DE HEDENDAAGSE STUDERENDE
EEN KLEINE TYPOLOGIE
De 'hedendaagse' student bestaat niet. Studenten zijn altijd dezelfde: het zijn net gewone
mensen. Ze kankeren op docenten, lopen slecht college, hebben het hoogste woord terwijl
ze nog maar net komen kijken, hebben niet meer de parate kennis van de student . van
vroeger. Maar tegelijk: · ze luisteren vol aandacht naar docenten, zijn een en al volgzaamheid op college; slikken alle studiestof en blokken zo hard voor hun studiepunten, dat ze
die ook echt verdiend hebben. Zo is de student en zo is hij of zij altijd geweest. De
hedendaagse student, dat js die van vroeger, alleen leeft hij vandaag.
Maar- mensen verschillen nogal. Al naar gelang de cultuur waarvan ze deel uitmaken
dragen ze jeans of schaamlappen, ete-!1 ze hamburgers of maniok, verwennen ze hun
kinderen of offeren hen aan de goden.
Zo verschillen natuurlijk ook studr.nte:1, afüankelijk van de plek waar men ze geografisch
en historisch localiseert. Zo is er b.ijvoorbeeld in Groningen een .ander slag student te
signaleren dan . in Kampen (hier is men doorv.ans geloviger, lant dat althans duidelijker
merken) en is een Kamper student van nu niet meer zoals die van vroeger al op de Usselbrug te herkennen aan zijn combinatie véln baard, pijp en bedachtzame tred. Die van nu
gaat incognito.
Hoe verhouden zich nu substantia en accidens, wezen en verschijning, constanten en
variabelen bij het genus student? Opnieuw: het zijn net gewone mensen, en die zijn ook
allemaal en altijd dezelfde. Maar zoals men de vraag wat hen desondanks onderscheidt in
de antropologie wel heeft beantwoord, zo zou zij ook hier een handzame oplossing
kunnen vinden: met een typologie. Een typologie is een ideaaltypische constructie, die
over een chaotisch lijkende werkelijkheid heen wordt gelegd, met het doel daarin zoveel
mogelij k verbanden te doen oplichten en te verhelderen. Ik houd er zelf eentje voor intern
huishoudelijk gebruik': op na, en zij vergemakkelijkt mij de oriëntatie in studentenland
aanzienlijk.
Zo onderscheid ik:

1. de actieve student
Drammerige gelijkhebbers waren het in de j aren zestig en zeventig, die precies wisten
waar het fout en goed zat in de were?d. Wat een ramp moet het geweest zijn om in die
tijd docent te zijn. Ze waren 1astig, want ze hadden een (linkse) droom. Om overspannen
van te worden. Sommige docenten werden dat toen ook. En toch, denk ik nu soms: wat
jammer dat met die droom ook het drammen uit is. Docenten blijven er op zijn minst
scherp en wakker bij, . en worden niet zo m ei vroeg-oud. Ook nu zijn ze er nog, deze
actieve studenten: maar het zijn pragmatici geworden , die in de StudentenBond van
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tisch gebru ik. Al dient zij de weten schap per (mijz eJf dus), elke wetenscha
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4. Mijn ervar ing is dat alle geno emde soorten (behoudens de nu bijna
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categorie) in wisselende combinaties en fluctuaties voork omen , in welk
studierichting dan ook. Kampen draag t in dit opzic ht geen reser vaatk arakt er.
5. Het' type 'de studerende student-' is daare ntege n vrij zeldz aam.
F. de Lange

