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Ten 
geleide

Inhoud

Ten geleide,

Etend van de laatste choco-
ladeletter terwijl de kerstlied-
jes mij om de oren vliegen, sta 
ik even stil bij deze feestelijke 
maand december. Gezellig samen 
zijn met vrienden en familie, daar 
wordt iedereen gelukkig van. 
Toch? 
Geluk is een gevoel dat positieve 
gevolgen heeft voor de samen-
leving, meer cohesie, minder 
zelfmoord en een boost voor de 
economie. Maar wordt iedereen 
nog wel gelukkig van hetzelfde? 
In dit pamflet zullen wij daarom 
stilstaan bij het alomvattende be-
grip ‘geluk’. Verschillende aspect-
en van geluk zullen naar voren 
komen. Geluk in een studenten-
leven, leuke anekdotes en uiter-
aard de zwartenpieten discussie 
komt erin voor.  
De nieuwe redactie van het pam-
flet hoopt een mooi pamflet voor 
jullie te hebben gemaakt en veel
geluk met het lezen.  

Susan de Vries
Voorzitter Redactie
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Vanuit het bestuur
Lieve leden,

Het is weer zover! Voor jullie 
ligt het eerste pamflet van 
dit nieuwe collegejaar. Een 
nieuw jaar met nieuwe stu-
denten, nieuwe vakken, en 
een nieuw bestuur. Onder-
tussen is het nieuwe bestuur 
al niet meer zo nieuw, dus 
jullie hebben ons vast en ze-
ker al een keer op een feest-
je, ledenborrel of activiteit
gezien. Tenminste, als je 
geluk hebt. Maar wat is nu 
geluk? 

Geluk dat je je tentamen met 
een 5,5 haalt? Of geluk dat 
lijn 12 je nét niet aanrijdt? 
Iedereen heeft een ander 
idee bij geluk, en voelt zich 
op andere momenten geluk-
kig. In dit nummer krijgen 
jullie alles te weten over 
geluk. Dus leg alles neer, in-
stalleer jezelf voor de kachel 
met een beker choco-
lademelk en laat je inspir-
eren door de woorden van 
mede Usocianen. 

Fijne vakantie en een 
geluk-kig nieuwjaar!

Heel veel liefs,

Bente van Logtestijn 
Voorzitter 20e bestuur 
Usocia
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Ik zal gelijk maar met de 
deur in huis vallen: geluk 
bestaat niet. Althans, het 
bestaat wel, maar men zal het 
nooit bereiken. De halte staat 
wel op de kaart, maar de reis 
erheen zal nooit stoppen. En 
dat geeft ook niet. Geluk is 
namelijk een richting, geen 
bestemming. Iedereen wil 
altijd wel iets: een vriend, 
vriendin, een privéjacht , een 
goudvis. Maar dit zijn geen 
dingen die in een ultieme 
pareto optimal of het equi-
librium resulteren.  Het 
Walhalla zal niet openen en 

je zal niet de Buddha staat 
bereiken. De verlossing zal 
niet komen. De klokken zu-
llen niet luiden. De Zevende 
Hemel zal dicht blijven en 
roze wolken bestaan niet. Je 
gaat gewoon verder. Naar een 
rijkere vriend, een knappere 
vriendin, een groter jacht en 
een snellere goudvis. Het is 
nooit afgelopen. Niemand 
is ooit de gelukkigste mens 
op aarde. En eigenlijk is dat 
helemaal niet zo erg. Wat 
zouden we moeten als de
reis naar geluk stopt? Met je 
rijke goudvis op je jacht 

zitten? Nee. Zoals Johan 
Cruijf ooit zei “Als je niet 
ken winnen, moet je zorgen 
dat je niet verliest”. En gelijk 
heeft hij. Gelukkig ben je, 
als je je best doet om het te 
worden.

Geluk? Immer geradeaus
DOOR FIJNANDA VAN KLINGEREN
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Een vereniging zoals Usocia 
is natuurlijk niks zonder haar 
commissies. Commissieleden 
steken hun vrije tijd in de 
vereniging om deze als een 
goed geoliede machine te 
laten lopen. Daarom best-
eden we elk pamflet aan-
dacht aan één van onze 
commissies. Dit pamflet is de 
activiteitencommissie aan de 
beurt!

Hallo! Wij, Bente, Paula, 
Loek, Lisanne en Tessa, zijn 
de Activiteitencommissie. 
Het hele jaar door zijn we 
bezig met het organiseren 
van allerlei activiteiten. Op 
dit moment zijn we bezig
met het regelen van het 
Nieuwjaarsdiner. Verder 
breken wij onze breinen over 
verschillende leuke ontspan-
nende activiteiten, de RAG-
week, en natuurlijk onlangs 
de Strijd der Commissies. 

Tijdens deze strijd kwamen 
alle commissies bij elkaar 
in verschillende kroegen en 
konden zich uitleven in de 
spellen die wij vooraf hadden 
bedacht. De leuke reacties 
die wij hierop krijgen vinden 
we super en we kijken uit 
naar de volgende activitei-
ten. Reacties en suggesties 
over activiteiten, ook voor 
de RAG-week, zijn altijd 
welkom!

Commissie in de 
kijker
DIT PAMFLET: ACTIVITEITENCOMMISSIE

Tessa Koolen Loek Seegers Paula Esink

Lisanne van der Werve Bente van Logtestijn
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“Hou toch op! Je verpest 
een leuk kinderfeest”. Vaak 
hoor of lees ik deze woor-
den wanneer het gaat over 
het aanpassen van zwarte 
piet. Iedereen is het ermee 
eens dat het sinterklaasfeest 
blijdschap hoort te geven 
aan jong en oud. Echter, niet 
iedereen wordt gelukkig van 
het huidige sinterklaasfeest 
en dat komt door de racis-
tische figuur van zwarte piet. 
Daarnaast hoeft een aan-
passing helemaal niets te
verpesten. Om dit toe te 
lichten zal ik eerst een korte 
geschiedenis uitlichten over 
het sinterklaasfeest en 
daarna ga ik in op waarom 
een verandering in het uiter-
lijk van zwarte piet nodig is.

Het sinterklaasfeest bestaat 
pas in de huidige vorm sinds 
1850, toen Jan Schenkman 
de figuur zwarte piet toev-
oegde in zijn tekeningen en 
liederen. Hij baseerde deze 
figuur op een ‘negerpage’; 

een zwarte kindslaaf (Bo-
er-Dirks, 1993). Echter, het 
feest kent een veel langere 
geschiedenis. Al voor het
Christendom zich verspre-
idde in Europa werd er door 
de Germaanse en heidense 
volkeren een vergelijkbaar 
feest gevierd: Sunnek-
laas, poplopen of Sunte(r)
klaaslopen genaamd. Dit 
oorspronkelijke feest wordt 
tegenwoordig alleen nog in 
afgelegen bergdorpjes in 
de Alpen en op ons eigen 
Ameland gevierd (zie ook: 
aflevering Amelanders van 
De Hokjesman, VPRO). Bij 
dit feest verkleedden de
mannen zich als demonen of 
andere enge wezens en
gingen ’s avonds de straten 
op om hun mannelijkheid 
aan elkaar te tonen. 

Ze duwden en trokken aan 
elkaar om hun krachten te 
testen en eventuele verklede 
jongens op te sporen. De 
vrouwen en meisjes maakten 
er een spel van om van huis 
naar huis te rennen en niet 
gepakt te worden door de 
verklede mannen. Gebeurde 
dit wel, dan werden ze 
geslagen en/of intiem betast. 
Vlak voor of tijdens de
kerstening van Europa ver-
scheen de figuur van Sint
Nicolaas pas, eerst om te 
spotten met de kerk en later 
als vast onderdeel, waarbij 
de demonen helpers werden 
van de Sint. Later verdween 
de demon als helper gro-
tendeels, waarschijnlijk om-
dat de kerk dit niet gepast 
vond. Het sinterklaasfeest 
ging zich vanaf toen ook 
meer richten op het brengen 
van presentjes voor de kin-
deren, dit deed de sint toen 
nog alleen. Pas sinds 1850 
verscheen de nu nog
gebruikte figuur zwarte piet, 
aldus bedacht door Jan 
Schenkman. Sindsdien is het 
feest qua uiterlijk niet echt 
meer verandert, maar wel 
in aard. De roe verdween en 
zowel sint als piet werd een 
stuk kindvriendelijker.

Zijn knecht staat te lachen? 
Niet iedereen vindt dat om te lachen 
DOOR DAMION BUNDERS
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Deze korte geschiedenis 
toont al aan dat de traditie 
van het sinterklaasfeest en 
de figuur van zwarte piet 
door de tijd flink zijn
veranderd. Persoonlijk heb 
ik alleen maar positieve
herinneringen aan het 
sinterklaasfeest in mijn 
jeugd. Echter, dit geldt niet 
voor elke Nederlander en 
dit komt specifiek door het 
uiterlijk van zwarte piet. In 
principe heeft niemand 
racistische bedoelingen met
zwarte piet, maar daarom 

kan de figuur van zwarte 
piet nog wel racistisch zijn 
en kwetsend overkomen. 
Zwarte piet als knecht refer-
eert voor veel zwarte Ned-
erlanders op een negatieve 
manier naar de slavernij en 
ook worden zij zelf regel-
matig zwarte piet genoemd. 
Daarnaast voelen zwarte
kinderen zich tijdens het 
feest niet prettig op school 
of in de winkelstraat. Het 
sinterklaasfeest is namelijk 
niet te ontlopen in Neder-
land, het is een publiek feest, 

bedoeld voor ons allemaal. 
Kortom, de discussie rond 
zwarte piet is geen gezeur en 
ook geen bedreiging voor de 
Nederlandse identiteit. 
Er wordt alleen gevraagd om 
een verandering in het uiter-
lijk van piet, een makeover, 
zodat iedereen in Nederland 
blijdschap kan putten uit 
het sinterklaasfeest. Dan pas 
is het sinterklaasfeest écht 
voor ons allemaal.
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Terwijl (echt)scheiding over het 
algemeen weinig bevorderlijk is 
voor welzijn en gezondheid, is 
er ook veel individuele variatie 
in de uitkomsten van een 
scheiding. Hoe ontstaat deze 
variatie? 

 

Een belangrijk verschil tussen 
gescheiden ouders is de verbli-
jfsregeling voor hun kinderen. 
Meestal wonen kinderen bij 
hun moeder, maar sommige 
kinderen wonen bij hun vader, 
of bij beide ouders ongeveer 
even veel. Ondertussen heeft 
ongeveer 20% van de gescheid-
en ouders deze laatste regeling, 
die ook wel co-ouderschap 
wordt genoemd (bron: CBS).

 

Onderzoek naar co-ouderschap 
heeft zich met name gericht op 
de consequenties voor kinder-
en, zoals het promotieonder-
zoek van Sarah Westphal 
(Sociologie, UU). Toch kan je 
verwachten dat coouderschap 
ook flinke consequenties heeft 
voor ouders. Daarom onderzo-
ek ik wat de verblijfsregeling 
van kinderen betekent voor 
ouders, met gegevens uit het 
Nieuwe Families in Nederland 
onderzoek (zie www.nfn-onder-
zoek.nl).

 Mijn voorlopige bevinding-
en laten zien dat co-moeders 
minder tijdsdruk ervaren en 
meer tevreden zijn met hun 
leven (life satisfaction) dan 
moeders met moeder-verblijf. 
Anderzijds hebben co-moeders 
ook minder contact met hun 
eigen ouders en buren. Co-vad-
ers ervaren meer tijdsdruk, 
maar zijn wel meer tevreden 
met hun leven en hebben meer 
contact met hun ouders, buren 
en vrienden dan uitwonende 
vaders. Co-ouders rapporteren 

een wat hogere tevredenheid 
met hun leven dan met name 
uitwonende ouders. Dit verschil 
valt vooral te verklaren doordat 
uitwonende ouders een mind-
er goede relatie met hun kind 
rapporteren. 

Welke gescheiden ouders 
gelukkiger zijn hangt dus af 
van welk aspect van welzijn we 
bekijken, ook al lijken uit-
wonende ouders vaker aan het 
kortste eind te trekken. Verd-
er verschillen de mensen die 
kiezen voor co-ouderschap van 
andere ouders: ze zijn bijvoor-
beeld vaker hoogopgeleid en 
hebben minder conflicten voor 
de scheiding. Het kan zijn dat 
vooral deze verschillen ervoor 
zorgen dat co-ouders in som-
mige opzichten gelukkiger zijn.

Geluk na scheiding:
zijn co-ouders gelukkiger?
DOOR  FRANCIËLLA VAN DER HEIJDEN VANUIT DE VAKGROEP

“Co-vaders ervaren 
meer tijdsduk maar 

zijn wel meer 
tevreden met hun 

leven”
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Gelukkig zijn is wel het
minste dat je kan doen
De maandag tijdens de koffie 
om half negen ‘s ochtends. 
Leuk weekend gehad? Ik 
ben een weekendje naar 
Barcelona geweest met mijn 
vriend, aldus mijn collega. Ik 
ben gaan hardlopen en heb 
een boek gelezen. Ja, ik ben 
de afgelopen weekenden zo 
druk geweest, nu maar even 
mijn rust pakken. Dat is ook 
zo, maar waarom heb ik de 
behoefte een verklaring af 
te leggen voor mijn rustige 
weekend? Heb ik mijn week-
end verspild door niet iets 
spannends te ondernemen? 
Is mijn leven saai? Ben ik 
een loser? 

Ben je tegenwoordig een los-
er als je niks spannends be-
leeft? Als je Facebook moet 
geloven wel. In juli 2014 was 
nog op RTL te zien dat uit 
onderzoek blijkt dat mensen 
zich ongelukkiger voelen na 
het kijken op Facebook. De 
geweldige, positieve beri-
chten zouden confronterend 
werken en
een slecht zelfbeeld vero-
orzaken. Waar komt 
deze obsessie voor geluk 
vandaan?  
Steeds meer mensen lijken 
niet gelukkig te zijn in het 
leven. Het aantal bij de 
huisarts bekende patiënt-
en met een depressie, is in 

de laatste tien jaar sterk is 
toegenomen. Vandaag lees 
ik in de Trouw dat het aantal 
psychiatrische patiënten in 
Amsterdam flink is toege-
nomen. 

De kenmerken van veel psy-
chiatrische patiënten komen 
overeen met de “normale” 
mens, aldus Dirk de Wach-
ter. Verlatingsangst, gevoel 
van afwijzing, emotionele 
instabiliteit, een chronisch 
gevoel van leegte, eenzaam-
heid, impulsief gedrag, 
worstelen met identiteit, 
periodes van soberheid. 
Dit zijn kenmerken van een 
identiteitsstoornis, BPS, 
ofwel Borderline
persoonlijkheidsstoornis. 
Deze observatie resulteert 
dan in de uitspraak dat wij 
allen in feite patiënt zijn.  
In zijn boek Borderline 
Times bespreekt hij de 
Borderline maatschappij, 
met als levensdoel “gelukkig 
zijn”. Voorheen was dit niet 
zo. “In tegenwoordigheid 

van de HEER, uw God, zult 
u genieten van de vrucht van 
uw arbeid” (Deuteronomium 
12 vers 18b). Nu, door de
ontkerkelijking, volgt er na 
de dood niets. Genieten kun 
je dan beter doen, wanneer 
je nog leeft. De Wachter 
legt uit dat we genieten en 
geluk in het leven nog wel 
graag zien als een verdien-
ste en wat je allemaal zelf-
standig hebt bereikt in de 
maatschappij. Ons succes 
bereiken we volgens De Wa-
chter niet per se meer door 
bijvoorbeeld zelf een talent 
te ontwikkelen. Wanneer 
zelfrealisatie niet lukt, is dit 
confronterend. Om de illusie 
hoog te houden, kunnen we 
anderen bespelen en beïnv-
loeden. 

Facebook biedt hiervoor 
een goed platform. Onge-
luk hebben we daarentegen 
niet zelf veroorzaakt, want 
dat kunnen we niet ver-
dragen. Dit zou betekenen 

“Ben je tegen-
woordig een loser 
als je niks span-
nends beleeft?”

DOOR  SANNE VAN DEN HEUVEL

“De kenmerken 
van veel psychia-
trische patiënten 
komen overeen 

met de “normale” 
mens”
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dat we onvoldoende wilsk-
racht of geen competenties 
hebben. Bij ongelukkige 
gevoelens, richten we ons 
daarom ook maar niet op de 
maatschappij, maar op het 
brein, en zo komen mensen 
bij de psychiatrie terecht. 
Psychiatrie geeft het ‘onge-
lukkig zijn’ een plaats in 
het brein. De Wachter weet 
deze filosofie in één zin te 
omschrijven, namelijk de 
“je-moet-elk-moment-ge-
nieten-wantals-je-dat-niet-
doet-ben-je-een-loser-maar-
wellicht-komt-dat-omdat-je
ziek-bent-en-dus-moetdat-
te-genezen-zijn-en-daarom-
gaan-we-er-een-pilletje-
voor-maken”-filosofie.
‘Ongelukkig zijn’ vinden we 
dus kennelijk niet normaal, 
want anders zouden we geen 
pillen voorschrijven. We 
hebben met ons verzet en 
onze ontkenning, illusioner-
en van geluk en pillen voor 
geluk een grens, een ‘border-
line’ bereikt. 

In de maatschappij moet 
meer ruimte komen om 
ongelukkig te zijn als onder-
deel van het leven. Niet zo-
zeer een onderscheid tussen 
winners en losers. De Wa-
chter vertelt in zijn boek dat 
de maatschappij ontworteld, 
onthecht. Hierdoor zijn we 
kwetsbaar voor tegenslag, 
want om een beetje ongeluk-
kig te kunnen zijn, hebben 
we hechting en geborgen-
heid nodig.

 Ik denk dat die onthechting 
een feit is en ons gelukzoe-
kers maakt. Wel kunnen we 
leren te
relativeren, en daar kun-
nen we elkaar natuurlijk bij 
helpen. Misschien moeten 
we ons geen zorgen maken 
over de mensen die af en toe 
niks spannends beleven of af 
en toe wat ongelukkig zijn, 
maar de mensen die altijd 
gelukkig lijken te zijn. Miss-
chien moeten we de hyper-
gelukkigen die kosten wat 
kost de illusie hoog lijken te 
houden, vertellen dat tegen-
slag helemaal niet erg is.
Niet “vind ik leuk”, maar 
“vind ik verontrustend”. Ik 
raad jullie allen aan om het 
boek Borderline Times te 
lezen en om geluk iets dich-
ter bij huis te zoeken. Kerst 
lijkt mij een uitstekende 
gelegenheid.
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De straatvraag: 
Ik word gelukkig van...
DOOR  DE REDACTIE

Meike, 24 jaar, student
Muziek is heel belangrijk 
voor over hoe gelukkig ik mij 
voel. Ik luister veel verschil-
lende soorten muziek en 
festivals zijn een boost voor 
mijn gelukslevel. Daarnaast 
word ik op dit moment heel 
erg blij van slapen …

Patrick, 39 jaar, medewerker 
van Sodexo
Mijn leven draait om het ge-
zond blijven en mijn vrouw. 
Daarnaast zijn er kleine 
dingetjes in het dagelijks 
leven die me plezier geven, 
zoals mooi weer. Een reis 
naar Indonesië is waar ik 
altijd al van heb gedroomd 
en van deze ervaring zal ik 
nog lang genieten. Ik zou een 
acht geven aan het geluk dat
ik heb, omdat het altijd beter 
kan!

Ruud Abma, 63 jaar, hoog-
leraar
Muziek is mijn bron van 
geluk. Zondagochtend Bach 
en ’s avonds Rock ’n Roll. 
En minder bureaucratie 
natuurlijk. Dan zou mijn 
gelukslevel van een acht naar 
een negen gaan.

Wietse, 20 jaar, student
Mijn vrienden maken mij 
gelukkig en goede cijfers
spelen ook wel een belang-
rijke rol. Een goede baan 
later, zou mijn leven bijna 
perfect maken. Op dit mo-
ment sta ik op een acht. Er is 
namelijk altijd ruimte voor 
verandering, zowel negatief 
als positief.

Yvette en Luka, 19 en 18 jaar, 
studenten
Wij worden gelukkig van 
onze vriendjes en vriend-
innen. Yvette: Er is ziekte 
geweest in mijn familie, maar 
nu gaat het wel beter. Dat 
lucht me op. Daarom zou
ik mijn geluk zetten op een 
acht. Luka: In vergelijking 
met andere mensen in de 
wereld zou het egoïstisch van 
me zijn om mijn geluk
niet op een tien te zetten, 
maar voor mezelf is het toch 
een 8.5. Een bron van geluk 
voor mij is anderen helpen. 
Als ik zie dat het niet lukt bij 
iemand wil ik hier graag iets 
aan doen en het maakt
me blij dat het uiteindelijk 
ook lukt.

Menno, 19 jaar, student
Wat mij gelukkig maakt, is 
een goede vraag. Ik denk dat 
voor mij het antwoord is, dat 
ik blij word van
mijn vrienden: met ze uit-
gaan en chillen of een pilsje 
drinken. Ondanks dat ik dit 
allemaal heb, geef ik
het geluk in mijn leven een 
acht. Verbetering is altijd 
mogelijk!

Gertine, 20 jaar, student
Mijn vriend maakt me geluk-
kig. Mooi weer is natuurlijk 
altijd lekker meegenomen en 
ik ben graag samen met mijn 
geliefden. Ik zou wel liever 
willen dat alle ellende in de 
wereld ophoudt. Ik zou er
een goed doel voor willen 
steunen! Later, als ik geen 
student meer ben! De mate 
van geluk geef ik een negen 
bij mij. Ik heb wel eens van 
die rot ongeluksmomentjes, 
vandaar geen tien.
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A little trip to happiness
DOOR  LEVI VAN DER BEEK

In de trein op weg naar huis. 
Geen zeldzame gebeurtenis 
in het leven van een Dordte-
naar die in Utrecht studeert. 
Anderhalf uur van deur tot 
deur. Sommigen noemen me 
gek, anderen dom, ik noem 
het een financiële meevaller. 
Een flink bedrag houd ik 

over van m’n uitwonende 
stufi, aangezien ik, op 2 
minuten fietsafstand van 
mijn ouders, bij mijn zus een 
kamer huur. Dat kost me
dan zo’n 15 uur reizen per 
week, en levert snel gerek-
end net geen derde van het 
minimumloon op. Tjah, alles 
is een kwestie van perspec-
tief. 

Nog niet eens zo heel lang 
geleden vertelde ik deze 
mij voor gek verklarende 
mensen nog: “Ja, maar, 
reizen is niet zo erg, je hebt 
toch genoeg leeswerk.” Geef 
toe, je herkent de naieviteit 
en gniffelt nu een beetje. 

Eenmaal hobbelend over 
het spoor ben je toch wel 
geinteresseerd in wat er 
in dat gratis krantje staat, 
zijn de foto’s op instagram 
plots wel heel mooi en is het 
staren naar landschappen en 
zelfs rokende fabrieken ook 
wel inspirerend. Inmiddels 
ben ik, en jullie vast al veel 
langer, er achter
dat het ‘nuttig besteden van 
je reistijd’ slechts een motto 
is om het wat dragelijker te 
maken. Ik hoop dat deze reis 
een uitzondering is, maar of 
ik nu nuttig bezig ben, laat ik 
aan jullie over.
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 “Ik heb gewoon heerlijk 
gezeten met goede muziek 
aan, even helemaal niks 
gedaan, en ik vind dat een 
welkome invulling van dit 
anderhalf uur.” Waarom is 
dat zo moeilijk om te zeg-
gen of alleen al denken? We 
zijn zo gefocust op dat elk 
moment van de dag ‘nuttig’ 
moet zijn. Nuttig volgens de 
maatstaven van de kolkende 
maatschappij. Als je één 
moment niet aan die nuttig-
heid voldoet, dan voel je je 
schuldig. Wat we vergeten te 
doen is de vraag stellen wat 
voor onszelf nou nuttig of 
nodig is. Voor mij is 2 uur op 
een dag even nergens mee 
bezig hoeven zijn heerlijk, 
nodig zelfs. En ik denk dat ik 
niet de enige ben. 

Terwijl ik hier zit, al trei-
nende, moet ik denken aan 
een treintafereel dat een tijd-

je terug plaats vond. Zoals 
een aantal van jullie lezers 
wel weet, heb ik mijn tele-
foon in de trein laten liggen. 
Nadat ik hem
een paar keer heb getraceerd 
via de GPS moest ik helaas 
concluderen dat hij 
-waarschijnlijk nog steeds- 
ergens in Rotterduim Zuid 
rondzwerft. De dag dat ik 
hem verloor was vanaf dat 
moment, tegen alle verwa-
chtingen in, de dag dat ik die 
week het meeste heb kunnen 
genieten. Ik heb die dag
ècht meegemaakt. Geen  
vrees overigens: ik ben in-
middels gewoon bereikbaar 
op een noodtoestel. 

Constant het gevoel dat je 
even moet kijken of je niet 
ergens (Facebook, W’app, 
Instagram, etc.) nodig bent, 
houd je in feite weg van de 
plek waar je daadwerklijk 

bent: HIER! Ik ben er achter 
gekomen dat je elke (!) dag 
meerdere kansen krijgt om 
te genieten, om dankbaar te 
zijn. Er komt zoveel op ons 
af dat we wel eens vergeten 
dat er überhaupt iets op ons 
af komt. Zet eens wat stopli-
chten in je dag en pas de 
eerst geleerde verkeersregel 
toe elke keer als je er één 
tegen komt: stoppen, goed 
kijken (genieten) en dan pas 
weer doorgaan. 

Uiteindelijk vindt iedereen 
geluk op een andere manier, 
de inhoud van dit Pamflet is 
daar het bewijs van. Maar ik 
hoop toch dat je je realiseert, 
of dit stuk daar nou aan bij 
heeft gedragen of niet, dat 
het begint bij het dankbaar 
zijn voor wat je hebt… be-
halve voor een Alcatel One 
Touch, wat een rot ding is 
dat. Snel een nieuwe kopen.

Jouw stuk ook in het pamflet?

  *Schrijf stukken over relevante onderwerp 
   en die gelezen worden door sociologen uit  
   heel Nederland

 *Om onderdeel te worden van de Usocia            
   schrijverspanel meld je aan met een email  
   naar: pamflet@usocia.nl
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Er is mij door de redactie 
gevraagd om mijn illustratie 
toe te lichten. Hoewel de 
afbeelding in principe voor 
zich spreekt, is enige nuan-
cering op zijn plaats. Ik wil 
niet suggereren dat geluk 
voor iedereen maakbaar is. 
Wel ben ik er zeker van dat 
geluk een kwestie van per-
spectief is. Echter, de vraag is 
of ieder mens controle heeft 
over dit perspectief. Perso-
nen die zich richten op de 
negativiteit in de wereld, zul-
len dit ook zeker ontdekken. 
Maar deze negatieve kijk op 
de wereld is niet voor ieder
persoon een bewuste ke-
uze. Er zijn allerlei factoren 
denkbaar waarover men geen 
individuele controle heeft, 
die een aanzienlijke inv-
loed hebben op de mate van 
geluk. Toch denk ik dat de 
meerderheid van deze groep 
mensen dit wereldbeeld kan 
veranderen. Aangezien ieder-
een zijn ideëen graag beves-
tigd ziet, zorgt de negatieve 
bril waarover ik spreek voor 
een zelfversterkend proces. 
Wanneer iemand bijvoor-
beeld van mening is dat hij 
of zij niet wordt geaccepteerd 
door de omgeving (alsmede 
door een negatief zelfbeeld), 
zal dit veelal beantwoord 
worden door de buitenw-

ereld. Deze wisselwerking is 
essentieel voor de gemoed-
stoestand van deze mensen. 
Er zit veel waarheid in de uit-
spraak ‘wie goed doet, goed 
ontmoet’. Negativiteit zal dan 
ook veelal negativiteit als 
reactie van anderen oproep-
en. In andere woorden oogst 
men wat men zaait. Het 
mooie aan dit mechanisme 
is, zoals ik eigenlijk indirect 
al aangegeven heb, dat het 
ook de andere kant op werkt. 
Een positieve kijk op het 
leven zal ook positiviteit in 
anderen teweegbrengen. Dit 
is een levensles die ik pas 
onlangs heb geleerd. Ik heb 
mezelf jarenlang aangepraat 
dat mijn voorheen negatieve 
wereldbeeld onveranderli-
jk was. Ik was nu eenmaal 
zo, en niet anders. En de 
wereld ook. Hoewel ik nog 
steeds van mening ben dat 
de wereld in brand staat, zijn 
er genoeg positieve gebeur-
tenissen en mensen in mijn 
leven. Ik corrigeer mezelf; 
meer dan genoeg. Ik heb 
geleerd mijn zegeningen te 
tellen in plaats van mijn ge-
breken (en die van de wereld 
waarin we leven), en ben tot
de conclusie gekomen dat 
geluk voor mij een maakbaar 
iets is. En daar ben ik blij 
om.

Het glas
DOOR  DAAN DE NOOIJER
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Kijken, lezen, luisteren
I am Sam (2001) - film
Een film over een verstandelijk 
gehandicapte vader die over de 
voogdij van zijn dochter moet 
vechten als zijn capaciteiten 
om haar op te voeden in vraag 
worden gesteld. Emotioneel, 
puur en met vlagen erg grappig. 
Verstandelijk is Sam 8 jaar en in 
de film wordt op pijnlijke wijze 
duidelijk dat zijn dochtertje 
Lucy van 7 jaar in veel dingen al 
slimmer is. Hij vindt een goede 
advocaat die onder druk van 
haar collega’s zegt dat ze deze 
zaak Pro Deo wil doen. Daar zal 
ze geen spijt van krijgen.

Oudtopia (2014) -
documentaireserie
Welke levenslessen gaan er 
schuil achter de geraniums?
In de documentaireserie Oud-
topia komen twee werelden 
van oud en jong bij elkaar en 
leren we ouderen kennen door 
de ogen van Nicolaas en Tim. 
Een confronterend kijkje in een 
verzorgingshuis waar Nicolaas 
en Tim een tijd verblijven. Waar 
lessen over liefde, geluk en an-
dere levensdoelen door ervar-
ingsdeskundige, die bejaarden 
heten, gegeven worden. De 
sprookjes waar deze jonge gas-
ten in geloven versus de realiteit 
en ervaringen van deze oudjes 
geeft prachtige en ontroerende 
televisie.

Jason Mraz - I’m Yours 
(2008) - album
Deze klassieker laat je goede 
tijden herleven. Iedereen kent 
de hit “I’m Yours” van dit album 
en heeft er heerlijk nostalgische 
herinerringen bij, maar het al-
bum is natuurlijk veel meer dan 
de lead single, een complete feel 
good ervaring.

De kapitale kracht van 
geluk (2012) - 
documentaireserie
Vertrouwen, openheid en liefde 
zijn begrippen die iedere man-
ager doen huiveren. Toch werd 
de Braziliaanse topondernemer 
Ricardo Semler er schatrijk 
mee. Hij bouwde een wereld-
imperium op met de simpele 
vraag, hoe worden mijn werkne-
mers nou echt gelukkig?
Hij schreef er een boek over, 
Maverick, een internationale 
bestseller, in meer dan 35 talen 
verslonden. Iedereen wil weten 
welke toverformule hij heeft 
gevonden om met geluk zoveel 
geld te verdienen. Hij kreeg een 
gastleerstoel in Harvard, werd 
twee keer uitgeroepen tot ‘Latin 
american businessman of the 
year’ and “global leader of to-
morrow’ door Time magazine.
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U kunt nog stemmen 
(2014) - documentaire
Jim, Jamai, Dewi, Hind, Ma-
rieke, Yuli, Zosja, Joel, Bas en 
David: in 2003 werden ze op 
slag beroemd door hun deel-
name aan de eerste finale van 
het programma Idols. Nooit 
eerder hebben de tien als groep 
teruggekeken op deze roerige 
periode uit hun leven. Tijdens 
een eenmalige reünie praatten 
ze openhartig over de show en 
de afgelopen elf jaar, waarin 
zij na de hype op eigen kracht 
verder moesten gaan. Over 
de verslavende werking van 
roem, de macht van media en 
het gefabriceerde sprookje dat 
talentenshow heet. En over de 
onvermijdelijke vraag: wat doe 
je als de aandacht wegvalt? 
Maakt aandacht gelukkig?

Geluk - Leo Bormans 
- boek
In dit boek laat Leo Bormans 
honderd wetenschappers in de 
positieve psychologie aan het 
woord over geluk. Dat doen ze 
telkens in minder dan duizend 
woorden en in een verstaanbare 
taal. Hoewel alle bevindingen 
gebaseerd zijn op empirisch 
onderzoek, zijn ze soms niet 
meer dan een bevestiging van 
wat we intuitief al weten of kun-
nen lezen in spirituele geluks-
boeken. Anderzijds bevat dit 
boek wel waarheden over geluk 
die zich onderscheiden van 
cliches die ons verkeerde keuzes 
zouden kunnen doen maken (zo 
blijkt uit het boek onder meer 
dat geluk wel maakbaar is). 
Verder is er ook plaats voor te-
genstrijdige conclusies. Zo stelt 

een Amerikaanse sociaalpsy-
choloog dat je basisgevoel van 
geluk grotendeels genetisch 
bepaald is, terwijl kinderpsychi-
ater Adriaenssens geluk rela-
teert aan de opvoedingsstijl van 
de ouders. De meeste bijdragen 
worden afgesloten met een 
korte opsomming van de con-
clusies. Daarnaast wordt telkens 
ook een kort profiel geschetst 
van elk van de auteurs. Een 
populairwetenschappelijk boek 
met een hoopvolle ondertoon. 
Verlucht met kleurenfoto’s.

Gek van geluk (2007) 
- documentaire
ZEMBLA over de heftige 
gevolgen van trainingen die 
op het eerste gezicht on-
schuldig lijken. Met steeds 
meer succes weten organi-
saties als Landmark en CSA 
Europe nieuwe cursisten te 
trekken voor hun groepstrai-
ningen in het zoeken naar 
een gelukkiger leven. Hele-
maal ongevaarlijk zijn deze 
trainingen echter niet. Deel-
nemers kunnen in ernstige 
psychische problemen raken 
en soms komen cursisten 
zelfs in een acute psychose 
terecht. 
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