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Ten Geleide
Voor jullie ligt de allereerste versie 

van het geheel vernieuwde en verbe-

WHUGH�3DPÀHW��(HQ�QLHXZH�� JHGUHYHQ�

redactiecommissie gaat dit jaar voor 

MXOOLH� DDQ� GH� VODJ��+HW� 3DPÀHW� KHHIW�

een complete metamorfose ondergaan 

en voor je ligt het resultaat. Veel vaste 

rubrieken zijn verdwenen en er zijn 

nieuwe voor in de plaats gekomen. 

Wij als redactie zijn erg tevreden met 

de nieuwe look en hopelijk zijn jullie 

dat ook!

+HW�RQGHUZHUS�YDQ�KHW�HHUVWH�3DPÀHW�

van dit jaar is de rol van de media. Wat 

is de rol van de media met betrekking 

tot de oorlog tussen Israël en de Pales-

tijnen? Hoeveel effect hebben de me-

dia op het aantal zelfmoorden? In dit 

3DPÀHW�]XOOHQ�ZLM�SUREHUHQ�GDDU�HHQ�

antwoord op te geven. Heb jij ook vra-

gen aan ons? Vragen kan je het hele 

MDDU� GRRU� PDLOHQ� DDQ� SDPÀHW#XVR-

cia.nl!  Dan zullen wij in het volgende 

nummer je vraag beantwoorden. Ook 

als je graag een keer iets wilt schrij-

YHQ��VWXXU�GDQ�HYHQ�HHQ�PDLOWMH�

Op dit moment zitten er veel sociolo-

gen in het buitenland. Voor hen heb-

ben wij een vaste plek gereserveerd in 

KHW� 3DPÀHW�� %HQLHXZG� ZLH� KHW� VSLWV�

afbijt? Lees dan snel verder! Verder 

YLQG� MH� LQ�GLW�3DPÀHW�HHQ�ZRRUG�YDQ�

GH� YRRU]LWWHU� HQ� HHQ� DDQWDO� FROXPQV��

sla dus snel de bladzijde om.

Veel leesplezier!

'H�UHGDFWLH�

)DWLPD�(O�2XD]L]L�

+DQV�%LH]HQDDU�

-RKDQ�YDQ�(US�

Karlijn Soppe en 

Marijn Keijzer
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Vrzttr
(U� LV� DOWLMG� DO� HHQ� KRRS� RP� WH� GRHQ�

JHZHHVW�� KHW� EHJLQ� GHU� WLMGHQ�� (HQ�

RHUNQDO�� JHVFKDSHQ� LQ� ]HYHQ� GDJHQ��

of een roedel eencellige organismen 

die met de grootst mogelijke moeite 

uit een moeras wist te kruipen en zich 

op een voor mij als socioloog niet te 

bevatten manier wist te ontwikkelen 

WRW�HHQ�ZH]HQ�RS� WZHH�SRWHQ��(U�]LMQ�

RRUORJHQ�RP�JHYRFKWHQ��PHQVHQ�YRRU�

JHVQHXYHOG�� HQ� QRJ� VWHHGV� LV� HU� JHHQ�

consensus. Maar wij als Usocia kun-

QHQ�KHW�HU�RYHU�HHQV�]LMQ��(HQ�QLHXZ�

begin: het nieuwe jaar met – hier is ‘ie 

GDQ�±�KHW�HHUVWH�SDPÀHW��

2QV� HHUVWH� SDPÀHW� LV� DOV� MH� LGHDOH�

YULHQG� RI� YULHQGLQ�� *UDSSLJ�� LQKRX-

delijk én hij ziet er leuk uit. Want we 

zeggen altijd dat de inhoud telt of ‘het 

JDDW�RP�ZDW�MH�HU�PHH�GRHW¶��PDDU�KHW�

oog wil ook wat.  

We leven in het land waar ‘Sterren 

Springen’ één van de best bekeken 

programma’s is. Je als zelfrespecte-

rend man er niet aan ontkomt met je 

bord op schoot naar Studio Sport te 

NLMNHQ��RPGDW� MH� DQGHUV�PDDQGDJ�ELM�

GH� NRI¿H� DXWRPDDW� YDQ� HON� JHVSUHN�

EHQW� XLWJHVORWHQ��(HQ� ODQG�ZDDU� NLQ-

derbedtijd wordt bepaald door Neder-

land 3 en het nieuwe regeerakkoord 

in de Volkskrant toch wel heel anders 

lijkt dan in de Telegraaf. Waar een 

rel ontstaat omdat een Nederlandse 

topcrimineel te gast is bij de College 

Tour.

‘De macht van de media’. Trots heb ik 

toegezien hoe de nieuwe Redactie dit 

nummer voor jullie maakte. Pak hem 

erbij als je ’s ochtends je meergranen 

muesli eet of lees hem in die tijd dat 

je je ontbijt overslaat. Laat hem een 

glimlach op je gezicht toveren als je in 

bad ligt of misschien wel op het toilet 

zit. Lees hem tussen de colleges door 

voor aan je medestudenten. Wat je 

RRN�GRHW��EHKDQGHO�KHP�PHW�OLHIGH�

/LHIV�

Jullie kleine voorzitter

Lydia
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Ingezonden
3UDQJHQGH� YUDDJ"� 2QGUDDJOLMN� GLOHPPD"�'H� UHGDFWLH� YDQ� KHW� 3DPÀHW� KHOSW��

6WXXU�MH�YUDDJ�QDDU�SDPÀHW#XVRFLD�QO�

Tessa van der Leij

Hoeveel Lucifers kun je maken van 

één boom?

De ratelpopulier of de esp groeien in 

Scandinavië. Jaarlijks worden 150 van 

deze bomen gekapt om Zwaluw luci-

fers te maken. Deze bomen worden 

20 á 30 meter hoog en hebben een 

omvang van 40 tot 100 cm. Uit een 

gemiddelde ratelpopulier of een esp 

kunnen zes miljoen lucifers gemaakt 

ZRUGHQ�YDQ�����FP���

Nick den Toom

Hoe sms’t een chinees?

Het Mandarijn (het Chinees in de 

YRONVPRQG��NHQW��������WHNHQV��(HQ�

sms – woordenboek in een Chinees 

mobieltje heeft slechts 2.500 tekens. 

De zogenaamde pinyin – invoerme-

thode maakt het mogelijk dat de Chi-

nezen genoeg hebben deze 2.500 te-

kens. Dit komt doordat de uitspraak 

van het Mandarijn is omgezet in ons 

alfabet. Dit betekent dat Chinezen 

/DWLMQVH�OHWWHUV�LQWRHWVHQ��PDDU�RS�GH�

scherm verschijnen Chinese tekens.    

Damion Bunders  

Draagt uitademen bij aan het versterkte broeikaseffect?

Het versterkte broeikaseffect. Ondertussen is de wereldbevolking de 7 miljard 

gepasseerd. Dit betekend dat wij met z’n allen veel meer kilo’s co2 uitademen 

GDQ�LQ�GH�WLMG�YDQ�GH�RHUPHQV��PDDU�JHOXNNLJ�EOLMIW�GH�WRWDOH�KRHYHHOKHLG�FR��LQ�

de biosfeer gelijk.  
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Mocht je het onbedwingbare verlan-

gen hebben een allochtoon in elkaar 

WH� VODDQ�� GDQ� GRH� MH� GDW� EHWHU� QLHW��

Want naast het feit dat zinloos geweld 

een discutabele hobby is krijgt hij – zo 

leert het vooroordeel ons – altijd hulp 

van zijn vrienden. Aan een kamer in 

Utrecht kom je ofwel met een grote 

PRQG��RI�PHW�FRQQHFWLHV��&RQQHFWLHV��

QHWZHUNHQ��OLMQWMHV��MH�YDGHU�ZHUNW�ELM�

McDonalds; allemaal Sociaal Kapi-

taal. 

(pQ�YDQ�GH�JURQGOHJ-

gers van sociologisch 

onderzoek naar soci-

aal kapitaal heeft sinds 1974 trouwe 

dienst gedaan aan onze universiteit. 

0DDU� ]RDOV� RRLW� GH� 3UHKLVWRULH�� GH�

0LGGHOHHXZHQ� HQ� GH� *RXGHQ� (HXZ�

WRW� KXQ� HLQG� NZDPHQ�� NRPW� QX� RRN�

Tijdperk Flap tot een einde. 

Ik heb op een tentamen tevergeefs 

ZHO�HHQV�PLMQ�(&76�SUREHUHQ�WH�UHG-

den door Socrates zijn ‘Ik weet dat ik 

niets weet’ aan te halen. Wat ik wel 

ZHHW��LV�GDW�LN�SURIHVVRU�)ODS�QLHW�VQHO�

zal vergeten. Dat kan ofwel aan het 

feit liggen dat hij Marx’ Das Kapital 

moeiteloos kon reproduceren of dat 

hij onze sociologie bijbel – want dat is 

het – heeft geschreven. De welbeken-

GH�8OWHH��$UWV�HQ�)ODS�LV�RQODQJV�ppQ�

dag van de Usocia kamer verdwenen 

om gesigneerd te worden door alle 

drie de auteurs. Vrijdag 2 november 

vond er namelijk een 

symposium ter ere 

van Henk Flap plaats 

in – passend voor de 

schrijver van een bij-

bel – de Geertekerk in Utrecht. Wij 

ZDUHQ� SUHVHQW�� HQ� KHW� QDP�PLM� HYHQ�

terug in de tijd.

'DDU� ]DW� LN�GDQ��PLMQ� HHUVWH�EORN� DOV�

sociologiestudent had ik overleefd. 

Dit was het eerste hoorcollege Proble-

men en Theorieën van de Sociologie. 

Het vak waarbij ik kennis zou maken 

PHW�:HEHU�HQ�DO�]LMQ�YULHQGHQ��DOV�LN�

Het tijdperk Flap
DOOR LYDIA STULEN

³+HW�JD�MXOOLH�JRHG��HQ�
doe jullie medestuden-

ten de groeten”
%LM�GH]H�GXV
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het goed begrepen had. Als eerste-

jaars sociologiestudenten hadden wij 

destijds niet helemaal door wie er 

YRRU�RQV�VWRQG��(U�NZDP�LQ�DQGHUKDOI�

uur meer kennis op me af dan ik op 

IDWVRHQOLMNH�ZLM]H� YHUZHUNHQ�NRQ��(Q�

WRFK�JLQJ�KHW��RS�ppQ�ZRQGHUOLMNH�PD-

QLHU��DOOHPDDO�HUJ�ODQJ]DDP�

Pas nu heb ik goed door wie deze man 

was. Iemand die sociologisch onder-

zoek in zowel Utrecht als Nederland 

tot een hoger niveau heeft getild. Die 

een basis heeft gelegd voor onderzoek 

naar netwerken en sociaal kapitaal. 

Zijn boek is voor alle Nederlandse eer-

stejaars sociologen verplichte kost en 

wordt door ouderejaars als leidraad 

JHEUXLNW��WRW�GH�VFULSWLH�DDQ�WRH�� µ+HW�

JD� MXOOLH�JRHG��HQ�GRH�MXOOLH�PHGHVWX-

GHQWHQ� GH� JURHWHQ¶�� ]HL� KLM� QDGDW� ZH�

onze cadeaus hadden overhandigd. 

%LM�GH]H�GXV�

Tijdens het politieke debat dat Uso-

cia begin dit studiejaar organiseerde 

kwamen de wijzigingen in het hoger 

onderwijs veelvuldig aan bod.  Uiter-

aard viel de term sociaal leenstelsel 

al zeer snel. Het viel mij op met welk 

gemak Mei Li Vos sprak over de stu-

GLH¿QDQFLHULQJ�HQ�GH�DIVFKDI¿QJ�KLHU-

van. Ze was van mening dat de basis-

beurs slechts een fooi was en diende 

als biergeld voor de studenten van te-

JHQZRRUGLJ��'XV�NRQ�GH�VWX¿�YROJHQV�

haar net zo goed afgeschaft worden. 

Maar kun je wel zo maar alles af pak-

ken van de student? Is het wel sociaal 

om ons verplicht diep in de schulden 

te laten steken?

Kan het 
biergeld 
weg?

DOOR JAAP MEIJER

.
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Voor de duidelijkheid: een uitwo-

nende student is per maand rond de 

341 euro kwijt voor 

HHQ�NDPHU�� ���� HXUR�

voor collegegeld en 

dan komen er nog 

kosten bij voor boe-

NHQ�� ERRGVFKDS-

SHQ�� DERQQHPHQWHQ��

]RUJYHU]HNHULQJ��HQ]RYRRUW��%LM�HONDDU�

opgeteld is dit volgens het Nibud een 

bedrag van 942 euro gemiddeld per 

PDDQG�� 0HW� GH� DIVFKDI¿QJ� YDQ� GH�

OV-kaart wordt dit bedrag dus nog 

iets hoger.  Nu de basisbeurs wegvalt 

betekent dit voor de uitwonende stu-

dent dat er 265 euro minder vaste in-

komsten zijn en dat dit bedrag voort-

aan geleend moet worden. Over een 

studietijd van vier jaar betekent dit 

dus 13000 euro schuld bovenop het 

bedrag wat vaak al geleend moet wor-

den om rond te komen en de studie te 

kunnen betalen.

  

Laat ik voorop stel-

len dat ik van me-

ning ben dat we ons 

als hele maatschap-

pij moeten schikken 

naar de nieuwe (eco-

nomische) situatie. 

Het is volgens mij te verantwoorden 

dat het ook voor studenten allemaal 

wat minder gaat wor-

den.  Het is ook heel 

redelijk om te zeggen 

dat studenten best 

wat sneller mogen 

afstuderen en mogen 

investeren in zich-

zelf. Wat mij echter  tegen de borst 

stuit is het gemak waarmee er plots-

klaps wordt besloten om studenten 

in de toekomst zowel hun basisbeurs 

als hun ov-kaart af te nemen. Niet al-

leen Mei Li Vos praat met de grootste 

QRQFKDODQFH� RYHU� GH� DIVFKDI¿QJ� YDQ�

de basisbeurs en de invoering van een 

]RJHQDDPG�µVRFLDDO¶�OHHQVWHOVHO��RRN�LQ�

de politiek en in de media wordt dit 

nieuwe plan naar voren geschoven als 

een sociaal en eerlijk plan. Studenten 

moeten niet zeuren maar in zichzelf 

LQYHVWHUHQ�� GDW� GDDUELM� HHQ� OHQLQJ�

ontstaat ter waarde van een luxe mid-

denklasser moeten 

zij maar voor lief ne-

men. Dat je na het af-

sluiten van je studie 

binnen tien jaar met 

geen mogelijkheid 

meer een hypotheek 

kan afsluiten vanwe-

Ik begrijp niet hoe de 
politiek met het grootste 
gemakt van de ene op de 
andere dag alles afpakt 

van de student. 
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JH� MH� VWXGLHVFKXOG� LV� JHHQ� DIVWUDI¿QJ�

YDQ�KHW�IHLW�GDW�MH�EHQW�JDDQ�VWXGHUHQ��

maar een investering in jezelf. 

Wat staat hier tegenover voor de stu-

denten? Gratis OV? Goedkopere ka-

mers? Verlaging van het collegeld? 

Verhoging van de onderwijskwaliteit? 

Het antwoord is niets. Geen gratis 

treinrit meer vanuit Oldenzaal naar 

GH�8QLYHUVLWHLW�8WUHFKW��PDDU�HONH�GDJ�

23 euro 20 betalen om op college te 

komen (mits de NS geen vertraging 

heeft). Geen goedkope kamer in de 

stad waar je studeert om torenhoge 

29� NRVWHQ� WH� YRRUNRPHQ�� PDDU� HHQ�

gemiddelde huurprijs van 341 euro 

��*HHQ� YHUODJLQJ� YDQ�KHW� FROOHJHJHOG��

maar een verhoging die nog elkaar 

MDDU� GRRU]HW�� (Q� GLH� NZDOLWHLWVYHUKR-

ging in het onderwijs valt nog maar af 

te wachten. 

Ik begrijp niet hoe de politiek met 

het grootste gemakt van de ene op de 

andere dag alles afpakt van de stu-

dent. De aow-leeftijd gaat toch ook 

niet van vandaag op morgen naar 67 

jaar? De hypotheekrenteaftrek wordt 

ook niet van de ene op de andere 

dag afgeschaft? Waarom wordt deze 

NZHWVEDUH�JURHS��GH�VWXGHQWHQ�GLH� LQ�

�����EHJLQQHQ�PHW� VWXGHUHQ��GDQ� ]R�

hard gepakt? Waarom komt er geen 

NRUWLQJVNDDUW� PHW� ���� NRUWLQJ�� LQ�

plaats van 40? Waarom worden de 

huurprijzen van kamers niet een keer 

echt fatsoenlijk aangepakt? Waarom 

komt er geen tussenweg in het nieuwe 

VWXGLH¿QDQFLHULQJVV\VWHHP"� %LMYRRU-

beeld een sterk gereduceerd collegeld 

voor de eerste vier studiejaren. Of een 

pFKWH�SUHVWDWLHEHXUV��ZDDUELM�PDVWHU-

studenten geen collegegeld hoeven te 

betalen indien zij hun bachelor no-

minaal hebben afgerond. Of een ver-

goeding voor de coschappen die (dier)

geneeskundestudenten nu nog onbe-

WDDOG�PRHWHQ�ORSHQ��(U�]LMQ�GXV�QDDVW�

GH��WRWDOH��DIVFKDI¿QJ�YDQ�GH�VWXGLH¿-

nanciering en de OV-kaart opties ge-

noeg om te bezuinigen op studenten 

zonder alles af te pakken. Op die ma-

nier investeert zowel de student zelf 

als de overheid in de toekomst van de 

studenten en van Nederland.  

.RUWRP�� 0HL� /L� HQ� FRQVRUWHQ�� GHQN�

iets langer na over de maatregelen die 

je neemt in plaats van in één keer alles 

DI�WH�VFKDIIHQ��'RH�LHWV�WHUXJ�YRRU�RQV��

dan kunnen wij echt wel wat biergeld 

missen. .
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Zoals wellicht al duidelijk is gewor-

GHQ�� LV� KHW� FHQWUDOH� WKHPD� YDQ� GLW�

3DPÀHW�GH�³PDFKW�YDQ�GH�PHGLD´��%LM�

het thema macht van de media moest 

ik eigenlijk vrijwel meteen denken 

DDQ�HHQ�¿ORVR¿HOHV�RS�GH�PLGGHOEDUH�

VFKRRO�� ,Q� GH]H� ¿ORVR¿HOHV� KDG� PLMQ�

leraar het over een bizar verschijn-

VHO� LQ� GH� VDPHQOHYLQJ�� QDPHOLMN� KHW�

zogenaamde Werther-effect. In het 

kort zegt het Werther-effect dat het 

berichten over zelfmoord door de me-

dia een golf van andere zelfmoorden 

met zich meebrengt.  Dit fenomeen 

heeft natuurlijk alles te maken met 

het centrale thema macht van de me-

dia. Immers als de media daadwerke-

lijk een golf van zelfmoorden kunnen 

YHURRU]DNHQ��GDQ�NDQ�GLW�ZRUGHQ�JH-

zien als een vorm van macht. Daarom 

zal ik in dit artikel het Werther-effect 

YHUGHU� EHKDQGHOHQ�� (HUVW� ]DO� LN� GH�

geschiedenis van het Werther-effect 

kort toelichten en ook een nog iets 

nauwkeuriger omschrijving geven 

van het effect. Vervolgens zal ik met 

een aantal voorbeelden duidelijk ma-

ken dat dit effect echt bestaat en wil 

ik tevens enkele verklaringen hiervoor 

behandelen. Tot slot wil ik kijken of 

Het
Werther
Effect

DOOR HANS BIEZENAAR
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er mogelijke oplossingen bestaan om 

Werther-effect terug te dringen. 

Van het Werther-effect was voor het 

eerst sprake in 1774 na de publicatie 

van het boek Die Leiden des jungen 

Werthers van Goethe. In dit boek 

wordt het lijden beschreven van een 

jongeman genaamd Werther. Aan het 

einde van het boek schiet deze Wer-

ther zichzelf door het hoofd omdat 

zijn problemen hem teveel worden. 

Kort na de publicatie van Goethe’s 

boek ontstond er in Duitsland een 

opmerkelijke stijging van het aantal 

zelfdodingen onder jonge mannen. 

Opvallend hierbij was dat deze jon-

genmannen vrijwel allemaal gebruik 

maakten van precies dezelfde me-

thode als de jonge Werther dat deed 

LQ�KHW�ERHN��QDPHOLMN�GRRUPLGGHO�YDQ�

een pistool. Het boek van Goethe werd 

gezien als de oorzaak van deze stijging 

in zelfmoorden en werd hierdoor ver-

boden in Duitsland. 

Pas 200 jaar na de verschijning van 

het boek werd er door de Amerikaanse 

socioloog Phillips de naam Werther-

effect gegeven aan dit verschijnsel. 

Volgens Phillips is het Werther-effect 

QLHW� DOOHHQ� RS� GH� OLWHUDWXXU�� PDDU�

ook op de media van toepassing. Het 

Werther-effect bedacht door Phillips 

beweert dus dat berichten in de me-

GLD�RYHU�HHQ�VSHFL¿HNH�]HOIPRRUG�HHQ�

reeks andere zelfmoorden teweeg-

EUHQJHQ�� %LM� GH]H� UHHNV� ]HOIPRRUGHQ�

is het opvallend dat deze vrijwel alle-

maal op dezelfde manier zijn gepleegd 

als bij de gepubliceerde zelfmoord. 

Ook hebben de personen die korte tijd 

na de publicatie zelfmoord pleegden 

veel gemeenschappelijke kenmerken 

met de persoon die zelfmoord heeft 

gepleegd waarover is gepubliceerd.

(U�LV�LQ�GH�ORRS�GHU�MDUHQ�YHHO��VRFLR-

logisch) onderzoek gedaan naar het 

Werther-effect. Sommige onderzoe-

ken zijn gericht op de oude hypothese 

dat literatuur over zelfmoord leidt tot 

meer zelfmoorden. Andere onderzoe-

ken hebben de theorie iets aangepast 

HQ�KHEEHQ�JHNHNHQ�RI�¿OPV�RI�QLHXZV�

op televisie over zelfmoord ook kan 

leiden tot meer zelfmoord.  Los van 

DOOH�VSHFL¿HNH�EHYLQGLQJHQ�XLW�GH�RQ-

derzoeken naar het Werther-effect 

kan worden geconcludeerd dat uit 

vrijwel elk onderzoek blijkt dat het ef-

fect bestaat. 

Niet alleen uit resultaten van onder-

]RHN��PDDU�RRN�XLW�GH�SUDNWLMN�EOLMNW�GDW�
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het Werther-effect bestaat. Het beste 

voorbeeld hiervan is de zelfmoord van 

Marilyn Monroe in 1962.  Het aantal 

zelfmoorden in de Verenigde Staten 

nam de maand na de zelfmoord van 

Monroe met maarliefst 12% toe.

Andere voorbeelden van zelfdoding 

onder celebraties ontkrachten echter 

het Werther-effect. Zo vreesden in 

1994 vele mensen voor een stijging in 

het aantal zelfmoorden onder tieners 

nadat rockster Kurt Cobain zichzelf 

door het hoofd had geschoten.  Hoe-

wel enkele studies beweren dat er na 

de dood van Cobain een stijging in het 

DDQWDO�]HOIGRGLQJHQ�ZDV� WH�]LHQ��VWHO-

len de meeste studies toch vast dat de 

]HOIPRRUG�YDQ�&REDLQ��RS�HHQ�SDDU�LQ-

FLGHQWHQ�QD��HHQ�JHULQJ�HIIHFW�KDG�RS�

suïcide onder de jonge fans. 

Waar sommige onderzoeken naar het 

Werther-effect zich enkel focussen op 

KHW�EHVFKULMYHQ�HUYDQ��SUREHUHQ�DQGH-

re onderzoeken ook een verklaring te 

geven. De meest algemene verklaring 

die wordt gegeven in de onderzoe-

NHQ� KHHIW� EHWUHNNLQJ� RS� LGHQWL¿FDWLH�

en imitatiegedrag. Deze verklaring 

vertoont ook gelijkenissen met de so-

ciologische  “Social Learning Theory” 

YDQ�%DQGXUD��

Volgens deze verklaring bestaat er 

reeds een groep in de samenleving die 

het moeilijk heeft en zelfmoord over-

weegt. Wanneer personen uit deze 

groep worden geconfronteerd met 

het nieuws dat een (bekend) persoon 

zelfmoord heeft gepleegd zal de drem-

pel lager worden om ook tot suïcide 

over te gaan. De personen herkennen 

de situatie van de suïcidant waarover 

is gepubliceerd en gaan zich op deze 

PDQLHU�LGHQWL¿FHUHQ�PHW�GH�SHUVRRQ��

'H]H� LGHQWL¿FDWLH� PHW� GH� VXwFLGDQW�

leidt ertoe dat de persoon vindt dat hij 

of zij ook zelfmoord mag en kan ple-

gen omdat andere personen het ook 

doen. 

(HQ� PRJHOLMNH� RSORVVLQJ� WHU� YRRUNR-
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ming van het Werther-effect is na-

tuurlijk dat de media niet meer zou-

den publiceren over zelfmoorden. 

Gelukkig zijn er voor de media al veel 

internationale en nationale richtlijnen 

voor het publiceren over zelfmoord 

zoals die van de World Health Orga-

QL]DWLRQ�� (HQ� GDDGZHUNHOLMN� YHUERG�

voor de media om te publiceren over 

zelfmoord lijkt dus overbodig en zou 

tevens in strijd zijn met de persvrij-

heid. 

Tot slot zouden de media meer aan-

dacht moeten schenken aan suïcidale 

gedachte en hoe mensen deze heb-

ben overwonnen. Dit wordt ook wel 

het Papageno-effect genoemd. Het 

Papageno-effect is het positieve effect 

dat optreedt wanneer de media aan-

dacht schenken aan positieve verha-

len over zelfmoord. De verwachting 

is dat personen met suïcidale gedach-

ten die positieve berichten ontvangen 

over zelfmoord weer hoop krijgen en 

eerder bereid zullen zijn professionele 

KXOS� WH� ]RHNHQ�� ([SORUHUHQG� RQGHU-

zoek uit onder andere Oostenrijk stelt 

dat aandacht besteden aan suïcidale 

gedachten het aantal zelfdodingen in 

een land kan doen laten afnemen. 

.RUWRP��YULMZHO�DOOH�RQGHU]RHNHQ�EH-

vestigen het bestaan van het Werther-

effect. Het publiceren over zelfmoord 

door de media kan als gevolg hebben 

een stijging van het aantal zelfmoor-

den in de korte tijd na de publicatie. 

Publiceren over zelfmoord zou door de 

media dus zoveel mogelijk vermeden 

moeten worden. Als er wél over zelf-

moord wordt gepubliceerd zou dit op 

een manier moeten gebeuren waarbij 

aandacht wordt besteed aan suïcidale 

gevoelens. Op deze manier zouden de 

media een positieve bijdrage kunnen 

leveren en het aantal zelfmoorden 

kunnen reduceren. .
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'H]H� HGLWLH� YDQ� KHW� 3DPÀHW� YDOW� HU-

gens tussen de twee grootste tradities 

die ons land rijk is op uw deurmat. 

Het is waarschijnlijk ook het enige 

ZDW�RS�MRXZ�GHXUPDW�LV�JHYDOOHQ��ZHO-

licht tezamen met het reclamefolder-

tje van de lokale vuurwerkboer. Het 

zijn hachelijke tijden met 

kerst anno 2012.

+HW� ZDUHQ� JRHGH� WLMGHQ��

EHJLQ� MDUHQ� ���� ZDDULQ�

ik een zorgenloze jeugd 

leidde. Het enige probleem dat ik had 

waren de weken rondom deze feestda-

gen. Wekenlang liepen wij thuis rond 

in kleding die niet of nauwelijks droog 

was. Warmte moest ik zoeken bij de 

open haard. De reden hiervoor had 

alles met de kerst te maken. We had-

den slechts één waslijn en deze werd 

in deze periode gebruikt om alle kerst-

kaarten aan op te hangen. Dagenlang 

heb ik in een vochtig onderbroekje 

voor dit spinnenweb aan kerstgroeten 

en nieuwjaarswensen gestaan. Deze 

waren echter zo persoonlijk en origi-

QHHO��GDW�DOOHHQ�DO�GDDUYDQ�MH�KHW�ZDUP�

kreeg.

Tijden zijn veranderd. 

Het enige web waarin nu 

nog kerstgroeten zijn te 

vinden is het wereldwijde 

web. Lekker onpersoon-

lijk stuurt men nu een tweet de wereld 

in waarin men de volledige groep vol-

gers dezelfde beste wensen toewenst. 

Het hele woord ‘beste’ is daarmee 

YROOHGLJ�JHGHYDOXHHUG��RPGDW� MH� VLP-

pelweg niet iedereen jouw beste wen-

sen kan geven. Het liefst nog worden 

deze wensen online geplaatst met een 

cliché kerstvideo erbij. Mijn digibete 

#Prettige-
feestdagen
DOOR JOHAN VAN ERP

Wekenlang liepen 
wij thuis rond in 

kleding die niet of 
nauwelijks droog 

was
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oom probeerde nog een persoonlijke 

video te sturen door foto’s van hem 

en zijn vrouw via een online program-

PD� WRH� WH� YRHJHQ�� )RXWLHI� XLWHUDDUG��

waardoor mijn oom als sexy kerstelf 

op schoot belandde bij mijn tante in 

HHQ�ÀLQN� URRG�SDN� HQ�PHW� GLWR�ZLWWH�

EDDUG�RS�KDDU�KRRIG�JHSODNW��%RYHQ-

dien moest ik me door een oerwoud 

aan reclame slaan alvorens ik deze vi-

GHR�NRQ�EHNLMNHQ��ZDDUGRRU�RRN�KLHU�

de boodschap oprecht letterlijk ver te 

zoeken was.

6RFLDOH�PHGLD��KHW�YHUELQGW�RQV�RS�DO-

lerlei manieren met elkaar. Maar op 

dagen als deze valt de werkelijkheid 

rauw op je dak. Het geeft je weliswaar 

GH� PRJHOLMNKHLG� WRW� GURJH� NOHGLQJ��

maar de innerlijke warmte wordt 

hiermee niet goedgemaakt. Denk er 

maar eens aan als je weer op de soci-

ale media zit en daarmee hopende dat 

de kerstkaart terug op de kaart is ge-

zet. #Prettigefeestdagen!.

Lopend door het vertrouwde  Ka-

naleneiland zie ik hoe de schotelan-

tennes de pluriforme straten van de 

�VXE�ZLMN�VLHUHQ��%LM�KHW�]LHQ�YDQ�GH]H�

schotelantennes komen er verschei-

dene gedachten naar boven. Één van 

deze gedachten is dat ik tot op de dag 

van vandaag niets heb gezien dat zo 

RHUOHOLMN� LV��9HOHQ�]RXGHQ�PLM��ELM�KHW�

XLWVSUHNHQ� YDQ� GH]H� JHGDFKWH�� HURS�

wijzen dat het niet om de buitenkant 

JDDW��PDDU�RP�GH�ELQQHQNDQW��RP�ZDW�

LHPDQG�� LQ� GLW� JHYDO� LHWV�� WH� ELHGHQ�

heeft. 

(Q�DOV�HU�LHWV�RS�GH�ZHUHOG�LV�GDW�PLM�

iets te bieden heeft dan is het wel 

(o.a.!) de schotelantenne in mijn ach-

Mijn 
oerlelijke 
schotel-
antenne
DOOR FATIMA EL OUAZIZI
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tertuin. Deze schotelantenne biedt 

mij -in de westerse wereld waarin 

ik opgegroeid ben-  een tweede bril. 

'H]H� WZHHGH�EULO�� µGH�$UDELVFKH�EULO¶��

KHHIW�VDPHQ�PHW�PLMQ�HHUVWH�EULO�� µGH�

ZHVWHUVH� EULO¶�� YRRU� HHQ� JURRW� GHHO�

mijn kijk op de werkelijkheid ge-

vormd. Deze twee brillen weerspiege-

len twee totaal verschillende culturen 

die de aanzet gaven om in te zien dat 

de mens geen weet heeft van dé wer-

kelijkheid. 

'p�ZHUNHOLMNKHLG��ZDW�LV�]LM�HLJHQOLMN"�

Hoe ziet zij eruit? Wat heeft zij ons te 

vertellen? Wat heeft zij voor ons te 

verbergen? Met deze vragen in mijn 

achterhoofd NLMN�LN�YRRU�GH�«��LN�ben 

LQPLGGHOV� GH� WHO� NZLMW�� NHHU� QDDU�KHW�

FRQÀLFW� LQ�KHW�0LGGHQ�2RVWHQ�WXVVHQ�

de Palestijnse bevolking en de Israë-

OLWLVFKH� EHYRONLQJ�� (HUVW� NLMN� LN� QDDU�

Al-Jazeera. Hier wordt de Palestijnse 

bevolking gepresenteerd als een be-

volking die al decennia voor haar vrij-

heid strijdt. De Israëlitische bevolking 

wordt afgeschilderd als een bevolking 

die uit monsters bestaat die Palestijn-

se grond onterecht bezitten. Na het 

volgen van de uitgebreide en exclu-
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sieve reportage zap ik naar CNN. Hier 

wordt het tegendeel beweerd. Het is 

de Palestijnse bevolking die de ver-

antwoordelijkheid draagt voor al het 

bloedvergieten. De Israëlitische be-

volking schiet slechts ter verdediging. 

Totaal twee verschillende weergaven 

over één situatie. Wat is nu eigenlijk 

de werkelijkheid?

'H� /LEDQHVH� ¿ORVRRI�

Gibran biedt mij 

handvatten om een 

poging te wagen om 

deze vraag te beantwoorden. Gibran 

meent dat zoiets als dé waarheid niet 

EHVWDDW��PDDU� VWHOW�GDW�PHQ�XLW�PRHW�

gaan van een waarheid. Dit houdt dus 

in dat er meer waarheden zijn. Wat 

voor de één een waarheid is hoeft niet 

voor een ander een waarheid te zijn. 

Dat wat Al-Jazeera meent is niet dé 

ZDDUKHLG��PDDU�VOHFKWV�HHQ�ZDDUKHLG��

Dat wat CNN meent is niet dé waar-

KHLG��PDDU�VOHFKWV�HHQ�ZDDUKHLG��

Met Al-Jazeera in mijn ene ooghoek 

en CNN in mijn andere ooghoek leef 

LN�GXV�WXVVHQ��PLQVWHQV��WZHH�ZDDUKH-

GHQ��PDDU�ZDDU�EOLMIW�Gp�ZHUNHOLMNKHLG�

dan? Naar mijn idee zijn alle waarhe-

“Dat wat CNN meent is 
QLHW�Gp�ZDDUKHLG��PDDU�
slechts een waarheid” 

.

den gecreëerd door de mensen zelf om 

een invulling te geven aan dé werke-

lijkheid. De media zoals Al-Jazeera en 

CNN hebben de macht om gecreëerde 

waarheden snel de wereld in te sturen 

en deze aan de mensen op te dringen. 

Dit zorgt ervoor dat zij de macht heb-

ben om draagvlak te creëren in de we-

UHOG� YRRU� YHUVFKLOOHQGH� ]DNHQ�� ]RDOV�

oorlogen. Ik geloof 

dat als men Gibrans 

stelling in zijn/haar 

achterhoofd houdt 

tijdens het raadple-

JHQ� YDQ� GLYHUVH� PHGLD�� RRN� KHWJHHQ�

GDW� MLM�QX� LQ� MRXZ�KDQGHQ�YDVWKRXGW��

men eerst tien keer nadenkt voordat 

hij/zij zaken als bloedvergieten recht-

vaardigt.

Met deze boodschap en natuurlijk 

niet te vergeten mijn dank aan mijn 

oerlelijke schotel voor de aanzet tot 

dit inzicht wil ik voor nu afsluiten en 

UHVW�PLM�QRJ�RP�MXOOLH�¿MQH�NHUVWGDJHQ�

te wensen en een gelukkig en gezond 

nieuw jaar. 
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Nieuws uit de 
vakgroep

Tanja van der Lippe gaat een meerja-

rig onderzoeksprogramma leiden dat 

is ontstaan uit samenwerking met het 

Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het co-

mité stelt ruim 500.000 euro ter be-

schikking voor het onderzoek ‘Gene-

raties: vrijheid en onvrijheid door de 

generaties heen’.

Van der Lippe gaat zich samen met 

(YD� -DVSHUV� HQ� )UDQN� YDQ� 7XEHUJHQ�

richten op de vraag hoe opeenvol-

gende generaties hun opvattingen 

en ideeën over vrijheid en onvrijheid 

RQWZLNNHOHQ��WRW�XLWGUXNNLQJ�EUHQJHQ�

en (mogelijk) doorgeven aan volgende 

generaties. Aanleiding voor dit onder-

zoeksprogramma is de onderliggende 

vraag hoe vorm en inhoud is te geven 

aan het herdenken en herinneren van 

GH�7ZHHGH�:HUHOGRRUORJ��HQ�KHW�YLH-

Ruim 5 ton voor onderzoek 
herdenkingen 4 en 5 mei

UHQ�YDQ�KHW�HLQGH�YDQ�GH�RRUORJ��DOV�HU�

geen generatie meer is die de oorlog 

bewust heeft meegemaakt.

De Utrechtse sociologen willen onder 

meer achterhalen wat de oorzaken en 

gevolgen van intergenerationele over-

dracht van opvattingen over vrijheid 

en onvrijheid zijn. Van der Lippe: 

“We gaan op zoek naar antwoorden 

op vragen als: Hoe kunnen individu-

ele verschillen in het herdenken van 

de Tweede Wereldoorlog worden ver-

NODDUG"� (Q� ZDW� YRRU� VRRUW� JHYROJHQ�

heeft de overdracht van herdenken 

binnen gezinnen voor het deelnemen 

DDQ� QDWLRQDOH� KHUGHQNLQJHQ�� HQ� RS-

vattingen over vrijheid en solidari-

teit?”



7DQMD�YDQ�GHU�/LSSH�KHHIW�VDPHQ�PHW�(YD�-DVSHUV��,QHNH�0DDV��DOOHQ�VRFLROR-

gie) en het onderzoeks- en adviesbureau Arbeid Opleidingen Consult het onder-

]RHNVYRRUVWHO�µ9URXZHQ�LQ�KRJHUH�PDQDJHPHQWSRVLWLHV¶�JH¿QDQFLHUG�JHNUHJHQ��

Het voorstel werd gekozen uit de in totaal 17 ingediende onderzoeksvoorstellen 

bij Instituut Gak.

Onderzoeksubsidie van Instituut 
Gak voor “Vrouwen in hogere 
managementposities”

De positieve kijk de die visitatiecom-

missie sociologie in juni had achter-

gelaten in haar mondelinge terugkop-

peling aan het eind van de visitatiedag 

van de opleiding sociologie heeft zich 

vertaald in mooie scores.

Zowel de bacheloropleiding sociologie 

als het masterprogramma vraagstuk-

ken van beleid en organisatie scoren 

HHQ� ³JRHG´� RS� 6WDQGDDUG� ��� %HRRJGH�

HLQGNZDOL¿FDWLHV�HQ�6WDQGDDUG����2Q-

GHUZLMVOHHURPJHYLQJ��%HLGH�RSOHLGLQ-

gen scoren “voldoende” op Standaard 

3: Toetsing en gerealiseerde eindkwa-

OL¿FDWLHV��

Visitatiecommissie zeer positief 
over sociologieopleiding

Hiermee komt de eindscore ook op 

“voldoende” voor beide opleidingen.

De commissie is in het eindrapport 

zeer voorzichtig in haar formulerin-

gen. In dat kader mogen de volgende 

twee citaten bij Standaard 2 er zeker 

zijn: “De commissie concludeert dat 

er sprake is van een bevlogen docen-

tenteam bestaande uit voldoende en 

competente docenten” en “De com-

missie is zeer positief over de betrok-

kenheid van docenten en studenten 

bij het verbeteren van de kwaliteit van 

het onderwijs.”

1BNǥFUǯ��



In dit meerjarige postdocproject is het 

niet alleen de bedoeling te verklaren 

waarom er minder vrouwen in hogere 

managementposities zijn maar óók 

om aan te geven met welk type inter-

venties dit kan veranderen. Het pro-

ject is een samenwerking tussen ge-

noemde onderzoekers van de afdeling 

sociologie en onderzoeks- en advies-

bureau Arbeid Opleidingen Consult.

Het onderzoek start met een beschrij-

ving van aantallen vrouwen en man-

nen in hoge managementposities in 

1HGHUODQG�� HQ� KRH� GLW� LV� YHUDQGHUG�

over de afgelopen 25 jaar. Ook is er 

aandacht voor veranderingen over de 

levensloop van mannen en vrouwen 

en tussen generaties. Dan worden 

deze aantallen afgezet tegen andere 

(XURSHVH� ODQGHQ��HQ�ZRUGW�QDJHJDDQ�

of de achterstand samenhangt met de 

organisatie en sector waar mannen 

en vrouwen werken. In de verklaring 

van de verschillen in management-

SRVLWLHV��RQGHU]RHNHQ�ZH�GLH�IDFWRUHQ�

die de matching van vraag en aanbod 

van vrouwen in managementposi-

ties beïnvloeden: microfactoren als 

KXPDQ� FDSLWDO�� QRUPHQ� HQ� DPELWLHV��

PHVRIDFWRUHQ� DOV� RUJDQLVDWLHJURRWWH��

SHUFHQWDJH�YURXZHQ� LQ�EHURHSHQ��RU-

JDQLVDWLHFXOWXXU�� HQ� W\SH� VHFWRU� RI�

branche; en macrofactoren als beleid 

en cultuur. Uiteraard is er ook aan-

dacht voor discriminatie en vooroor-

delen.

Zijn de aantallen en oorzaken een-

PDDO�EHNHQG��GDQ�ZRUGW�HHQ�GDWDEDVH�

gebouwd met (1) bestaande interven-

ties om het aantal vrouwen te verho-

JHQ� LQ� KRJHUH� PDQDJHPHQWSRVLWLHV��

(2) de belemmerende en bevorderen-

de oorzaken uit de verklaring waarop 

GH� LQWHUYHQWLHV� ZRUGHQ� JHVFRRUG�� HQ�

(3) de effectiviteit van interventies in 

termen van instroom van vrouwen 

in hogere managementposities. Het 

ligt in de bedoeling dat deze database 

een bruikbaar instrument vormt voor 

beleidsmakers om zo zicht te krijgen 

welke interventies mogelijk en ef-

fectief zijn om het aantal vrouwen in 

PDQDJHPHQWSRVLWLHV� WH�YHUJURWHQ��HQ�

YRRU�KHW�0.%�HQ�JURWH�EHGULMYHQ�RP�

een interventie op maat te kiezen voor 

de eigen arbeidsorganisatie.
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Één van de belangrijke vragen binnen 

de sociologie is de relatie tussen het 

individu en de gemeenschap. Waar 

eindigen mijn rationele keuzes en be-

gint de invloed van de cultuur waarin 

ik geboren ben? In dit kleine artikel 

beoog ik mijn eigen gedachten aan de 

hand van twee auteurs inzichtelijk te 

maken.

'H� SV\FKRORRJ� %DXPHLVWHU� ]HJW� GDW�

ppQ� YDQ� GH� GH¿QLsUHQGH� HLJHQVFKDS-

pen van een Zelf is dat het inter-per-

soonlijk is: het ontstaat in de relatie 

WRW� DQGHUHQ��1LHW� DOOHHQ�GDW�� KLM� VWHOW�

verder dat een Zelf vanuit een evoluti-

onair perspectief wordt geconstrueerd 

om zich te kunnen handhaven en te 

participeren in een cultuur. Ik schrijf 

“Zelf” hier met een hoofdletter om het 

te onderscheiden van de dagelijkse 

VSUHHNYRUP��DOV�LQ�³LN]HOI´�

De socioloog Giddens zegt dat een Zelf 

JHYRUPG�ZRUGW�GRRU�GH�FXOWXXU��PDDU�

zeker ook de cultuur op haar beurt 

weer vormgeeft. Dit gebeurt dankzij 

één van de meest kenmerkende as-

pecten van de late moderniteit; haar 

JHwQVWLWXWLRQDOLVHHUGH�UHÀH[LYLWHLW��'LW�

betekent dat in de late moderniteit wij 

als in geen ander tijdperk de gewoonte 

KHEEHQ� RP� WH� UHÀHFWHUHQ� RS� RQV]HOI��

om ons Zelf te onderzoeken en bij te 

stellen. Dit gebruik vindt men ook te-

rug in onze instituties.

De constructie van een Zelf is volgens 

*LGGHQV� UHÀH[LHI� HQ� GDDUGRRU� DFWLHI��

%DXPHLVWHU�]DO�GLW�QLHW�RQWNHQQHQ��HQ�

Het Masker
DOOR JULIUS POTGIETER

Het woord “persoon” stamt etymologisch af van het begrip “mas-

ker”. Als mijn persoon een masker is, wie heeft deze dan gemaakt? 

Draag ik er zelf verantwoordelijkheid voor of is er een “onzichtbare 

hand” die mijn masker geschapen heeft en continuerend schept? Zit 

er nog iets onder dit masker? Tref ik bij het afdoen enkel een donker 

gat, een netwerk van oplichtende zenuwbanen of een stralende ziel? 

Draag ik mijn masker, of draagt hij mij?
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lijkt ook aan te geven dat het constru-

eren van een Zelf een actief proces is. 

(FKWHU� OLMNW� GH� NZLQWHVVHQV� ELM� %DX-

PHLVWHU��GLH�DDQJHHIW�GDW�YULMH�ZLO�HHQ�

YRONVLOOXVLH�LV��GH�RYHUUHGHQGH�LQYORHG�

van de collectiviteit op de individua-

OLWHLW�� WHUZLMO�ELM�*LGGHQV�GH]H�EDODQV�

meer evenredig verdeeld is.

Anthony Giddens schrijft in Mo-

dernity and Self-Identity (1992) 

het volgende:

“One of the distinctive fea-

tures of modernity, in fact, is 

an increasing interconnection 

between the two “extremes” of 

extensionality and intentiona-

OLW\�� JOREDOL]LQJ� LQÀXHQFHV� RQ�

the one hand and personal dis-

positions on the other.”

Giddens lijkt in bovenstaande zinsne-

de aan te willen geven dat de scheids-

lijn tussen de collectief georgani-

VHHUGH�ZHUHOG��KHW�VRFLDOH�V\VWHHP��HQ�

het individu in de moderniteit onder 

andere door invloeden als “mediated 

experience” - aan de hand van media 

DOV�GH�NUDQW�RI�IDFHERRN��DDQ�KHW�YHU-

vagen is. De macro invloeden van een 

kapitalistische samenleving in een 

economische crisis worden op micro 

VFKDDO� UHÀH[LHI� JHwQWHUSUHWHHUG� HQ� LQ�

een locale context geplaatst opdat het 

niet alleen onze rationele keuzes beïn-

YORHGW��PDDU�RRN�RQ]H�SHUVRRQOLMNKHLG�

uit maakt: de constructie van ons Zelf 

GH¿QLHHUW�

Wat is de consequentie van de om-

standigheid dat datgene dat onze 

NHX]H�PRJHOLMNKHGHQ�EHSHUNW��KHW�H[-

WHUQH��JOREDOH�VRFLDOH�HQ�HFRQRPLVFKH�

V\VWHHP�� VWHHGV�PHHU� HQ�PHHU� YHUUH-

gaand wordt geïntegreerd in het pro-

ces van Zelf constructie?

Ik speculeer dat het antwoord moet 

zijn dat we steeds minder individueel 

worden en steeds meer op een col-
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OHFWLHI�JDDQ�OLMNHQ��(HQ�FRQWURYHUVLsOH�

SURSRVLWLH�LQ�HHQ�WLMG�ZDDULQ��LQ�LHGHU�

JHYDO�LQ�GH�YRONVJHHVW��KHW�LQGLYLGXD-

lisme hoogtij viert. Ik bevraag echter 

de legitimiteit van deze assumptie: in 

hoeverre kan een mens een op zichzelf 

staande entiteit zijn als zijn wezen ge-

determineerd en zelfs geconstrueerd 

wordt om te kunnen functioneren in 

een collectiviteit en dat in een tijd-

perk waarin de grens tussen externe 

RPVWDQGLJKHGHQ��GLH�LQ�KHW�DOJHPHHQ�

YRRU�HHQLHGHU�JHOGHQ��HQ�LQWHUQH�PR-

WLYDWLHV��GLH�JHGDFKW�ZRUGHQ�XQLHN� WH�

]LMQ�� VWHHGV�PHHU� YHUGZLMQW"� ,N�PRHW�

DOV� UHÀH[LHI�SHUVRRQ�FRQFOXGHUHQ�GDW�

op grond van deze beschouwingen ik 

PLMQ�� QRFK� MRXZ� LQGLYLGXDOLWHLW� YHU-

der vertrouw dan dat ik mezelf kan 

gooien.

'DDUELM� EHQ� LN� PLMQ� PDVNHU� ]DW�� LN�

wil hem niet meer. Ik wil af van deze 

FXOWXXU��GH]H�QRRG]DDN�HQ�HLV�WRW�KHW�

GUDJHQ�YDQ�HHQ�SHUVRRQ��HHQ�PDVNHU��

waarbij het nog maar de vraag is wie 

meester is over wie. Ik wil de meester 

]LMQ� RYHU� PLMQ� =HOI�� PDDU� GLW� LV� QLHW�

mogelijk: mijn Zelf is het product van 

de eis en omstandigheid dat ik functi-

RQHHU��RS�VWUDIIH�YDQ�GH�GRRG��ELQQHQ�

een samenleving.

Wat is het alternatief? Hoe zonder 

persoon te bestaan in een leefwereld 

GLH�YDOW�RI�VWDDW�ELM�KHW�XLWGUDJHQ��KHW�

SUHVHQWHUHQ�HQ�YHUL¿sUHQ�YDQ�HONDDUV�

masker? Hoe kan iemand zichzelf 

NHQQHQ��DOV�KLM�ELM�KHW�WXUHQ�LQ�GH�VSLH-

gel enkel het lege vlak van de witte 

muur achter zich aanschouwt? Wat is 

de relevantie van een bestaan dat ge-

kenmerkt wordt door de controleren-

de omstandigheid van het dragen van 

HHQ�PDVNHU��YDQ�KHW�JHGUDJHQ�ZRUGHQ�

dóór een masker?

$OV� LN�GH� VWXJJH��KRXWHQ� WUHNNHQ�YDQ�

PLMQ�JHODDW�YHUODDW��OHHIW�HU�GRRU�GH]H�

]DN�YDQ�EORHG�HQ�YDWHQ��VSLHUHQ�HQ�YHW��

ERW�HQ�]HQXZ��HHQ�ZLO��1LHW�YULM��PDDU�

YULMJHYRFKWHQ��(ONH�RFKWHQG�VWDDW�GH]H�

wil op en gooit mijn masker in het 

vuur. ‘s Avonds klimt deze uit het as 

en wikkelt zich weer om mijn gelaat. 

'H� KHFKWLQJHQ� ]LMQ� HU� QRJ�� GH� OLQWHQ�

knopen zich als vanzelf aan elkaar. 

Maar vezel voor vezel schroei ik elke 

ochtend weer dit duivelse ding van 

PLMQ�NRS��WRW�RS�HHQ�GDJ�HQNHO�GH�ZLO�

overblijft.

Ik nodig je uit hetzelfde te doen..
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2013 met een nieuw  boek. In dit deel brengt de hoofdrolspeelster een bezoek 

aan Nederland. De dominante Christian Grey wordt in dit vierde deel vervangen 

door het gehele kabinet Rutte II. Het boek toont hoe de politieke partijen met 

behulp van prachtige beloftes het individu proberen te verleiden. Langzaamaan 

worden ze meegezogen in onzalige praktijken en worden deze individuen stuk 

voor stuk harder en harder genaaid. Niemand wordt in dit gebeuren ontzien. 

Het boek zal rond januari in de winkels verschijnen. De prijs van het boek zal 

afhankelijk worden van het inkomen van de lezers.

De afgelopen periode heeft het bestuur van Usocia enige tijd behoorlijk naast 

de schoenen gelopen. De reden hiervoor was de Sinterklaasactie die op touw is 

gezet waarin leden hun schoen konden zetten op de kamer. De opkomst was zo 

groot dat bij het bestuur de moed aardig in de schoenen begon te zinken. ‘Het 

ZDV�HQRUP�RSSDVVHQ��RPGDW�MH�QLHW�LHWV�SHU�RQJHOXN�LQ�DQGHUPDQV�VFKRHQHQ�ZLO�

VFKXLYHQ¶��DOGXV�VHFUHWDULV�YDQ�GH�YHUHQLJLQJ�'DQLTXH�YDQ�GHU�%XUJ��'H�DFWLH�

kwam overigens voor sommige leden erg gele-

gen. Door het plaatsen van zijn schoenen op de 

kamer kon socioloog Tycho W. eindelijk eens de 

held op sokken uithangen. Na 5 december was 

de kous af. Hiermee kwam tegelijkertijd ook een 

einde aan een groot aantal slippertjes uit die-

zelfde periode binnen de vereniging.  

Kort Nieuws
50 Tinten Paars

Bestuur loopt naast de schoenen

DOOR JOHAN VAN ERP

1BNǥFUǯ��



De cursusbegeleiders van ‘Crimineel 

Gedrag’ keken maandagochtend jongst-

leden vreemd op toen ze aankwamen 

op hun kantoor. Studenten hadden op 

slinkse wijze de tentamens weten te 

ontfutselen uit een bureaulade. Volgens 

M. van Schellen moeten de studenten 

de cursus niet te serieus nemen en zich 

vooral focussen op de processen die be-

handelt worden gedurende de colleges. 

Die avond is de student overigens direct 

tegen de lamp gelopen. ‘Die zullen we 

GXV� RRN� QRJ� HHQV� PRHWHQ� YHUYDQJHQ¶��

aldus Van Schellen. Overigens is het 

niet de eerste keer dat er ongeregeldhe-

den plaatsvinden binnen deze faculteit. 

(HUGHU�GLW�MDDU�ZHUGHQ�WZHH�6RPDOLVFKH�

medestudenten verplicht een ooglapje 

te dragen en een piratenmuts op te zet-

ten tijdens de cursus ‘Weerstand tegen 

Minderheden’. De faculteit houdt hun 

KDUW�YDVW�� DDQJH]LHQ�GH� FXUVXVVHQ� µ0L-

granten en integratie’ en ‘Familierela-

ties’ nog moeten komen.

De liftwedstrijd die begin decem-

ber georganiseerd was door Usocia 

heeft tot veel problemen geleid op 

de Uithof. Ook in de periode ervoor 

zorgden de voorbereidingen van de 

deelnemers tot grote ongeregeld-

heden in het van Unnik-gebouw. 

Medewerkers konden dagenlang 

geen gebruik maken van de liften in 

het gebouw. ‘Verschrikkelijk is het. 

Door zo’n ludieke wedstrijd van 

deze studenten moet ik plots 245 

treden bewandelen voordat ik aan 

het werk kan. Ze hadden ons wel op 

de hoogte mogen stellen. Geen idee 

hoe dit plan ooit van de grond heeft 

NXQQHQ� NRPHQ�¶�� DOGXV� HHQ� PHGH-

werker aardwetenschappen. De or-

ganisatie snapt niets van deze heisa 

en kan dan ook geen hoogte krijgen 

van de perikelen. 

Liftwedstrijd 
krijgt mogelijk 
geen vervolg

Tentamens 
Crimineel Gedrag 
gestolen
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'XUNKHLP��:HEHU�� %RXUGLHX«� MH� VR-

ciologisch paper wordt niet serieus 

genomen zonder een verwijzing naar 

een van deze klassieke grootheden. 

Maar heb je ooit iets van ze gelezen? 

Om deze gewetensvraag niet langer 

negatief te hoeven antwoorden komt 

Usocia met de oplossing: de Usocia 

boekenclub! 

Sinds een aantal maanden is de boe-

kenclub actief. Tot nu toe hebben 

ZH� µ7KH� GLYLVLRQ� RI� ODERU¶� YDQ� (PLHO�

Durkheim en ‘The protesant ethic and 

the spirit of capitalism’ van Max We-

ber gelezen. Ook de komende periode 

zullen we weer een boek lezen dat zijn 

sporen heeft achtergelaten in het so-

ciologisch landschap. De boekenclub 

bestaat tot nu toe uit een gemêleerd 

gezelschap van bachelor studenten 

uit verschillende jaren en twee phd-

studenten. Tijdens de bijeenkom-

sten proberen we de teksten zo goed 

mogelijk te duiden en ze te plaatsten 

binnen het hedendaagse sociologisch 

spectrum. Daarnaast 

is de boekenclub het 

repertoire aan het uit-

bruiden met inhoude-

lijk interessante lezin-

gen en excursies. Zo hebben we begin 

november een lezing bijgewoond van 

6DVNLD� 6DVVHQ�� KRRJOHUDDU� 6RFLRORJLH�

aan de Columbia University in New 

York. Ze verkreeg wereldfaam met 

KDDU� RQGHU]RHN� QDDU� JOREDOLVHULQJ��

migratie en wereldsteden en werd ge-

noemd als een van de 100 Top Global 

Thinkers van 2011. 

De boekenclub is dus de ideale aan-

vulling op je studie. De bijeenkomsten 

zijn eens in de twee weken en volle-

dig vrijblijvend. Dus ben je altijd al 

benieuwd geweest naar wat de oude 

meesters te melden hadden? Wil je de 

oude werken grondig lezen en op hun 

huidige sociologische waarde schat-

WHQ"�(Q�ZLO�MH�GLW�FRPELQHUHQ�PHW�GH�

JH]HOOLJH�� YULMEOLMYHQGH� HQ� RQWVSDQ-

nen sfeer… meldt je dan aan! Je kunt 

je aanmelden door een mail te sturen 

QDDU�ERHNHQFOXE#XVRFLD�QO�

Commissie in de Kijker

Boekenclub

.

DOOR JORIS BROERE
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Toen ik gevraagd werd om een  stukje 

te schrijven over studeren in het bui-

tenland dacht ik: waar moet ik begin-

nen?! Toen heb ik besloten om het 

over het meest indrukwekkende ge-

deelte van mijn eerste impressie iets 

met jullie te delen. 

Mijn buitenland experience 

YLQGW�SODDWV� LQ�(QJHODQG�� LQ�GH�

plaats Southampton. Ik weet 

KHW��KHW� LV�QLHW�GH�PHHVW�H[RWL-

sche plek om naar toe te gaan. 

Maar daar schijnen  anderen 

WRFK� DQGHUV� RYHU� WH� GHQNHQ��

YRRUQDPHOLMN�GH�(QJHOVH�PHLV-

jes. Dit kun je bijvoorbeeld zien 

DDQ�GH�(QJHOVH�PRGH�� DOV� MH� DDQ�(Q-

JHOVH�PRGH�GHQNW��GHQN� MH�PLVVFKLHQ�

DDQ� %XUEHUU\� SULQWMHV�� PDDU� QLHWV� LV�

PLQGHU� ZDDU�� ,Q� (QJHODQG� � ELM� HHQ�

temperatuur van -10 graden Celsius 

ZRUGHQ� GH� PHHVW� ]RPHUVH�� XOWUDNRU-

te jurkjes uit de kast gehaald. Pan-

ty’s zijn ook een overbodige luxe en 

schoenen met hakken onder de 10 cm 

worden zeker niet aan gedaan. Deze 

bijzondere manier van kleding levert 

VRPV� ELM]RQGHUH�� VRPV� DIVFKULNZHN-

kende vertoningen op. Maar tegelij-

kertijd kan het een zekere manier van 

UHVSHFW�RSOHYHUHQ��JHHQ�PHQV�NDQ�]R�

‘cool’ netjes in de rij staan te wachten 

om een club binnen te gaan en dat ter-

wijl ik met mijn super warme wollen 

gevoerde jas sta te rillen van kou.  Dat 

verdient in mijn ogen toch een zeker 

mate van respect.  

(HQ� DQGHU� DVSHFW� ZDDU� GH� PHHVWH�

mensen versteld van staan als ze hier 

komen is een ander onderdeel van de 

Grensverleggend 
DOOR LIANNE VAN DE 
SCHOOTBRUGGE
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(QJHOVH� OHYHQVVWLMO��QDPHOLMN�GH�DOFR-

holconsumptie. Jullie daar in Utrecht 

denken dat je jullie super toffe stoere 

ELHUGULQNHQGH� VWXGHQWHQ� ]LMQ�� PDDU�

niets is minder waar. Volgens een goe-

GH�(QJHOVH�WUDGLWLH�EHJLQ�MH�LQ�GH�RFK-

tend rond een uurtje of 10 met je eer-

ste biertje van de dag. Rond een uurtje 

of 9 in de avond begin je daar aan de 

goede dubbele wodka met een fris-

GUDQN�QDDU�NHX]H��RP�GDQ�YHUYROJHQV�

naar huis te kruipen rond een uurtje 

RI����9URHJ��PDDU�GDQ�]LMQ�GH�(QJHOVHQ�

ook nergens meer toe in staat. 

Dus een semester naar het buitenland 

NDQ� LN� ]HNHU� LHGHUHHQ�DDQUDGHQ��RP-

dat je sommige dingen die voor jou 

PLVVFKLHQ� KHHO� QRUPDDO� ]LMQ�� YDQXLW�

HHQ� KHHO� DQGHU� RRJSXQW� EHNLMNW�� � (Q�

dit waren slechts twee fenomenen die 

ik als participerend academisch-ge-

schoolde onderzoeker ondervond. So 

JR�DEURDG�DQG�¿QG�LW�RXW�IRU�\RXUVHOI���.

Usocia
agenda
17 december� �� (UZWHQVRHS� HWHQ� ��

veiling van de Goede Doelen Commis-

sie

18 december� �� 7RVWL� YHUNRRS� #� 

Centrum Gebouw Noord

19 december���/HGHQERUUHO���KLWMHV-

avond

19 december - Studiegroep PDA

21 december - Geld brengen naar 

KHW�*OD]HQ�+XLV�LQ�(QVFKHGH

10 januari - Social 7 feest

24 januari - Ledenborrel

27 januari - 3 februari

Studiereis 1 naar Lissabon en Porto

13 februari� �� '86�IHHVW� µ%UHDN� XS� 

Party’ 






