
| i n t e r v i e w  | Op de website van Spits 
kreeg ze ervan langs. ‘Haar diploma 
wordt te zijner tijd postuum uitgereikt.’  
Maar de 88-jarige studente filosofie 
Eddy van Drooge laat zich niet kisten. 
“Een ander is goed in honden verzorgen, 
ik studeer gewoon graag.”

Door hanneke boonstra

Ze vindt het maar niks, dit in-
terview in de UK. “Wat gaat u nu 
doen”, vraagt ze korzelig als ik sa-
men met de fotograaf de college-
zaal binnenkom. Nou én, ze is 88, 
is dat zo bijzonder voor een stu-
dent? Gaandeweg het gesprek ont-
dooit ze. Natuurlijk snapt ze dat het 
niet vaak voorkomt dat mensen van 
haar leeftijd een volledige studie 
doen en ze realiseert zich ook dat 
ze de oudste student aan de RUG en 
wellicht van Nederland is.

De halve Nederlandse pers hing 
aan de lijn nadat er onlangs een be-
richtje over haar had gestaan in het 
Dagblad van het Noorden. Dat ze net 
aan de studie was. Foutje. Want Ed-
dy van Drooge begon twee jaar ge-
leden al met haar studie filosofie en 
haalde onlangs haar propedeuse. 
Dit wordt een lastig jaar: “Ik moet 
er hard aan trekken. Als ik het haal, 
krijg ik het volgend jaar een stuk 
gemakkelijker.”

Ze zit vooraan, op de eerste rij. Ge-
concentreerd. Microfoontje erbij, 
want ze neemt alles op. Praat met 
een paar meiden, zo’n 65 jaar jon-
ger dan zij. Tijdens het college over 
lichaam, brein en geest ontstaat een 
discussie over de leerstof. Daar doet 
ze niet aan mee. “Ik ben vrij secun-
dair. En ja eigenlijk wil ik niet op-
vallen. Ik ben hier gewoon student, 
meer niet.”

Ze is heel intelligent, weet een 
medestudent. Kwestie van erfelijk-
heid. “Ik heb de hersens van mijn 
moeder, een briljante vrouw en de 
conditie van m’n vader. Moeder was 
tijdens haar studie het enige meisje 
tussen allemaal jongens. De hoog-
leraar zei altijd ‘Dag heren en Lot-
te’.” Haar moeder promoveerde vlak 
voor haar huwelijk, werd domi-
neesvrouw en deed verder niets met 
haar studie.

Eddy van Drooge trouwde vlak na 
haar eindexamen, ook met een do-

minee. Later ging ze fysiotherapie, 
heilgymnastiek en massage doen, 
had een praktijk in Haren. Toen 
de vijf kinderen het huis uit wa-
ren, volgde een studie psycholo-
gie, vijf jaar lang, naast haar volle 
baan. Ze heeft nog steeds een prak-
tijk als psychotherapeut in Hooge-
veen, maar daar wil ze mee stop-
pen omdat de regelgeving rond de 
sociale zekerheid haar langzamer-
hand de neus uit komt. Intussen 
deed ze ook wiskunde, op middel-
bare schoolniveau. Gewoon, omdat 
ze het leuk vond. 

En nu , vijftien kleinkinderen ver-
der, doet ze filosofie, net als haar 
kleinzoon. “Ik heb filosofie altijd 
leuk gevonden, ik had het al als bij-
vak gehad bij psychologie. Maar ik 
wilde het niet een beetje hap snap, 

vandaar dat ik voor een universitai-
re opleiding heb gekozen. Het is pit-
tig, het gaat natuurlijk niet zo snel 
meer als vroeger, het duurt langer 
voordat ik de stof helemaal heb op-
genomen.”

‘Ik wil dit zo graag. 
Ik ben nieuwsgierig, 
wil weten hoe dingen 

zitten.’

Maandag en dinsdag heeft ze col-
lege, komt ze met de trein vanuit 
Hoogeveen naar Groningen en pakt 
ze de bus naar de Bloemstraat. Met 

glanzende ogen en een inmiddels 
stralende lach: “Ik wil dit zo graag. 
Ik ben nieuwsgierig, wil weten hoe 
dingen zitten. En ik ben gediscipli-
neerd, dat heb ik van huis uit mee-
gekregen. Waar ik de energie van-
daan haal? Ook dat is een kwestie 
van discipline. En ik ben een och-
tendmens. Ik lig vroeg in bed, sta 
vroeg op en ga dan een paar uur aan 
de studie. Dan heb ik nog wat pa-
tiënten, daarna ga ik weer verder.” 

“Dat het zo knap is wat ik doe? 
Onzin. Het is een hobby, ik geniet 
ervan. Een ander is goed in honden 
verzorgen en begint een kennel, ik 
studeer gewoon graag. Wat ik er-
mee wil? Niks. Moet ik er dan nog 
wat mee?” Ze hoopt binnen vier jaar 
haar master te halen. 

Op de website van Spits kreeg ze 

er onlangs flink van langs: ‘Geef 
die plaats aan een student die er 
wel wat mee doet’, ‘Wat lullig voor 
die kleinkinderen’, ‘Haar diploma 
wordt te zijner tijd postuum uitge-
reikt’ et cetera. Ze glimlacht: “Ik 
voel me daar niet door aangespro-
ken. Weet je, ik zit niemand in de 
weg hoor. Ik heb geen OV-jaarkaart 
en betaal m’n studie zelf.”

Na ons gesprek breng ik haar met 
de auto naar het station. Voordat ik 
haar heb kunnen helpen met haar 
koffertje, slingert ze het al in de 
kofferbak. En met dezelfde energie 
zwiept ze het er weer uit. “Ik heb 
nog vijf minuten, dat haal ik mak-
kelijk. Dag. Ik vond het toch wel 
leuk.” 

En weg is ze.   

Haar P is al binnen
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Ook in gebarentaal kun je dichten
| r e p o r ta g e  |  Studium Generale orga-
niseert twee lezingen over gebarentaal. 
Maandagavond moest het publiek 
zelf aan de bak. “De doven in de zaal 
moeten zich even koest houden bij deze 
oefening.”

Door teoDor lazarov

“Doven zijn meesters van commu-
nicatie”, benadrukt Nini Hoiting 
voor een goed gevulde Geertsema-
zaal in het Academiegebouw. “Er is 
geen plek op de wereld waarin ze 
zich niet zouden kunnen redden.”

Het is de eerste van de twee le-
zingen van Studium Generale over 
een niet-gesproken taal: gebaren-
taal. Spreekster Nini Hoiting is pro-
movenda taalontwikkeling bij do-

ve kinderen. Ze is een klein pittig 
vrouwtje van middelbare leeftijd, 
met opgestoken geblondeerd haar. 
Tijdens haar verhaal gebaart ze au-
tomatisch mee, alsof het de nor-
maalste zaak van de wereld is.

“Ik gooi jullie gelijk in het zwem-
bad. Kijk maar of je er iets van be-
grijpt”, zegt ze en zet een filmpje 
aan. De zaal vervalt in een die-
pe stilte, terwijl op het scherm een 
vrouw verschijnt. Ze gebaart he-
vig, kijkt overdreven boos, ver-
baasd, blij. Af en toe wordt het ven-
ster verkleind en komen er  plaatjes 
in beeld, waarop kinderen rondom 
een vreemde vrouw staan. 

“Dit verhaaltje heet Juf in de Boom”, 
zegt Hoiting nadat het filmpje is af-
gelopen. “Was het te volgen?” 

Er klinkt ongemakkelijk gemur-

mel uit de zaal. “Hielpen de plaatjes 
mee?” Hevig geknik. 

Hoiting kijkt de zaal doordrin-
gend aan. “Deze taal is net als bij-
voorbeeld het Chinees, Maleis of Ja-
pans. Een taal die ver van de onze 
af staat, met zijn eigen complexiteit, 
grammatica en woorden die je moet 
leren.”

Dat is allemaal leuk en aardig, 
maar deze sessie gaat er meer ge-
beuren dan alleen het overdragen 
van theoretische informatie. De 
aanwezigen moeten zelf aan de bak. 
Bottie Reitsma, een vrouw met een 
enorme lach stapt voor de zaal. “De 
doven in de zaal moeten zich even 
koest houden bij deze oefening”. 
vertaalt de doventolk, die achter 
Reitsma op een stoel zit. Reitsma 
zelf doet alles in gebarentaal. 

“Wat is het teken voor een auto?” 
Het publiek begint te gebaren. 

“Juist, het stuur. En wat is dan au-
torijden?” 

Weer komen de handen in bewe-
ging. “Juist, het stuur heen en weer 
en vervolgens met je hand een rich-
ting aangeven”, concludeert Reits-
ma. “En wanneer je wilt duidelijk 
maken dat je autorijdt op een hob-
belige duinenweg?” 

Gelach, maar het publiek doet zijn 
best. Mensen maken het stuurge-
baar en trillen op en neer in hun 
stoel. 

“Nee”, gebaart eitsma. “Een auto 
die beweegt kun je ook zo aan ge-
ven.” 

Ze strekt haar hand met de duim 
omhoog. Dan maakt ze een golf-
beweging. “Zo! Mak kelijk toch?”

Hoiting neemt het weer over. “Al-
les draait om de blik, het gezichts-
veld”, zegt ze. “De hele basis van 
taal moet in dit hokje voor je plaats-
vinden.” 

Ze bakent met haar armen een 
denkbeeldig vak voor zich af. “Het 
lijkt allemaal makkelijk: een auto, 
een rijdende auto. Maar wat nu als 
je iets moet zeggen met nadruk, of 
in gebiedende wijs? Meervoud? Is 
het dan ook nog steeds zo makke-
lijk?” 

De tijd vliegt. Er is nauwelijks 
ruimte om alle vragen te beant-
woorden. Een jongen met rode 
krullen mag de laatste vraag stel-
len: “Bestaat er ook poëzie in geba-
rentaal?” 

“Ja”, roept Hoiting gepassioneerd. 
“En het is prachtig!”  
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