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Ten 
geleide

Inhoud

Geachte lezers van het pamflet, 

Het thema van dit Pamflet is 
strijd. We hebben er in het 
dagelijks leven allemaal mee te 
maken, op school, met vrienden 
of bij het maken van een 
moeilijke keuze. In dit pamflet 
zullen wij verschillende soorten 
strijd aan het licht brengen, zowel 
binnen als buiten de samenlev-
ing. Want strijd, is overal.  
Dit is alweer het laatste pamflet 
van de redactie van 2014-2015. 
Wij hebben met bloed, zweet 
en tranen, maar ook heel veel 
plezier, de Pamfletten voor jullie 
gemaakt. 

Veel leesplezier,
Susan de Vries
Voorzitter Redactie Pamflet 
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Usocia Agenda
9 oktober 2015: Studiegroep MTS1

13 oktober 2015: LESCo activiteit - Onderwijsmuseum

17-18 oktober 2015: Liftweekend

22 oktober 2015: DUS feest: Op een Onbewoond Eiland

29 oktober 2015: EJW reünie & Ledenborrel
 

Voor meer informatie en data neem een kijkje op de 
Usocia website: www.usocia.nl
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Vanuit het bestuur
Het nieuwe collegejaar is 
weer begonnen en dat 
betekend een nieuw bestuur 
voor Usocia. Wij gaan 
onszelf hier even voorstel-
len: 

Voorzitter: 
Marije Jochemsen

Secretaris: 
Iris Sophie Rook

Penningmeester: 
Tessa Koolen

Commissaris Onderwijs: 
Bart Kamperman

Commissaris Extern en 
Beeldvorming: 
Lisanne van der Werve

Jullie zullen komend jaar 
strijden: strijden om jullie 
Bindend Studieadvies, 
strijden voor de tentamens, 
strijden voor jullie afstudeer-
scriptie of misschien wel een 
heel andere strijd.
Voor al deze verschillende 
soorten strijd zullen wij 
voor onze leden, voor jullie, 
klaarstaan. Samen met de 
leden zijn de commissies 
gevuld en met hun zullen 
wij het komend jaar er voor 
zorgen dat er weer veel leuke 
activiteiten zullen plaatsvin-
den. Om in het thema van 
het pamflet te blijven: wij 
zullen ‘strijden’ om er dit 
jaar wederom een succesvol 
Usocia jaar van te maken en 
hopen jullie vaak te zien. 

Veel Leesplezier & Veel 
Liefs,
Het 21e Bestuur
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De strijd die ik graag zou 
willen belichten is die tussen 
de rationele mens en het 
aan driften overgeleverde 
dier. Sinds de evolutieleer 
een algemeen geaccep-
teerd theorie is geworden, 
zijn mensen ontdaan van 
hun heilige status. Op een 
bepaalde manier zijn we niet 
anders dan een regenwurm, 
in de zin dat overleven en 
voortplanten ieder organisme 
met elkaar verbindt. Deze 
zienswijze geeft ons een 
overkoepelend raamwerk 
om (vrijwel) ieder sociaal-
wetenschappelijk fenomeen 
te verklaren. Door genetisch 
sterk verwante organismen 
met elkaar te vergelijken 
(dat wil zeggen dieren met 
een gemeenschappelijke 
voorouder) kunnen we veel 
te weten komen over waarom 
dieren zich gedragen zoals 
ze doen. Het is dan ook geen 
geheim dat onze genetische 
opmaak vrijwel identiek is 
aan die van de chimpansee. 
In ‘Our Inner Ape’ geeft 
vooraanstaand bioloog Frans 
de Waal (2005) evolutionaire 
verklaringen voor allerlei 
soorten menselijk gedrag. 
Van groot belang hierbij 
is het bestaan van een 
dominantiehiërarchie. Orde 
in een primatensamenleving 

kan bestaan omdat ieder 
individu zijn plek kent. Als 
deze orde bij chimpansees 
wordt bedreigd, wordt er 
geweld gebruikt om ieders 
positie opnieuw vast te 
stellen. Dat wil zeggen, fysiek 
geweld is een instrument 
om de orde te bewaren en 
onderdeel van de aard van de 
chimpansee. Het is niet lastig 
om deze logica toe te passen 
op Homo sapiens, aangezien 
wij ook niet vies zijn van een 
potje ‘’knokken’’. Als men 
de talloze oorlogen die in 
het verleden zijn gevoerd 
in beschouwing neemt, is 
het gemakkelijk om aan te 
nemen dat geweld ook bij 
ons iets onvermijdelijks 
is. Maar hier is waar het 
boek van de Waal een wat 
onverwachte wending neemt. 
Homo sapiens is namelijk 
niet alleen zeer sterk verwant 
aan de chimpansee, maar 
even sterk aan de bonobo. 
En de bonobo heeft een 
hele andere manier om met 
machtsconflicten om te 
gaan, namelijk seks. In het 
boek worden zij omschreven 
als veel vredelievender dan 
chimpansees. Een ander 
opvallend verschil tussen 
de twee soorten is dat – in 
tegenstelling tot chimpansees 
– de vrouwtjes aan de top 

staan in de hiërarchie. Onder 
andere omdat chimpan-
sees eerder zijn ontdekt, 
hebben zij volgens de Waal 
meer aandacht gekregen als 
het gaat om evolutionaire 
verklaringen te bieden voor 
menselijk gedrag. Bonobo’s 
zijn dus een ondergeschoven 
kindje, als we de primatoloog 
moeten geloven. Volgens de 
Waal is het in de zoektocht 
naar onze oorsprong 
raadzaam om de primaten 
als twee zijden van dezelfde 
medaille te zien. Aan de ene 
kant hebben we in ons de 
chimpansee, een primaat 
die geweld niet uit de weg 
gaat om zijn dominantie 
te waarborgen. Maar aan 
de andere kant is daar de 
bonobo, die fysieke uitingen 
van liefde juist gebruikt als 
middel om spanningen te 
verminderen. We zijn dus 
zowel fighters als lovers. En 
dat is (als je het aan mij zou 
vragen) fascinerend.

Lovers & Fighters
DOOR DAAN DE NOOIJER
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We kennen het allemaal, het 
moment dat je wat biertjes 
en wijntjes bestelt bij de 
stadsgenoot: ‘het laatste 
rondje’, praten we onszelf in. 
We weten echter allemaal 
heel erg goed dat dit niet het 
laatste rondje is. En eigenlijk 
kon je rekening het vorige 
rondje al niet aan, laat staan 
dit rondje, of het volgende 
rondje. Daarnaast moet je 
ook nog precies 29 dagen 
tot de volgende keer stufi. 
Dan wordt het dus droge 
crackers en één fles limonade 
de komende maand. Maar ja, 
het is die gezelligheid, en dat 
biertje dat eigenlijk niet eens 
meer lekker smaakt omdat 
je er al te veel op hebt. En 
dan natuurlijk ook nog een 
patatje bij cafetaria ’t Hoekje 
straks. Toch wint Nero het 

weer van Seneca. Ik blijf 
hangen in de stadsgenoot, 
en verlies het weer van de 
verstandige Seneca in mijn 
hoofd. 
De volgende ochtend, na 
een uur of 3 in je lieftallige 
bed te hebben gelegen, zit je 
dan om 9 uur weer netjes in 
college (als je de wilskracht 
hebt kunnen opbrengen 
om inderdaad je bed uit te 
gaan, want ja, ook hier wint 
Nero het vaak weer van 
Seneca). De woorden van 
de docent dringen niet tot 
je door. Behalve een aantal 
woorden als t-toets, signifi-
cantie, tentamen en op tijd 
beginnen. Maar in hoeverre 
dit daadwerkelijk blijft 
hangen is ook weer de vraag. 
Tijdens het college check je 
dan toch even je bankrek-

Onze innerlijke strijd
ening. Met tegenzin open je 
de rekening en ja hoor; de 
tranen komen nog net niet 
spontaan uit je ogen rollen 
en je gilt het nog net niet uit 
door de collegezaal. Maar 
je hoofd, je lichaam én toch 
ook weer je bankrekening 
laten weer duidelijk merken 
wat voor avond het was. Een 
hele gezellige, maar wel weer 
met Nero in de hoofdrol. 

DOOR MEREL VAN DER MATEN EN MARIJE JOCHEMSEN

“We weten echter 
allemaal heel erg 
goed dat dit niet 

het laatste rondje 
is. En eigenlijk kon 

je rekening het 
vorige rondje al 

niet aan, laat staan 
dit rondje, of het 

volgende rondje. ’’
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Persoonlijk is het mij één 
keer overkomen dat Seneca 
het won van Nero en ik 
de stadsgenoot verstandig 
en op tijd verliet. Echter, 
mijn huisgenoten haalden 
mij over om nog even één 
drankje te doen. Je kent het 
wel. Daar gaan we weer, dat 
ene drankje met je huisgen-
oten in de woonkamer. Nero 
en Seneca maakten ook op 
dit moment weer ruzie in 
mijn hoofd.
 Seneca praat kalm doch 
dringend over je studie, je 
bankrekening, je paraceta-
mol die op is en dus niet 
kan helpen morgen. Nero 
daarentegen moedigt je aan 

dat ene vieze biertje toch op 
te drinken, en de volgende, 
en de volgende…  uiteindeli-
jk won Nero alsnog (typisch 
wel). Het werd dus weer te 
laat en de volgende ochtend 
zat ik alsnog om 9 uur in 
hoorcollege. Ditmaal niet 
huilend om mijn bankrek-
ening, maar wel om mijn 
hoofd. Enige oplossing 
hier was dus maar mijn 
ogen sluiten in college. Die 
eeuwige innerlijke strijd.
Wat ik dus eigenlijk gewoon 
probeer te zeggen hier, is 
de strijd die als het goed is 
iedereen herkent (hoop ik), 
de innerlijke strijd tussen 
Seneca en Nero, de strijd 

tussen verstandig zijn en 
impulsiviteit. Het is iets 
wat je als het goed is na je 
studententijd wel weer kwijt 
bent, althans dat hoop ik. 
Maar nu, hoe belangrijk 
ik studie ook vind, hoe 
belangrijk ik mijn paddens-
toelenrisotto ook vind, zelfs 
dan wint Nero, en zal ik 
verder moeten met crackers 
en één fles limonade.

Je weet niet wat er met je 
gebeurt, ineens val je in 
elkaar, zak je weg, ben je aan 
het kotsen en voor je idee lig 
je een paar minuten daarna 
ineens in het ziekenhuis. 
Het volgende moment 
kwamen er ouders binnen, 
nee.. niet de mijne. 
En weg was ik weer.
Ik kreeg het koud. 
Jaaaa, een warme deken. 
De hartslag ging weg. 
Nog steeds niet wetend 
wat er met mij aan de hand 
was. De strijd was groot in 
mijn lichaam, de strijd om 
toch écht in leven te blijven. 
Het idee dat alles onder je 
wegstroomt.

En ja, je wordt eindelijk 
wakker, je ouders staan bij 
je bed, en je begint te huilen 
en ‘sorry’ te zeggen. Een 
huilende moeder die zegt: ‘Je 
kan hier niks aandoen’. 

De conclusie: GHB was de 
boosdoener in mijn drankje. 

Nu een jaar geleden is de 
strijd hiervan eindelijk 
afgerond. Ik zal het nooit 
vergeten en het altijd bij 
mij dragen. Daarnaast zal 
ik altijd op mijn drankje 
letten (maar dat zouden alle 
vrouwen moeten doen). 
Ik kan het gelukkig nog 
na vertellen en andere een 
boodschap meegeven.  

Mensen, maar ook 
onderzoekers weten niet 
precies hoe een coma werkt, 
het is ook niet te beschrijven. 
Maar dat je aan het strijden 
bent in je lichaam, voel je 
aan alles. Soms ben je er 
momenten bij, en dan weer 
helemaal niet. Het was zo 
angstig. 

Persoonlijk verhaal – 
anoniem
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“I heard the truth was built 
to bend.
A mechanism to suspend
The guilt is what you will 
require and still
You’ve got to dance, little 
liar.”
- AM

Though the furor of critical 
acclaim has somewhat 
abated now that HBO 
dramedy series ‘Girls’ is 
nearing the end of its fourth 
season, the brainchild of 
Lena Dunham was heralded 
as a “once-in-a-generation 
work that helps define a 
shared era”. 

Described as “honest”, 
“true-to-life” and “authentic” 
the series portrays the 
lifestyles of four single, 
mid-twenties women in 
New York. Unflinching and 
humoristic, the experienc-
es of its protagonists are 
viewed by many as being 
relatable, to the point where 
Matt Fowler of IGN wonders 
whether “the fact that this 
show is able to remind me 
of my own life while also 
mirroring the current state 
of post-college drifters 
[doesn’t] reflect a universal 
accessibility.” 

It’s producer Judd Apatow 
describes the characters as 
“immature” and “making 

terrible mistakes” while 
Dunham states that she 
is “sort of comforted” by 
sharing their “shame”, being 
an indication of why some 
commenters call ‘Girls’ their 
favorite “hate watch”. 

Being party to the failures 
of others - especially those 
others that we can identify 
with - certainly makes for 
lasting entertainment. But 
it also begs the question of 
the nature of these flawed 
characters and bad decisions 
that we seem to feel so 
aligned with. 

Professor of philosophy 
Peter Bieri, who besides 
having written scholarly 
articles on the subject of 
philosophy is also the author 
of the fictional novel ‘Night 
train to Lisbon’, in his latest 
book explains what he sees 
as instrumental to leading a 
dignified life. With sufficient 
self-knowledge, which 
requires an enduring effort 
of reflection, one can attain 
and maintain autonomy. 
Such independence - not 
only from what others say, 
think and feel about us, but 
also from our own facile 
urges - is necessary for 
what Bieri calls ‘encounter-
ing’ others. This means 
establishing symmetrical 
relationships with people, 
which requires

 reciprocity and empathy 
and can establish and 
safe-guard intimacy. 

When Hannah, whose 
leading role in the series 
‘Girls’ is played by Dunham 
herself, writes an ‘apology’ 
letter for her childish 
behavior to the rest of her 
Iowa University master 
class, she’s berated for not 
apologizing at all, and, 
consciously or not, putting 
all the blame on them. 
When her tutor observes 
she doesn’t seem happy at 
IU, implying that Hannah 
might consider making 
the ‘adult’ decision to quit, 
Hannah is almost let down 
at not being expelled, the 
thought of which had made 
her “so happy”. Talking to 
her father later on she says 
she can’t leave because 
of what everyone will say 
about it. He puts it to her 
strongly that she must do 
what’s best for her, being 
the only one who has to 
“live in her head”. The next 
morning, while not particu-
larly thinking on it at all, 
she spontaneously decides 
to spurn her “once-in-a-life-
time opportunity” and leaves 
IU for her old apartment 
in New York. There she 
presumably had hoped to 
be joyfully reunited with 
her sort of ex-boyfriend 
Adam who was living in 

Undignified ‘Girls’
DOOR  JULIUS POTGIETER



Pamflet 25

their previously shared 
apartment, but instead 
unexpectedly stumbles upon 
his new girlfriend.

A lack of reflection and 
self-knowledge is clearly 
alluded to by Hannah’s 
classmates’ reaction to her 
‘apology’ letter. She’s very 
concerned about what others 
will say about her leaving 
IU and able to unthinkingly 
make the decision only after 
her father assures her that 
at least he won’t think any 
less of her. Her relationship 
with Adam had always been 
notoriously asymmetrical, 
and in rushing back to 
him after her failure it is 
clear she chiefly does so 
because she seeks for him to 
comfort her, thus meaning 
to use him as a means to an 
end which in Bieri’s view 
precludes any true intimacy. 

Even if you don’t care about 

dignity, a concept which 
many are likely to see as 
outdated - a tragedy in itself, 
it’s hard not to be repulsed 

by a person whom is such 
a clear expression of the 
consequence of having led 
life without an inkling of 
what could be considered 
meaningful self-improve-
ment. (Or Bildung; another 
one of those old-fashioned 
ideas.) 

If ‘Girls’ then is so instantly 
recognizable, it’s because we 
are a generation of people 
that are not only painfully 
deluded about themselves, 
but too damned to realize it, 
or have the will to care. 

“Being party to the 
failures of others 
- especially those 

others that we 
can identify with - 

certainly makes for 
lasting entertain-
ment. But it also 

begs the question of 
the nature of these 
flawed characters 
and bad decisions 

that we seem to feel 
so aligned with. ’’
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Vrede op aarde, een mooi 
ideaal van veel ideologieën 
en religies. Kort na de 
Koude Oorlog geloofden 
veel mensen dat dit ideaal 
eindelijk werkelijkheid 
zou kunnen worden. Maar 
tegenwoordig durft bijna 
niemand het nog in de mond 
te nemen nu het nieuws 
wordt gedomineerd door de 
intense spanningen tussen 
Rusland en het westen in 
Oekraïne, de internation-
ale strijd tegen IS in Irak 
en Syrië en de machtstrijd 
tussen Iran en Saoedi-Arabië 
in Yemen. 

De Duitse filosoof Georg 
Hegel stelde in zijn 
boek ‘Phänomenologie 
des Geistes’ (1807) dat 
geschiedenis een proces is 
van rationalisering, met als 
eindpunt een wereld waar de 
mensheid in totale vrijheid 
en harmonie zou leven. Het 
proces van rationalisering 
wordt volgens Hegel wel 
gekenmerkt door conflicten, 
maar deze conflicten zouden 
de mensheid telkens vooruit 
brengen doordat men er 
meer zelfbewust door zou 
worden, meer rationeel en 
uiteindelijk ook meer vrij. 

In navolging van Hegel 
presenteerde Francis 
Fukuyama in zijn boek 
‘The End Of History And 
The Last Man’ (1992) een 
optimistische visie op de 
wereld van na de Koude 
Oorlog. Het door Hegel 
voorspelde eindpunt van 
de geschiedenis zou nu 
eindelijk zijn aangebroken, 
aldus Fukuyama. De liberale 
democratie en het kapital-
istische vrije marktdenken 
zouden zich verspreiden over 
de wereld en deze verenigen 
in vrijheid en harmonie. 

Een tegengestelde theorie op 
die van Fukuyama kwam van 
zijn voormalig hoogleraar 
Samuel P. Huntington in het 
boek ‘The Clash of Civiliza-
tions and the Remaking 
of World Order’ (1996). 
Volgens Huntington was de 
Koude Oorlog een unieke 
periode van ideologische 
strijd tussen het kapital-
isme en het communisme, 
maar is de wereld nu weer 
teruggekeerd naar een meer 
“normale strijd”: een die 
voortkomt uit culturele en 
religieuze verschillen tussen 
mensen. Natiestaten zouden 
volgens hem nog steeds 

de meeste macht hebben, 
maar conflicten zullen zich 
voornamelijk voordoen 
tussen naties en groepen van 
verschillende beschavingen. 
Huntington onderscheidt de 
volgende beschavingen in 
de wereld van na de Koude 
Oorlog: Westers, (Oosters-)
Orthodox, Latijns-Ameri-
kaans, Islamitisch, Hindoeïs-
tisch, Oost-Aziatisch, Japans, 
Boeddhistisch, Sub-Sahara 
Afrikaans en enkele overige 
landen die niet goed in te 
delen zijn. 

Strijd, rationalisering en het 
einde van de geschiedenis?
DOOR  DAMION BUNDERS
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Jouw stuk ook in het pamflet?

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

 *Om onderdeel te worden van het Usocia            
   schrijverspanel meld je aan met een email  
   naar: pamflet@usocia.nl

Wanneer we kijken naar 
de huidige conflicten, dan 
zien we veel terug van de 
ideeën van Huntington en 
maar weinig van die van 
Fukuyama. Spanningen 
tussen Rusland en het westen 
in Oekraïne zou Huntington 
bijvoorbeeld interpreteren 
als een botsing tussen de 
Westerse en de (Oosters-)
Orthodoxe beschavin-
gen. Aan de hand van de 
machtstrijd tussen Iran en 
Saoedi-Arabië in Yemen 
zou hij de Islamitische 
beschaving wellicht splitsen 
in soennitische en sjiitische 
beschavingen die met elkaar 
strijden, maar verder past 
ook deze machtstrijd in zijn 
theoretisch kader. 

Echter is er ook een belangri-
jk kritiekpunt op de theorie 
van Huntington en dus 
ondersteuning voor de visie 
van Fukuyama, namelijk 
dat er wel degelijk bewijs is 
voor rationaliseringspro-
cessen. Democratie (of iets 
wat daar op probeert te 
lijken) heeft zich verspreid 
over de wereld, meer landen 
dan ooit nemen deel aan de 
wereldeconomie en politieke 
samenwerking tussen 
beschavingen komt steeds 
meer voor. Kortom, Hegel’s 
eindpunt van de geschieden-
is met totale vrijheid en 
harmonie is nog geen 
werkelijkheid geworden, 
maar we zijn ook niet terug 
bij af. 
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Ieder persoon bevindt zich in 
een kast. “coming out” is een 
uitdrukking die het meest 
gebruikt wordt in de context 
van seksuele minderheden. 
Echter, als we er goed 
over na denken hebben 
de meesten onder ons een 
identiteit of een eigenschaap 
die wij graag geheim willen 
houden. Ondanks de vele 
recente ontwikkelingen 
in de westerse wereld met 
betrekking tot acceptatie 
van gestigmatiseerde 
minderheden (zoals regelin-
gen voor mensen met 
een handicap en seksuele 
minderheden), zijn er 
toch veel mensen die hun 
gestigmatiseerde identiteit 
geheim willen houden.

Voor mensen met een 
chronische ziekte zijn de 
gevolgen van in de kast 
blijven en uit de kast komen 
zowel psychologisch als 
fysiek. Aan die ene kant is 
verbergen een logische stap 
omdat het de kans verkleint 
op discriminatie op het 
werk, maar tegelijkertijd 
zorgt het verbergen ook voor 
psychische last, stress en 
emotionele problemen. Dus 
mensen met een chronische 

ziekte moeten regelmatig een 
overweging maken tussen de 
kosten en de baten van uit de 
kast komen.

Ons onderzoek liet zien dat 
mensen met een degener-
atieve oog aandoening 
(een chronische ziekte 
gekenmerkt door een 
progressieve verslechtering 
van het zicht) snel de neiging 
hebben hun identiteit ten 
koste van hun welbevinden 
op de werkfloor te verbergen. 
Deze mensen maken vaak 
gebruik van schadelijke 
strategieën om te zorgen 
dat hun ziekte onzichtbaar 
blijft. Bijvoorbeeld, mensen 
die ‘s ochtends als eerst op 
kantoor zijn en ‘s avonds als 
laatst naar huis vertrekken 
om niet gezien te worden 
met een blindenstok. Of 
mensen die ‘s avonds en 
weekenden werken om zo 
niet gehandicapte collega’s in 
te halen. Sommige mensen 
gaan zo ver dat ze auto rijden 
terwijl ze al legaal blind zijn 
(dat betekent dat ze door 
de wet gezien worden als 
voldoende visueel beperkt en 
in aanmerking  komen voor 
sociale bijstand). Dit type 
gedrag veroorzaakt stress en 

kan zowel gevaarlijk voor de 
persoon zelf als voor anderen 
zijn.

Zodra het visuele vermogen 
heel laag wordt, moet de 
patiënt beslissen de identite-
it openbaar te maken en 
ondersteunende technol-
ogie leert te gebruiken of 
dat te stoppen met werken 
(omdat de functionering 
beperkt wordt). Toch is er 
een grote minderheid die 
liever vroeg met pension 
gaat dan uit de kast komt. 
Anderen kiezen ervoor de 
identiteit bekend te maken 
met de hoop geen discrim-
inatie te zullen ondervin-
den. Daarnaast kiezen 
sommige mensen voor een 
“carrière switch” waarin ze 
nieuwe gereedschappen 
ontwikkelen en ondanks 
hun handicap een nieuw 
carrière tegemoet gaan. Op 
de lange termijn rapporteren 
die mensen die uit de kast 
komen en aanpassingen 
op het werkfloor maken, 
het hoogste niveau van 
welbevinden.

Onzichtbare stigma, carrière 
en welbevinden
DOOR TALI SPIEGEL VANUIT DE VAKGROEP
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Omdat we elk Pamflet 
maar één commissie hebben 
behandeld dit jaar besloten 
we voor de laatste keer maar 
alle commissies de aandacht 
te geven die ze verdienen!  

Activiteitencommissie
De activiteitencommis-
sie heeft in het college-
jaar 2014-2015 een paar 
fantastische momenten 
gecreëerd voor de leden van 
de mooiste studieverenig-
ing van Utrecht. Tijdens de 
Strijd der Commissies, de 
Escape Room, de Katertocht, 
het Nieuwjaarsdiner en 
het Open Podium voor de 
RAGweek konden wij ons 
beste staaltje creativiteit, 
zuiptalent en eetvermogen 
tonen. Zal de Activitei-
tencommissie ’15-’16 dit 
geslaagde commissiejaar 
kunnen overtreffen?

Studiereiscommissie
Ja hoor! En of Rome mooi 
was!  Overdag door de 
prachtige hoofdstad van het 
Romeinse Rijk sloffen en 
’s avonds de alcohol laten 

vloeien. Overigens was dat 
niet het enige wat vloeide.. 
Maar gelukkig mocht dat de 
pret niet drukken. 
Hij had het toch niet gezien.. 
Ja, ja, Kjeld, Lynde, Cecille, 
Jules, Boaz en Iris: SUCCES!

Batavierenracecommissie
Nu we het toch over barven 
hebben.. Iedereen haat 
hardlopen, maar de Bata 
is toch echt iets waar je bij 
moet zijn geweest! Je wordt 
toegejuicht en aangemoedigd 
tijdens het bereiken van 
je nieuwjaarvoornemen: 
eindelijk ben je dan aan het 
sporten. Maar iedereen weet 
dat Chinees, patat, feestjes 
en bier niet samen gaan met 
sporten.. Bijna iedereen*. 
Lieve jongetjes van de Bata 
’15-’16,  het mag duidelijk 
zijn dat jullie je beste 
beentjes voor moeten zetten 
om de knappe mannen die 
jullie voorgingen, te overtref-
fen. Gelukkig krijgen jullie 
hulp van een paar veteranen!
 
Studietripcommissie
Voor ons studenten 
is Budapest een fijne 
bestemming. Tijdens 
happyhour kon onze stufi 
goed besteed worden. En om 
het nog allemaal wat fijner 
te maken, werd er gratis 
champagne uitgedeeld. Wat 
is er genoten! Van zowel de 

stad, als van zijn bewoners, 
die een reikwijdte hebben tot 
in Australië. Studietripcom-
missie ’15-’16, gaat het jullie 
ook lukken om zo’n plezierig 
goedkope, adembenemende 
stad uit te kiezen?

Feestcommissie
Een mooi feestje maken, 
dat deden de helden en 
heldinnen van de Feestcom-
missie ’14-’15! Lekker hossen 
in je oktoberfestpakkie, of 
shotjes doen in het klooster, 
terwijl je iedereen bang 
maakt met je neppistool (en 
vooral al die onschuldige 
indiaantjes, die er overigens 
met de overwinning 
tussenuit knepen). En wat te 
denken van het gala? Deze 
toppers regelden het voor 
ons. Dus feestdiertjes van het 
collegejaar ’15-’16, zijn jullie 
al wakker?

LesCocommissie
En nu even geen feestjes 
meer, althans, geen bierfeest-
jes. Want ondanks dat 
de LesCo onder andere 
de collegetour en het 

Commissies in de kijker
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symposium organiseerde 
(wat toch echt ‘studie 
gerelateerde activiteiten’ 
zijn), was het toch echt 
geslaagd! Gewoon even wat 
leren, te midden van alleen 
maar gezellige Usocia-leden. 
Perfect, toch? LesCo ’15-’16 
wat hebben jullie voor ons in 
petto? 

Lustrumcommissie
Het collegejaar ’14-’15 was 
het vierde lustrumjaar van 
Usocia. En daarom gingen 
wij keten in de Efteling, waar 
nu nog steeds Usocia-stickers 
op de prullenbakken zitten. 
Of elkaar afmaken tijdens 
paintballen. En om twintig 
jaar Usocia te herleven, 
brachten zij de Almanak 
uit. Elk lid heeft hierin 
een prestigieus plaatsje 
gekregen, van blankie tot 
het eerste bestuur. Heb je 
geen stukje geschreven, dan 
staat je ‘beste’ Facebookfoto 
wel lekker dominant in de 
ledenlijst. Lustrumcommis-
sie, tot over vijf jaar!

Weekendcommissie
En dan, de commissie die 
elk Usocia-lid een stukje 
dichter bij elkaar brengt: de 

Weekendcommissie! We 
kunnen het absoluut niet 
lang over het ledenweekend 
hebben: bier. En dan nu 
verder naar het liftweekend. 
Of het nu Nederland, België, 
Duitsland of Frankrijk is, 
het is gratis (ongeveer). 
Reizen via een hele andere 
weg dan dat we gewend 
zijn. Het is een groot pracht 
weekend! We kijken uit 
naar het volgende (leden) 
weekend, dus Weekendcom-
missie ’15-’16, waar gaan we 
naartoe?

Redactiecommissie
Jaaaaa, de allermooiste 
commissie van Usocia. 
Redactiecommissie ’14-’15, 
wat was je geweldig! Altijd 
maar die pamflets verzorgen, 
nooit te laat, altijd die 
deadline halend. Pure 
perfectie gewoon. We gaan 
hier geen woorden meer aan 
vuil maken. Redactiecom-
missie, bedankt! En schatjes 
van de Redactiecommissie 
’15-’16, we duimen voor 
jullie!

Eerstejaarscommissie
Lieve eerstejaars, hebben 
jullie genoten van dit mooie 

weekend? We denken van 
wel! Elkaar leren kennen 
in de beste manier van 
het woord. Hanne, Bart, 
Roos, Bente, Vincent en 
Kelly, jullie hebben het 
geflikt. En hoe! Over een 
halfjaartje zullen we weten 
wie voor onze aankomende 
aanstormende sociologen dit 
fantastische weekend gaan 
evenaren! 
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De Straatvraag
 1. Waar moet jij aan denken 
als je het woord strijd hoort?
2. Is er in jouw leven een 
persoonlijk relevante strijd 
(geweest)?

Sociologie, 19
1. Strijd kan een strijd in 
jezelf zijn, bijvoorbeeld 
wat je wilt. Strijd betekent 
competitie tussen twee 
dingen of belangen.
2. Een relatiestrijd, er zijn 
twee jongens die ik leuk vind 
en ik weet niet precies wat ik 
wil. Ook hebben deze twee 
jongens ‘’strijd’’ met elkaar.

Sociologie, 19 en 24
1. Aan vechten, en aan de 
kleur rood. Ook moet ik 
denken aan oorlog. En aan 
dat een strijd zowel fysiek als 
psychisch kan zijn.
2. De strijd tussen huiswerk 
maken en iets leuks doen. De 
strijd tegen je driften.

ASW, 19
1. Aan oorlog en oorlogs-
films. Ook de strijd tegen 
ziekte.
2. Ik ben op de middelbare 
school bijna blijven zitten en 
heb toen moeten strijden om 
toch over te gaan.

Aardwetenschappen, 18 en 
18
1. Aan een gevecht. Aan het 
leven in het algemeen. Aan 
tegenovergestelden die met 
elkaar in conflict zijn.
2. De tussentoets die we net 
hebben gemaakt. En om 
kwart over vijf opstaan om 
op de Uithof te kunnen zijn.

Geografie en geodesie, 24 
en 24
1. Aan het maken van 
tentamens, en heel brak zijn.
2. De bus nemen of de fiets 
pakken.

ASW, 21
1. Aan oorlog en aan sport.
2. De hockeywedstrijden 
waar ik aan mee doe.

Receptioniste, 42
1. Strijd tegen een ziekte, of 
de strijd die je samen voert 
met iemand tegen een ziekte
2. Nee, niet echt. Op ruzies 
met mijn man na (haha)

Consultant, 43
1. Strijd met klanten en 
oorlog
2. Ja, de strijd met klanten 
die over een bepaald product 
moeilijk doen, wat in mijn 
ogen niet verkeerd is.

Patiënt, 63
1. Strijd tegen een ziekte
2. Ja, ik ben meerdere 
malen geopereerd aan mijn 
hart. Dat waren echt zware 
operaties en heb vaak het nut 
ervan niet meer in gezien.

Geneeskunde, 19
1. Oorlog en voor een arts de 
strijd tegen ziekte natuurlijk. 
Misschien beetje cliché, maar 
ik denk dat dit toch een van 
de meest nare vorm van 
strijd is. Omdat je niet het 
doorzettingsvermogen van 
de patiënt kan beïnvloeden.
2. Ja, de strijd om naar 
colleges te gaan.
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Kijken, lezen, luisteren
Ouders van 
tegenwoordig (2015) - 
documentaire
De ouders van tegenwoordig 
zitten met de handen in het 
haar omdat ze niet meer weten 
hoe ze moeten opvoeden. Of 
ze nu straffen of belonen, het 
maakt geen indruk op Lisa, 
Sophie, Luna, Bram en Daan. Ze 
hebben of krijgen toch alles wat 
hun hartje begeert. De moderne 
ouder wil geen machtsstrijd 
met zijn kind; liever beschou-
wen ze zoon of dochter als hun 
beste vriend of vriendin. Ze 
zetten hun kinderen zo op een 
voetstuk dat die gaan geloven 
dat ze de meest bijzondere 
personen op aarde zijn. Als 
zoon of dochter zich op school 
misdraagt, hoeft het kind zich 
niet te verantwoorden, maar 
gaat mama of papa bij de leraar 
verhaal halen. Deskundigen 
zijn bang dat de prinsen en 
prinsessen die op de achterbank 
van hockeytraining naar 
vioolles worden vervoerd, zullen 
uitgroeien tot een generatie 
narcisten. En ze waarschuwen 
ervoor dat deze kinderen niet 
zijn voorbereid op het echte 
leven. Nederlandse kinderen 
zijn de gelukkigste ter wereld, 
maar vallen daarna in een diep 
zwart gat. Uit onderzoek blijkt 
dat er nergens zoveel twintigers 
in therapie zijn voor depressive 
en burnout. Zembla onderzo-
ekt wat opvoeden in 2015 zo 
moeilijk maakt.

Game over ?!?  -
www.petramarina.
blogspot.nl - blog
Petra Marina is 48 jaar als 
ze de diagnose longkanker 
krijgt en besluit een blog te 
beginnen over haar leven 
om, onder andere, de taboe 
rondom kanker en doodgaan 
te doorbreken. Weten dat je 
ongeneeslijk ziek bent, wat doet 
dat met jou en je omgeving?
“Door al het gedoe en de 
onmogelijkheden die ik ervaar 
word ik zolangzamerhand erg 
tegendraads. De chemo heeft 
me de overgang ingeschopt 
en het leven met een etiket 
ongeneeslijk schopt mij de 
pubertijd weer in. Schoppen 
tegen regels en de gevestigde 
orde terwijl ik mij een oud wijf 
voel. Hoe raar kan het lopen.’’

V for Vendetta (2005) - 
film
In de nabije toekomst wordt 
Groot-Brittannië geregeerd 
door een totalitaire regering 
onder leiding van de fascistische 
Norsefire-partij. V, een man 
met een Guy Fawkesmasker, is 
een vrijheidsstrijder en probeert 
het volk op te roepen om zich te 
verzetten tegen de onderdruk-
king. Hoe het afloopt? Dat zul je 
zelf moeten zien.
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Full Metal Jacket (1987) 
- film
Full Metal Jacket is een 
klassieke oorlogsfilm die zich 
richt op de Vietnamoorlog, en 
allesbehalve typisch en chauvin-
istisch. De psychologische 
effecten van de meedogenloze 
training tot soldaat in het 
Amerikaanse leger worden op 
confronterende wijze neergezet. 
Hierbij krijgt men ook inkijk 
in de groepsdynamiek van een 
peloton soldaten. Ook weet 
de film op treffende wijze de 
‘’zinloosheid’’ uit de drukken 
die vele Amerikaanse soldaten 
ervoeren toen zij eenmaal naar 
Vietnam waren uitgezonden. 
De meest relevante strijd in 
deze film is niet de oorlog zelf, 
maar de interne strijd van 
de individuele soldaat. Een 
zeer indrukwekkende film die 
iedereen een keer gezien moet 
hebben!

LOUIS THEROUX: 
Transgender Kids (2015)
- documentaire
Louis Theroux onderzoekt 
families met kinderen die 
vinden dat ze in het verkeerde 
lichaam zijn geboren. In San 
Francisco gaan ze naar het 
speciale medische centrum 
voor transgenders, waar ze 
voor een dilemma komen te 
staan. Moeten ze de overgang 
al starten, of wachten ze tot het 
kind meerderjarig is? Beide 
keuzes hebben verstrekkende 
gevolgen voor de kinderen.

In San Francisco proberen 
artsen te voorkomen dat 
transgenderkinderen op 
latere leeftijd een zelfmoord-
poging doen, zoals 41% van de 
transgenders in de VS. Door 
vroeg in te grijpen kunnen de 
kinderen het lichaam krijgen 
waarvan ze zeggen dat ze het 
willen. Dan moeten ze voordat 
de puberteit toeslaat beginnen 
met intensieve behandelingen. 
Maar kan een kind wel een 
dergelijke beslissing maken, die 
invloed heeft op de rest van hun 
leven?

Stromae - Quand C’est 
(2013) - documentaire
Het nummer ‘Quand C’est’ 
gaat over de strijd tegen 
kanker. Daar heeft Stromae een 
sombere videoclip bij gemaakt 
waarbij de rillingen over je 
rug lopen. Stromae vertelt in 
het nummer onder andere 
dat zijn moeder en vader al 
kennis hebben gemaakt met de 
vreselijke ziekte en dat hij zich 
afvraagt wanneer de volgende 
aan de beurt is. In een verlaten 
theaterzaal zie je dat hij
letterlijk aan het monster, de 
ziekte, probeert te ontsnappen.
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