zien. 

heT is vrijdagochTeNd 07:00 uur eN we sTaaN meT eeN groepje vaN NegeN maN 
op eiNdhoveN airporT. eeN deel moeT Nog eveN Naar de kiosk om waT leesvoer 
Te kopeN, waNT zoNder overleef je eeN vluchT vaN Twee uur uiTeraard NieT. 
NadaT we allemaal door de douaNe heeN wareN gekomeN eN eeN beeTje vaN rafs 
bepakkiNg iN oNze Tas haddeN gesTopT, omdaT hij dachT daT je Toch echT wel eeN 
exTra rugzak mee koN NemeN, koNdeN we (meT sNelle plaNga’s op) verTrekkeN 
richTiNg boedapesT.

Boedapest
Studiereisverslag door Michiel Burgers
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Na de laatste paar biertjes was dan het einde 
aangekomen van deze mooie studietrip. Met 
onze brakke koppies stapte we het vliegtuig 
in en sloten onze oogjes dan eindelijk. Toen 
deze weer opengingen waren we alweer in 
Eindhoven en was de studietrip officieel aan 
zijn einde gekomen. Beste studietrippers, het 
waren een paar prachtige dagen waarin we 
best wel effe hebben geschreeuwd. Hiervoor 
wil ik de commissie en het bestuur hartelijk 
danken, maar ook uiteraard iedereen die 
mee is gegaan voor hun gezelligheid. Ik heb 
nog lekker van jullie gedroomd.

“Het waren een paar 
prachtige dagen waarin 
we best wel effe hebben 
geschreeuwd”
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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.






