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Ten 
geleide

Inhoud

Lieve lezer,

Waar denk jij aan bij Studenten 
Cultuur? De meeste mensen 
zullen denken aan feesten, bier 
drinken en uitgaan als ze student-
encultuur horen. Kort om, alles 
wat er buiten de collegezalen 
gebeurt. Maar is dit nog wel zo? In 
de afgelopen tien jaar is er zo veel 
veranderd voor studenten. De 
studiefinanciering is afgeschaft, 
de werkdruk lijkt wel hoger en 
steeds meer studenten blijven 
langer thuis wonen. In dit 
nummer kijken we naar alles wat 
wij associëren met het studenten-
leven. Hoe het is om op kamers 
te gaan, wat zijn burnouts nou 
eigenlijk zijn, wist je dat-feitjes en 
nog veel meer! 
Dus pak een biertje, ga lekker 
zitten en geniet van je pamflet.

Veel leesplezier!
 
Liefs,
Jolijn
Voorzitter Redactiecommissie 
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Usocia-Agenda
11 t/m 17 maart:  RAG-Week
13 maart:   Ledenborrel
18 maart:   Bestuurs info avond
22 maart:   Familiedag
25 t/m 27 maart:  Carrièreweek
4 april   Kroegentocht
14 t/m 18 april  Studietrip 
24 april   Symposium

Voor meer informatie en data neem een kijkje op de        
Usocia-website: www.usocia.nl
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Lieve allemaal,

Als rasechte studenten kunnen we allemaal 
meepraten over de studentencultuur. Van 
doordeweeks stappen tot pasta pesto en lenen 
bij DUO. Zodra je van de middelbare school de 
overstap naar de Universiteit maakt, of deze nu 
direct of met een tussenjaar is, krijg je te maken 
met de studentencultuur. De verenigingen 
vliegen je om de oren: studenten-, sport-, studie-, 
noem het maarop. Bij de term ‘studentencul-
tuur’ denkt men meestal aan de cultuur rondom 
studentenverenigingen. Met name de bizarre 
regels en ontgroeningsrituelen. Dat laatste is 
vooral de afgelopen jaren hottopic. Het wordt 
veel besproken in de media en onder studenten. 
Nu is Usocia natuurlijk geen studentenverenig-
ing en zijn er vele verschillen tussen studie- en 
studentenvereniging. Toch valt een studiev-
ereniging onder het mom ‘studentencultuur’. 
Denk aan de borrels, de lange avonden in de 
UB, de kamer en misschien wel het belangrijk-
ste: community vorming. Het creëren van een 

community waar studenten van dezelfde studie 
kunnen samenkomen om naast studie-gerela-
teerde dingen te doen, ook leuke dingen kunnen 
doen is een belangrijke factor die meespeelt
als het gaat om studentencultuur. Als Sociologen 
kunnen we ook een hoop zeggen over student-
encultuur. Denk aan gedrag en gewoonten van 
andere overnemen, social learning; de sociale 
controle die onbewust van toepassing is, en 
sociale netwerken die naast het helpen met 
je zoektocht naar een kamer ook zorgen voor 
nieuwe vrienden en ervaringen. Mijn vader zegt 
altijd: “je studententijd is de mooiste tijd van je 
leven, dus geniet ervan” waarna hij er snel “maar 
vergeet niet te studeren” aan toevoegt. Dat is wat 
naar mijn idee studentencultuur inhoudt: veel 
leuke dingen doen met ome DUO als hoofd-fi-
nancierder, maar ook avonden lang in de UB 
zitten om je tentamens te halen. Leuk of niet, het 
hoort er allemaal bij. 

Liefs,
Sophie Opdam

Vanuit het Bestuur



Pamflet 35

De Tragedie van de Student

Vaat
We beginnen bij het studentenhuis, waar 
je vaak een deel van het huis, zoals de 
woonkamer en keuken, moet delen. Hier 
vinden wij ons eerste probleem waarmee je 
op de uni al bent doodgegooid, de tragedy 
of the commons. Voor hen die het nog niet 
hebben gehad, of die het nooit hebben 
gesnapt, een kleine uitleg wat het precies 
inhoudt. Het is een situatie waarin het 
streven naar de maximale individuele winst 
zorgt voor een slechte collectieve uitkomst. 
Het welbekende voorbeeld waar ik hier op 
doel is natuurlijk het doen van de afwas. 
Iedereen gebruikt borden en pannen op 
een bijna dagelijkse basis, aangezien je toch 
moet eten. Na gebruik moet er afgewassen 
worden, maar dit blijkt vaak een lastige taak 
te zijn. Wat ervoor zorgt dat er vuile vaat 
achter blijft. De volgende persoon denkt 
zijn vaat ook wel te laten liggen, totdat de 
keuken niet meer te gebruiken is omdat 
er te veel vaat ligt. Zelf ben je beter af als 
je niet afwast, het kost moeite en velen 
ervaren het als een stom taakje. Maar als 
een collectief, je studentenhuis, heb je veel 
last van de vuile vaat omdat je na een tijdje 
geen schone borden meer hebt en de keuken 
niet kan gebruiken. 

Groepsprojecten
Tragedy of the commons is toepasbaar op 
een ander deel van het leven van een sociolo-
gie student, de eindeloze groepsprojecten. 
Op het begin klinkt het goed, het werk wordt 
verdeeld over meerdere mensen. Je voelt je 
mogelijk minder verantwoordelijk, doet het 
rustig aan. Totdat je realiseert dat iedereen 
die instelling heeft en je project over een dag 
klaar moet zijn terwijl jullie nog niet eens op 
de helft zijn. Voor jou is het veel voordeliger 
om de andere meer werk te laten doen zodat 
jij meer tijd hebt voor leuke dingen, zoals 
naar de ledenborrels gaan. Maar als jij niet 
de enige bent die dat denkt, gaat het mis. 

“Het studenten leven zit 
vol met theorieën die je, 
als het goed is, allemaal-
uit de boeken kent.”

Het collectief zit uiteindelijk met een veel 
lager cijfer dan ze hadden kunnen halen. 
Naast het teleurstellende cijfer begin je ook 
een hekel te ontwikkelen jegens groepspro-
jecten en dat is een probleem als je sociolo-
gie studeert.

of het nu het VolGen Van een hoorcolleGe of het lezen Van de literatuur is, als 
socioloGie student ben je bijna elke daG wel beziG met socioloGische Verschi-
jnselen. maar als je eens Goed om je heen kijkt, kan je deze Verschijnselen ook in 
het echt bestuderen. het studenten leVen zit Vol met theorieën die je, als het 
Goed is, allemaal uit de boeken kent. laten we het leVen Van een student eens 
op een socioloGische manier bekijken.

DOOR MARA HOFLAND
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ub
Zelfs studeren kan zorgen voor sociale 
problemen. Denk je even je tentamen, 
waarvoor je veel te laat bent begonnen, te 
kunnen voorbereiden in de UB, zitten er 
twee mensen luid te praten. Dit is vanzelf-
sprekend niet de bedoeling, maar wat ga je 
eraan doen? We hebben hier te maken met 
een sociaal dilemma. Voor de kletskousen is 
luid praten logisch, maar voor de rest van 
de studenten in de UB is het een last. Dit is 
niet het enige probleem. Er wordt hier een 
norm overtreden, stil zijn in de UB. Mensen 
zijn vaak bereid zich weer aan de norm te 
houden als ze gestraft worden. Maar dit 
betekent ook dat er iemand moet zijn die 
straft. Straffen is een second order sociaal 
dilemma. Het is niet altijd duidelijk wie het 
moet doen. Als je het toch voor elkaar krijgt 
de moed bij elkaar te halen om iemand te 
straffen, trek je de aandacht naar jezelf 
toe, wat niet altijd gewild is. Hierdoor kom 
je soms in de situatie terecht dat niemand 
iets doet aan de vervelende babbels en jij je 
oortjes maar moet indoen.

shotjes
Na al dat studeren wil de sociologie student 
natuurlijk wat leuks doen, maar ook in 
de vrije tijd is de student niet veilig voor 
de sociologie. Neem een avondje uitgaan 
bijvoorbeeld. Niks is leuker dan gratis 
shotjes krijgen in de kroeg, en niks is meer 
hartverscheurend dan de volgende dag je 
rekening checken om te zien hoeveel shotjes 
je hebt weggegeven. Omdat iedereen dit 
ervaart volgt er een probleem, ook wel het 
prisoner’s dilemma genoemd. Voor het 
gemak van het uitleggen nemen we twee 
personen. Ze zijn beide het best af als de 
ander de shotjes betaald en zijzelf niet. 
Omdat we ervan uitgaan dat de personen 
van elkaar weten wat ze gaan doen, is het erg 
onwaarschijnlijk dat de een ook een shotje 
gaat betalen als de ander al betaald. We zijn 

arme studenten. De tragische uitkomst is 
dat niemand shotjes koopt.

zitfeestjes
Als je niet naar de kroeg gaat, is er wel een 
huisfeestje. Altijd leuk zo’n huisfeestje, maar 
als je wil dansen kan het nog weleens een 
probleem zijn. Soms kom je zitfeestjes tegen. 
Voor hen die het geluk hebben dat fenomeen 
niet te kennen, dit is een feest waar men in 
een kring zit te praten. Als je dan los wil 
gaan, sta je daar in je eentje te dansen. Voor 
sommige mensen is dit een probleem, voor 
andere weer niet. Dit verschil wordt in de 
sociologie ook wel uitgelegd als een verschil 
in threshold. Simpel gezegd is de threshold 
van een persoon gewoon het aantal anderen 
die mee moeten doen voordat de persoon 
zelf meedoet. Sommige mensen hebben een 
threshold van nul, die staan al te dansen 
terwijl de rest nog niet eens daaraan denkt. 
Iemand die een threshold van 1 heeft gaat 
hierna ook meedansen, omdat hij niet 
alleen danst. En zo gaat het verder tot 
mogelijk iedereen meedoet. Maar soms heb 
je de pech dat helemaal niemand begint met 
dansen en je daar uren zit terwijl je nog zo 
graag had willen dansen.

Het blijkt maar weer dat je als student geen 
rust kan krijgen van de sociologie. Dit hoeft 
echter geen probleem te vormen. Mocht 
je op een tentamen een voorbeeld moeten 
bedenken, kan je gewoon aan de sociale 
situaties waarin jij betrokken raakt denken. 
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Hoe denkt Usocia er 
eigenlijk over?
tijdens je studententijd Veranderen er noGal wat dinGen in je leVen. je Gaat 
misschien op jezelf wonen, je krijGt nieuwe Vrienden en misschien wel een 
baantje. wij VroeGen ons af of de studentencultuur ook inVloed heeft op je 
eetpatroon. Vandaar de stellinG:

“Door mijn studie ben ik minder gezond gaan leven.”

Locatie 1: Café de Stadsgenoot | Locatie 2: Sjoerd Groenmangebouw 0e verdieping.
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Guess where!
in je studententijd kom je op erG Veel nieuwe plekken. hieronder worden twee 
plekken in utrecht beschreVen. of je nou een oVeractieVe of rustiGe usociaan 
bent, iedereen zou deze plekken wel kunnen raden. maar kan jij door de 
cryptische beschrijVinG heen lezen? de antwoorden staan onderaan de paGina, 
maar niet spieken!

locatie 1   
De thuishaven van Usocia, waar menig mens naartoe komt na weer zo’n lange dag Sjoerd Groenman of UB, 

of om even te klagen na een tentamen. De klaagzang kan in koor, met je 
leukste maten. Waarna je lachend het gezeur kan verlaten. 
Zoals een echte haven, is hier ook wel het een en ander aan vloeistof te 
vinden, evenals een kleine snack. De mensen in deze ruimte gaan overigens 
vaak de ‘curlingouders’ te boven, besproken in de luizenmoeder en het 
NRC. Heb jij namelijk nog iets nodig? Dat wordt meteen opgemerkt en dan 
sta je binnen een paar minuten niet meer met lege handen! 
Een toevoegende clue is dat het beeld in deze ruimte zonder gemekker 
aangaat, maar op het geluid is soms wat aan te merken: het muziekje valt 
niet in de smaak of het duurt te lang voor het juiste geluid aanstaat. Dit 
veroorzaakt wat gelach en gesjor heen en weer. En elke keer dat het geluid 
niet naar wens is, denk je: dit gebeurt niet een volgende keer. Het probleem 

is echter elke keer aanwezig, dus Usocia bestuur: niet zo lekker bezig! Nee, grapje, het bestuur is hier altijd aan 
het begin direct erbij, vaak ook met een lekkernij.  Een Usociaan verdient wat geld, en lijkt onze held. 

locatie 2   
Wie hier nog nooit is geweest, heeft nog niet geleefd. De gezelligheid gaat ons daar allemaal te boven, want 
iedereen zit zich weer eens uit te sloven. 
Vraag jij iemand wat op deze locatie, en wacht dan op een creatie. Iedereen 
die hier zijn verhaal doet, opent de ander zijn ogen. De open ogen tonen 
heel wat denkvermogen. 
Om eerlijk te zijn, verkiezen sommigen andere ruimtes boven deze. Gooi 
jezelf dan maar van een trapeze, niets gaat deze plek te boven. 
In Unnik zijn onze beste vrienden: na Sjoerd ons in de steek liet, bleef daar 
alles op rolletjes lopen. Het is de toegang naar een middagdutje, waar je op 
een lange dag alleen maar naar kan hopen. 
We drijven weg van de favoriete plek. Wat doen we soms toch ook gek. 
Zijn we hier te lang, zijn of worden we misschien een beetje bang. Als 
gestresste kippen bij elkaar, of gewoon lekker nonchalant het opgeven en spelen met je haar. 

Locatie 1: Café de Stadsgenoot | Locatie 2: Sjoerd Groenmangebouw 0e verdieping.
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Vrouw, 20 jaar
Persoonlijk denk ik gelijk aan studentenver-
enigingen. Ik zit er zelf niet bij, maar ik denk 
dat je daar wel de typische studentencultuur 
kan vinden. Ik denk bijvoorbeeld gelijk aan 
de taal die daar gebruikt wordt, ‘#VO’, en de 
ontgroeningen waarbij iedereen van alles 
wordt wijsgemaakt. 
Of ik vind dat ik hoor bij deze cultuur? Nee, 
totaal niet. Ik was eerst wel van plan om 
bij een vereniging te gaan maar ik vind het 
eigenlijk wel lekker rustig zo. Daarnaast zit 
ik op het HBO en daar speelt het wat minder. 

“Ik was eerst wel van plan 
om bij een vereniging te 
gaan maar ik vind het 
eigenlijk wel lekker rustig 
zo. ”
Man, 18 jaar
Ik woon sinds kort op kamers, en voor mij 
is er wel veel veranderd. Voor mij houdt 
het studentenleven in dat ik bijvoorbeeld 
minder voedzaam en makkelijker eet. 
Daarnaast moet ik veel meer op mijn geld 
letten dan op de middelbare school. Dat 
komt vooral omdat ik nu meer geld uitgeef 
aan huur, eten en natuurlijk uitgaan. Ik 

denk dat dit wel echt typisch is voor het 
studentenleven. Toch heeft de studenten-
cultuur wel wat hoor. Ik vind het heel fijn 
dat ik zo vrij kan leven. 

Vrouw, 21 jaar
Hmmm, lastige vraag! Ik denk dat studenten-
cultuur verschilt per studie of universiteit. 
Ik zelf zit op University College Amsterdam 
en daar is de cultuur juist dat iedereen zich 
vol inzet voor de studie. Het uitgaan gebeurt 
natuurlijk wel, maar bij veel van mijn 
vrienden ligt daar zeker geen prioriteit. Ik 
merk ook dat de cultuur hier wordt gevormd 
door de druk die iedereen ervaart; er wordt 
best wel veel van ons verwacht. 
Ook is bijna iedereen vegan of vegetariër, 
omdat je in een community woont waar 
bijna iedereen een mening heeft over álles, 
daar wordt je heel erg in meegetrokken. Dit 
is eigenlijk wel typisch voor de studenten-
cultuur bij mij op de Campus. 
Of ik me thuis voel in die cultuur? Opzich 
wel, maar ik hou me wel afzijdig van alle 
protesten en extreme meningen. 

“Toch heeft de studenten-
cultuur wel wat hoor. Ik 
vind het heel fijn dat ik 
zo vrij kan leven.”

we zijn Voor dit pamflet de straat op GeGaan om te VraGen wat mensen in 
Gouda Verstaan onder studentencultuur. hoe kijken Verschillende Generaties 
hier teGenaan? is er oVer het alGemeen een positief of neGatief beeld? op deze 
VraGen hebben wij  Geprobeerd een antwoord te Vinden. 

De Straatvraag
DOOR MARISE VAN ‘T WOUT
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Man, 50 jaar
Nou, eerlijk gezegd kan ik niet uit ervaring 
spreken. Ik heb vroeger een hele praktische 
opleiding gedaan, waarbij ik gewoon thuis 
ben blijven wonen. Ik had wel vrienden in 
het dorp, maar van een studentencultuur 
was absoluut geen sprake. Ik pik natuurlijk 
wel eens wat op uit het nieuws. Het beeld 
wat ik over de studentencultuur heb is 
daarom misschien een beetje negatief. Je 
hoort toch wel vaak over geweldsinciden-
ten bij die studentenverenigingen. Daarbij 
gaat het volgens mij vooral om het drinken 
en status. Zoals je merkt ben ik er niet zo’n 
voorstander van. 

“Ik pik natuurlijk wel eens 
wat op uit het nieuws. 
Het beeld wat ik over de 
studentencultuur heb is 
daarom misschien een 
beetje negatief.”
Vrouw, 30 jaar
Oh jee, ik mis het wel hoor, mijn studenten-
tijd.. Ik ben nu een aantal jaar klaar met 
studeren, maar ik denk niet dat ik een 
typische student was die valt onder zo’n 
‘studentencultuur’. Ik heb in Rotterdam 
gestudeerd, maar ik ben altijd bij mijn 
ouders blijven wonen. Het reizen vond ik 
niet erg, op deze manier heb ik wel veel geld 
bespaard denk ik. Als je thuis woont is het 
wat lastiger om bij een vereniging te gaan, 
en dat heb ik dus ook nooit gedaan. Ik heb er 
nooit spijt van gehad trouwens. Ik denk niet 
dat het is voor mij was geweest.

Vrouw, 75 jaar
Nou, ik zal je vertellen. Mijn kleinzoon zit al 
een tijdje bij een studentenvereniging, ik zou 
even niet weten wat de naam daarvan is. Af 
en toe hoor ik daar natuurlijk wel eens wat 
over. Ik geloof niet dat ik dat in mijn tijd leuk 
zou hebben gevonden, maar ik gun het hem 
natuurlijk van harte hé. Ik geloof niet dat ik 
alles zou willen weten wat er gebeurt bij de 
verenigingen. 
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Het studentenleven... als ik er aan denk is het een 
fantastische periode. Je breidt je contactenkring 
uit, je vindt nieuwe vrienden, je gaat naar sociale 
activiteiten en feestjes. Tegelijkertijd houd je focus 
op je studie: de prestatiedruk bestaat namelijk ook. 
Misschien ga je wel op kamers wonen, verlies je je 
ritme door de verschillende tijden van colleges en 
nachtelijke avonturen. Maar je doet allemaal leuke 
dingen, dit is de studententijd! Ondanks dat het 
allemaal leuke activiteiten en nieuwe dingen zijn, kan 
er ook een mindere periode komen. Wie op Google 
zoekt naar de cijfers van burn-out en depressieve 
klachten onder studenten zal stuiten op een groot 
aantal, die zelfs nog is toegenomen in de laatste 5 jaar. 
Een artikel van het NRC vertelt ons dat maar liefst 
een kwart van de studenten een burn-out heeft, of 
symptomen hiervan. In de Trouw is te lezen dat de 
helft van de studenten kampt met klachten omtrent 
angst en depressie. Als je het aan mij vraagt zijn het 
hoge cijfers. 

Hoe kan het zo zijn dat zo’n groot deel van de 
studenten met burn-out en depressieve klachten 
kampt? Waar komen deze klachten zo specifiek 
vandaan? Want bij andere leeftijdscategorieën of 
andere sectoren binnen de samenleving zijn de cijfers 
gematigder. Ondanks dat een ernstige burn-out kan 
leiden tot een depressieve episode, ligt hier niet altijd 
het begin van het probleem. Naar mijn idee, heerst 
er op deze mentale ziektes nog een taboe binnen de 
samenleving. Tevens lijkt het dat er nog veel onduide-

lijkheid heerst omtrent depressies en een burn-out. 
Ik weet lang niet genoeg om alles uit te leggen en het 
antwoord op alle vragen te hebben, maar ik hoop dat, 
via dit artikel, ik het taboe en de onduidelijkheid wat 
kan afnemen.

Mensen met een burn-out hebben simpel gezien te 
veel hooi op hun vork genomen. Ze zijn letterlijk 
opgebrand. De burn-out is eigenlijk altijd werk-, of in 
dit geval studiegerelateerd. Iemand raakt echter niet 
opgebrand door een volle agenda. Er spelen meerdere 
factoren mee waarvan een ‘moet’ gevoel een rol 
speelt. Ik weet natuurlijk niet hoe alles met jullie zit, 
maar ik had, zeker in het eerste studiejaar, een gevoel 
van moeten. Ik moest naar dat feestje, ik moest leuk 
zijn en aardig gevonden worden. Daarnaast moest ik 
natuurlijk ook goede cijfers halen, niet alleen voor 
mijn BSA, maar ik wilde succes boeken. Met mijn 
eigen gecreëerde ‘moeten’ voerde ik de druk voor 
mijzelf alleen maar op. 

In combinatie met het ‘moeten’, is een andere oorzaak 
van een burn-out de moeite hebben met ‘nee’ zeggen. 
Hierdoor vergroot je taken die je binnen een bepaalde 
tijd af moet krijgen, waardoor je druk wederom 
omhoog wordt gegooid. Al heb jij hier wel, al dan 
niet, moeite mee, onthoud dat het niet raar is. Je bent 
namelijk niet alleen ook al kan het hier wel op lijken. 
Dus je zit met een hoge druk, het ‘moet’ gevoel dat uit 
sociale onzekerheid, prestatiedruk en moeite met nee 
zeggen voortkomt. 

het studentenleVen... als ik er aan denk is het een fantastische periode. je breidt je 
contactenkrinG uit, je Vindt nieuwe Vrienden, je Gaat naar sociale actiViteiten en 
feestjes. teGelijkertijd houd je focus op je studie: de prestatiedruk bestaat namelijk 
ook. je doet allemaal leuke dinGen, dit is de studententijd! ondanks dat het allemaal 
leuke actiViteiten en nieuwe dinGen zijn, kan er ook een mindere periode komen. zo 
zien we steeds Vaker depressies en burn-outs onder studenten. in dit artikel Ga ik 
dieper in op deze onderwerpen. 

Leuk, maar niet Altijd



11
Studentencultuur

Het wordt te veel, en bij elke drup die in de emmer 
komt, dreigt de emmer te overstromen. Bij de 
overvloed van druppels, verandert die emmer in een 
burn-out. 

Een depressie heeft wat minder met de hoge druk 
op de studie te maken. Een burn-out kan wel leiden 
tot een depressie, maar dit is niet de enige oorzaak 
van de sombere klachten. Depressie kan een tal van 
oorzaken hebben, om te beginnen met een slechte 
ervaring in de jeugd. Erfelijkheid kan ook een rol 
spelen. Je ouders kunnen de aanleg voor depressie-
ve klachten overgegeven hebben.Daarnaast bestaan 
chemische ontregeling, een beroerde familiesitua-
tie, kwetsbaarheid en waar ik van schrok toen ik dit 
ondervond: anticonceptie. Heren, gaan jullie maar 
door tot de volgende alinea, maar dames, voel jij je 
vaak somber, energieloos en heb je geen plezier meer 
in dingen die je voorheen wel had. Overweeg een 
andere vorm van anticonceptie zonder de hormonen. 
Hormoonontregeling kan namelijk een oorzaak 
van depressiviteit zijn. Soms lijkt er overigens geen 
direct aanwijsbare oorzaak te zijn voor de sombere 
gevoelens. Het kan een winterdip zijn of een dieper 
liggende oorzaak hebben. 

Bij een burn-out en een depressie zijn er overeen-
komende klachten. Beiden spreken over neerslach-
tig gevoel, een depressieve stemming gedurende de 
dag/ meerdere dagen achter elkaar. De emoties die 
overheersen zijn paniek, woede en machteloosheid. 
Ook onzekerheid en wantrouwig gedrag komen naar 
boven. Naast de emotionele gevolgen, heeft het ook 
effect op cognitief gebied: een verminderd vermogen 
om te concentreren, besluiten en nadenken, ook 
het geheugen lijdt onder de situatie. Lichamelijk 
kunnen er klachten ontstaan zoals slapeloosheid en 
onuitputtelijke vermoeidheid. Een burn-out is, naast 
bovenstaande symptomen, ook bekend met grote 
lichamelijke gevolgen: lichamelijke pijn, verhoogde 
hartslag en bloeddruk, lage weerstand en veel 
spanning. 

De depressie zal echter deze klachten niet hebben, 
eerder onopzettelijk gewichtsverlies of toename. 
Naast alle emoties die naar boven komen, zal een 
leegte de boventoon voeren. Een leegte waarbij 
niks meer uit maakt, je geen plezier voelt bij leuke 
activiteiten en een emotieloze leegte ervaart. Het 
zelfbeeld zal dalen, gevoelens van waardeloosheid 
komen naar boven, evenals wanhoop. Dit kan zelfs 
leiden tot suïcidale gedachten.

Je hebt een burn-out, je bent depressief, maar hoe 
kom je nu van somberheid naar blijheid? Allereerst, 
zijn er factoren binnen het studentenleven die de 
mentale situatie niet verbeteren. Eén hiervan is 
alcohol. Alcohol zal de symptomen verergeren. De 
studentencultuur is verbonden met alcohol, heel 
Nederland lijkt soms verbonden met alcohol. 
Als je ‘s avonds een stevige borrel hebt gedronken, 
ben je de dag erna dan ook sneller geprikkeld en 
gefrustreerd? I know I am …  Er kan een somber 
en angstig gevoel aanwezig zijn. Indien je dit te 
vaak ervaart na een borrel, kan dit uitmonden tot 
depressieve klachten die aanhouden. Maar, genoeg 
met het sombere gedoe, we willen beter worden en 
beter blijven. Hierbij staat op nummer 1 als weg 
naar herstel het herkennen en accepteren van het 
probleem. Erken dat je situatie niet volledig oké is. 
Het is namelijk prima om even niet vrolijk te zijn, 
het hoeft niet continue blijheid en vrijheid te zijn, in 
tegenstelling wat ik eerst altijd dacht. 

Heb je last van klachten of symptomen van een 
burn-out of een depressie? Zoek hulp bij de huisarts 
of de studieadviseur. Studiegerelateerd is het handig 
dat de studieadviseur op de hoogte is van je situatie. 
De huisarts kan bij ernstige klachten je doorverwij-
zen zodat je jouw klachten kan verminderen.



Pamflet 35

Waar vroeger het spreekwoord ‘liefde gaat door 
de maag’ vooral sloeg op de vrouw die voor een 
man kookte, is dat tegenwoordig op beide seksen 
van toepassing. Goed kunnen koken is net zoiets 
als goed takjes kunnen verzamelen voor vogels; 
het is een selectiecriterium op de huwelijks-
markt. Gelukkig bestaan er nu ‘allerhande’ 
maaltijdboxen (Hello Fresh, Marley Spoon, 
etc.) die het ook voor minder getalenteerde 
vogeltjes mogelijk maken om lekker te koken 
en zo de liefde te behouden of een nieuwe liefde 
te veroveren. Ik maak gretig gebruik van deze 
boxen om de liefde te behouden en deel daarom 
één van mijn favoriete Marley Spoon recepten: 
een Italiaanse broodsalade. Deze salade kun je 
prima in het park eten.

italiaanse broodsalade, panzanella 

Ingrediënten (voor 2 personen)

Eetbaar:

- 20 gr. verse peterselie (uit potje mag ook,                

   maar verdubbel dan hoeveelheid)

- 2 sinaasappels

- 1 teen knoflook

- 1 aubergine

- 1 bakje cherrytomaten

- 2 tomaten

- Mosterd

- Grote hand amandelen

- 1 stokbrood (of oud brood, mag afbak zijn)

- Stroop (ahorn, appel- of 

   pannenkoeke stroop)

- Azijn (witte wijnazijn bij voorkeur)

- Olijfolie

- Peper en zout 

“Gelukkig bestaan er nu 
‘allerhande’  maaltijd 

boxen”  

Niet om op te eten:

- Oven + bakplaat + bakpapier

- Grillpan of grote koekenpan

- Kleine koekenpan

- Keukenkwast (of schone handen)

DOOR JORNT MANDEMAKERS 

nederlanders besteden steeds minder tijd aan koken en eten. en we eten steeds 
Vaker buiten de deur of laten eten bezorGen. op deze trend is echter één 
uitzonderinG, namelijk mannen met een partner zonder kinderen, die zijn juist 
meer tijd in eten Gaan steken (mandemakers & roeters, 2015). het is dan ook 
Volkomen terecht dat usocia mij -als representant Van deze socioloGisch Gezien 
uitzonderlijke Groep- VroeG om een recept te delen.

Liefde gaat Door de Maag 
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Bereidingswijze

1. Aubergine voorbereiden. Verwarm de oven 

voor op 220 graden (hetelucht 200). Snij de 

aubergine in 2cm dikke plakken. Halveer 1 

sinaasappel, pers 1 helft uit. Pers 1 teen knoflook. 

Meng de knoflook met 3-4 el sinaasappelsap, 3-4 

el olijfolie, en peper/zout. Bestrijk de aubergine-

plakken met deze sinaasappel marinade.

2. Salade voorbereiden. Cherrytomaten 

halveren. Tomaten in 2cm stukken snijden. 

Peterselie zonder steeltjes grof hakken. Van de 

resterende sinaasappels het vruchtvlees loshalen 

en in stukjes snijden. Gooi de schillen + schilfer-

tjes in de GFT-bak. Snij de ui in dunne halve 

ringen.

3. Aubergine grillen. Gril de aubergine in een 

grillpan of bakpan 8-10 min aan beide zijden 

goudbruin. Ondertussen rooster je de amandelen 

in 2-3 min goudbruin. Neem de amandelen uit 

de pan en laat afkoelen.

4. Brood bakken. Scheur het brood in hapklare 

brokjes en leg op bakplaat met bakpapier. 

Besprenkel met 2-3 el olijfolie + peper/zout. Bak 

het brood 5-6 min in de oven totdat het lekker 

knapperig is.

5. Dressing maken. Roer 2-3 eetlepels olijfolie 

met 1-2 eetlepels azijn (bij voorkeur witte 

wijnazijn), 2-3 theelepels mosterd, 2-3 theelepels 

stroop en peper en zout. Proef en pas aan naar 

smaak.

Belangrijk keuzemoment (routing!): heb je tijd 

over en heb je een date of wil je op iemand indruk 

maken, ga dan naar stap 7.

6. Salade mengen A. Meng alles door elkaar, 

maar zorg dat je zo min mogelijk tomatensap van 

de tomaten meeneemt. Breng op smaak met de 

dressing en peper en zout. Eet smakelijk!

7. Salade mengen B. Aan mij is garneren niet 

besteed (‘in je maag wordt het toch wel gemengd’) 

maar wellicht kan je indruk maken door de 

salade mooi op te maken (‘het oog wil ook wat’).

“Het oog wil ook wat.”

8. Meng alle tomaten, 2/3 vd peterselie, het brood 

en de sinaasappelpartjes door elkaar. Zorg dat 

je zo min mogelijk tomatensap van de tomaten 

meeneemt. Breng op smaak met de dressing en 

peper en zout. Verdeel dit broodsalade mengsel 

over twee mooie grote borden, sprenkel dan de ui, 

aubergine, amandelen en de rest van de peterselie 

(1/3) erover. Serveer met witte wijn (licht fruitje) 

en kaarslicht. Succes en eet smakelijk!

P.S.: mocht je 

dit een tweede 

keer maken voor 

dezelfde date dan 

kan je wellicht het 

garneren overslaan, 

want de buit is al 

binnen. 
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Mijn Queeste naar een Kamer 

Goed voorbereid begon ik aan mijn eerste 
week op de universiteit. Alles op orde, 
artikelen voor het eerste hoorcollege 
uitgeprint en een slaapplek geregeld voor na 
het SSW-feest. Toen kwam de tweede week. 
Ik had me verkeken op de 3 uur reistijd op 
een dag, ik dacht dat ik het heerlijk vond 
om in de trein te zitten. Ik besefte me dat 
ik zeeën van tijd verloor door het reizen en 
besloot: ik moet op kamers.

Dat was een mooie droom. Daar kwam ik 
achter toen ik me aan wilde melden bij de 
SSH en naderhand zag dat er een enorme 
lijst aan kamerzoekende studenten voor mij 
waren, waardoor ik vrijwel altijd als laatste 
op de wachtlijst terecht kwam. Eenmaal 
uitgevonden dat er ook op Facebook enorm 
veel kamers beschikbaar worden gesteld, 
zette ik daar mijn queeste voort. Mailtjes 
sturen met jezelf simpelweg voorstellen 
werkt niet, ik kreeg de tip om het zo creatief 
mogelijk aan te pakken aangezien er bakken 
vol mails binnenstromen bij elke kamer op 
Facebook. Nog steeds vond ik het moeilijk 
en werd maar een aantal keer uitgenodigd 
op hospiteeravonden.

Mijn neef kwam met een gouden tip en 
zei dat ik me aan moest melden bij Socius, 
een organisatie die oude kantoren en 

maatschappelijk vastgoed beschikbaar stelt 
voor jongeren om hier betaalbaar te kunnen 
wonen. Wanneer er een kamer beschikbaar 
komt wordt er een mail uitgezonden en de 
eerste tien die reageren krijgen een uitnodi-
ging voor een hospiteeravond. Geweldig 
systeem. De daaropvolgende dagen zat ik 
angstvallig bij mijn telefoon om te kijken of 
er een mailtje binnenkwam, want ik moest 
en zou op een hospiteeravond komen. 
Eindelijk kwam er een mailtje binnen en ik 
mocht komen hospiteren.

“Ik besefte me dat ik zeeën 
van tijd verloor door het 
reizen en besloot: ik moet 
op kamers.”

Het hospiteren had ik zwaar onderschat. 
Misschien is dat wel een understatement, 
ik had geen idee wat er aan de hand was op 
mijn eerste hospiteeravond. Mijn verwach-
ting van zo’n avond was dat er gesprekjes 
worden gevoerd en op basis daarvan een 
geschikte kandidaat wordt uitgekozen. Dat 
is in zekere zin ook wel waar, maar niet 
uitgekozen worden om het feit dat je liever 

daar stond ik dan, klaar Voor de Grote wereld. eindelijk klaar met die Verschrik-
kelijke eindexamens waar ik zo hard Voor heb moeten werken. in de laatste twee 
jaar Van het Vwo ben ik alle open daGen, meeloopdaGen, proefstudeerdaGen en 
wat allemaal niet afGeGaan zodat ik een eind kon maken aan de zoektocht naar 
een studie die bij mij past. en die natuurlijk ook een beetje dichtbij was, zodat 
ik makkelijk heen en weer zou kunnen reizen. Goed. studie Gekozen. socioloGie.

DOOR ANNEMARIJN OUDEJANS
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chocomel drinkt dan fristi of omdat je jezelf 
meer als pollepel ziet dan als pandeksel ging 
mij toch wat te ver.

Ik heb ook nooit een kamer gekregen doordat 
ik uitgekozen werd op een hospiteeravond. 
Mijn eerste kamer kon ik onderhuren van 
mijn neef in Rotterdam, het was net iets 
korter reizen en de nachttrein tussen Utrecht 
en Rotterdam trok ook wel mijn aandacht. 
Niet ideaal, maar beter dan niks, toch? Na 
twee maanden kwam een ander familie-
lid met het nieuws dat hij zou gaan reizen 
in Australië en dat ik wel in zijn kamer in 
Utrecht mocht. Dat vond ik natuurlijk geen 
probleem en trok er vrijwel gelijk in. Dit 
feestje duurde een half jaar en in die tijd ben 
ik passief op zoek gegaan naar een nieuwe 
kamer.

“Ik heb ook nooit een 
kamer gekregen doordat 
ik uitgekozen werd op een 
hospiteeravond.”  
Via de Facebookpagina van een van de 
complexen van de SSH wist ik nog een half 
jaar een kamer in onderhuur te regelen. 
Inmiddels waren mijn ouders wel een 
beetje klaar met al dat verhuizen, wat ook 
logisch was. Hierna moest ik toch wel een 
vaste kamer gaan regelen, dat zou volgens 
hen toch niet zo moeilijk zijn, gezien ik al 
zo lang op zoek was. Gelijk hadden ze, en 
in de periode dat ik in onderhuur zat ben 
ik alle mogelijke opties afgegaan in de hoop 
eindelijk een vaste kamer te krijgen. Mijn 
huisgenoten zochten fanatiek mee, maar het 
mocht niet baten.

Mijn ouders zijn weer komen opdraven om 
mijn spullen te verhuizen. Inmiddels ben ik 
helemaal verhuisd, verhuisdozen uitgepakt 
en alle meubels staan. Ik woon nu in een vrij 
rustige buurt, in een vertrouwde omgeving. 
In Zoetermeer. Bij mijn ouders. Terug naar 
de 3 uur reistijd op een dag, terug naar 
kamperen bij anderen op de bank in Utrecht. 
Het is niet zo erg, over twee maanden ga ik 
voor een blok in Keulen studeren, waar ik 
wel een kamer heb gevonden. Maar het zou 
toch wel fijn zijn om daarna eindelijk een 
vaste kamer te vinden, of in ieder geval een 
kamer waar ik langer dan zes maanden in 
kan wonen. 

Leer van mijn les, begin op tijd met zoeken 
naar een kamer want het is verschrikkelijk 
lastig om in een stad als Utrecht een huisje 
te vinden. Je wilt echt niet je hele leven bij je 
ouders blijven wonen, geloof me. 
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Toen ik eind jaren negentig begon met 
studeren had Usocia nog niet eens een eigen 
website, droeg je je mailbox bij je op een 
floppy (een wat?), kreeg je je roosters per 
post thuisgestuurd, en stond Google nog 
in de kinderschoenen. Voor de twintigers 
van nu is het waarschijnlijk moeilijk voor 
te stellen hoe je je sociale leven zou moeten 
organiseren zonder sociale media en 
Whatsapp, hoe je je weg zou vinden zonder 
online reisplanners en Google Maps, hoe je 
je studie zou organiseren zonder Osiris of 
Blackboard, of hoe je materiaal voor je paper 
zou verzamelen zonder Google. De huidige 
generatie (“Generation Z”) hoort dan ook tot 
de eerste die opgegroeid is met het internet, 
en zich waarschijnlijk niet anders meer kan 
herinneren.

Als je sommige opiniemakers en “denkers” 
mag geloven, is dit een probleem. In “de 
huidige samenleving” zouden “we”, dankzij 
het internet en sociale media, tegenwoordig 
geen “echt” contact meer hebben, zouden 
contacten via sociale media alleen nog maar 
oppervlakkig zijn, en zouden we opgesloten 
zijn in onze eigen “bubbles” waar we alleen 
nog maar contacten hebben met mensen die 
dezelfde meningen toegedaan zijn als wij (zie 
bijvoorbeeld Sherry Turkle’s veel bekeken 
TED Talk). Volgens sommigen is Facebook 
zelfs bezig “de samenleving te vernietigen”, 
zoals een voormalige hoge medewerker van 

Facebook recent zei. Dit soort doemverhalen 
staan in sterk contrast met het enthousiasme 
uit de begindagen van het internet, toen men 
hoopte dat het internet juist sociale barrières 
zou slechten en informatie toegankelijk zou 
maken voor allen.

“Dit soort doemverha-
len staan in sterk contrast 
met het enthousiasme uit 
de begindagen van het 
internet.”
Dit zijn boeiende sociologische kwesties, 
en als sociologen proberen we natuurlijk 
verder te kijken dan alleen onze eigen 
Facebookervaring en wat we van horen 
zeggen hebben. Inmiddels is er aardig wat 
onderzoek naar de impact van internetge-
bruik op de samenleving. Voor we naar dit 
onderzoek kijken is een beetje historisch 
perspectief echter ook wel nuttig, want het 
is niet de eerste keer dat een ontwrichting 
van de samenleving wordt voorspeld als 
gevolg van een nieuwe communicatietech-
nologie. Ook bij bijvoorbeeld de uitvinding 
van de telegraaf in de negentiende eeuw 
vreesde men dat gebruikers overspoeld 
zouden worden met bergen informatie, dat 

DOOR RENSE CORTEN

een kenmerkend aspect Van de hedendaaGse studentencultuur dat je Gemakke-
lijk oVer het hoofd ziet als je er zelf middenin zit, is hoezeer studenten (en 
jonGeren in het alGemeen) afhankelijk zijn Van het internet Voor hun daGelijks 
leVen. 

Het Internet, de Samenleving en Generation Z
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kranten spoedig overbodig zouden worden, 
en dat er zelfs hele nieuwe vormen van 
criminaliteit zouden ontstaan. Soortgelijke 
geluiden waren te horen bij de uitvinding 
van de telefonie, de radio, en de televisie. 
Hoewel deze uitvindingen natuurlijk wel tot 
belangrijke veranderingen hebben geleid, 
lijkt het met die ontwrichting dus tot nu toe 
steeds mee te vallen. 

Maar hoe zit dat dan met het internet? 
Laten we ons richten op twee wat meer 
specifieke vragen op het gebied van sociale 
cohesie. Ten eerste: heeft de opkomst van 
het internet geleid tot een verslechtering 
van de kwaliteit en kwantiteit van sociale 
contacten? Ten tweede: heeft de opkomst van 
het internet geleid tot een sterkere segregatie 
op polarisatie van de samenleving, in de zin 
dat mensen steeds minder contacten hebben 
met mensen buiten hun “eigen” groep (hoe 
je die ook wilt definiëren)?

Naar de eerste vraag, die past in wat sociolo-
gen ook wel het “onthechtingsvraagstuk” 
noemen, wordt al sinds de begindagen van 
het internet onderzoek gedaan. In een veel 
geciteerd vroeg onderzoek lieten Kraut en 
collega’s voor een Amerikaanse steekproef 
inderdaad zien dat wanneer mensen voor 
het eerst het internet gingen gebruiken, 
dit een negatieve impact had op zowel hun 
sociale contacten als hun welzijn. In een 
vervolgstudie enkele jaren later, ook door 
Kraut et al., bleek dit effect echter helemaal 
verdwenen. Dit blijkt een breder patroon 
in de literatuur te reflecteren: waar vroege 
studies naar de invloed van internetgebruik 
vaak negatieve effecten vonden op sociaal 
kapitaal en welzijn, vinden recentere studies 
vaak geen of zelfs positieve effecten. Ook 
een recent onderzoek met Nederlandse data 
door collega Eva Vriens en Erik van Ingen 

(VU) laat overtuigend zien dat internetge-
bruik samen gaat met meer sterke banden, 
zonder dat dit leidt tot een verslechtering 
van de kwaliteit van relaties.

Kijken we meer specifiek naar sociale media 
zoals Facebook, dan lijkt Facebookgebruik 
volgens onderzoek onder studenten door 
Ellison et al. samen te hangen met méér 
sociaal kapitaal (vooral omdat het helpt bij 
het onderhouden van relaties over langere 
afstanden), terwijl volgens Dunbar (jawel, 
die van dat getal) en collega’s Facebooknet-
werken dezelfde structurele kenmerken 
hebben als “offline” vriendschapsnetwerken. 
Deze resultaten betekenen overigens niet 
dat er niets veranderd in de structuur van 
persoonlijke netwerken; zo zijn er aanwijzin-
gen dat over het algemeen de grootte van 
vriendschapsnetwerken afneemt. Dit is 
echter een trend die al lang voor de opkomst 
van het internet heeft ingezet.

Naar de tweede vraag, die over segregatie en 
polarisatie, hebben we zelf ook onderzoek 
gedaan. In een paper met o.a. collega’s Bas 
Hofstra en Frank van Tubergen lieten we 
zien dat Facebooknetwerken van jongeren, 
wat betreft de etnische samenstelling, voor 
jongeren met een Nederlandse achtergrond 
even divers (of pessimistischer: even gesegre-
geerd) zijn als hun offline vriendschappen, 
en voor jongeren uit minderheidsgroepe-
ringen iets diverser. Ook ander onderzoek 
laat op zijn best een gemengd beeld zien. Zo 
zijn Facebooknetwerken (van Amerikanen) 
inderdaad in zekere mate gesegregeerd naar 
politieke voorkeur, maar hebben gebruikers 
ook nog steeds in ruime mate contacten met 
“andersdenkenden”.  Ook blijken groepen 
die het internet relatief weinig gebruiken 
juist meer politiek gepolariseerd te zijn dan 
groepen die het internet veel gebruiken.



Pamflet 35

Al met al lijkt er vooralsnog dus weinig 
overtuigend bewijs te zijn voor de stelling 
dat, dankzij internet en sociale media, de 
samenleving “uit elkaar valt”. Dit geld zowel 
voor persoonlijke netwerken (“onthech-
ting”) als voor relaties tussen groepen 
(“segregatie”). Generation Z hoeft zich dus 
ook niet specifiek zorgen te maken, althans 
niet over dit probleem. 

“Generation Z hoeft zich 
dus ook niet specifiek 
zorgen te maken, althans 
niet over dit probleem.”
Verandert er dan helemaal niets? Toch wel. 
Zo suggereert het onderzoek naar de impact 
van sociale media op persoonlijke netwerken 
dat sociale media vooral helpen bij het 
onderhouden van zwakke banden. Via een 
medium als Facebook kunnen mensen veel 
meer zwakke banden onderhouden, terwijl 
informatie via die online zwakke banden 
ook veel makkelijker doorgegeven wordt dan 
offline. We zouden dus kunnen verwach-
ten dat informatie veel sneller circuleert in 
netwerken dankzij sociale media, wat weer 
gevolgen kan hebben voor collectieve actie, 
politieke voorkeuren, etc. Hoe dit precies 
werkt, en wat de gevolgen daarvan zijn, is 
momenteel onderwerp van veel onderzoek.

Een andere interessante ontwikkeling, 
die zeker ook onder studenten relevant 
is, is de sterke opkomst van datingsites en 
-apps. In 2013 begon al een derde van de 
Amerikaanse huwelijken online, en ook in 
Nederland is het internet de snelst groeiende 
ontmoetingsplaats. 

Een mogelijk gevolg hiervan kan zijn 
(hoewel onderzoeksresultaten op dit gebied 
uiteen lopen) is dat partners steeds meer op 
elkaar gaan lijken wat betreft hun sociale 
achtergrond. Op de langere termijn heeft dit 
potentieel grote gevolgen voor de structuur 
van de samenleving.

Wat leren we nu meer algemeen uit dit 
verhaal? Ten eerste: dat sociale processen 
en structuren, zoals de samenstelling van 
sociale netwerken, vaak robuuster zijn dan 
menigeen denkt, en niet zomaar veranderen 
onder invloed van een nieuwe technolo-
gie. Natuurlijk heeft technologie zoals het 
internet wel impact op de samenleving, 
maar het gaat daarbij vaker om subtiele- en 
lange termijneffecten dan om drastische 
veranderingen. 

Ten tweede: dat breed gedragen maatschap-
pelijke zorgen niet altijd ondersteund 
worden door sociologisch onderzoek. Dit 
geldt overigens ook voor nauw verwante 
onderwerpen zoals “filter bubbles” en “fake 
news”: ook hier is het wetenschappelijk 
bewijs een stuk magerder dan je op grond 
van de maatschappelijke ophef zou denken.

Voor sommigen is dit misschien een 
teleurstellend “saaie” boodschap, maar het 
in perspectief plaatsen juich- en doemver-
halen over maatschappelijke kwesties blijft 
een belangrijke taak van sociologen.  
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Weetjes en Cijfers

- Van de 732,804 studenten in nederland over 2017-2018, heeft                                                                                                  
   gemeente Utrecht er 32,202 en dus 22,76 procent!

- Studenten drinken gemiddeld 16 glazen bier per week. 

Mannen drinken gemiddeld 20 glazen bier per week & 

vrouwen 8. 

-71 procent van de studenten heeft een bijbaan of een 
betaalde stage.                                                                                       

- Wist je dat veel studenten het stopwoordje ‘all right’ gebruiken?   
   Let er maar eens op.

- Ongeveer 1/3 van de studenten leent                 
   maximaal!
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Waar denken jullie aan als je de term studentencul-
tuur hoort?
-Ton: Ik denk aan alles buiten de collegezaal. 
De gezelligheid en alles wat je leert buiten de 
colleges.
-Sophie: Ja inderdaad, ook het uit huis wonen 
en bier drinken.

Als jullie met elkaar vergelijken, is er dan veel 
veranderd op het gebied van werkdruk?
-Ton: Ja, dat denk ik wel. Ik heb zelf gestudeerd 
in Delft in 1976 en toen konden we gewoon 
doorstuderen. Ik heb 8 jaar over mijn studie 
gedaan, wat vrij normaal was voor die tijd. 
We hadden geen BSA en sommige studenten 
studeerde 12, 13 soms 14 jaar. 
-Sophie: Ik denk dat er nu ook meer mensen 
studeren waardoor er meer concurrentie is op de 
arbeidsmarkt. Het is niet meer genoeg om alleen 
je bachelor te halen, maar het wordt nu ook van 
je verwacht om je master te halen. Verder moet 
je ook snel klaar zijn en wordt er van je verwacht 
dat je je verbreed.
-Ton: Nu zijn er ook strengere eisen zoals een 
BSA. Vroeger hadden mijn ouders niet veel geld 
en kreeg ik daarom een studiefinanciering. Dit 
was voor 60% een gift en 40% een lening. Er 
waren geen strenge eisen en ik kon gewoon 8 
jaar studeren zonder dat ze zeiden dat ik sneller 
moest. Dat is nu veel strenger.

Hebben jullie allebei bij een studie/studentenv-
ereniging gezeten en hoe was/is dat?
-Sophie: Ik zit bij een studievereniging, maar 
niet bij een studentenvereniging.
-Ton: Ik zat zelf bij een studentenvereniging. 
De studieverenigingen waren in mijn tijd veel 
serieuzer. Ze regelde excursies en zo en hadden 

geen borrels of feesten. Studentenverenigingen 
waren vooral gezelliger met borrels en feesten. 
Vroeger waren de meeste sportverenigingen ook 
samen met de studentenverenigingen.

Hebben jullie allebei op kamers gewoond?
-Ton: Ik heb op kamers gewoond, in een 
studentenhuis.
-Sophie: Ja, ik nu ook.
-Ton: Ik woonde in een studentenhuis met 30 
man. De meeste studentenhuizen hadden maar 
10 man en ze waren vaak verbonden met een 
studentenvereniging.
Sophie: Ik woon zelf met 5 meiden in totaal.

Was het makkelijk om daar aan te komen?
-Ton: er is natuurlijk wel een groot verschil 
met Delft en Utrecht. Vroeger was het niet echt 
moeilijk. Ik denk dat het nu wel moeilijker is en 
de prijzen in verhouding ook wel hoger, maar 
je moet natuurlijk wel rekening houden met de 
inflatie.
-Sophie: Ja dat denk ik ook.
-Ton: Ik betaalde vroeger 1/5 van mijn 
maandtoelage.
-Sophie: Ik denk dat dat nu zeker de helft is.
-Ton: Ik had een maandtoelage van 950 gulden 
en ik betaalde 170 gulden huur.
-Sophie: Wouw, hoeveel is dat in euro’s?
-Ton: Ongeveer 80 euro, maar je moet wel 
rekening houden met de inflatie.

Hoeveel vierkante meter had u dan?
-Ton: Ongeveer 10m2 en het was een groot 
huis. De kamers waren redelijk klein, maar de 
woonkamer en de andere ruimtes waren erg 
groot.
-Sophie: Wouw dat is erg goedkoop.

DOOR JOLIJN HUTJES

in de afGelopen paar jaar is er Veel Veranderd Voor de student. er wordt steeds meer bezuiniGd 
op het onderwijs en een paar jaar teruG is de studiefinancierinG afGeschaft. dit roept bij mij 
de VraaG op of er Veel is Veranderd in het studentenleVen. zien Verschillende Generaties de 
studentencultuur noG (als) hetzelfde? was er VroeGer meer sprake Van de eeuwiGe student? 
oVer onder andere deze onderwerpen Ga ik samen met socioloGie studente sophie opdam 
(21) en haar Vader ton opdam (60) in Gesprek. zij wisselden beiden op 18 jariGe leeftijd het 
ouderlijke huis in Voor een studentenkamer. 

Studeren over de Generaties heen
Een gesprek tussen een studente en haar vader
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-Ton: Ja en bier was maar 50 cent.
-Sophie: Je hebt ook in een studentenhuis met 
een slaapzaal gewoond toch?
-Ton: Ja dat heb je nu niet meer. Je had kamers 
voor twee personen en sliep dan met 8 a 10 man 
op een zaal en we hadden dan een schoonmaak-
ster die het schoon maakte. Dan werd er om 10 
uur tegen je bed getikt met een stofzuiger omdat 
ze wilde schoonmaken.

“Ja en bier was maar 50 
cent.”
Denken jullie dat mensen later uit huis gaan dan 
vroeger en waarom wel en waarom niet?
-Ton: Ze zeggen van wel, maar ik zie het niet 
echt in de directe omgeving. Het was wel zo dat 
er vroeger geen gratis ov was.
-Sophie: Het zou dus best kunnen dat iemand 
die bijvoorbeeld uit Groningen in Delft wilde 
gaan studeren dat die dan wel op kamers moest 
omdat het minder makkelijk was om te reizen. 
Daarom gingen zij misschien vaker op kamers 
dan nu omdat het nu vaak goedkoper is om thuis 
te blijven wonen.
-Ton: Vroeger zag je mensen ook op vrijdag 
staan liften om naar huis te gaan omdat het 
openbaar vervoer te duur was. Dat zie je nu niet 
meer. Best jammer eigenlijk.

Hebben jullie het wel eens over het studentenleven 
en wat zijn dan de meest opvallende overeenkom-
sten en verschillen?
-Sophie: Een overeenkomst is; veel bier en veel 
gezelligheid.
-Ton: en dat we buiten de collegezaal meer 
hebben geleerd.
-Sophie: De feesten en borrels en de leuke 
dingen komen overeen.
-Ton: Een verschil is dat jullie nu op studiereis 
naar Rome en dublin en zo gaan. Vroeger gingen 
wij naar de Ardennen met wat krakkemikkige 
auto’s. We gingen ook nooit vliegen omdat dat 
veel te duur was. We hadden ook vooral stages 
in Nederlandse bedrijven. Bijna niemand ging 
op stage in het buitenland.
-Sophie: Er zijn nu ook veel meer internationale 
uitwisselingen dan vroeger.
-Ton: Ja inderdaad, ik vind dat ook gezellig 
en goed. Je leert dan ook over bedrijven in het  
buitenland. We hadden ook bijna geen contact 

met mensen uit het buitenland.
-Sophie: Nu hebben we natuurlijk ook meer 
sociale media. Je weet meer wat er rond gaat. 
Kijk bijvoorbeeld naar ontgroeningen in 
Groningen. Deze zijn nu duidelijker en meer 
zichtbaar.
-Ton: Wij hadden ook ontgroeningen, maar die 
gebeurde achter gesloten deuren. Niemand had 
het door.

Wat deden/doen jullie allemaal in een week of 
maand?
Sophie: Nu doe ik minder vanwege mijn 
bestuursjaar, maar als ik weer voltijd ga studeren 
zal ik dagelijks wel bezig zijn met mijn studie. 
En dan s’ avonds pauze en een keer uitgaan naar 
bijvoorbeeld borrels. In mijn eerste jaar had ik 
een tijdje dat ik 1 keer in de week uitging, maar 
dat is wel een duur grapje voor je portemonnee.
Ton: Ik ging ook wel vaak uit. We hadden 
sowieso dat we s’ avonds eerst gingen eten in het 
huis en dan wel vaak met een biertje op tafel. We 
hadden wel vaak dat mensen afhaakte omdat ze 
die combinaties niet vol konden houden.
Sophie: Dat gebeurt nu niet zo vaak. Mensen 
zullen nu eerder stoppen omdat ze het te duur 
vinden om door te gaan.

Hoe ervaren jullie de studietijd over het algemeen?
-Ton: Als 1 groot feest. 
-Sophie: Ja, je doet nu dingen die je hierna niet 
zo snel meer kan doen. Het is een excuus om 
gekke dingen te doen.Als je gaat werken kan je 
niet meer een keer dronken worden in de groep 
op een dinsdagavond. 
-Ton: Je krijgt ook heel veel nieuwe ervaringen 
en maakt vrienden voor het leven.
-Sophie: Je gaat ook op kamers.
-Ton: Ik heb nu nog vrienden van 30 jaar terug. 
Het is wel uniek om zulke sterke banden te 
krijgen voor een omgeving waarin je mensen 
leert kennen vanuit alle windhoeken.
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       Moet je zien! Moet je horen!
DOOR JOLIJN HUTJES

Wij weten heus wel hoelaat het is         
Het boek gaat over Maarten en speelt zich af in 1988. Hij 
besluit om te gaan studeren en doet aan alles wat daar bij 
hoort. Hij leert drinken, blowen en er wordt veel gevreeen 
tot hij op een dag besluit dat hij dichter is. Ook in dit 
nieuwe leven stort hij zich met volle overgaven. Hij gaat 
wonen in een kraakpand en vraagt een uitkering aan. Zo 
zie je Maarten in verschillende fases van zijn studententijd. 
Het is een roman over vriendschap, liefde en geldgebrek. 
Het is een bij vlagen grappig verhaal dat vooral makkelijk 
wegleest. 

   Too good to go
Iedereen kent het wel. Je hebt zin in een lekker maaltijd, 
maar geen zin om te koken en ook geen zin om veel geld 
uitgeven. Too good to go is de perfecte oplossing. De app 
biedt het overtollige eten aan van restaurants, supermark-
ten en bakkerijen. Je kijkt naar bedrijven die in jouw buurt 
een maaltijd aanbieden en haalt deze op voor een klein 
deel van de prijs. Jij krijgt dus makkelijk een goedkope en 
lekkere maaltijd en het is ook nog is goed voor het milieu.

Niemand in de Stad - 2018                               
Een film over het studentenleven en de coming of age 
van drie vrienden uit een Amsterdamse studenten-
corps. Het verhaal is gefilmd uit het perspectief van 
Philip Hofman. Aangemoedigd door zijn vrienden zie 
je hoe ze experimenteren met feesten, drugs en seks, 
maar ook hoe ze alle drie op hun eigen manier worstelen 
met de relatie met hun vader. De film is gebaseerd 
op de gelijknamige roman en is erg mooi verfilmd.  
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Headspace 
Het studentenleven is leuk, druk en soms stressvol. Je hebt 
altijd wel wat te doen en mensen die je wilt zien. Deze app helpt 
je om makkelijk en snel te ontspannen. Met korte filmpjes 
leer je stapsgewijs mediteren. De eerste fragmenten zijn 
gratis en daarna kan je zelf een pakket kiezen  dat bij je past.

ecosia 
De google die de wereld verbeterd. Dit is er eentje die niet 
specifiek slaat op studenten cultuur, maar die er wel voor 
zorgt dat de wereld beter wordt wat zorgt voor een beter 
toekomst. Ecosia is een zoekmachine die hetzelfde werkt 
als google. Hij is iets trager, maar voor elke zoekopdracht 
die jij doet wordt er ergens op de wereld een boom geplant. 
Dit doen ze met het geld dat ze krijgen van de advertenties 
die ze plaatsen. Ze hebben nu al ruim 49 miljoen bomen 
geplant.

Swifty- Dakterras 
Wat begon als een grapje, escaleerde snel naar 
een echt succesnummer voor de drie Groningse 
studenten. Het nummer gaat over het chillen op 
een dakterras. Iedereen heeft wel eens een feestje 
bij een vriend of vriendin met een dakterras, 
volgens de drie heren. Daarom is dit nummer 
zo kenmerkend voor de studentencultuur. Het 
is gemaakt door studenten over iets wat iedere 
student wel eens gedaan moet hebben. Lekker 
op het dakterras, met je overhemd op een 
kiertje en in je linker een biertje!
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De eerste avond eindigden we in een 
club waar je bij elk biertje dat je bestelde 
een bakje popcorn gratis kreeg, nou hier 
gingen wij hongerige/gierige Nederlanders 
erg goed op. De volgende dag gingen we 
vroeg uit de veren, om met de gebruikelijke 
stadswandeling de stad te leren kennen. In 
de middag hebben we het beste uitzicht van 
Athene bekeken, oftewel de Lykavittosheu-
vel. 

Deze avond hadden we het meest 
memorabele avondmaal verorberd, onze 
eerste echte aanraking met Griekse cultuur. 
We gingen met de hele groep eten bij een 
leuk zaakje die speciaal voor ons open was. 
We gingen zitten en er werden meteen 
karaffen wijn op tafel gezet. Dit werd 
gevolgd met brood, tzatziki, 3 soorten 
salade, vlees, moussaka, nog meer tzatziki 
en zo bleef het maar komen. Wij waren 
compleet in verwarring op dit punt ‘Zijn 
dit voorgerechten?’ ‘Zijn we nu elkaars 
hoofdgerechten aan het eten?’ ‘Dit kan toch 
geen 15 euro kosten?’. 

Op het hoogtepunt van de verwarring, 
werden er zo hopsa 35 hoofdgerechten 
geserveerd. Na al die voorgerechten, was 
het strijden om beleefd je bord leeg te eten. 

Tot onze spijt dachten de koks dat we het 
helemaal niet lekker vonden. 

“Op het hoogtepunt van 
de verwarring, werden er 
zo hopsa 35 hoofdgerech-
ten geserveerd.”
Nou dit was het moment dat we het eerste 
noemenswaardige cultuur verschil tegen 
kwamen. Grieken eten overdag nauwelijks 
iets behalve heel veel (ijs)koffie. Dan eten zij 
laat een enorm diner en om dit alles goed te 
verteren, eindigen zij hun maaltijd met een 
shotje grappa, ouzo of raki. De gewoonte 
om shotjes na de maaltijd te nemen, 
vonden wij geen vervelende traditie voor 
onze studiereis.

Andere verschillen die ons opvielen was 
het gebrek aan prullenbakken op straat of 
bijvoorbeeld de infrastructuur. 
Denk dan aan minuscule stoepen, of soms 
midden in het centrum geen asfalt maar 
een zandweg. Omdat menig socioloog 
dan meteen denkt aan de broken windows 

deze studiereis beGon Vlot, we Vertrokken Vanaf schiphol in de middaG en 
Voor dat we het wisten zaten we in het VlieGtuiG. echter was meniG mens toch 
Verbaast dat athene meer dan 3 uur VlieGen was, alles in europa is toch immers 
binnen 2 uur VlieGafstand? hierdoor waren we pas laat en honGeriG in Grieken-
land dus de eerste aVond Geen Grieks eten Voor ons, maar Gewoon het eerste 
wat we zaGen op het VlieGVeld. eenmaal aanGekomen in onze uitValsbasis waar 
we de komende 7 daGen GinGen VertoeVen, kon de studiereis echt beGinnen.

ATHENE
Studiereisverslag door Anouk Janmaat
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theory, was het leuk om meer over de 
samenleving en economie te leren bij ons 
bezoek aan de ambassade en de universiteit. 
Hier hebben we interessante gesprekken 
gevoerd met inwoners van Griekenland die 
een ander perspectief op de samenleving 
hebben. 

“De gewoonte om 
shotjes na de maaltijd te 
nemen, vonden wij geen 
vervelende traditie voor 
onze studiereis.”
De ambassade kon ons van alles vertellen 
over de invloed van Nederland op de crisis 
en de opinie van Grieken over Nederlan-
ders. Bij de American University of Athene 
hebben we het met de Sociologie afdeling 
gehad over hoe de samenleving omgaat met 
de resultaten van de crisis. Hier hebben 
geleerd dat de Griekse overheid al zo lang 
corrupt is dat ze geen beleid voeren tegen 
de armoede maar dat Grieken via burgeri-
nitiatieven elkaar proberen te helpen.
Naast leren over de samenleving hebben 
we ook van alles geleerd over oude stenen. 
We hebben de Agora bezocht, het oud 
Olympisch Stadion, de Neoklassieke 
Trilogie en natuurlijk de meest bekende: 
de Akropolis. Natuurlijk hadden we ook 
genoeg activiteiten die niets met stenen te 
maken hadden. Zo zijn we op vrijdag naar 
het schildpaddenredingscentrum geweest, 
waar we onder de naam van Usocia een 
schildpad hebben geadopteerd! Hierna 
hebben we een vreugdedansje gedaan op 
het stenenstrand van Athene. Desalniette-
min was de meest bijzondere activiteit toch 

wel de verrassingsactiviteit. De commissie 
heeft het voor elkaar gekregen om onze hele 
groep van 35 klunzige Nederlanders, de 
Griekse volksdans Sirtaki te laten dansen. 
Daar stonden we dan in een grote kring 
hand in hand met de grootste focus onze 
pasjes te oefenen. Ging het fout? Dan kreeg 
je meteen op je kop van een intimiderend 
Grieks vrouwtje.

We hebben een heerlijke reis gehad met een 
hele leuke groep, die binnen mum van tijd 
een groot samenhorig geheel werd. Maar 
wat toch een grote factor had in het geniet 
gehalte in Griekenland, was de zon! Daar 
stonden we dan zonder jas met zonnebril 
en factor 20 op de neus terwijl het thuis aan 
het sneeuwen was.
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