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Generaties – met of zonder kloof – is het 
thema waar EM dit jaar mee afsluit. Want 
de universiteit is bij uitstek de plaats waar 
verschillende generaties naast en met el-
kaar leven; niet met en niet zonder elkaar 
kunnen.

Wat vinden jong en oud van elkaar? Is er 
veel veranderd de laatste decennia? Voelen 
ze een kloof of begrijpen ze elkaar juist 
steeds beter? Bestaat er überhaupt zoiets 
als ‘generaties’?

Na het lezen van de verhalen in deze kerst-
special van EM zou je denken van niet. 
Allereerst wordt het wetenschappelijk be-
twist dat er zoiets bestaat als ‘ generaties’ – 

leeftijdsgenoten die bepaalde eigenschappen gemeenschappelijk 
hebben omdat ze rond dezelfde tijd zijn geboren. Dat bevestigde 
het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) afgelopen week ook nog 
eens na een grootscheeps onderzoek in Nederland.

Het zit meer zo, volgens wetenschappers van de Erasmus 
Universiteit: niet zozeer wannéér je geboren bent, vormt je, maar 
wat je meemaakt. Dat betekent bijvoorbeeld dat iedereen – los van 
leeftijd – die de jaren zestig heeft meegemaakt, assertiever is ge-
worden. Of – ik zeg maar wat – wie de val van De Muur heeft mee-
gemaakt nog steeds vrolijk wordt van bij het zien van Trabantjes. Of 
wie de aanslag op de Twin Towers heeft gezien, nooit meer hele-
maal onbevreesd een vliegtuig instapt.

Toch voelen veel mensen wel een generatieverschil, soms uitmon-
dend in een kloof. Want ‘die studenten van tegenwoordig’ nemen al-
les maar voor lief waar vorige generaties hard voor hebben gestre-
den. Terwijl ‘die ouwe lullen’ maar vasthouden aan burgermansver-
worvenheden als de hypotheekrenteaftrek en pensioen. Ook de cij-
fers laten duidelijk zien dat studeren dertig jaar geleden niet meer 
te vergelijken is met studeren anno nu.

Maar op microniveau blijken de generatieverschillen minder groot, 
zo bevestigt ook het SCP. Moeders en dochters zijn bijkans vriendin-
nen, tussen hen gaapt zeker geen grote kloof en veel studenten, zo 
blijkt desgevraagd, nemen maar al te graag kersttradities over van 
de familie. 

Dus wat is nu de conclusie – moest die er al zijn – van deze 
Generatiespecial? Generaties bestaan net zo goed als Sinterklaas en 
sprookjes; feitelijk bewijs is er niet voor, maar het is zo lekker span-
nend om erin te geloven. 
Veel leesplezier en rustige feestdagen gewenst, 2011 wordt weer 
druk genoeg! 

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM Online
gunneweg@em.eur.nl
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Robert Jacobson (64) kon zijn geluk 
niet op toen hij in 1965 van het ‘provin-
ciaalse’ Amersfoort naar het ‘wereldse’ Rotterdam 
vertrok om bedrijfseconomie te studeren. Alhoewel 
zijn ouders niet naar de universiteit gingen, was het 
voor babyboomer Jacobson heel normaal om te 
gaan studeren. “De helft van mijn klasgenoten op 
de middelbare school ging studeren. Amersfoort 
was relatief klein, het was een avontuur om naar 
Rotterdam te gaan.”
Veel faculteiten stonden er in de jaren zestig en ze-
ventig nog niet op de kersverse campus. Economie 
en geneeskunde waren het grootst. Rechten en soci-
ologie waren net gestart. Bedrijfskunde startte pas 
eind jaren zeventig.
Het studentenleven was heel anders dan het leven 
van hun ouders, zegt Hans de Kruijk (62), universi-
tair docent ontwikkelingseconomie. Hij groeide op 
in een gereformeerd gezin in Den Haag. Brood werd 
gekocht bij de gereformeerde bakker. Op kamers in 
Rotterdam ging hij als zeventienjarige simpelweg 
naar de bakker om de hoek. De verzuiling speelde 
in de studentenwereld geen grote rol meer, maar de 
generatie van hun ouders liet de studenten ook niet 
koud. “Ik had de mazzel dat mijn oudere broers de 
kastanjes voor mij al uit het vuur hadden gehaald. 
Ik kon zonder problemen samenwonen met mijn 

vriendin, maar veel van mijn studiegeno-
ten deden het stiekem. Vaak hadden we 
enorme discussies over onze ouders. Som-
migen trouwden om thuis geen gezeur te 
krijgen.”
Maar hoe verder in de jaren zeventig, des 
te makkelijker het werd om samen te hok-
ken, zegt hij. En aan studentenkamers 
was ook geen gebrek. Bijna iedereen bij 
ontwikkelingseconomie woonde op kamers, zegt De 
Kruijk. “Je werd als een sulletje beschouwd als je 
nog bij je ouders thuis woonde.” Jacobson kwam in 
een dispuutshuis van RSC in de net gebouwde Ha-
ringvlietflat terecht. Toch woonde niet meer dan de 
helft van zijn jaar op kamers, zegt Jacobson. Som-
migen hadden geen geld om op kamers te gaan. Ou-
ders gebruikten de kinderbijslag vaak zelf. “Die 
studenten gingen na de colleges massaal weer naar 
huis. Zij hebben van het studentenleven niets mee-
gekregen, want dat speelde zich alleen maar af op 
de verenigingen en in de studentenhuizen.” 
Jacobson zat bij RSC en kwam altijd in jasje-dasje 
naar colleges, De Kruijk met lang haar en in slob-
bertrui. De studentenrevolutie in 1968 werd door 
Jacobson en zijn corpsgenoten in die tijd wat mee-
warig bekeken. “Wij vonden het totaal bezopen dat 
ze in Amsterdam het Maagdenhuis bezetten voor 

meer democratie en inspraak. De 
universiteit werd goed geleid. Pas 
later, toen ik in de Verenigde Staten 
bij de studentenprotesten tegen de 
Vietnamoorlog was en er studenten 
waren doodgeschoten, zette me dat 
aan het denken.”
De sfeer op de universiteiten veran-
derde wel door de Maagdenhuisbe-
zetting, zeggen Jacobson en De 
Kruijk. “Op de middelbare school 

haalde ik het niet in mijn hoofd om mijn leraren te 
tutoyeren. Nu zaten we tijdens colleges stevig met 
onze docenten te discussiëren. We paften er vrolijk 
op los,” zegt De Kruijk.
De vrouwelijke studenten waren op de vingers van 
één hand te tellen. Elly Rood-Pijpers (65), een van 
de eerste lichting studenten sociologie, was dan ook 
een bezienswaardigheid op de universiteit. “Terwijl 
ik het heel normaal vond om te gaan studeren”, zegt 
ze. “Ik zat op een school met strenge zusters die al-
lemaal gepromoveerd waren. Zij waren goede rol-
modellen.”
Ze ging bij het meisjescorps RVSV. “We waren heel 
hecht, omdat we maar met zo’n klein clubje meisjes 
waren”, zegt ze.  Ook was ze lid van Laurentius. 
“Maar daar mochten we als vrouwelijke studenten 
maar een paar uur per week de sociëteit in. In dat 
stinkende bierhol werd ik overspoeld door aan-
dacht. En daar heb ik dan ook mijn man aan over-
gehouden.”

Geld:  Uitwonende studenten kregen drie keer 
 kinderbijslag (ongeveer vierhonderd gulden), 
 thuiswoners kregen twee keer kinderbij
 slag. Studenten met armere ouders 
 kregen een aanvullende beurs, afhanke-
 lijk van het inkomen. 
Kamer:  De huur was circa 100 gulden (45,50 euro) 
Bijbaantje:  Veel studenten werkten alleen in de 
 vakantie. 

Mooi was die tijd
Paffend college volgen, stiekem samenwonen met je studieliefde. Vechten voor een 
plekje achter die paar computers. De eerste allochtone studenten op de EUR. En nu 
snel studeren en carrière maken. EM ging terug in de tijd en sprak met studenten uit 
de jaren zeventig, negentig en nu. tekst Martine Zeijlstra beeld Unit20

Oprichting in 1964 van 
het sociologendispuut 
DES  (Van Doorn Eerste 
Sociologen)

Het bestuur van 
RVSV 1964-1965

KERSTSPECIAL
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Surinaamse Els van Coblijn (47) was een 
van de weinige, gekleurde studenten op 

de Rotterdamse campus. “Toen ik in 1982 bij alge-
mene economie begon, was het aantal Surinamers op 
de EUR op de vingers van één hand te tellen. Veel 
studenten waren nieuwsgierig naar mijn achtergrond en stelden er 
geregeld vragen over.” Voor Van Coblijn was het logisch om in 
Rotterdam te gaan studeren. “Ik heb tot mijn dertiende in de regio 
gewoond en daarna woonde ik in Suriname. Maar ik wilde liever 
in Rotterdam studeren, omdat er meer mogelijkheden waren” 
Ondanks dat ze er jarenlang gewoond had, moest Van Coblijn 
wennen. “Rotterdam was erg gegroeid. Ik had van studiegenoten 
een fiets voor mijn verjaardag gekregen, maar vond het eng om 
rechts te fietsen. Nederlandse studenten zijn mondig en in voor 
discussies, in Suriname werd dat niet zo gestimuleerd.”
Ook Roelof uit Beijerse (39) koos voor Rotterdam uit liefde voor de 
stad. “Ik vond het prettig dat het een havenstad was waar van alles 
gebeurde.” Uit Beijerse en Van Coblijn doken, net als hun genera-
tiegenoten, het studentenleven in. Meer dan de helft woonde op 
kamers. Uitgaan zonder lid te zijn van een studentenvereniging 
was niet saai, zoals in de jaren zeventig.
Van Coblijn sloeg wel eens een college over bij grote culturele eve-
nementen zoals North Sea Jazz en het Internationaal Film Festival 
Rotterdam. “Een dagkaart voor het IFFR kostte maar zes gulden.” 
Studenten in de jaren negentig hadden financieel gezien weinig te 
klagen. Er waren veel bijbaantjes, een studiebeurs, de huren waren 
niet hoog. “Ik had ongeveer duizend gulden per maand te beste-
den. Eens per twee jaar vloog ik naar mijn moeder in Suriname en 
ik had zelfs voldoende geld voor een nieuwe kleurentelevisie”, zegt 

Van Coblijn. Uit Beijerse kocht samen met zijn 
huisgenoot een computer. Een luxe, want veel stu-
denten, zoals Van Coblijn, moesten tijd inroosteren 
om hun scriptie te tikken op de computer in de uni-
versiteitsbibliotheek. 

Maar niet alleen op geldgebied hadden studenten in de jaren ne-
gentig weinig te klagen. “Wij studeerden vooral 
omdat we dat leuk vonden”, zegt Uit Beijerse. 
“Ik had geen idee wat ik met sociologie kon 
worden. Daar waren mijn vrienden en ik 
simpelweg niet mee bezig. We volgden col-
leges die we boeiend vonden. Een heleboel 
sociologiestudenten zijn ook helemaal niet in 
hun vakgebied terechtgekomen. Op de universiteit 
leerde je analytisch denken, geen vak.” Van Coblijn: “Ik heb er 
nooit bewust over nagedacht wat ik na mijn studie wilde doen. 
Carrière maken was niet zo belangrijk, je goed ontwikkelen wel.”

Geld:  In de jaren negentig werd na de tempobeurs 
 de prestatiebeurs ingevoerd; niet op tijd af-
 studeren betekende terugbetalen. 
 Uitwoners kregen zo’n 620,15 gulden en 
 thuiswoners 272, 97 gulden 
 (respectievelijk 124 en 282 euro).
Kamer:  Huren lagen tussen de 150 en 250 gulden 
 (68 en 113 euro). 
Bijbaan:  Ongeveer acht uur per week.

mene economie begon, was het aantal Surinamers op 
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Nu Wie vandaag de dag een collegezaal in stapt, ziet laptops en mobiele telefoons 
oplichten. “Het is vrij normaal om tijdens de les Facebook en mail te chec-
ken”, zegt derdejaars bedrijfskunde Annika van der Linden (20). Haar vrien-

din Mirna Steur (24) bekijkt geregeld haar mobiele telefoon op sms’jes. “Door smartphones is het alle-
maal nog gemakkelijker geworden.” De student van nu heeft genoeg geld voor luxegoederen. “Iedereen 
heeft wel een bijbaan van anderhalf tot twee dagen”, zegt Van der Linden. “Daarmee hebben we genoeg geld voor de huur, 
eten, uitgaan, kleding en andere leuke dingen”, zegt Steur. 
Iedereen met de goede vooropleiding kan in 2010 studeren, denken ze. “Er zijn geen barrières meer. Ieder kind, ook uit een ar-
beidersgezin, heeft genoeg geld. Kijk maar hoeveel studenten hier rondlopen”, zegt Van der Linden. “Ook voor studenten 
met een allochtone achtergrond is het doodnormaal geworden. Bij rechten zijn er heel veel”, zegt Steur. “Die willen erg graag 
knallen in de hoop op een goede baan.”

Maar veel studenten in 2010 zijn ook berekenend bij het volgen van colleges, merken ze. “Veel docenten 
willen dat je alle boeken leest voor een tentamen, maar als je van medestudenten hoort dat je het ook redt 
met het leren van oude tentamens, dan ga ik niet méér doen”, zegt medestudent Patrick Keizer (21). 
“Tenzij je een hoger gemiddelde wilt halen om voor een uitwisseling in aanmerking te komen”, zegt Van 
der Linde. Terwijl het voor vrouwen in 1970 nog uitzonderlijk was om te studeren, is dat in 2010 heel 
normaal. “Maar mannen verdienen gemiddeld nog steeds meer dan vrouwen, terwijl we dezelfde oplei-
ding hebben gevolgd. Gelukkig is het niet meer normaal om op je achttiende te trouwen, te stoppen met 
werken en kinderen te krijgen. Want dat lijkt me helemaal niets”, zegt Van der Linden.

Geld:  Studenten in 2010 krijgen een prestatiebeurs van 
 266 euro (uitwonend) en 96 euro (thuiswonend), 
 zonder aanvullende beurs, gebaseerd op inkomen 
 ouders. 
Kamer:  Huren liggen tussen de 300 en 400 euro. 
Bijbaantje:    Studenten werken tussen de 10-20 uur per week. 
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Nog voor ik mijn laatste hap schnitzel 
naar binnen kan werken, wordt het bord 
onder mijn neus vandaan getrokken. Of 
ik even door wil eten, en ja, het bestek 
moet ik houden. Driftig heen-en-weer 
bewegend tussen keuken en dis, dient 
mijn oma de volgende gang alweer op. 
Svíčková na smetanč, een goulash-ach-
tig gerecht dat naar traditioneel 
Tsjechisch recept twee weken in het 
schuurtje van mijn opa in een uitge-
spoelde oude latexemmer op smaak 
heeft staan komen. Op de achtergrond 
klinkt Karel Gott, een elektriciën uit 
Pilsen die op z’n 25ste doorbrak als 
schlagerzanger, met een Duitse versie 
van ‘Lonely this Christmas’. De familie is 
compleet. Acht man zit opgewekt in 
half-Tsjechisch, half-Nederlands door el-
kaar heen te praten, terwijl mijn oma er-
bovenuit schreeuwt of iemand nog een 

extra knoedel wil. Naast mij zie ik dat 
mijn oom z’n riem een paar gaatjes los-
ser zet en het zweet van zijn voorhoofd 
veegt met een paarsroze servetje. Daar- 
na volgt het toetje, meestal iets met ge-
kristalliseerd ijs, dat te lang in de vriezer 
bewaard is, en komt de tulband op tafel. 
Ondertussen verplaatsen we ons rich-
ting kerstboom voor wat voor mijn 
broertje en mijzelf altijd het hoogtepunt 
van de avond is geweest: cadeautjes!  
Niets is wat het lijkt. Vol verbazing pakt 
mijn moeder een doos van een dertien-
delige bakvormenset uit, maar er blijken 
knalroze konijnenpantoffels in te zitten. 
Beduusd probeert ze die stiekem te rui-
len met de opblaasradio die mijn tante 
heeft gekregen. Ikzelf tref drie paar ka-
toenen herensokken aan, verpakt in slij-
terspapier. Vluchtig verzamelt mijn oma 
al het cadeaupapier en begint het glad 

te strijken. Voor volgend jaar. Dan besluit 
mijn opa dat het mooi is geweest en zet 
keihard de televisie aan. De rest stort 
zich gedisciplineerd op de enorme voor-
raad handgemaakte kerstkoekjes.
 Tim Gouw (foto: LW)

Lees verderop in dit kerstnummer 
meer over de tradities en gebruiken van 
studenten tijdens Kerstmis. 

Kersttradities Typisch Tsjechisch

KERSTSPECIAL
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Waterscheidingen 
tussen generaties 
bestaan niet

'Tijdens mijn studie 
vond ik het leuk om veel 
te MSN’nen en te chat-
ten via het netwerk. Ben 
ik dan van de Wiki-ge-
neratie en lijd ik dan 
aan gameverslavingen?'

V
an Babyboom-, Protest-, Nix- ,X-, Y-, 
Patat- tot Wikipedia-generatie: het zijn 
door de bank genomen uitvindingen 
van media, belangengroepen, de poli-
tiek of marketingapparaten, zegt Pearl 

Dykstra, professor Empirische sociologie aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Dykstra geldt 
als specialiste op het gebied van generaties, maar 
ze gelooft er eigenlijk zelf niet in. Generaties be-
staan wel, maar het betekent als theorie bijna niks. 
“Er kan best iets van een waarheid in een bepaald 
idee van een generatie zitten, als een woord om de 
tijdgeest te duiden, maar het zegt bijna niets over 
de mensen; de individuen die tot die generatie zou-
den moeten behoren.” 
Robbert-Jan Adriaansen is ook kenner op dit 

gebied. Hij promoveert aan de EUR op het onder-
werp ‘de Duitse jeugdbeweging’ bij maatschappij-
geschiedenis en rondde in 2006 zijn masterscriptie 
over ‘generaties en geschiedschrijving’ af. Ook hij 
serveert het mediagenieke gebruik van het woord 
generatie bijna volledig af. “Het woord ‘patatge-
neratie’ komt van Leo Beenhakker, de toenmalige 
trainer van het Nederlands Elftal. Hij probeerde 
er natuurlijk mee te zeggen: die spelers zoals Rob 
Witschge en Brian Roy zijn opgegroeid in rijkdom 
en weten niet meer wat werken en vechten is. Maar 
zegt dat iets over hun generatie, of over Witschge, 
Roy en vooral ook Beenhakker zelf?” 
Kritiek op de mores van de jeugd is van alle tijden, 
zegt Adriaansen, tot de oude Romeinen aan toe. 
Want heeft het niet méér met het verschil 

Vertel uw geboortejaar en de 
wetenschapper zegt wie of 

wat u bent, wat er in uw hoofd 
omgaat, hoe het gesteld is met 
uw arbeidsethos en uw morele 

oordeelsvermogen en welke 
levenswijze u praktiseert. Maar 
deze impliciete belofte van het 

generatiedenken is onzinnig, 
zeggen theoretici op de EUR.  

tekst Daan Rutten illustraties Unit20  >>

KERSTSPECIAL
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tussen jong en oud te maken? Adriaansen: “Tijdens 
mijn studie vond ik het leuk om veel te MSN’nen en 
te chatten via het netwerk. Ben ik dan van de Wiki-
generatie en lijd ik dan aan gameverslavingen? Want 
nu MSN ik niet meer. Mijn tip: kijk vooral naar wie 
de nieuwe generatievondst deed; wie er als eerste 
over begint en welke scheiding er wordt aangelegd 
tussen een ‘wij’ en een ‘zij’, tussen een moreel juiste 
groep en een groep die immoreel of amoreel zou zijn. 
Dan zie je al snel dat het meer met het verwezenlij-
ken van ideologische doeleinden te maken heeft, dan 
met het geven van een objectieve voorstelling van 
zaken. Het CDA-congres was ook zo’n voorbeeld. 
Was het nu een gevecht tussen de oudere generatie 
– de oude knarren – die moreel juister zou zijn, en 
de babyboomers die alles waar het CDA voor staat 

te grabbel gooien om de macht te krijgen? Of waren 
het de voormalige en nu oudere partijgenoten die 
zodanig hun identiteit hebben opgehangen aan de 
partij, en de partij zien als het belangrijkste wapen-
feit in hun leven, dat ze het niet kunnen verkroppen 
dat hun levenswerk – de partij die door hen is opge-
bouwd na de oorlog – op dit moment op een iets an-
dere, misschien wel meer eigentijdse politiek bedrijft 
dan zij verwachten?”

Generaties en de wetenschap 
Toch bezondigt ook de wetenschap zich regelmatig 
aan het gebruiken van een verkeerd, sterk norma-
tief en subjectief generatiebegrip in de ogen van 
Robbert-Jan Adriaansen en Pearl Dykstra. De 
Utrechtse socioloog Henk Becker kwam met een 
omvangrijke theorie van de generaties: hij onder-
scheidde de ‘Stille generatie’ (van voor de oorlog), de 
vroege babyboomers (of ‘Protestgeneratie’, geboren 
tussen 1946 en 1954), de late babyboomers (ook wel 
de ‘Verloren generatie’ of ‘Generatie X’, 1955-1970) 
en de pragmatische generatie (‘Generatie Y’, gebo-
ren tussen 1971 en 1985), eventueel uit te breiden 
met de jeugd van tegenwoordig: de ‘Screenagers’ 
of ‘Wiki-generatie’: de multitaskende copy-pasters 
met een grondige hekel aan autoriteit (en volgens 
de pers een grote liefde delend voor vrije tijd, spui-
ten en slikken). Deze moderne generatietheorieën 
steunen volgens Dykstra en Adriaansen in feite op 
de theorievorming uit een vooroorlogs essay van 

‘Van jong tot oud, iedereen 
verandert een beetje mee 
met de ontwikkelingen 
in de tijd’

Zodra de auto van het gezin Blankestijn 
eind december bepakt en bezakt de 
Duitse grens passeert en in volle vaart 
over de Autobahn richting hoofdstad 
Berlijn koerst, is de kerstvakantie pas 
echt begonnen. Bij de eerste de beste 
Raststätte wordt een plekje gezocht en 
komt de thermoskan met glühwein te-
voorschijn om het geheel in stijl te vie-
ren. Zo gaat dat al jaren, vertelt dochter 
Sanne, studente economie & recht, die 
overigens zelf geen alcohol drinkt. Dat 
mag de pret niet drukken, want Berlijn 
heeft voor elk wat wils. Naast de sfeer 
die de geheel verlichte stad ’s avonds 
uitstraalt, zijn er natuurlijk de beroem-
de Weihnachtsmarkten waar allerhande 
parafernalia en prullaria worden aan-
geboden onder het mom van ‘geen 
Kerst zonder kitsch’.

 Moeder Blankestijn neemt dat advies 
dan ook volledig ter harte door ieder 
jaar haar collectie glühweinglazen ver-
der uit te breiden. Hoewel, collectie; in-
middels zijn er al zoveel glazen gesneu-
veld dat je hooguit nog van een traditie 
kan spreken. Afgelopen bezoek werd 
het gezin verrast door de stoet Coca-
Colavrachtwagens uit de overbekende 
reclame, die schijnbaar echt bestaan en 
het kerstgevoel dubbeldik onderstreep-
ten met een volledig versierde optocht. 
Maar jammer genoeg geen gratis fris-
drank voor de omstanders. Wél warme 
chocolademelk, omdat dat nu eenmaal 
beter matcht met het knusse winterse 
tafereel van een besneeuwde 
Brandenbuger Tor. Berlijn is Kerst en 
Kerst is Berlijn voor de Blankestijners. 
En hoe dat zo gekomen is weet eigen-

lijk niemand meer. Er was ooit het idee 
om tijdens de gezelligste dagen van het 
jaar verschillende Europese steden te 
bezoeken, alleen is dat nooit helemaal 
van de grond gekomen. En waarom zou 
je kilometers ver reizen als je vooral 
weer eens allemaal bij elkaar wilt zijn? 
Af en toe mag er ook iemand anders 
mee, zoals opa, of een vriendin. Helaas, 
voor komend tripje zijn alle plaatsen 
reeds vergeven. TG (foto: LW)

Kersttradities Bruisend Berlijn
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de Hongaarse socioloog Karl Mannheim. Hij stelt 
dat mensen in de periode van de pubertijd en de 
adolescentie een ‘formatieve’, vormende periode 
meemaken. Wanneer er juist dán iets van een grote 
gebeurtenis of een crisiservaring plaatsvindt (een 
oorlog, een economische crisis, de introductie van 
een nieuw medium met grote consequenties zoals 
internet) heeft dat op allerlei manieren een blijvend 
effect op de collectieve psyche van de mens in een 
bepaalde tijd; en een generatie met een bepaalde 
‘generatiesamenhang’ is geboren.   
De empiricus Pearl Dykstra: “Met het langlopende 
onderzoek door middel van surveys dat mijn col-
lega’s en ik hebben gedaan, wordt de generatiethe-
orie van Becker – die steunt op de principes van 
Mannheim – voor een groot deel ondergraven; tot 
Beckers boosheid overigens. De Tweede Wereld-
oorlog zou bijvoorbeeld effecten moeten laten zien 
in de arbeidskansen van mensen en in hun latere 
loopbaan. Maar de levenslopen van mensen die 
de oorlog in hun zogenaamde formatieve periode 
meemaakten blijken niet significant te verschillen 
van andere groepen. Zij liepen geen te verwachten 
achterstand op. Er zijn wel effecten van de studen-
tenrevoltes rond 1968 en de democratiseringsbewe-
gingen toentertijd meetbaar. Mensen zijn sindsdien 
wat assertiever, minder onderdanig, progressiever. 
Maar dit gegeven correspondeert dan weer niet met 
de leeftijdsgroepen. Met andere woorden: iedereen 
werd in die tijd een beetje minder onderdanig en 
minder conservatief! Van jong tot oud. Iedereen 
verandert een beetje mee met de ontwikkelingen 
in de tijd. En voor een individu geldt dat er allerlei 
inhaalbewegingen mogelijk zijn. Mensen zitten niet 
‘vast’ in de tijd waarin zij puber waren. Er bestaat 
niet zoiets als een ‘waterscheiding’ tussen iemand 
uit de jaren ’50 of de jaren ‘60.”

Gedeelde ervaringen  Adriaansen en 
Dykstra zien het foute gebruik steeds weer terug- 
komen bij collega’s, maar ook veel bij politicologen 
en economen. Toch zijn er volgens de twee wel 
degelijk ook manieren om het begrip van generatie 
wel op een zinvolle manier te gebruiken. Allereerst 
als ‘cohorten’ (bijvoorbeeld 1950-1955) die je kunt 
onderzoeken in relatie tot de gebeurtenissen uit die 
tijd of als een aanduiding voor de ontwikkelingen 
binnen een familie: grootouders, ouders, kinderen, 
kleinkinderen. Het gaat dan eigenlijk om het ver-
schil tussen ouderen en jongeren. Dykstra: “Het is 
een feit dat ouderen en jongeren elkaar tegenwoor-
dig maar weinig tegenkomen. Er zijn nauwelijks 
plekken meer waar dat gebeurt. Dit kan leiden tot 
onbegrip tussen de generaties. Want wanneer ie-
mand ouderen in de omgeving heeft, is er ook meer 
begrip voor ouderen en dat geldt ook andersom. 
Dat is wetenschappelijk bewezen.”
Volgens Adriaansen is de gedeelde ervaring – de 
gemeenschapssamenhang – nog wel bruikbaar, 
maar dan op een aangepaste manier. Adriaansen: 
“Het kan niet zo zijn dat je generatie bepaalt hoe 
jij in het leven staat: dat zou veel te deterministisch 
zijn. Maar je kunt wel zien dat mensen hun eigen 
generatiebegrip intersubjectief met elkaar vormen 
en dat dit ook uitwerkingen kan hebben op de 
manier waarop deze mensen handelen. Denk maar 
aan de oudere CDA’ers. Men vindt elkaar in een 
begrip van een generatie en zo kan men zich ook 
mobiliseren. Zoals het voor een jongere makkelijker 
is om met een andere jongere te praten dan met een 
ouder iemand, zo is het gemakkelijker om te praten 
over een gedeelde ervaring en daarom iets samen te 
delen. Dat is voor een historicus wel relevant.”  

BAS JACOBS: ‘GENERATIES 
BESTAAN WEL’

EUR-econoom Bas Jacobs heeft 
het vaak over de economische 
clash tussen de jongere en de 
oudere generaties. Jongeren 
moeten zich volgens hem mobi-
liseren in de raden en in de vak-
bewegingen want anders blijft 
er voor hen geen cent over. Trekt 
hij zich de kritiek op het genera-
tiebegrip aan? “Het is prima om 
in positieve zin over generaties 
te spreken, bijvoorbeeld om ver-
delingseffecten tussen genera-
ties in kaart te brengen. Bepaald 
beleid (de kosten van de AOW of 
de gezondheidszorg) zal voor 
grote intergenerationele verde-
lingseffecten zorgen tussen bij-
voorbeeld jongeren en gepensi-
oneerden. Die effecten moet je 
in kaart brengen. Natuurlijk 
speelt dan wel de politieke 
vraag hoe je met die effecten 
moet omgaan. Daar kunnen 
economen niets over zeggen 
zonder expliciet te maken dat 
het hier een politiek oordeel be-
treft. Dat laatste blijft overigens 
vaak achterwege. Economen 
moeten oppassen om in norma-
tieve zin uitspraken te doen 
over de wenselijkheid van een 
bepaalde verdeling tussen ge-
neraties. Dus ik heb wel enig be-
grip voor het verwijt dat vaak 
aan het adres van economen 
wordt gemaakt dat ze eigenlijk 
een politieke agenda hebben. 
Echter, economen zijn ook de 
hoeder van het algemeen be-
lang. De jongere en de ongebo-
ren generaties zijn politiek 
slecht of helemaal niet verte-
genwoordigd. Het is de taak van 
de economen om ook hun be-
langen in de maatschappelijke 
discussie in te brengen. Zoals 
dat ook bijvoorbeeld bij het 
milieu gebeurt.”

'Het kan niet zo zijn dat je generatie bepaalt hoe jij in 
het leven staat: dat zou veel te deterministisch zijn'
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'Studenten snappen niet 
dat er voor hun verworven-
heden gestreden is.' 
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Studenten kunnen niet meer schrijven 
LW: “Zeker 25 procent van de mensen kan, zeker qua taal, niet 
in een academie functioneren. Ik maak altijd een zwarte lijst. Die 
communiceer ik naar de faculteit en naar de studenten zelf.” 
VR: “Mijn Nederlandse schrijfvaardigheid is ronduit slecht, 
maar dat komt omdat ik in het buitenland op de middelbare 
school gezeten heb. In het Engels ben ik bijvoorbeeld erg sterk.” 

 LW: “Een heleboel van mijn tijd in het eerste jaar gaat op aan 
remedial teaching, terwijl ik eigenlijk denk: dit hadden ze al 

lang moeten weten. Dertig procent kan niet begrijpend le-
zen.”
VR: “Heeft dat niet met de slechte voorbereiding te ma-
ken? Veel studenten zijn, als ze daarop gewezen worden, 
wel in staat om bij de herkansing een goed stuk in te leve-

ren.”
LW: “Je kunt niet generaliseren. Er zijn ook mensen die ge-

weldig presteren. Ik heb laatst iemand voor het eerst een tien 
gegeven. Die wist meer van het vak dan ik. Maar heel veel stu-
denten gaan er vanuit dat het genoeg is als ze hun best gedaan 
hebben. Dan roep ik altijd: een universiteit is een meritocratische 
instelling. Het enige dat telt is wat je gepresteerd hebt.”

‘Ik kruip 
nu onder 

deze tafel’
Hoe groot is de kloof tussen student en docent? 

Professor rechtsgeschiedenis Laurens Winkel (61) 
en masterstudent filosofie Volker Ruitinga (23) 
kregen zeven stellingen voor hun kiezen. Over 

slechte hoorcolleges, krampachtige cv-building en 
Twitter. “Studenten snappen niet dat er voor hun 

verworvenheden gestreden is.”  
tekst Geert Maarse illustraties Ronald van den Heerik en Unit20
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Docenten besteden hun tijd liever 
aan onderzoek. Ze vinden studenten 
alleen maar lastig 
LW: “Als je niets overdraagt hoor je op de universiteit niet thuis. 
De universiteit heeft als aller-aller-belangrijkste taak om zichzelf te 
reproduceren. Als je dat niet doet, als je zegt: ik ga alleen voor 
mijn eigen eer en glorie, dan kun je wat mij betreft opdonderen.”
VR: “Er zijn zeker mensen die slecht college geven. Die na een 
uur zeggen: ik vind het wel mooi geweest. Maar de voorbeelden 
die ik daarvan heb, zijn over de gehele linie slecht, ook in onder-
zoek.”
LW: “Niet iedereen is didactisch even begaafd, dat is zeker. 
En van filosofen of sociologen kan ik me voorstellen dat ze 
geen zin hebben in weer zo’n eerstejaarscollege. Maar als 
dat bij mij gebeurt, mag je me met onmiddellijke ingang 
ontslaan. Bij rechten heb je, juist in het eerste jaar, een 
ontzettend belangrijke taak. Daar komen fonteinen van 
vragen uit.”

Wetenschappers zijn gemankeerde 
professionals. Als ze echt iets konden, 
hadden ze wel in het bedrijfsleven 
gezeten
VR: “Bij een vak als marketing zie je soms dat dingen gedoceerd 
worden die in de praktijk al jaren achterhaald zijn. Daar oogst je 
niet echt respect mee bij studenten. En ik zal eerlijk zeggen: het is 
niets voor mij om tussen de PhD’s op zo’n stoffige gang te gaan 
zitten. Ik moet de wereld in, met praktische problemen bezig 
zijn.”
LW: “Ik denk niet dat hier mensen zitten die wegens gebrek aan 
succes in het bedrijfsleven op de universiteit zijn blijven hangen. 
Ik heb me nooit zo tot de advocatuur aangetrokken gevoeld, 
maar ik heb nou ook niet het idee dat ik daar helemaal in zou zijn 
mislukt. De meeste collega’s van mij, inclusief ikzelf, staan altijd 
nog met één been in de rechtspraktijk.”

Studenten hebben geen idealen. Ze 
zijn alleen met zichzelf bezig 
VR: “Er zijn ontzettend veel studenten die voor stages, vrijwilli-
gerswerk of reizen naar het buitenland gaan. Maar het is lach-
wekkend hoe weinig actief de studentenpopulatie is op politiek 
gebied.”
LW: “Ik moet ze bijna naar het buitenland schoppen hoor. Ze le-
ven in een heel klein kringetje. Dat was in mijn tijd echt totaal 
anders.”
VR: Er zijn genoeg veranderingen waar je tegen zou moeten pro-
testeren als student, kijk naar de hervormingen van het kabinet. 
Maar er is een distinct lack of engagement. Helemaal in Rotter-
dam.”
LW: “Ze snappen niet dat er ooit voor hun verworvenheden is ge-
streden.”
VR: “Het is niet dat ze het niet snappen. Ze houden zich met an-
dere dingen bezig.”
LW: “Ik heb aan de universiteit gezeten toen het nog een betrekke-
lijk klein geheel was, en nogal elitair. Aan het eind van de jaren 
zestig kwam de beweging op van ‘het hoger onderwijs voor velen’. 
Nu hebben we dat, maar nu is het weer heel erg gebureaucrati-
seerd. Ik zei laatst tegen de rector: ik had toentertijd als student in 
het faculteitsbestuur meer te vertellen dan nu als hoogleraar.”

VR: “Veel studenten hebben de tijd ook niet meer om de barrica-
den op te gaan. Ze zijn vooral met die ene baan bezig. De lat ligt 
hoog hoor.”
LW: “Vroeger kon je twaalf jaar studeren en duurde 
een universitaire studie nog vijf jaar. Vier jaar is 
echt veel te kort, zeker gezien de staat van het 
middelbaar onderwijs. Ik zie nu toch regelma-
tig mensen van wie ik denk: die moest eigen-
lijk nog een heel klein beetje in de magnetron 
om nog wat gaarder te worden.” >>
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INHOUD 

Docenten geven ouderwets on-
derwijs. Ze staan het liefst met 
een krijtje voor het schoolbord te 
oreren

LW: “Er is aan deze universiteit veel kritiek op hoorcol-
leges. Terwijl ik daar destijds het meeste van geleerd 

heb. Bij mij wil het ook weleens niet lukken, heus 
waar. Maar over het algemeen is het een heel 

waardevolle vorm van onderwijs, omdat je ie-
mand ziet worstelen met de vragen uit het 
vakgebied.”

VR: “Maar wordt er van docenten verwacht 
dat ze een moderniseringsslag maken dan? Onze decaan, 
Wiep van Bunge, zegt altijd dat Powerpoint de rollator is 
van de slechte spreker.”
LW: “Het gebruik van Powerpoint leidt tot een vorm van 
debilisering. Ik gebruik het vaak, maar ik noem het altijd 
de rechtshistorische leesplank. De stof is toch net iets te in-
gewikkeld en te gelaagd om in een paar punten te kunnen 
vatten. Toen ik jong was had je aan een krijtje genoeg. Het 
ging via je oren, nu via je ogen. Dat is een belangrijke ver-
andering, waar ik niet gelijk een antwoord op heb.”

Studenten willen teveel naast 
hun studie doen
LW: “Ik vind dat studenten een beetje een overspannen ge-
dachte hebben over al die nevenactiviteiten. Multi tasking 
heet dat volgens mij. Daar ben ik een erg groot tegenstan-
der van, zal ik je vertellen. Het gaat ten koste van de werke-
lijke concentratie.”
VR: “Om te concurreren met de jongens van economie en 
bedrijfskunde moet ik een bestuur gedaan hebben, moet ik 
in de Universiteitsraad gezeten hebben. Maar ik weet niet 
of dat iets van deze tijd is, misschien hoort het wel bij jong 

zijn en student zijn.”
LW: “Het is iets van deze tijd. Er is te veel afleiding. Ik had 
vroeger niet eens televisie; ik heb pas een tv genomen toen 
ik gepromoveerd was. En alsnog staat dat ding vrijwel 
nooit aan.”
VR: “Maar het gaat niet alleen om afleiding. Een bijbaan is 
gewoon nodig.”
LW: “De voltijdstudent bestaat niet meer, dat komt door 
het karige beurzenstelsel. Ik had vorig jaar misschien één 
student die zei: ik hoef niet te werken, ik kan me volledig op 
mijn studie storten. Ik wil het verleden niet idealiseren, 
maar voor de jaren tachtig had je meer goede studenten en 
het geheim daarvan was dat ze werkelijk voltijds waren.”

Docenten zijn fossielen op het ge-
bied van sociale media als Twitter 
en Facebook
LW: “Ik kruip nu onder deze tafel.”
VR: “Ik ben Facebook-vrienden met een aantal van mijn 
professoren.”
LW: “Linkedin, daar doe ik wel aan. Maar veel verder ga ik 
niet. Het sociale contact gaat tegenwoordig heel anders dan 
vroeger. Je merkt het in de trein: mensen hebben dopjes in 
hun oren en wenden hun ogen af. En iedereen is aan de tele-
foon. Om mensen werkelijk te ontmoeten is de openbare 
ruimte totaal ongeschikt geworden.” 
VR: “Facebook is ontzettend handig voor mijn buitenland-
netwerk. Twitter gebruik ik niet.”
LW: “Het leidt alleen maar tot een enorme onbeleefdheid. 
Wat je aan mailverkeer voorbij ziet komen, het is afgrijselijk. 
Ze hoeven me niet allemaal professor te noemen, maar ‘hoi’ 
en ‘ha’ gaat mij ook te ver. En over dat buitenlandnetwerk: 
die mensen zie ik gewoon als ik daar ben. En verder schrijf 
ik. Daar heb ik die moderne techniek voor nodig.” 

16 december 2010 | 12

Laurens Winkel is hoog-
leraar rechtsgeschiedenis 
aan de Erasmus School of 
Law en is al meer dan 34 
jaar werkzaam als we-
tenschapper. 

Volker Ruitinga is mas-
terstudent filosofie. Hij 
studeerde bovendien 
twee jaar Business 
Administration, was lid 
van de Universiteitsraad 
en voorzitter van facul-
teitsvereniging ERA.

LW:
leges. Terwijl ik daar destijds het meeste van geleerd 

heb. Bij mij wil het ook weleens niet lukken, heus 
waar. Maar over het algemeen is het een heel 

waardevolle vorm van onderwijs, omdat je ie

dat ze een moderniseringsslag maken dan? Onze decaan, 
Wiep van Bunge, zegt altijd dat 

INHOUD

Docenten geven ouderwets on
derwijs. Ze staan het liefst met 
een krijtje voor het schoolbord te 
oreren

Grote kans dat vierdejaars rechtenstu-
dent Esma Serin (23) op 25 december 
haar studieboeken openslaat. In plaats 
van na te genieten van de cadeautjes 
die zij op kerstavond kreeg, of het nut-
tigen van een uitgebreid kerstontbijt 
met familie, wil ze zich voorbereiden op 
de tentamens die twee weken na de 
kerstvakantie voor de deur staan. Voor 

Esma zijn deze feestdagen net als alle 
andere dagen: niets speciaals. Ook haar 
ouders, zusje en broertje gaan gewoon 
aan het werk of aan de studie. Als Turk-
se moslima hecht Esma geen enkele 
waarde aan het fenomeen kerst. Bij 
haar thuis in Den Haag staat dus geen 
kerstboom en ‘familieverplichtingen’ 
zijn haar vreemd op 25 en 26 december. 
Dit geldt echter niet voor alle Turken, 
zegt zij. “Ik ken gezinnen die wel een 
kerstboom hebben, puur voor de gezel-
ligheid. Om diezelfde reden zijn zelfs in 
Turkije straten en winkelcentra versierd 
met kerstbomen en –versieringen.” 
Wel belangrijk voor de rechtenstudent 
zijn het Suikerfeest, dat aangeeft dat 

de Ramadan ten einde is, en het 
Offerfeest, ter herinnering aan de pro-
feet Ibrahim die werd gevraagd zijn 
zoon te offeren aan Allah. Op deze da-
gen gaan de mannen ’s ochtends eerst 
in gebed, waarna er uitgebreid, en met 
de hele familie, ontbeten wordt, dus 
met oma’s, opa’s, tantes, ooms, neefjes 
en nichtjes. De rest van de dag bezoekt 
Esma familie en vrienden die niet aan-
wezig waren bij het ontbijt. “Meestal 
ga je op bezoek bij mensen die wat ou-
der zijn dan jij. Hiermee toon je respect 
voor hen. Aan het eind van zo’n dag zit 
je goed vol, want bij iedereen krijg je 
volop eten en lekkere hapjes.” 
LJ (foto: RvdH)

Kersttradities Lekker Studeren
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Studentenpak-
ketten: -30 rijlessen 

incl. Praktijk exa-
men €880,-  - 40 rijlessen incl. Praktijk 

examen+TTT+GRATIS theorie online €1285,-
(Gespreide betaling is ook mogelijk)

Tel: 010 - 437 25 77 
info@derijscholenconcurrent.nl

www.RijscholenConcurrent.nl

Goed betaalde 

studentenbaan? 
Direct aan de slag? 

Bel Palm Professionals! 
010-2188085

VERKEERSSCHOOL AVANTI
Hoog slagingspercentage bij het eerste 

examen (55 - 60%). 

Diverse rijopleidingen. Examendatum direct 

bekend. Stadhoudersweg 6e. 

Telefoon (010) 4673820 / 4679448, 

e-mail: info@avantirijschool.nl,

www.avantirijschool.nl

EuroCollege Hogeschool (ECHS) 
particuliere school voor versnelde en 
begeleide MBO & HBO opleidingen in 
centrum van Rotterdam

zoekt  stevig talent
 
voor verschillende functies: 

Bij voorkeur ouderejaars studenten met pit 
en ambitie.
Wij hechten veel belang aan inhoud, 
representatie en betrouwbaarheid. 
Zie www.eurocollege.nl voor impressies.

Informatie : w.ruijgrok@eurocollege.nl
Sollicitaties : w.ruijgrok@eurocollege.nl
t.a.v. Mw W.J.M. Ruijgrok.

� steunlessen
� studiebegeleiding
� projectbegeleiding      

� secretarieel en 
� receptie-werk 

IN MEMORIAM

Pauline Brabers 
7 januari 1962 – 3 december 2010 

In 2006 openbaarden zich bij Pauline verschijnselen van een 
ernstige ziekte die in eerste instantie nog beheersbaar leek, 
maar uiteindelijk ondanks haar optimisme, vitaliteit en sterke 
wil om te leven, helaas niet kon worden overwonnen.

Pauline trad 1 november 1980 in dienst van de UB, 
afdeling secretariaat. Vervolgens was zij werkzaam op de 
afdeling acquisitie en sedert 1 oktober 2000 op de afdeling 
documentlevering. 

Ondanks haar ziekte is Pauline nog tot in mei dit jaar werkzaam 
geweest in haar functie van administratief medewerkster. 
Wij hebben Pauline leren kennen als een spontane en 
consciëntieuze collega waar je op kon bouwen en dat 30 jaar 
lang! Wij zullen zowel haar spontaniteit als inzet zeer missen. 

Onze gedachten en gevoelens van medeleven gaan nu vooral uit 
naar haar echtgenoot Ronald, hun twee zoons Nico en Marco 
en verdere familie. Wij wensen hen allen sterkte toe met het 
verwerken van dit verlies. 

Gerard Mazee
Hoofd documentlevering Universiteitsbibliotheek

23 november is mijn goud-witte ring 

met drie briljanten tussen 12.30 en 

13.30 uur zoekgeraakt in het damestoi-

let bij ingang A (Aula), begane grond. 

Vanwege de grote emotionele waarde 

graag de ring, evt. anoniem, terugbren-

gen bij de portiersloge hoofdingang, 

EUR, Woudestein.
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I
neengedoken zit hij op zijn stoel in een hoek 
van de mensa. Eenzaam, aan het uiteinde van 
een lange tafel. Verscholen voor de boze we-
reld, verdiept in sommen en formules. Dit 
moet wel een eerstejaars zijn. Als ik hem aan-

spreek, kijkt hij verdwaasd op. Of hij wat te zeggen 

heeft over ouderejaars, is de vraag. Verdwazing 
maakt plaats voor glazigheid. Nee, hij wil niks zeg-
gen. Hij gaat liever verder met zijn sommetjes, ei-
genlijk. Ik verontschuldig mij voor de onderbreking 
en dwaal verder door de eterij. Als alle eerstejaars 
zo zijn…

Even later is het wel raak. Twee jongedames: Do-
renda Slof (19) en Claire Wiltink (18), studeren al-
lebei econometrie aan de Erasmus School of Econo-
mics. Van verlegenheid is bij deze eerstejaars geen 
sprake, integendeel. Last van een generatiekloof 
ten opzichte van ouderejaars hebben ze niet. Ze zijn 
alweer drie maanden op de universiteit. Toen ze in 
september voor het eerst kwamen kijken was de 
omschakeling groot. Zoveel tekst, zoveel sommen. 
En dat in combinatie met meer vrijheid. Inmiddels 
pikken ze van de ouderejaars op welke colleges ze 
wel of niet moeten volgen. 
Ouderejaars studenten zien ze geregeld, er zitten 

Het is nogal een verschil of je net komt kijken of al zes jaar op de 
universiteit rondloopt. EM onderzoekt of er tussen eerstejaars en 
ouderejaarsstudenten misschien ook een generatiekloof bestaat…  
tekst René van Leeuwen fotografie Ronald van den Heerik

Eerstejaars vs zesdejaars
Dorenda Slof (l) en Claire Wiltink
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studenten in hun jaar die een schakeljaar doen. De 
schakelaars hebben vaak al een bachelor economie 
of bedrijfskunde op zak en schakelen naar econo-
metrie. “Die zijn wat ouder en erg gemotiveerd. Ik 
weet alleen niet of dat aan deze studie ligt of dat 
alle ouderejaars zo gemotiveerd zijn.” Op hun ver-
enigingen komen ze vaker in contact met oudere-
jaars. Dorenda bij Laurentius, Claire bij Skadi. 
Claire heeft eerst 25 kilometer moeten roeien op de 
Rotte voor ze erbij hoorde en een das van Skadi 
mocht dragen. “Zonder die das ben je toch een 
beetje een loser. Ik ken ook niemand bij de vereni-
ging die er geen heeft.” 
Daarvóór keek ze toch wel tegen de oudere leden 
op. Ze kennen elkaar al langer en vormen een hech-
te groep. Na haar roeiprestatie is veel van het ont-
zag verdwenen; ze hoort nu ook gewoon bij de ver-
eniging. “Uiteindelijk zijn ouderejaars ook maar 
gewoon mensen”, vult Dorenda haar aan. “Trou-
wens, wat stelt die 25 kilometer nou eigenlijk voor. 
Even bikkelen, kom op zeg”. 

Thuiswonen  Een belangrijk kenmerk 
waar eerstejaars herkend aan kunnen worden, is 
volgens Ilona Kingma de tas die ze dragen. "Veel 
eerstejaars zouden hun Eastpak-rugzak beter aan 
de vlaggenstok kunnen laten hangen." Ilona is 
inmiddels vijfdejaarsstudent geschiedenis. De 
overlast door blije eerstejaars is in haar ogen voor-

namelijk het grootst in de eerste paar weken van 
het collegejaar. Hele kuddes eerstejaars blokkeren 
de draaideuren en staan in de weg bij de koffieau-
tomaat, om van de uitpuilende trams nog maar te 
zwijgen. Na een aantal weken is de ergste drukte 
meestal wel over. Een groot deel van de eerstejaars 
is dan alweer afgehaakt of heeft besloten niet alle 
colleges te volgen. Ilona wil de eerstejaars met alle 
genoegen de tip meegeven om altijd net zo serieus 
te blijven studeren als in de eerste paar weken. An-
ders ben je na vijf jaar nog steeds met je bachelor 
bezig, stelt ze lachend.
De grootste kloof tussen eerstejaars en ouderejaars 

zit volgens Ilona in de wijze waarop de verschillen-
de groepen studenten wonen. Veel eerstejaars, zeker 
in Rotterdam, komen van buiten de stad uit een of 
ander dorp en wonen nog bij paps en mams. Daar-
door kunnen ze vaak niet op donderdag tot slui-
tingstijd in een kansloze kroeg hangen, om vervol-
gens na maximaal vijf minuten strompelen het stu-
dentenbed in te rollen. In de weekenden reizen de 
talloze eerstejaars met hun vuile was zo snel moge-
lijk terug naar hun ouders, waardoor ze het hele 
studentikoze uitgaansweekend missen. Behalve het 
logistieke ongemak hiervan is thuiswonen volgens 
Ilona simpelweg niet goed voor de omgang of het 
gedrag. “Ouderejaarsstudenten die al wat langer 
zelfstandig wonen zijn onafhankelijker, maken zich 
minder zorgen en maken meestal meer plezier.”

Niet meer in de groei  Wat later tref 
ik Robin Wingbermühle (18). Zij wil best het een 
en ander van ouderejaars aannemen. Uiteindelijk 
weten ze misschien wel wat beter hun weg te vin-
den op de universiteit en in het studentenleven. Met 
de leeftijd neemt immers ook de levenservaring toe. 
Maar ouderejaars moeten haar niet gaan vertellen 
wat ze moet doen of hoe ze zich dient te gedragen. 
Deze pittige aspirant-psychologe is dan ook geen 
doorsnee eerstejaars: dankzij haar topsportstatus 
mag ze af en toe werkgroepen en colleges laten 
schieten. En atletiek, de tak van sport waar Robin 

zich mee bezighoudt, is een tamelijk individualis-
tische bezigheid. Zodoende heeft Robin sowieso 
niet zoveel op met rangordes of hiërarchieën, met 
als logisch gevolg dat een studentenvereniging niks 
voor haar is. Robin is niet het type dat vuilnis van 
ouderejaars buiten gaat zetten.
De werkgroepen waarin ze meedraait, bestaan uit 
studenten van alle leeftijden. Met haar achttien 
jaar is Robin misschien wel een van de jongste, 
maar leeftijd zegt haar niks. Er zitten zelfs mensen 
van middelbare leeftijd; getrouwd en met kinderen 
en al. Die zijn net zo goed eerstejaars, is haar rede-
natie.

 Op de middelbare school was er volgens haar mis-
schien meer sprake van een generatiekloof. “Toen 
groeide iedereen nog. Als brugklasser kijk je dan 
niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk op tegen 
de bovenbouwers. Dat is op de universiteit veel 
minder. Natuurlijk maakt leeftijd een verschil. 
Maar uiteindelijk zijn alle studenten in meer of 
mindere mate volwassen. Ze zijn in ieder geval niet 
meer in de groei.”

Naïef  Ik besluit mijn rondgang met een 
gesprekje met Laura Diepeveen (23). Laura is in-
middels alweer zesdejaars; ze studeert de master 
Supply chain management. Haar studievertraging 
is wel te verklaren, vindt ze. Ze wijst op haar be-
stuursjaren bij stagebemiddellaar Integrand en een 
bestuursjaar bij studievereniging STAR. Ze houdt 
er een andere visie op na als Ilona. Volgens Laura 
zijn eerstejaars vooral naïef. Met een soort onzinnig 
enthousiasme ziet ze de eerstejaars zich in het stu-
dentenleven storten. “Zelf had ik in mijn eerste jaar 
bijvoorbeeld geen flauw idee wat er nou eigenlijk 
belangrijk is. Dat een bestuursjaar je verder kan 
helpen in je carrière, is iets waar ik nog helemaal 
niet over nadacht.” 
Als er eerstejaars zijn die iets willen organiseren, 
bijvoorbeeld in een commissie van de STAR, ont-
breekt het ze niet zelden aan realiteitszin. “Het idee 
dat je verantwoordelijk bent voor de gang van za-

ken van een activiteitenweek die je zelf organiseert, 
ontbreekt. Eerstejaars willen zelf net zo veel lol ma-
ken tijdens het evenement als de normale deelne-
mers. Dat kan eigenlijk niet”. 
De kloof die Laura ziet tussen eerstejaars en oude-
rejaars heeft volgens haar te maken met de mate 
van serieusheid. Ouderejaars zijn gerichter aanwe-
zig op de universiteit. Ze zitten niet meer aan te 
klooien in de UB, of hangen niet doelloos rond met 
de zoveelste kop koffie in hun hand.  

Laura Diepeveen Ilona Kingma Robin Wingbermühle
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H
ij kwam tegen het vallen van de avond aan bij het ho-
tel. Zijn sokken en schoenen waren nat, de wegen 
waren bedekt met sneeuw. De receptionist hoefde 
niet naar zijn naam te vragen. Rogier van Zeeuwen 
kwam al drie decennia naar Gasthof Kohlern om hier 

in eenzaamheid kerstmis te vieren. Het lag hoog in de bergen, met 
een kerkje ernaast waar de dorpsbewoners op eerste kerstdag sa-
menkwamen. Boeren in hun mooiste kleding, dochters op hakken 
in de sneeuw.
 Rogier van Zeeuwen had het Gasthof zien veranderen van 
een familiebedrijf in een hotel dat voor het grootste gedeelte ge-
rund werd door goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa. Het 
was nog altijd eigendom van de familie Schrott, maar daar was 
weinig meer van te merken, behalve dat er op de beste parkeer-
plaats een gele sportauto stond. Ook kwam de kleinzoon die het 
hotel had overgenomen hem tijdens het eerste diner een hand ge-
ven. Elk jaar hetzelfde korte gesprek.
 ‘Goedenavond, meneer Van Zeeuwen. Wij zijn zeer dank-
baar dat u ons deze kerst weer bezoekt. Ik wens u mede namens 
het personeel een prettig verblijf.’
 ‘Dank u.’
 Rogier van Zeeuwen herinnerde zich de tijd dat hij de klein-
zoon met je had aangesproken. Een jongetje dat verzot was op 
raceauto’s. Hij had hem ooit een modelauto gegeven, een zilver-
kleurige Mercedes-Benz 190 SL uit 1955.
 Iedereen was u geworden. Er waren geen mensen meer in 
zijn leven die hij tutoyeerde.

 Op zijn kamer stonden zijn bergschoenen. Hij had ze jaren 
geleden laten bezorgen door het kamermeisje. Anna, heette ze. 
Meer wist hij niet van haar, meer liet ze niet toe. Het waren lompe, 
grote schoenen, maar je voeten bleven droog en je gleed niet uit op 
de ijzige wegen rondom het Gasthof. Vijf dagen per jaar droeg Ro-
gier van Zeeuwen ze. De rest van het jaar liep hij op Santoni’s. Hij 
was een man die in onroerend goed had gezeten. Ooit begonnen 
met een loods op een industrieterrein, maar al snel kwamen er be-
drijfspanden en huizen bij. Hij had het bijna allemaal verkocht. 
De bv bestond nog, er was een extern bureau dat de huren inde.
 Hij maakte een korte wandeling door de sneeuw. In de verte 
blafte een hond, nog verder weg gaf een andere hond antwoord. 
Rogier van Zeeuwen keek naar de witte weilanden en de bevroren 
tuinen van de boerderijen. Hij was nog nooit in de zomer in Koh-
lern geweest. Het was prachtig, was hem vroeger vaak verteld. 
Blonde paarden, grazende koeien. Zilveren druppels die in de late 
middag in de lucht hingen als het gras werd beregend.
 Drie uur later zat hij aan het diner. Niet alle tafeltjes waren 
bezet. Het was de avond voor kerstavond. Morgen zou het hele ho-
tel vol zitten. De meeste gasten waren oudere echtparen, maar er 
waren ook jonge gezinnen bij. Vaders die hun best deden om hun 
geduld niet te verliezen. Iedereen keek.
 Iedereen keek ook naar hem. Het eerste jaar hadden ze een 
zelfverzekerde jongeman gezien, knap en groot, het donkerblonde 
haar naar achteren gekamd. Raadselachtig, ook. Ongrijpbaar. 
Wie brengt de kerstdagen alleen door in een hotel in de bergen? Ze 
zagen tien jaar dezelfde man. De kelners, de hotelgasten, de fami-

Gasthof Kohlern
Een kerstverhaal door Ernest van der Kwast

illustratie Enio Ramalho
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lies die kwamen dineren met kerst. Ze zagen een onberispelijk ge-
klede man, het haar glimmend in het kaarslicht. Daarna verliet de 
jeugdigheid hem langzaam; het verdween eerst uit zijn tred, daar-
na uit zijn wangen en ten slotte uit zijn ogen. Toen zagen ze ook 
iets anders. Eenzaamheid. En nu zagen ze niets anders meer. Een 
man alleen met kerst.
 Hij bestelde Franz Haas, Manna 2007. Manna, het was de 
koosnaam van de vrouw van de wijnmaker. De sommelier had het 
hem bijna fluisterend verteld. De verschillende druivensoorten 
was hij meteen weer vergeten, details interesseerden hem niet. Het 
was een voortreffelijke witte wijn. Maar vroeger had hij er meer 
van genoten. Hij dacht aan een avond in La Procope in Parijs. 
Grote spiegels, kroonluchters, pratende mensen. Levendigheid, 
beeldschone vrouwen. Terwijl hij champagne dronk, keek hij naar 
hun lange benen. Hij ging naar zijn hotel met een vrouw die tien 
jaar jonger was dan hijzelf. Rogier van Zeeuwen herinnerde zich 
haar naam niet meer, wel haar huid die verbijsterend glad was en 
een gloed leek af te geven.
 Zelfde ongelooflijke nachten had hij meegemaakt in Stock-
holm, Bologna, Kiev, Panama City. Twee huwelijken had hij ach-
ter de rug, maar dat was niet aan hem af te zien. Hij was zonder 
kleerscheuren uit zijn verleden gekomen.
 Na het diner dronk Rogier van Zeeuwen een cognac bij de 
haard. Daarna begaf hij zich naar zijn kamer. Vanachter een van 
de muren kwam geluid. De stem van een man, opeens een gil. 
Daarna gelach. Hij liep naar het raam en opende de vensters. De 
koude nacht stroomde zijn kamer binnen, sterren blonken zacht 

aan de hemel. Er was iets fout gegaan in zijn leven, en hij kon het 
niet meer omkeren. Het had niet met de korte dagen te maken, het 
was niet de winter. Zijn gedachten waren al langer donker en on-
tembaar, onkruid dat steeds terugkomt. Hij wist het: hij zag er 
oud uit, hoewel hij het niet was. Althans, nog niet stokoud. Mis-
schien was de weemoedige man eindelijk naar buiten gekomen. 
De opa die altijd al in hem had gezeten, en hem op jonge leeftijd 
anders naar de dingen liet kijken. Met meer afstand. ‘Vergeet niet 
te lachen,’ zei zijn moeder vaak tegen hem. En dan kneep ze hem 
in zijn zij.
 Hij was de eerste aan het ontbijt. Het uitzicht was magni-
fiek, de bergen zoals Caspar David Friedrich ze had geschilderd. 
Bijna kitsch. Zijn espresso werd op tafel gezet door een vrouw met 
geverfde haren. Haar gezicht zag er heel jong uit. Hij keek, hij 
draaide zijn hoofd terwijl ze terugliep naar de bar. Het was tever-
geefs. Eden, waar hij geen toegang meer tot had.
 Buiten dwarrelden kleine vlokken door de lucht. Hij wilde 
zijn tong uitsteken, maar voelde zich bekeken. Het was stil, hij 
wist zeker dat er niemand was die hem kon zien. Toch voelde hij 
bij elke stap de aandrang om achter zich te kijken, alsof iets hem 
volgde. Een dier, een vos of een ree. Hij was niet bang, hij was 
nooit bang geweest. Hij kende de omgeving, hij wist welke boer-
derij er na de bocht kwam, waar de honden hem begroetten met 
geblaf. Soms zag hij een gezicht achter een raam. Oude vrouwen 
die aan het koken waren. Ze waren altijd in de weer. Met een be-
zem of een strijkijzer. ’s Zomers stonden ze met gebogen rug in de 
tuin, in de herfst bonden ze bundels sprokkelhout bijeen met >>

KERSTSPECIAL



16 december 2010 | 18

lange takken. Ze gingen om half negen naar bed en begonnen de 
dag voor zonsopkomst. Onsterfelijke vrouwen.
 Toen de wind opstak, keerde Rogier van Zeeuwen om en 
liep hij terug naar het Gasthof. De lunch sloeg hij over, ’s avonds 
werd er een zesgangenmenu geserveerd. Hij las op zijn kamer een 
roman, maar stopte daar al na een pagina mee. Hij was nooit een 
lezer geweest, de boeken waren een act voor zijn omgeving. Hij 
hoopte met een boek iets van de raadselachtigheid op te roepen die 
hem vroeger had omringd. Boelgakov maakte een mens interes-
santer. Maar hij vergat hem meestal mee te nemen.
 Het was stil in zijn kamer. Er was een sauna en buiten een 
whirlpool. De Duitse gasten gingen naakt, Italianen hielden hun 
zwembroek of bikini aan. Het had iets komisch, twee kampen zon-
der compromis. Hij viel halverwege een herinnering in slaap; een 
gouden maïsveld in Emilia-Romagna, blote voeten en in de verte, 
op een heuvel, het landhuis dat ooit toebehoorde aan een prins uit 
het Pignatelli-geslacht.

 Tijdens het diner keek hij naar een moeder en een dochter 
die aan het tafeltje naast hem zaten. Hij zag een kloof, maar ze de-
den beiden hun best om er een gezellige avond van te maken. Hun 
gespreksstof reikte tot het tweede tussengerecht, wilde eend met 
rode bietjes. Daarna kwam er een mobiele telefoon op tafel. Het 
scherm lichtte soms op, maar de dochter nam niet op. De moeder 
becommentarieerde andere gasten.
 Rogier van Zeeuwen had zijn beide dochters al meer dan 
vijftien jaar niet gezien. Jolien, de oudste, had hem voor klootzak 
uitgemaakt in een restaurant in Dordrecht. Enkele dagen later had 
hij een brief gekregen van zijn andere dochter. Ze wilde hem ook 
nooit meer spreken.
 Hij had zijn eerste vrouw verlaten voor een kunstenares. Al-
thans, zo stelde hij haar voor aan zijn vrienden. In werkelijkheid 
was ze net twee jaar van de kunstacademie en werkloos. Maar ze 
had lange, blonde krullen en een breed voorhoofd. Een klassieke 
schoonheid met Tataarse ogen. Het was een fout geweest om met 
haar te trouwen, zo snel, zo onbezonnen. Hij kocht een open auto 
waarmee ze naar Frankrijk reden. Het was alsof ze hem bevrijdde. 
Haar lichaam in de namiddag, een fles Veuve Clicquot op het hou-
ten nachtkastje. Draaierige dagen. Hij dacht niet aan de ravage. 
Zijn eerste vrouw met twee jonge kinderen, acht maanden en nog 
geen drie jaar.
 Het huwelijk met de kunstenares duurde niet lang. Het was 
een episode, zoals er nog talloze zouden volgen. Maar dan zonder 
huwelijk. Rogier van Zeeuwen kocht en verkocht bedrijfspanden. 
Hij vloog lange afstanden, was weinig thuis. Toegegeven, hij ver-

gat soms te lachen, maar dat waren kortstondige momenten in een 
zee van tijd.
 ‘Verlang je nooit naar rust?’ had zijn eerste vrouw gevraagd. 
Ze lunchten in een brasserie, bespraken zaken zonder een advocaat 
erbij. Dat kon weer. Jolien ging studeren. Hij keek naar zijn ex-
vrouw. Schoonheid was een schip dat van haar weg voer. Maar ze 
had de storm doorstaan. ‘Wil je geen rust?’ vroeg ze hem weer.
 Misschien was dat het verschil tussen mannen en vrouwen, 
dat mannen niet accepteren dat ze maar één keer leven.
 Alleen met kerst trok hij zich terug. Het was de drukte in de 
winkelstraten, de sfeer die in de lucht hing. Troost en genegenheid. 
Samenzijn. Hij kon er niet tegen. Het was de afstand. De kelners 
van Gasthof Kohlern waren de enigen die hem een gelukkige kerst 
wensten. Een mededeling zonder glimlach, Oost-Europese harte-
lijkheid. Hij gaf ze een rijkelijke fooi.
 De volgende ochtend werd hij gewekt door de klokken van 
de kerk. Dorpsbewoners verzamelden zich voor de ingang. De he-

mel was blauw, kinderen maakten een sneeuwpop. Even later 
klonk er vanuit de kerk gezang. Herbei, o ihr Gläubigen, fröhlich 
triumphiernd, o kommet, o kommet nach Bethlehem! Rogier van 
Zeeuwen liep toen al over de ijzige slingerweg die door een gedeel-
te van het bos liep. Daarna kwamen de boerderijen. Er was nie-
mand, alleen de honden lieten zich horen. Hij liep verder, de weg 
ging omhoog. De sneeuw werd dieper. Weer had hij het gevoel dat 
hij bekeken werd. Een blik zo zwaar dat hij even wankelde. Het 
was alsof alle ogen uit zijn leven op hem rustten. De mooie, flonke-
rende ogen op feestjes, de pretoogjes, de wazige irissen van aange-
schoten vrouwen, de tranen en de woede, de groene ogen van het 
Deense meisje aan zee. Ze zagen hem weglopen.
 Hij wist dat hij gevonden zou worden, hij zou gemist wor-
den bij het diner. Ze zouden zijn spoor in de sneeuw vinden. De 
voetstappen van zijn stevige schoenen die ervoor zorgden dat hij 
niet uitgleed. Het zou de laatste keer zijn dat hij Gasthof Kohlern 
had bezocht.
 De herinnering kwam bij hem terug toen hij was gaan zit-
ten. Zijn broek werd nat, hij voelde hoe zijn benen en billen steeds 
kouder werden. De zon was al aan het ondergaan. Nergens zijn 
winterdagen zo kort als in de bergen. Maar Rogier van Zeeuwen 
dacht aan de lange dagen van de zomer. De zomer van zijn eerste 
huwelijksreis, de zon boven een maïsveld. In de verte het huis op 
de heuvel. Hij ziet hen zitten, een man en een vrouw, hun handen 
in elkaar verstrengeld.
 De temperatuur daalde, de bergtoppen verdwenen, hij pro-
beerde ook nu niet bang te zijn. 

Hij was nooit een lezer geweest, de boeken waren 
een act voor zijn omgeving
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“
Shit, hoe heet zo’n ding ook alweer?” Hubert de Nie, be-
stuurslid van de Economische Faculteitsvereniging Rot-
terdam (EFR), wijst naar een oude zwart-witfoto waarop 
een groepje studenten met een stel splinternieuwe draai-
schijftelefoons in de weer lijkt te zijn [01]. “Ah ja, een 

draaischijftelefoon. Volgens mij is het de Almanakcommissie op de 
foto. Ik zou je alleen niet precies kunnen vertellen hoe oud deze fo-
to’s zijn.” 
De Nie moest er wat moeite voor doen om de foto’s uit de archieven 

op te duiken, maar de beloning is er naar: talloze prenten waar de 
nostalgie vanaf druipt. De veranderingen die de EFR in de loop der 
tijd heeft ondergaan spreken boekdelen: of het nu het modebeeld 
betreft, de kapsels van de bestuursleden of de communicatiemidde-
len waarmee gewerkt wordt. En dat geldt zo’n beetje voor alle stu-
dentenverenigingen in Rotterdam. Dat kunnen heel basale dingen 
zijn, zoals de verandering van namen van verenigingen of logo’s die 
keer op keer gerestyled zijn [02]. Maar ook is er regelmatig ver-
huisd, gefuseerd of opgesplitst. 
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De universiteit mag dan bijna een eeuw oud zijn, de eerste Rotterdamse studenten-
gezelligheidvereniging – RSC – bestaat eveneens een kleine honderd jaar. EM maakte 
een rondje langs de oude schoenendozen met foto’s van de clubs, en kreeg een abso-
luut incompleet, fragmentarisch – bijna caleidoscopische – blik op de geschiedenis 
van het Maasstedelijk verenigingsleven.                                                          tekst Thomas de Leeuw

Rotterdamse 
studentenverenigingen 
door de eeuw heen

>>

[01]

[02]
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Vrouwen mogen ook lid worden  De 
geschiedenis van de Rotterdamse studentenverenigingen begint 
in 1913; even nadat de Nederlandse Handels Hogeschool het 
levenslicht ziet, wordt het Rotterdamsch Studenten Corps (RSC) 
opgericht. Niet veel later volgen in 1914 RSV Sanctus Laurentius, 
in 1915 de Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging 
(RVSV), en zes jaar later het Rotterdamsch Studenten Gezelschap 
(RSG). Toen het met de gezelligheid wel snor zat, werd 
halverwege de jaren twintig ook de eerste studie vereniging – de 
Vereniging voor Studentenbelangen – opgericht; in 1964 werd 
deze omgedoopt tot de huidige EFR. 
Maar met de continue uitbreiding van het onderwijsaanbod in 
Rotterdam, wordt een grotere behoefte aan meer verschillende 
verenigingen gecreëerd. Ook de maatschappelijke ontwikkelingen 
hebben grote gevolgen voor de verschillende verenigingen van 
Rotterdam. Zo zijn in de jaren ’20 veel studentenverenigingen lou-
ter herenclubs; in de loop der tijd worden het, een enkele uitzonde-
ring daargelaten, gemengde verenigingen. 
Lex van Cleef, oud-lid van het Rotterdamsch Studenten Gezel-
schap (RSG) [03], was betrokken bij de integratie van vrouwen 
in de vereniging. “Aanvankelijk mochten vrouwen alleen in de so-
ciëteit komen bij feesten en dergelijke. Maar de discussie over het 
openen van de vereniging voor vrouwen leefde altijd volop.” Pas 
in 1969 leidde die discussie ertoe dat enkele leden, waaronder Van 
Cleef, voorstelden om de statuten te wijzigen, waardoor ook stu-
denten van het vrouwelijk geslacht voortaan lid konden worden 
van het RSG. “De statuten werden met grote meerderheid aange-
nomen, slechts één persoon zegde zijn lidmaatschap op”, weet 
Van Cleef nog. “De sfeer binnen het RSG veranderde door de in-
tegratie van vrouwen meteen, op een positieve manier.” Zijn beste 
herinnering bewaart hij dan ook aan zijn werkzaamheden voor de 
kennismakingscommissie in 1970. “Het eerste jaar dat vrouwen 
lid mochten worden. Ik heb nooit zoveel gelachen.”

Bourgondisch en gemoedelijk  Op naar 
Laurentius. Oswin Struik werd in 1977 lid van de club. Voor 
hem was het organiseren van de eerste Tour de Huesca – een 
fietstocht van Rotterdam naar Huesca, de geboorteplaats van de 
heilige Laurentius van Rome – een belangrijke periode uit zijn 
verenigingsjaren [04]. Een evenement organiseren ging in die 
dagen – we spreken van het jaar 1979 – nog niet zo professioneel 
als tegenwoordig. Struik: “We probeerden vooral via onze vaders 
dingen te regelen. We kregen van bedrijven Marsen mee en 
pakken pasta voor onderweg, en we konden een busje huren met 
korting.” 
Vandaag de dag wordt er voor een beetje happening sponsoring 
gezocht bij grote multinationals die flinke geldbedragen investe-
ren in wat naamsbekendheid. “Als je erop terugkijkt, was het heel 
amateuristisch. Maar het was een heel andere tijd”, vindt Struik. 
Bovendien waren zowel de vereniging als de universiteit veel ge-
ringer in omvang in die tijd, voegt hij eraan toe. Laurentius begon 
juist toen aan een groeiperiode, weet huidig bestuurslid Karlijn 
van Halewijn; al duurt het nog zeker tot de jaren ’90 dat de hoog-
tijdagen beleefd worden en Laurentius boven de duizend leden uit-
komt.
Struik onderhoudt nog veel contact met de huidige leden van het 
van oorsprong katholieke Laurentius. Na dertig jaar is het type 
studenten er amper veranderd, bemerkt hij. Gevraagd om  karak-
teristieken van de Laurentiaan, noemt hij als eerste de ‘bourgondi-
sche’ levensstijl. “Ik weet nog dat ik graag lid wilde worden van-
wege het gemoedelijke karakter, dat sprak me aan. Het onder-
scheidde ons van de andere verenigingen; men liet elkaar in z'n 
waarde. Het ontspoorde ook wel eens hoor. We hadden natuurlijk 
barbestormingen, er werd wel ’s met glazen gegooid, of er was een 
inval van een zustervereniging. Maar nooit iets vijandelijks.” 
Ook oud-RSG’er Van Cleef oordeelt dat het soort mensen bij zijn 
oude vereniging in al die tijd nauwelijks is veranderd. “De open-

[03]

[04]
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heid, flexibiliteit, samen met het chaotische is altijd gebleven.” Hij 
roemt nog immer het diverse karakter van het gezelschap dat 
huist aan het Haringvliet: “Iedereen, van welke afkomst of religie 
dan ook kan lid worden. Waardoor het RSG zich als een kameleon 
aan veranderingen aan kan passen.”

Klok tussen de benen  Dat bepaalde mores de 
tand des tijds niet doorstaan, ervoer Peter Marks toen hij na 
een decennium zijn oude vereniging – het RSG – vereerde met 
een bezoekje. Marks was lid in de jaren ’90 dat toentertijd de 
Nirvana-slogan ‘Come as you are’ hoog in het vaandel had staan. 
Hij beleefde er een prachtige tijd en de meeste van zijn huidige 
vrienden dankt hij nog aan die dagen. Bij zijn kortstondige 
terugkeer raakte Marks verzeild in een discussie met de 
bierschenker achter de bar. “Die werd op een gegeven moment 
een beetje verhit. Ik gooide daarop mijn glas onderhands tegen de 
muur. Dat was namelijk nog heel gebruikelijk in onze tijd. Maar 
die jongen begreep er niets van en dacht echt van: ‘wat doet die 
gozer nou?’ Even later probeerden we, samen met andere oud-
leden, de bar over te nemen. Ook iets wat wij in onze dagen heel 
vaak deden. Maar daar werd helemáál niks van begrepen!” 
Desalniettemin ontlenen studentenverenigingen een belangrijk 
deel van hun identiteit juist aan tradities. En veel daarvan hebben 
in de loop der jaren wel stand weten te houden. Zo wordt elk lus-
trum bij Laurentius nog steeds de Tour de Huesca gereden, en 
klimt een nieuw bestuur van de EFR elk jaar in café De Pijp nog 
altijd de verhoging op, om boven de andere leden uit te stijgen  
[05]. Hubert de Nie: “Daarbij zit de president altijd in het mid-
den, met de klok tussen zijn benen.” 
Bij SSR-R worden anno 2010 nog steeds regelmatig barovervallen 
gehouden (oude foto’s ssr de bar.jpg), terwijl Laurentius sinds 
jaar en dag kampt met zusterverenigingen die de boel komen over-

nemen. En hoewel de rookwetgeving het officieel niet meer toe-
staat, wordt er nog steevast gerookt op sommige sociëteiten. 
Hooguit staan de asbakken wat verdekter opgesteld dan voor-
heen.

Academische vrijheden  Heeft de veranderende 
regelgeving – tweefasen, bama, bsa, et cetera, et cetera – dan geen 
invloed gehad op de verenigingen? Wat Struik bijvoorbeeld zorgen 
baart, zijn de bezuinigingen op het onderwijs; vooral het continue 
snijden in de studiefinanciering zorgt ervoor dat studenten op een 
andere manier lid worden van hun vereniging, volgens Struik: 
“De studiedruk is echt een killer geworden.” 
Volgens Van Cleef heeft dat de inzet van de leden veranderd: 
“Eerst profiteerden verenigingen van de weinige restricties op stu-
deren, omdat er zo altijd mensen beschikbaar waren voor allerlei 
functies. Maar de mogelijkheid van freewheelen is sterk afgeno-
men.” 
“Wij hadden nog van die ‘academische vrijheden”, karakteriseert 
de vroege jaren ’90. Ook volgens hem heeft de toegenomen studie-
druk de verenigingen veranderd. “Wij waren destijds veel linkser 
georiënteerd. We droegen kisten en veel zwart; we luisterden naar 
Nirvana. Tegenwoordig is RSG meer naar het midden getrokken.” 
Maar volgens Marks is die ontwikkeling in een bredere maat-
schappelijke context te plaatsen. Als universitair docent bestuurs-
kunde maakt hij graag de vergelijking met de politiek. “Je ziet dat 
de PvdA bijvoorbeeld ook naar rechts beweegt. En als RSG eerst 
de SP was, dan is het nu GroenLinks. Maar van alle verenigingen 
blijft RSG de meest alternatieve. En dat zal nooit anders zijn.” 
Volgens Oswin Struik moeten die veranderingen nou ook niet 
overdreven worden. “Wij hadden ook onze problemen destijds, zo-
als met de hoge collegegelden. Uiteindelijk heeft elke tijd zijn goe-
de en zijn slechte kanten.” 

Dit jaar wordt een heel bijzondere Kerst 
voor Marjelle Vermeulen, masterstu-
dente geschiedenis. Zoals altijd komt 
de familie samen – neven en nichten 
worden van heinde en verre opgetrom-
meld – en iedereen maakt zijn of haar 
specialiteit voor het gezamenlijke buf-
fet. Toch zal het dit keer anders zijn dan 
voorgaande jaren, want op 28 septem-
ber werd de familie uitgebreid. De klei-
ne Eva Linde werd geboren en plots was 
Marjelle moeder geworden. Nu ze haar 
eigen gezinnetje heeft, rust meteen de 
zware taak op haar schouders om Kerst 
voor haar dochtertje net zo gezellig te 
maken als dat het bij haar eigen moe-
der thuis rond die tijd is. Dat betekent 
in de eerste plaats natuurlijk dat er een 
boom moet komen, versierd en wel. 
Gelukkig heeft Sinterklaas die taak op 

zich genomen, en voorzag Marjelle van 
kerstballen in zilveren en witte tonen. 
Ook aan Eva zelf is gedacht, want niet 
alleen wordt er speciaal voor haar een 
kerstjurkje gemaakt, ze heeft ook bij-
passende zwarte lakschoentjes gekre-
gen – maatje zeventien. Niet dat ze al 
kan lopen of zelfs kruipen, maar het 
staat zo schattig. Helaas voor Eva zal 
het heerlijke kerstmaal aan haar neusje 
voorbij gaan, omdat baby’s van bijna 
drie maanden het nou eenmaal nog 
even met de melkfles moeten zien te 
stellen. Terwijl papa en mama en de 
overige familieleden zich op kerstnacht 
naar de mis begeven, mag zij gelukkig 
met haar leeftijdsgenootjes de kinder-
crèche onveilig maken. De kerstdagen 
zijn druk en vereisen een strakke plan-
ning. Maar als moeder hoopt Marjelle 

langzaam wat van de fijne spanning te-
rug te krijgen die ze als kind voelde in 
de aanloop naar de feestdagen. Dat ze 
tegen de tijd dat haar eigen dochter 
met kerststukjes thuiskomt weer net zo 
naar het feest toeleeft als eerst. 
Kortom, dat Kerst weer wordt waar het 
voor bedoeld is. En al de hectiek die er 
soms bij komt kijken plaatsmaakt voor 
het ultieme kerstgevoel. Met lekker 
eten, lampjes en vooral veel liefde. 
TG (foto: LW)

Kersttradities Kerstkindje

[05]
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I
k word oud. Ik voel me oud. Ik begrijp steeds minder van de 
jeugd. En al helemaal niks van studenten. En dat terwijl ik 
ooit toch ook zelf heb gestudeerd. Maar ja, dat was nog in 
de tijd dat je een streber werd genoemd als je korter dan acht 
jaar over je studie deed; omdat je je minstens de helft van 

het jaar bezighield met het supporten van obscure crypto-commu-
nistische vrijheidsstrijders in een land waar je nog nooit van had 
gehoord, je demonstreerde tegen allerhande kernwapens, je huizen 
kraakte, kerncentrales blokkeerde, en verf smeerde over bontdra-
gende Gooise types; en omdat je, niet in de laatste plaats, univer-
siteitsgebouwen bezette om te ageren tegen kabinetten die op stu-
diebeurzen wilden bezuinigingen en studieduur wilde inkorten. 
Moet je tegenwoordig nog ’s om komen: ze gaan nu een dagje naar 
de dolfijnen met een paar bejaarden, of een uurtje zaalvoetballen 
met een clubje achterstandskinderen – op zich natuurlijk niks mis 
mee – maar dat krijgt dan meteen het modieuze etiket community 
service opgeplakt, wordt naar de lokale pers van Hoek van Hol-
land tot Capelle aan den IJssel gecommuniceerd als ware het een 
missie naar Afghanistan, en de heldendaad wordt, nog voor de 
dag om is, bijgeschreven op het o zo belangrijke cv. 
Op een dozijn internationale socialisten na, is er zegge en schrijve 
de afgelopen dertien jaar één keer actiegevoerd op Woudestein. De 
energie wordt liever gestoken in meester-, management-, bedrij-
ven-, recruitement- en carrièreweken. Enig engagement is totaal 
passé, maar wel gnuivend op de eerste rij als een Wilders of Mad-
lener in de Aula iedereen en alles schoffeert – da’s alleen maar la-
chen. En met z’n allen handtekeningenjagend achter Neelie Kroes 
of Steve Jobs aan. Wie weet wat daar nog voor moois van kan ko-
men.
 De meest gebruikte vervoersmiddelen onder studenten in 
mijn tijd waren de voeten, de fiets en de duim. Lijkt me alleszins 
normaal als je rond de twintig bent en studeert. Nou, niet anno 
2010. Nu bezet de overgrote meerderheid tram, metro en bus als 
het naar de campus moet, zodat de hardwerkende man of vrouw 
nooit meer kan zitten. 
Ze hadden die ov-kaart natuurlijk nooit moeten invoeren; wat een 
rampenplan was dat. En het handjevol dat nog wel de fiets neemt, 

is een gevaar op de weg, omdat de oortjes van iPod en Smartpho-
ne, natuurlijk vol illegaal gedownloade muziek – hoewel, de naam 
muziek mag het niet hebben, ik bedoel wat zijn R&B-gekreun, 
dance of de simpele riedeltjes van een Lady Gaga nou vergeleken 
met de muziek van The Doors, Lou Reed of David Bowie, maar 
dit terzijde – zo vastgeroest in het hoofd zitten, dat deze studenten 
totaal van de wereld zijn.
 Eenmaal gearriveerd op de campus, gaat het en masse rich-
ting college. Ze zien er tegenwoordig uit alsof ze elke dag op solli-
citatiegesprek moeten, een bruiloft hebben, of meteen door naar 
één of andere party moeten. Een grote optocht van Ray-Bans, G-
stars, Uggs en Monclers; waar doen ze het van? Mode en gadgets 
waren in onze tijd absoluut not done. Daar hadden we ook hele-
maal geen geld voor. Wij kochten de hoogstnoodzakelijke kleren 
bij de kringloopwinkel.
Tijdens die colleges lijkt het wel een zwembad vol kleine kinderen; 
terwijl de docent in de arena zijn best doet, wordt in de bankjes 
bijgekletst, gepingt, gefacebooked, gegeten, ge-sms’t, gedronken, 
getwitterd en gesurft. En dat terwijl de gemiddelde student nog 
maar zo’n zes uur college per week heeft. Dan kun je toch zeker 
wel opletten? Ondertussen wel gek opkijken als bij de eerste de 
beste taaltoets alles en iedereen massaal zakt, omdat ze amper 
normaal Nederlands kunnen schrijven. Gek hè: geen student 
heeft meer geld over voor een normale krant, en ooit nog wel eens 
een heuse boekenkast op een doorsnee studentenkamertje gezien? 
Zo eentje die uit meer bestaat dan een plankje met daarop een 
paar verdwaalde readers en een toevallig gekregen thrillertje. Wij 
lazen allemaal. ’s Ochtends de Volkskrant en ’s avonds de NRC. 
En boeken over het existentialisme van Sartre, de dialectiek van 
Habermas, over de moraalkritiek van Nietzsche. Wij hoefden 
nooit een taaltoets te doen.
 Tussen de colleges door staan studenten tegenwoordig met 
z’n allen in de rij voor de luxebroodjes – plekken die doorgaans 
opgeluisterd worden door fantasieloze beats van een standje 
waarin weer een stelletje eerstejaars van een of andere studiever-
eniging een feestje met obscure deejays propageert – en de koffie-
bar die voor hoge bedragen de ‘armlastige’ student zestien soorten 

Gert vs Geert
ouwe bok jonge god

☞

☞

Die studenten van tegenwoordig
De jeugd van tegenwoordig is onbelezen en nauwelijks geëngageerd, 
betoogt eindredacteur van EM Gert van der Ende (48). ‘Een college-
zaal is net een zwembad met klierende kleine kinderen.’
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van Italiaanse namen voorziene bakkies pleur uitserveert. Onder-
tussen gesprekken voerend die helemaal nergens over gaan, be-
halve dan over kansloze tv-programma’s als Oh oh Cherso, de 
nieuwste apps en andere trivialiteiten. En klagen dat de catering 
zo duur is. Nou, dan smeer je toch gewoon zelf thuis een paar bo-
terhammen; in het trommeltje, klaar. 
Na het lunchuur oogt de kantine als een waar slagveld, want een 
beetje opruimen is er ook al niet meer bij. Hup, gewoon van tafel 
weglopen en de troep laten liggen. Dat ruimen de dames van de 
catering wel op; hadden ze maar een vak moeten leren. 
Vervolgens gaat het richting de bieb of alweer naar huis. Ook zo-
iets: meer dan de helft woont gewoon nog bij papa en mama thuis. 
Kun je het geloven? Wij wisten niet hoe snel we op kamers moes-
ten; zelfstandigheid, vrijheid, een nieuw leven. Moet je nu eens 
kijken: bevreesd voor een paar euro meer schuld over tig jaar, blij-
ven ze plakken aan een jeugdliefde uit het dorp – wat toch geen 
toekomst heeft – en laten ze zich de bloemkool van moeders voor-
schotelen.
Maar goed, die paar durfallen die wél in de grote stad zijn gaan 
wonen, gaan dus ‘studeren’ in de UB. Nou ja, studeren, als het 
niet hoeft… Bij voorkeur hangen ze wat rond, slapen ze wat bij, 
flirten ze, en bekijken ze YouTube-filmpjes. Om vervolgens te jere-
miëren dat er te weinig werkplekken zijn, en te weinig aansluitin-
gen voor hun state of the art laptops. En die ene die wél bezig is 
met een scriptie, is vooral druk doende om het werkstuk aan el-
kaar te googelen en te wikipediaen. Maar goed, daar ga ik niet 
over. Ik heb vast ook wel eens iemand geciteerd zonder de goede 
man of vrouw in de literatuurlijst op te nemen.  
 In onze tijd aten we met de hele afdeling van de studenten-
flat samen. Dat vonden wij sociaal. Elke dag van de week werd er 
per tourbeurt gekookt. Nu zitten degenen die niet bij pa en ma een 
bord spruitjes of couscous krijgen voorgeschoteld, in hun eentje 
met een pizza, diepvriesmaaltijd of kebab en een flesje bier – of 
als het een gezonde dag betreft een modernistisch sportdrankje – 
een pizza of kebab voor de tv. En dan heb ik het nog niet gehad 
over het feit dat studenten minstens zes keer per jaar op vakantie 
gaan, en de wereld al vanaf hun achttiende aan gort vliegen en 

snowboarden – wat is er mis met drie weken Zeeland of liften 
naar Zuid-Frankrijk? 
 En dan na amper vijf jaar – nauwelijks academisch ge-
vormd, maar wel met een enorme attitude – kunnen ze de grote-
mensen-wereld in. Geld verdienen. Zo snel mogelijk volwassen 
doen. Echte pakken kopen in plaats van tweedehandsjes. Bij een 
multinational werken. Bonusjes opstrijken. Auto rijden. Hypo-
theek nemen. Zeg maar alles, waar wij pas een jaar of twintig la-
ter zachtjes aan aan begonnen te denken. Nu dus. Ja, ik ben echt 
oud.”

A
ls een land ten onder dreigt te gaan aan een vergrij-
zende bevolking, internationaal ingehaald wordt 
door innovatieve economieën en de huizenmarkt vol-
ledig scheefgegroeid is – wat doe je dan? Precies: de 
pensioensgerechtigde leeftijd omhoogschroeven naar 

70, investeren in onderwijs, en de hypotheekrenteaftrek schrap-
pen. Tenminste, daartoe zou een weldenkend, jong bestuur beslui-
ten. Zoniet een kabinet met bange bejaarden. Dat denkt maar aan 
één ding: zichzelf.
Het is meer dan vijfentwintig jaar geleden dat Van Kooten & De 
Bie als ‘The Rules’ hun protestlied lanceerden: Ouwe lullen moe-
ten weg, ouwe lullen moeten weg, ouwe lullen staan alleen maar in 
de weg. Die kreten hebben niets aan actualiteit ingeboet. Terwijl 
een jonge generatie bruist van de energie en de ideeën, houdt een 
enorme groep veertig-, vijftig- en zestigplussers de touwtjes 
krampachtig in handen. In de wetenschap, in het bedrijfsleven, in 
de media en in de politiek. Klaagzieke burgermannen

Gert vs Geert

>>

Ouwe lullen moeten weg
Dit land wordt in gijzeling gehouden door een grote grijze 
massa die alleen maar aan zichzelf denkt, stelt Geert 
redacteur Maarse (26). ‘Klaagzieke burgermannen zijn 
het.’ 
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– inderdaad: vooral mannen – die het land uit zelfbehoud steeds 
verder de afgrond in drijven.
Ooit hadden ze idealen. De babyboomers, geboren in het decenni-
um na de tweede wereldoorlog, trokken ten strijde tegen de Viet-
namoorlog in het bijzonder en de gevestigde orde in het algemeen. 
Generatie Nix, de groep die stamt uit de jaren zestig en die zich-
zelf met gevoel voor drama de ‘verloren generatie’ noemde, richtte 
haar pijlen in de jaren tachtig op de kruisraketten en het kraak-
verbod. Niet helemaal onbaatzuchtig, maar vooruit. Kwalijker is, 
dat het gros zijn principes na een paar puberale protestmarsen 
zonder pardon de rug toekeerde. 
De zestigplussers zijn het ergst. Na een zorgeloze jeugd tijdens de 
optimistische, steeds welvarender wederopbouwperiode, hingen 
de Youp van ’t Heks, Harry de Winters en Paul Wittemans van 
Nederland blowend, zuipend en neukend een eeuwigheid aan de 
universiteit rond. Nadat ze met hun arrogantie overal het gezag 
omvergeworpen hadden en tot aan de laatste korfbalclub alle ver-
enigingen en instanties gedemocratiseerd hadden, nestelden ze 
zich geruisloos op de machtige posities in het systeem. Ze riepen 
een enorme verzorgingsstaat voor zichzelf in het leven en zagen 
handenwrijvend hoe hun koophuis, ooit op de kop getikt voor een 
paar duizend gulden, langzaam opklom naar het miljoen. Om 
makkelijker rijk te worden moet je de loterij winnen. En maar zei-
ken over de onroerendezaakbelasting (OZB).
 Voor mensen die nu studeren is het onbegrijpelijk dat het huidige 

systeem heeft kunnen ontstaan. Hoe is het mogelijk dat een leraar 
aardrijkskunde op een middelbare school al op zijn 52e aanstalten 
maakt om met pensioen te gaan? Hoe kan het dat een beleidsme-
dewerker bij de gemeente er, zonder er een stap extra voor te zet-
ten, elk jaar honderd euro extra bij krijgt? En hoe kan een onder-
steunend medewerkster (60) aan de Erasmus Universiteit aan 
zichzelf verantwoorden dat zij maar drie dagen per week werkt – 
met behoud van een fulltime salaris uiteraard.
Het is deze grote grijze massa die langzaam, maar onvermijdelijk, 
de schatkist leegslobbert. Een Iraanse asielzoeker die in Neder-
land een uitkering ontvangt, is een parasiet. Als we de euro staan-
de houden door de Ieren een paar miljard toe te stoppen, zijn we 
‘gekke Henkie’. Maar een vijftigplusser die op het Malieveld 
staat te krijsen omdat een korting op de pensioenen overwogen 
wordt, beroept zich braaf knikkend op het begrip ‘solidariteit’.
Dezelfde generaties die het begrotingstekort de afgelopen decen-
nia tot mythische proporties hebben laten oplopen, geven nul op 
rekest wanneer voorzichtig naar een oplossing gezocht wordt. Ze 
zijn de meesters van de struisvogelpolitiek, zichzelf geruststellend 
met een stem op de partij die ze precies vertelt wat ze horen wil-
len: het is de schuld van iemand anders. 
Wij, de jongeren, krijgen straks de rekening gepresenteerd. Wij 
zouden hier natuurlijk tegen in het geweer moeten komen. We 
zouden de barricaden op moeten, de schuldigen ter verantwoor-
ding moeten roepen. Maar daar hebben we geen tijd voor. We 
staan drie avonden per week achter de bar om de studie te kunnen 
bekostigen. Dat is een race tegen de klok, want wie geen vijfdui-
zend euro per jaar wil gaan betalen, kan maar beter zorgen dat hij 
voor 1 september 2011 zijn diploma binnen heeft. En daarna is 
het: op zoek naar een baan en afbetalen. Onze studiekosten, de 
staatsschuld en wie weet, voor die ene gelukkige die er op de ver-
ziekte huizenmarkt tussenkomt, een hypotheek.
Ondertussen zit er niets anders op dan te wachten op een wonder, 
een hardnekkig griepvirus of een tsunami in Benidorm. Alle beet-
jes helpen. 

Het is deze grote grijze massa die 
langzaam, maar onvermijdelijk, de 
schatkist leegslobbert.
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Moeders 
& dochters

Beste vriendinnen, je grote voor-
beeld, of juist een verschil van 
dag en nacht en voortdurend ir-
ritaties? De relatie tussen moe-
ders en dochters varieert sterk 
en is vaak complex. Erasmus 
Magazine interviewde drie duo’s 
over hun band, de verschillen en 
de overeenkomsten.
tekst Thessa Lageman fotografie Michel de Groot

Myrthe van Dieijen (21)
Marja van Dieijen-Visser (56)

>>

KERSTSPECIAL



M
arja en Myrthe doen ‘heel veel’ samen, vertellen 
ze enthousiast. Ze gaan in ieder geval één keer 
per jaar op vakantie, samen met Myrthe’s twee-
lingzus. Myrthe gaat zo vaak mogelijk naar 
haar ouders in Maastricht. Dan praten ze aan 

de keukentafel over van alles en nog wat. En anders telefonisch. 
“Met hoge telefoonrekeningen redden we het.” Haar vader raakte 
gehandicapt toen ze nog jong was. “Daardoor zijn we zo’n hecht 
gezin geworden.” 
Nada (uitspraak: Nedde) is half-Egyptisch en woonde de eerste 
vier jaar van haar leven in Cairo. Zij en haar moeder zien elkaar 
veel, omdat ze nog thuis in Oude-Tonge woont. Petra: “Van mij 
hoeft ze niet weg. Ik vind het gezellig.” Tot haar veertigste 
thuis blijven wonen vindt ze ‘niet gezond’, maar ‘het heeft 
geen haast.’ Ze kijken graag samen naar tv-series. 
“Army Wives”, giechelt Nada. “Heel gezellig.” 
Of ze gaan samen winkelen. 
Elly past een dag per week op Eva’s kinde-
ren van een en drie jaar. Ze wijst naar de 
foto’s die aan de muur op haar werkkamer 
hangen. Ook gaat ze wel eens met Eva en 
haar gezin mee op vakantie. Ze vertelt 
over haar dochters man uit Senegal: “Je 
kijkt even op, denkt: als dat maar goed gaat, 
en wordt gebombardeerd met vooroordelen uit 
de omgeving. Maar ik vind dat ze goed bij elkaar pas-
sen.”

Gelijkheid  Eva vindt haar moeder 
‘daadkrachtig en energiek’. “Wat dat betreft is ze mijn 
grote voorbeeld. Ik ben wat meer weifelachtig; dat heb 
ik van mijn vader. Zij heeft altijd fulltime gewerkt 
met drie kinderen en deed er ook nog advies- en 
bestuursfuncties bij. Ik begrijp niet hoe ze dat deed.” 
Elly ziet wel overeenkomsten in hun beide karakters: 
“We hebben allebei een grote betrokkenheid en 
denken niet van 'laat maar'. Ook zeggen we vaak 
wat we denken.” Eva’s eigenheid bewondert ze. “Ze 
is geen meeloper.” 
Petra ziet veel overeenkomsten tussen haar en 
haar dochter: “Als ons iets overkomt, reageren 
we vaak hetzelfde. Zij zegt het en ik denk het, of 
andersom.” Nada: “We zien beiden dat er vaak 
meerdere kanten aan een verhaal zitten en kunnen 
goed relativeren. Zij wel wat uitgesprokener dan 
ik.” Beste vriendinnen zijn ze niet. Petra: “Dat 
lijkt me niet gezond. Het moet duidelijk zijn wie 
de moeder en wie de dochter is. Ik vind dat zij 
haar hart bij mij moet kunnen uitstorten, maar 
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andersom niet.” Bijzonder vindt ze dat haar dochter altijd voor 
de underdog opkomt: “Als iemand in een groep getreiterd wordt, 
stapt zij eropaf en zegt: doe normaal. Ik zou dat van mijn leven 
niet durven.”
De relatie van Marja en Myrthe is meer gebaseerd op gelijkheid 
dan dat er sprake is van een echte moeder- en dochterrol. Zijn 
ze dan ook beste vriendinnen? Myrthe, overtuigd: “Honderd 
procent zeker.”

Advies  Toen Myrthe een studie ging kiezen, praatte ze daar 
uitgebreid over met haar moeder. Even twijfelde ze of ze, net als 
haar moeder, scheikunde zou gaan studeren. Marja: “Het had 
me niet uitgemaakt.” Wel verwacht ze dat haar dochter carrière 
gaat maken. “We zijn allebei ondernemende persoonlijkheden 
en trekken graag aan de touwtjes.” Zijzelf was in Maastricht de 
eerste vrouwelijke hoogleraar. Myrthe: “Ze heeft veel deuren 
voor me geopend. Van mijn moeder heb ik geleerd dat een 
carrière goed te combineren is met kinderen, en dat je iets alleen 
goed doet als je het leuk vindt. Zo’n voorbeeld doet heel veel. Ik 
twijfel er nu niet aan of ik iets kan.” 
Nada en Petra rijden vaak samen naar de universiteit. Als Nada 
advies nodig heeft, gaat ze naar haar moeder. “Ze is er altijd voor 

me. Ik kan over veel dingen met haar praten.” Af en toe is Petra 
wel een beetje bang dat haar dochter zich te veel door haar laat 
beïnvloeden: “Het is háár leven en als zij een verkeerde keuze 
maakt, moet zíj ermee verder.” Nada: “Ja, als zij had gezegd: je 
moet geen psychologie gaan doen, had ik misschien wel wat an-
ders gekozen.” Haar moeder is er echter van overtuigd dat ze er 
erg geschikt voor is.
Eva kwam als klein kind al met haar moeder mee naar de univer-
siteit. Glimlachend: “Ik ben hier ongeveer opgegroeid. Ik vond 
het altijd leuk om door de gangen te rennen en op de borden te 
schrijven.” Tegenwoordig zien ze elkaar vrijwel nooit op het 
werk. Elly: “Ik hou werk en privé graag gescheiden. We hebben 
het er weinig over. Over collega’s praten vind ik bijvoorbeeld niet 
zuiver, over lastige situaties praten we  wel.” Ze denkt dat haar 
dochter ook wel geschikt was geweest voor de wetenschap. 
“Maar of een mens daar gelukkiger van wordt? Ze zit prima nu.”

Duidelijke regels  Marja vond het niet nodig om 
haar dochter streng op te voeden: “Hoe meer je verbiedt, des 
te recalcitranter kinderen worden. Als kind kreeg ze al veel 
verantwoordelijkheden en vrijheid. Zo mocht ze haar eigen 
oppas selecteren. Misschien heb ik geluk gehad want Myrthe 

Petra de Leeuw (46)
en Nada El-Halous (21)

Op kerstavond schuift vierdejaars RSM-
student Koen Vogel samen met zijn 
broertje en zusje aan bij pa Vogel. De 
kerstboom staat te fonkelen en af en 
toe klinkt het gerinkel van wijnglazen 
door het geroezemoes van stemmen. 
De nieuwe partner van zijn vader is er 
ook met haar gezin, en samen met nog 
meer familie van de ‘Vogelkant’ wordt 
het een gezellige boel. 
Dit tafereel herhaalt zich een dag later, 
maar dan aan moeders kant. Daar staat 
een uitgebreid diner uit de Allerhande 
op het menu, want zijn moeder maakt 
er met kerst graag iets bijzonders van. 
Tot laat wordt er getafeld, en iedereen 

gaat met een voldaan gevoel naar huis. 
Sinds de scheiding van zijn ouders een 
paar jaar geleden viert Koen kerst dus 
dubbelop waarbij eten, familie – veel 
familie! – en gezelligheid dus centraal 
staan bij het kerstgevoel van de RSM-
student. Koen vindt het wel prima zo.
“Bovendien zijn de nieuwe partners van 
mijn ouders tof en hebben leuke kinde-
ren. ” 
Het geregel vooraf vindt hij echter wel 
een gedoe. Nog voordat de takken van 
de bomen goed en wel kaal zijn, moet 
hij al overleggen met zijn ouders over 
de invulling van de kerst. “Elk jaar is dat 
een behoorlijke puzzel, aangezien er re-

kening moet worden gehouden met 
vier gezinnen.” LJ (foto: RvdH)

Kersttradities Dubbelop

>>
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Elly Rood-Pijpers (65) 
en Eva Rood (36)

Nada El-Haloush (21) 
volgt een master klini-
sche psychologie aan 
de EUR. Haar moeder 
Petra de Leeuw (46) is 
hier secretaresse stu-
dentenvoorzieningen. 
Eva Rood (36) is mana-
ger alumnirelaties bij 
de Rotterdam School of 
Management. Haar 
moeder Elly Rood-
Pijpers (65) was tot 1 
juli universitair hoofd-
docent criminologie. 
Na ruim veertig jaar 
ging ze met pensioen. 
Omdat haar man een 
paar jaar geleden over-
leed, besloot nog 
tweeënhalve dag te 
blijven werken. 
Myrthe van Dieijen (21) 
is dit jaar president 
van de Economische 
Faculteitsvereniging 
Rotterdam. Volgend 
jaar gaat ze verder met 
haar studie Nederlands 
recht en economie. 
Haar moeder Marja 
van Dieijen-Visser (56) 
is directeur bestuurder 
van de divisie laborato-
ria en hoogleraar klini-
sche chemie in het 
Maastricht Universitair 
Medisch Centrum. 

heeft helemaal niet gepuberd.” Myrthe: “Gewone puberdingen 
vielen bij de ziekte van mijn vader in het niet.” Ruzie hebben 
ze eigenlijk nooit gehad. “Heel raar maar ik kan me zelfs geen 
woordenwisseling bedenken”, zegt Marja. Lachend: “Of het 
moet die keer zijn jaren geleden toen Jim werd gekozen met 
Idols en we een telefoonrekening van 300 euro hadden.”Petra 
voedde haar dochter juist “heel streng” op. Achteraf denkt ze 
dat het misschien niet nodig was, omdat Nada helemaal geen 
moeilijk kind was. “Ik wilde niet dat mijn kinderen overlast 
veroorzaakten. Misschien was ik streng omdat ik er van jongs 
af aan bij de opvoeding alleen voor stond.” Toen Petra de leeftijd 
van Nada nu had, trouwde ze met een Egyptenaar en vertrok 
ze naar Cairo. Een paar jaar later scheidde ze en inmiddels is ze 
hertrouwd. “Egypte is een afgesloten hoofdstuk.” Ze denkt er 
de laatste tijd wel eens over na hoe “verschrikkelijk” ze het zou 
vinden als Nada nu naar het buitenland zou vertrekken en wat 
ze haar moeder toen aangedaan heeft. Nada heeft “helaas” geen 
herinneringen aan Egypte en is ook nooit teruggeweest. “Dat 

is moeilijk vanwege mijn vader”, zegt ze peinzend. “Misschien 
later eens.”
Ergernissen en meningsverschillen hebben ze ‘natuurlijk’ wel 
eens. Nada: “Over dagelijkse dingen of de politiek. Meestal 
is het snel weer over.” Petra: “Ik hoor wel eens van gezinnen 
waar elke dag ruzie is. Dat hebben wij gelukkig niet. Soms heb 
ik andere dingen aan mijn hoofd en reageer ik geërgerd en dan 
reageert zij weer boos. Op dat moment is het niet leuk, maar 
achteraf moet ik er wel om lachen.”
Eva vindt dat haar moeder haar als kind redelijk vrij liet. “Maar 
er waren wel duidelijke regels. En ik vind dat ze heel goed 
duidelijk maakte dat er meer in Nederland is dan rijke mensen 
en d universiteit waar alles goed gaat.” Ook zij en haar moeder 
hebben weinig botsingen. “Ik herinner me dat ik een keer boos 
op haar was toen ik een jaar of vijftien was, omdat zij nooit met 
thee thuis klaar zat zoals de moeders van mijn vriendinnen. Jij 
bent er ook nooit! riep ik toen tegen haar. Maar achteraf vind ik 
dat ze de beste keuze heeft gemaakt.” 

16 december 2010 | 28KERSTSPECIAL



16 december 2010 | 29

G
elegen in een zijstraat van de Nieuwe Binnenweg, in 
wat ooit een fietsenstalling was, bevindt zich bier-
handel en restaurant De Pijp. Dit ‘Rotterdamse in-
stituut voor maatschappelijk verkeer’ bestaat al 110 
jaar en behoort daarmee tot één van de oudste cafés 

van Rotterdam. Vroeger was het een echte studentenkroeg, maar 
tegenwoordig doet het vooral dienst als restaurant. Onder het 
oude uithangbord en achter de zware deur wordt je direct verwel-
komd door het personeel, dat bestaat uit correcte studenten, ge-
stoken in een studentikoos uniform, vanzelfsprekend met strop-
das. 
Echt een eigen plek heb je niet in De Pijp, het is gewoon een kwes-
tie van aanschuiven aan de lange houten tafels. De muren hangen 

vol met oude foto’s, stropdassen en bierviltjes waar de geschiede-
nis vanaf druipt.  In een hoek, aan één van de lange houten tafels, 
zitten drie oudere dames. Twee van hen zijn hier al jaren graag 
geziene en vaste stamgasten: mevrouw van Duin en mevrouw 
Muthert komen hier al sinds 1958 en zijn hier vrijwel iedere week 
te vinden. Ze komen altijd met zijn tweeën, zitten al jaren aan de-
zelfde tafel en verkeren daarnaast vaak in het gezelschap van zelf 
meegebrachte gasten. De dames hebben geen van beiden zelf ge-
studeerd maar kunnen zich nog goed herinneren dat het hier in 
het verleden altijd een komen en gaan was van studenten. Volgens 
mevrouw Muthert wemelde het in De Pijp vroeger van de artsen 
in spe. Het etablissement in de Gaffelstraat diende als vaste ont-
moetingsplaats voor artsen uit het nabijgelegen Dijkzigt      

TIJDLOOS UITGAAN
Rotterdam telt veel studentenkroegen. Sommigen daarvan bestaan al aardig wat 
jaartjes, en eentje zelfs meer dan een eeuw. Behalve de studenten, die elkaar na 
hun colleges en in de weekenden er treffen, hebben de meeste kroegen ook hun 
stamgasten, die al generaties lang meegaan.  tekst Iris Withuis fotografie Levien Willemse

>>

Mevrouw van Duin (r) 
en mevrouw 
Muthert in De Pijp
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ziekenhuis en studenten van de medische faculteit. De clientèle 
was in die tijd een stuk jonger dan nu. “Vroeger kwamen hier veel 
meer studenten, als je nu om je heen kijkt zie je eigenlijk weinig 
jongeren. Tegenwoordig komen hier vooral veel zakenlui en 
buurtbewoners.” 
Tussen de dames in staat een geopende fles rode wijn op tafel. 
“We drinken hier altijd de huiswijn, die is prima. “ Met een knip-
oog: “Behalve als er echte wijnkenners bij zijn.” 

Locus	Publicus		Studentenkroeg Locus Publicus 
is al sinds 1988 een begrip in Kralingen en omstreken. Het 
bierlokaal, op de kop van de Oostzeedijk, staat bekend als een 
ontmoetingsplaats waar men zich als het buiten koud is kan 
opwarmen bij het knusse haardvuur. De openhaard vormt 
absoluut het epicentrum van de kroeg die zelfs beschikt over een 
heuse kroegkat. 
Op een stoel, dicht bij deze openhaard zit stamgast Henk. Henk 
is 67 jaar en is vrijwel iedere dag te vinden in Locus. “Ja, ik zit 
hier praktisch iedere dag. Bij het vuur, lekker warm. Ik drink hier 
elke dag mijn pilsje en lees het NRC Handelsblad.” Wat Henk 
vooral aanspreekt aan Locus is de diversiteit van het publiek dat 
er komt, van jong tot oud. “De ene keer zit ik hier rustig in mijn 
eentje met mijn krantje en de andere keer zit ik lekker te discussi-
eren met wat jongelui.” En Henk houdt van discussiëren.  “Ik heb 
het met de  studenten hier vaak over hun studie. Dan zeggen ze 
dat ze rechten studeren aan de universiteit en dat ze advocaat wil-
len worden. ‘Maar wat weet je dan?’, vraag ik ze dan altijd.  Want 
tijdens zo’n studie leer je van alles uit boeken, maar hoe je daar 
dan na je studie echt iets mee moet doen, dàt leren ze je er niet. 
Het is allemaal alleen maar theorie. Dat is natuurlijk ook belang-
rijk, maar je weet dan eigenlijk nog niks.” 
Zelf heeft Henk vroeger ook gestudeerd. “Maar niet aan de Eras-

mus Universiteit. Ik heb economie gestudeerd, micro- en macro-
economie. Daarna ben ik gaan werken in een commerciële functie 
in de scheepvaartwereld.” Henk heeft tijdens zijn studie naar ei-
gen zeggen vooral geleerd om conclusies te trekken – geleerd om 
na te denken, zeg maar.
 Locus Publicus is eigenlijk pas na negen uur een echte studenten-
kroeg. “Ik zit hier altijd al tijdens het borreluur, vanaf een uur of 
vijf. Dan zijn hier nog weinig studenten te vinden, die komen 
meestal later.” Hoewel Locus bekend staat om zijn grote assorti-
ment bieren, drinkt Henk het liefst gewoon pils. “Een enkele keer 
drink ik wel eens een andere soort, maar geef mij maar gewoon 
mijn pilsje.” Hoe lang hij al precies stamgast is weet Henk niet 
exact. “Ik kom hier al zo lang Locus op deze plek gevestigd is. 
Vroeger zaten ze aan de overkant, maar hier op deze plaats nu 
zo’n veertig jaar, denk ik.” 
Het is tijd voor een sigaretje. Henk trekt zijn jas aan en loopt naar 
de deur. Buiten haalt hij uit de zakken van zijn dikke winterjas 
een pakje Pall Mall tevoorschijn en steekt er eentje op. Na zijn si-
garet loopt hij weer rustig naar binnen, terug naar zijn plekje bij 
de open haard waar hij met een nieuw biertje tevreden in de vlam-
men staart.

Stobbe		Eveneens in Kralingen, in het hartje van de wijk, 
aan de Kortekade, ligt (eet)café Stobbe. Het is bovenal een 
studentenkroeg waar de hedendaagse student een biertje komt 
drinken en waar bovendien nog dikwijls oud-studenten van de 
Erasmus Universiteit en de Hogeschool Rotterdam samenkomen 
met hun jaarclubs. Daarnaast is het café ook zeer geliefd bij de 
leden van de  plaatselijke Kralingse voetbalclub en bij bewoners 
uit de buurt. 
Aan de grote houten tafel in het midden van de zaak zit een ouder 
echtpaar. Meneer en mevrouw De Leeuwe zijn iedere week zo’n 

Henk voor de 
open haard van 
Locus Publicus
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drie tot vier avonden te vinden in Stobbe. “Het is 
een gezellige kroeg omdat het zo lekker informeel is 
en het publiek zo divers is.” De heer De Leeuwe 
heeft vroeger zelf economie gestudeerd in Amster-
dam en zijn ogen glinsteren wanneer hij terugdenkt 
aan zijn studententijd. Vooral in de zomer, als het 
terras open is, heeft hij veel contact met de studen-
ten die in Stobbe komen en maakt hij graag een 
praatje met hen. Hij geniet zichtbaar van het feit 
dat hij hier onder de jonge mensen kan zijn. “Ja, ik 
vind dat leuk, het doet me denken aan toen ik zelf 
nog jong was en studeerde.” De Leeuwe heeft erg 
genoten van zijn studententijd en zoals het een ech-
te student betaamt is hij in die tijd altijd een ware 
kroegtijger geweest. Ook nu hij getrouwd is duikt 
hij nog steeds graag samen met zijn vrouw de 
kroeg in. “We doen niet anders”, aldus het echt-
paar in koor; niet voor niets zijn ze al 32 jaar met elkaar ge-
trouwd. 
“Ooit was ze mijn secretaresse.”, zegt manlief met een ondeugend 
lachje. De Leeuwe heeft in zijn leven veel verschillende banen ge-
had. “Ik heb altijd veel te veel interesses gehad. Zo ben ik bijvoor-
beeld ook nog een aantal jaren journalist geweest bij Het Vrije 
Volk en ben ik een reisbureau begonnen.” 

Nu ze met pensioen zijn zitten ze dus hier, in de kroeg. Zoals dat 
vaak gaat bij stamgasten bestelt ook het echtpaar De Leeuwe 
zonder uitzondering hetzelfde. “Mijn vrouw drinkt altijd jenever-
cola en ik drink oude jenever of chocolademelk. Dat ligt aan mijn 
bui.” De inmiddels lege glazen worden nogmaals bijgevuld. Van-
daag is meneer duidelijk niet in the mood voor chocolademelk. 
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Café Stobbe in 
Kralingen

De grootste kerstboom die er in de 
Poolse stad Kutno te vinden was, staat 
te pronken in de huiskamer. De tafel is 
feestelijk gedekt en hier en daar piept 
er een plukje stro onder het tafelkleed 
vandaan. Dit verwijst naar de kribbe 
van het kindje Jezus en naar een goede 
oogst in het komende jaar. Ook staat er 
een extra bord op tafel voor een onver-
wachte gast. Die wil je immers niet in 
de kou laten staan op wigilia, zoals 
kerstavond in Polen heet. 
Aan tafel zit de familie van Lukas 
Voesenek (23), masterstudent 
Economie, te weten zijn Poolse moeder, 

oma, oom, tante en neef en uiteraard 
zijn (Nederlandse) vader en zusje. Het 
gezelschap eet een ongewijde hostie – 
oplatek – en wenst elkaar het beste toe 
voor het komende jaar, zoals een goed 
inkomen, goede gezondheid en mooie 
cijfers op school. De hostie is tegelijker-
tijd een symbool van broederschap, en 
ook worden hiermee schulden verge-
ven. Op wigilia staat verder een sobere 
vismaaltijd op het menu, en nadat de 
kinderen zijn verwend met bergen ca-
deaus, vertrekt de hele familie naar de 
kerk voor de nachtmis. 
Zo begint het katholieke kerstfeest dat 
Voesenek vrijwel elk jaar viert met de 
familie van zijn moeder in Polen. Op 
kerstavond wordt er ‘gevast’ en in de 
twee dagen erop volgen copieuze maal-
tijden bestaande uit kool, zuurkool met 
paddenstoelen – zelf geplukt in het bos 
-, aardappels, erwten, gerst, boekweit, 

linzen en pierogi, een deeggerecht. En 
voor de zoetekauwen is er makowiec 
(maanzaadcake) en kutia (maanzaad 
met honing, rozijnen en vijgen). 
Voesenek wacht niet totdat hij in Polen 
is om het ultieme kerstgevoel te erva-
ren. In zijn studentikoze keuken wordt 
een minikerstboom moeiteloos gecom-
bineerd met de playmates aan de muur. 
Wat zou zijn katholieke Poolse oma 
hiervan zeggen? Met zijn drie huisge-
noten – die eveneens aan de Erasmus 
Universiteit studeren – geniet hij van 
een diner, terwijl zij een onderlinge 
competitie uitvechten wie de slechte 
kerstmuziek draait. Sinds de vier stu-
denten drie jaar geleden huisgenoten 
werden, zeggen ze tegen elkaar dat het 
tijd wordt voor een echte kerstboom 
met prikkende naalden en dennengeur. 
Tot nu toe blijft dat bij een voornemen. 
LJ	(foto:	RvdH)

Kersttradities Kerstboom en playmates
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