Studeren
Ze zitten er weer (bijna) op. De open dagen waarop onze
kleinkinderen en hun ouders konden zien wat allerlei leerfabrieken
en fabriekjes hen te bieden hadden. Ze hadden het er maar wat
druk mee, want om over een paar jaar als jonge man of vrouw in
het leven wat te kunnen bereiken moet je tegenwoordig studeren.
In onze jonge jaren was dat anders. Als je niet zo’n boekenwurm
was en je liever met je handen werkte ging je een vak leren aan
een ambachtschool, een vakschool of de LTS. Dat lag er maar aan
in welke deel van de vorige eeuw je van school kwam. Had je wel
iets van een boekenwurm dan ging je verder leren aan de kweekschool, de handelsschool, de
Katholieke Leergangen in Tilburg of een ander instituut waar je ook een vak kan leren,
waarbij je vooral je hersens moest gebruiken, hoewel het dan laten wapperen van je handen
ook dringend gewenst was.
Studeren deed je alleen aan de TH (Delft) of Universiteit. Dat was in die jaren in feite alleen
weggelegd voor kinderen, die op de HBS of het Lyceum redelijk konden meekomen en die
ouders hadden, die zelf ook vaak een dergelijke opleiding hadden gevolgd en financieel niet
helemaal onbemiddeld waren. Daarvoor was een diploma gymnasium, atheneum of soms
HBS wel erg gewenst. Dat HBS-diploma moest wel vooral cijfers vanaf 8 bevatten. En was je
een bolleboos uit een ‘eenvoudig’ gezin dan moest je ook nog een studiebeurs zien te krijgen.
Die waren maar heel dun gezaaid, afgezien van het feit dat ze niet gezaaid werden, want ook
toen groeide het geld niet uit de aarde op en ook niet op iemands rug, maar werd dan onder
allerlei voorwaarden ter beschikking gesteld door een of andere instelling.
Tegenwoordige tijd is het woord ‘studeren’ flink gedevalueerd. Je
volgt tegenwoordig al een studie aan de Pabo, het CIOS, het
VMBO, MEAO of een andere bijna niet thuis te brengen afkorting.
Studeren doet tegenwoordig bijna iedereen of hij of zij nu graag wil
of niet. Als je liever met je handen werkt, moet je in principe toch
naar een school waar paar jaar allerlei ‘leerlessen’ moet volgen,
voordat je eindelijk aan de praktijk kunt beginnen. Dat is dan
meestal het VMBO in diverse bizarre vormen en gradaties. En als je
daarvan het diploma hebt gehaald, is het aan te raden om nog verder te leren, sorry: te
studeren’, want dat VMBO- diploma stelt eigenlijk nog niet zo veel voor. Het is vaak slechts
een basis voor een vervolgstudie. Gelukkig begint daar nu weer verandering in te komen,
want er bestaan al weer vakcollege’s, de voortzetting van de goede oude LTS of
‘Ambachtschool”, waar je hoofdzakelijk weer leert werken met de ‘handjes’, zodat je dan
later na het behalen van je diploma met plezier je handen kunt laten wapperen. En het
bijscholen kan weer in de avonduren met speciale cursussen.
En de studenten? Daar komen er steeds meer van. Soms wordt er dan een stop
ingevoerd, omdat er te weinig plaats is in de ‘studieherbergen’. Je loopt dan
de kans uitgeloot te worden. Er zijn tegenwoordig duizenden studenten en als
je dat wel eens leest of hoort van je kleinkinderen doen ze van alles behalve
veel studeren. Ze zijn lid van de soos, sporten, hebben bijbanen, gaan uit of
hebben een eigen bedrijfje. Hoeveel van die beginnende studiebollen er in de
loop der jaren uiteindelijk sneuvelen is niet bekend. En als je dan uiteindelijk
alle rangen hebt doorlopen, de nodige examens hebt gedaan, je scripties hebt
geschreven en verdedigd ben je uiteindelijk mr., drs., of ir. En daarvan zijn er
nu zo veel dat de waarde van die titel in waarde gedaald is t.o.v. onze

jeugdjaren. Toen was een drs., mr., of ir. echt een heer of dame van stand, nu is hij of zij één
van de vele.
Leren of studeren, het is om het even, maar wil je wat bereiken zul je ook je ‘grijze cellen’
moeten gebruiken zoals Poirot zou zeggen, want de geleerdheid komt je nog steeds niet
aanwaaien. Al uw kleinkinderen die iets gaan leren of studeren wensen we veel succes . En u
natuurlijk ook, want als goede grootouders dient u hun vorderingen op de voet te volgen.
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