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Hoodies

De Hoodies is weer helemaal in, niet
dat ze ooit uit waren. Wat is ‘in’ en ‘uit’ zijn?
Als iets altijd in is, is het dan nog wel in?

Zijn mutsen ook
flex in de lente?

Mensen die zeggen dat mutsen voor de
winter zijn hebben ongelijk, blijkt uit nieuw
onderzoek. Het is helemaal niet raar om iets
op je hoofd te dragen wat duidelijk bedoelt is
om je hoofd warm te houden terwijl
het 25 graden is.

Socratas

Nieuw dit jaar: De Socratas.
Heel duurzaam en socratastisch
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2018 - 2019

Merchandise
Commissie
Lieve FUF’ers, met trots presenteert
de rédaction du Magazine le FUUF de
winter/lente/zomer/herfst collectie van
dit jaar. De designers hebben er hard
voor gewerkt om al jouw vrienden jaloers
te laten maken. Meerdere vergaderingen
veranderden in symposia om de meest
verfijnde woordgrapjes te creëren en fijn
te slijpen, om vervolgens slechts de meest
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optimale voor jullie uit te kiezen. Daarna
was het het aan de fine artists onder ons
om deze concepten om te zetten in de
meest sprekende en verhalende beelden.
Onze stylisten hebben geworsteld
om alleen die kleuren uit te zoeken
waarmee jij fashionable bent maar
tegelijkertijd direct in het oog springt.
Vervolgens hebben we een strenge

selectie van de meest aantrekkelijke
leden van de commissie gemaakt
die de gloednieuwe merch voor ons
wilde vastleggen op camera, die je
terug zult vinden in dit magazine.
De collectie van dit jaar bevat onder
andere: mutsen bolletjes met letters
(met name de F en U doen het
goed) en truien met vermakelijke
woordspelingen in het thema van de
filosofie. Complementeer je outfit
met een scherpe tas die iedereen
zal doen: stilstaan, nadenken, en

na een uitgebreide uitleg van jou,
misschien geforceerd zal lachen.
Pak je kans, verwar je familie
en intimideer je vrienden met de
merch van 2019!
Hopelijk valt het in de smaak!
- Merch Commissie 18-19
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Hoodies
Kip Sartré
Deze schele kip rookt melancholisch maar in vrede
zijn laatste pijp, in afwachting van zijn lot om naakt
aan een stokje gespietst, badend in de satésaus, zijn
dood te begroeten. Het leven had hem nooit in de
hand gewerkt, opgroeiende met 20 leeftijdsgenoten
op minder dan een vierkante meter. Omstandigheden waren bar. Er was geen sprake meer van
ontwikkeling, laat staan enige notie van morele verantwoordelijkheid. Toch zijn er veel meer kippen
per vierkante meter voor nodig om Kip Sartré zomaar zijn vrijheid af te pakken. Nee - vrij ben je altijd,
ook al is het slechts in je hoofd. En zo naderde hij
moedig zijn bittere eind.

FUF-logo
We zijn natuurlijk allemaal apetrots op ons lidmaatschap van de FUF. Wat is er nou beter dan deze
trots te laten zien aan de mensen die nog niet het
genoegen hebben gehad om met de FUF in aanraking te komen. Deze trui is hiervoor de ideale keuze.
Wie weet, misschien krijg je ze wel zover om ook
filosofie te gaan studeren en bij de FUF te gaan. Super gezellig!

Party nihilist
De Duitse filosoof Friedrich Heinrich Jacobi heeft
rond 1800 veel betekend in het populariseren van
nihilisme. Een citaat van Jacobi is: ‘Men moet leren
met zijn smart te leven, haar door het leven heen
te dragen. Zo eert men de doden schoon en duurHusseling Husserl
Op het eerste gezicht valt het misschien niet op, zaam.’ Wij hebben een beter alternatief; gewoon
maar we zijn niet alleen een klassieker uit de muz- genieten. Met die filosofie hebben we Jacobi’s heriniekwereld aan het promoten. Naast een ode aan de nering geëerd en het resultaat verandert de grootste
prestigieuze artiest Rick Roll is deze print namelijk nihilist in een hele blije meneer met een feesthoedje.
ook een ode aan de fenomenale filosoof Edmund
Husserl. Dat dit nummer is gekoppeld aan deze Nihilist/Existentialist
filosoof is geen toeval. De naam ‘Husserl’ klinkt
namelijk bijna hetzelfde als het Amerikaanse werkDe trui spreekt natuurlijk helemaal voor zich.
woord ‘husseling’. Dit woord refereert echter niet
naar het bestuderen van de werken van Edmund Wel ja, ik begrijp niet helemaal wat het betekHusserl. Het refereert naar haastig zijn of een ietwat ent maar jij waarschijnlijk wel! Hete bink die je
bent (;
foute stunt uithalen.

^ De Designs ^
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Special: Heidegger trui
De truien vallen heerlijk ruim, of
zoals Heidegger zou zeggen: ze
hebben lekker veel levensruimte.
Heidegger was een grote inspiratiebron voor filosofen na hem.
Wij zien vooral potentie in zijn
naam: Hoidegger, Highdagger,
Haaidegger en Heidagger zijn
onze favorieten. Deze zijn dan
ook op creatieve wijze uitgebeeld
in dit design. Het is tijd om al
deze versies van jezelf te zijn in
deze supergave Heidegger merch!

€29,45
Trui: 16,95
Kleur-opdruk: + 12,50
FUF-logo: + 10,(prijzen voor alle truien)

De kleuren:
Desert Sand
Jade
Coral Pink
Jet Black
Moondust Grey
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Alle Designs zijn ook leverbaar op een T-shirt in de zelfde
kleuren!

Mutsen
Deze muts heeft een bol. Ben jij
heel cool? Heb je jezelf altijd al te
kort gevonden, of vind je jezelf
mooi zoals je bent maar noemen
je vrienden je altijd ‘kleintje’ of
‘snoepje’ of ‘meetkundig gehandicapt’? Dan is deze muts alles wat je
nodig hebt! De bol is een extensie
van je ‘ik’ en zal naarmate de tijd
vordert als homunculus je lichaam
overnemen. Zo word je dus daadwerkelijk langer. Voor lange mensen
is het ook zeker een muts-have: je
zal nooit meer bang hoeven zijn
om je hoofd te stoten. Het bolletje
fungeert in dat geval als air-bag.

€11,-

Op de rand zal FUF geborduurd worden. One Size.
Kleuren: Burgundy, French navy, orange of zwart/grey

Deze muts heeft geen bol.

€11,-
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Socratas
€13,95

Socratas
Waarschijnlijk denk je ‘ja, ik zie dat het een tas is, maar wat is een socra?’.
Dat is precies wat maakt dat deze tas, naast dat het een heerlijk verhelderend product is voor hen die hun tas niet meer van hun huisdier kunnen
onderscheiden, ook nog eens gratis (voor maar: 13,95) je intellectuele reputatie een duwtje in de rug geeft. Hoewel het niet meteen te zien is, kan door
heel hard creatief nadenken de relatie tussen de klanken van de woorden
‘socratas’ en ‘Socrates’ worden opgemerkt. Een vernuftig kunstje denkwerk! De laatste term is ook nog eens de naam van een oeroude Griekse filosoof. Mochten mensen je niet geloven, wijs dan maar naar de baard - die
had Socrates namelijk ook! Net als de denkrimpels; hij dacht naar horen
zeggen heel veel na.
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JoggingBroek
Hebben mensen niet al genoeg
redenen om naar je benen te kijken? Ja! Maar daarom is er ook
geen betere plek voor een beetje
welverdiende fuf-promotie. Hef
de fuf naar een nieuw niveau met
jouw benen in deze joggingbroek
bedrukt met FUF logo!

€24,95

De kleuren:
Charcoal
Heather Grey
New French Navy
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Bestellen
Leuk dat je interesse hebt in onze producten! Om je merch te ontvangen hebben we wat informatie van je nodig. Bijvoorbeeld welke designs je wilt hebben in
welke kleur en maat. Als eerste een overzichtje van wat we allemaal aanbieden:
Een selectie aan FUF-branded goodies:
Muts met of zonder bol
Trui of shirt (Keuze uit drukking op voorkant, achterkant of beide)
Joggingbroek

De mutsen zijn one-size. T-Shirts, Truien
en Joggingbroeken zijn in standaard maten
te verkrijgen (XS/S/M/L/XL/XXL). Truien
vallen groot, doe hiermee wat je wilt.
De kleuren die beschikbaar zijn voor de
mutsen zijn:
Burgundy, French navy, orange of zwart/grey
De kleuren die beschikbaar zijn voor de
truien en shirts zijn:

Vervolgens hebben we ook een brede selectie aan designs die we zelf gemaakt hebben.
Deze kun je op de voor- of achterkant van
een trui of een shirt laten drukken. Als
extra optie heb je de mogelijkheid om het
FUF-logo op de andere kant van je trui te
laten drukken:

Desert Sand, Jade, Coral Pink, Jet Black,
Moondust Grey

Kip Sartré
Husserlin’
Heideggers
Party nihilist Friedrich Heinrich Jacobi
Nihilist in the streets existentialist between
the sheets
Als laatste maar zeker niet als minste
hebben we ook nog de Socratas. Dit is een
stoffen tas met ons Socratas design erop
gedrukt.

Voor het FUF-logo kun je kiezen uit zwart
of wit.
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De kleuren die beschikbaar zijn voor de
joggingbroek zijn:
Charcoal, Heather Grey, New French Navy

Op de volgende pagina staat hoe je een
mail kan schrijven als je dit niet kan. Als je
kaar bent om te bestellen mail het naar:

merchandise.fuf@gmail.com

Stuur een email naar merchandise.fuf@gmail.com
met FUF Merch <Naam> als onderwerp en de
volgende informatie per artikel:
Welk artikel je wilt?
Welke maat (als dit van toepassing is)?
Welke kleur (als dit van toepassing is)?
Welk design je op de voor en/of achterkant wilt (als dit
van toepassing is)?

Voorbeeld:
Hoi Merchcie,
Ik wil een trui in maat M in Coral pink met het Husserl
design op de voorkant en het fuf logo op de achterkant in
wit.
Ook wil ik een Socratas.
Groetjes,
FUF-lid
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