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Harry Hummels 

‘U can’t talk to Ur professor like 
this.’ Straattaal en taalfouten 
behoren tot het dagelijks 
bestaan van een hoogleraar. 

In het kader van het stimuleren van de 
schrijfvaardigheid en het reflecterend 
vermogen laten we onze studenten 
steeds vaker papers schrijven. Het resul-
taat is regelmatig erbarmelijk. Een goede 
zinsopbouw ontbreekt, de betogen staan 
vol met taalfouten, om nog maar te zwij-
gen over de gedachtekronkels waar de 
docent geacht wordt in mee te gaan. Lo-
gica en retorica behoren niet meer tot de 
standaarduitrusting van de gemiddelde 
student. Echt leuk wordt het als je daar-
over in gesprek gaat met studenten. Het 
begint er al mee dat studenten docenten 
met groot gemak met de voornaam aan-
spreken. Ook de ‘je’s’ en ‘jij’s’ zijn niet 
van de lucht. 

Verwijzend naar het kleinschalige pro-
bleemgestuurd onderwijs omschreef een 
Duitse studente recentelijk in de Frank-
furter Allgemeine Zeitung de omgangs-
vormen op de Universiteit Maastricht. In 
de Duitse krant schrijft zij: ‘Man duzt sich 
mit den Professoren und trinkt auch mal 

einen Kaffee mit ihnen’ (‘Men tutoyeert 
de hoogleraren en drinkt soms ook een 
kopje koffie met hen’). Tegen de achter-
grond van hun opvoeding en de Duitse 
omgangsvormen is dit voor veel studen-
ten in het begin flink wennen.

De vraag komt dan op of het tijd wordt 
om Amy Groskamp-ten Haves uit 1938 
stammende standaardwerk over etiquet-
te Hoe hoort het eigenlijk? weer van stal 
te halen. Groskamp-ten Have zou het 
bovenstaande met afschuw hebben aan-
gezien. Zo schrijft zij: ‘Ouden van dagen 
met verfijnde innerlijke beschaving en 
onberispelijke manieren zijn een lich-
tend voorbeeld voor de jeugd’. 

De afstand tussen oud en jong dient 
dan ook gepast te zijn en te blijven. 
Overigens treft de studenten in de ogen 
van Groskamp-ten Have geen schuld. 
Het zijn de hoogleraren die bijscholing 
behoeven: ‘De jeugd behoort eerbied te 
koesteren voor den ouderdom, maar de 
ouderdom moet zich deze eerbied waar-
dig maken’.

Een vergelijkbare kritiek stond re-
centelijk in de zondagse editie van de 
New York Times. In een uitvoerig artikel 
opent assistent-professor Molly Worthen 
van de University of North Carolina de 
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Op juiste manier aange-
sproken zijn studenten 
wel vrij in hun uitingen, 
maar niet vrijpostig

aanval op de algemene normvervaging 
die optreedt als hoogleraren zich laten 
aanspreken met hun voornaam. De ver-
vaging gaat verder dan eenvoudige infla-
tie van de titel. 

Het impliciete egalitarisme dat ver-
scholen ligt in het elkaar aanspreken bij 
de voornaam, en het als gevolg daarvan 
afkalven van het respect voor de gelever-
de prestaties waardoor de titel is verkre-
gen, leidt tot erosie van het hele onder-
wijssysteem. Docenten worden gezien 
als louter dienstverleners en het volgen 
van colleges wordt in toenemende mate 
gezien als een transactie. Deze ontwik-
keling heeft ertoe geleid dat inmiddels 
33% van de universitaire docenten in de 
Verenigde Staten etiquetteregels han-
teert en studenten voorschrijft hen aan 
te spreken met hun titel.

Hoewel ik professor Worthen volg in 
haar redenering, overtuigt ze niet. Het is 
onze taak als docenten onze studenten 
te begeleiden op het kronkelende pad 
van de wetenschap en de wording als 
mens. De ervaring die ik de afgelopen 25 
jaar heb opgedaan, stemt mij zowel mild 
als hoopvol. 

Op de juiste manier aangesproken, 
zijn studenten wel vrij in hun uitingen 

maar zeker niet vrijpostig. Ze spreken je 
wel met je voornaam aan, maar tegelij-
kertijd met ‘u’. Daarnaast blijkt uit heel 
hun handelen een respect voor de ‘titel’, 
zonder dat de persoon daarmee wordt 
aangesproken. De erkenning zit in de 
interactie, niet in de titel.

Het is niet de titel die je professor 
maakt, maar de invulling van je profes-
sie. Respect dwing je niet af door wat je 
in het verleden hebt gedaan en waarvoor 
de titel is verkregen, maar door wie je 
bent en wat je met het geleerde doet in 
het hier en nu. 

Ook als student en docent elkaar met 
de voornaam aanspreken, kennen en 
ervaren studenten — uitzonderingen 
daargelaten — wel degelijk de onderlin-
ge afstand tussen zichzelf en de docent. 
Van een eroderend onderwijs is geen 
sprake. Al sluit ik niet uit dat het vooral 
de grijze haren van deze hoogleraar zijn 
die de studenten mild stemmen. Maar 
het verandert mijn conclusie niet: ‘U can 
talk to Ur professor like that’.
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