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De studentenverenigingen 

G. vanHooff 

Een dynamisch begin 
Nog voordat in september 1957 de TH van start ging 
was er al een studentenvereniging gevormd. De 
plechtige oprichting van het Eindhovens Studenten 
Corps (ESC) vond plaats op 3 september 1957 tij
dens een bijeenkomst in het Academisch Genoot
schap, onder voorzitterschap van de burgemeester 
van Eindhoven. Na de snelle goedkeuring van de 
statuten volgde een paar weken later de eerste 
bestuursverkiezing en weldra beschikte de jonge 
vereniging ook over een eigen home. Het was de 
voormalige villa van een steenfabrikant aan de Park
laan; zij werd verbouwd tot de societeit Ilium. Het 
Eindhovens gemeentebestuur gaf van aanvang af 
blijk van veel begrip voor het ontluikende studen
tenleven, getuige de vaststelling van het politieel 
sluitingsuur op vier uur in de ochtend. Al vrijwel 
direct na de oprichting van het ESC kwam er een 
soort onderafdeling binnen het corps tot stand. Een 
viertal studenten sloot zich aaneen in de Societas 
Studiosorum Reformatorum Eindhoven (SSRE), 
een vereniging op reformatorische grondslag, waar
van er reeds in de meeste universiteitssteden afdelin
gen bestonden. In 1963 zou hier nog een derde ver
eniging naast komen, Demos, opgericht door zoge
noemde "nihilisten", dat wil zeggen studenten die 
zich niet in het corps thuisvoelden. Naast deze alge
mene organisaties ontstonden nog een aantal ver
enigingen met een meer specifieke doelstelling, 
zoals de protestantse gespreksgroep en de katho
lieke contactgroep Sanctus Thomas Morns (beide 
opgericht in december 1957) en, in 1963, de studen
tenvereniging op humanistische grondslag, David 
Hume. De staatkunde kreeg beoefenaars in het poli
tiek studiegenootschap Desiderius Erasmus. Waren 
aanvankelijk de meeste studenten georganiseerd in 
gezelligheidsverenigingen, in de jaren zestig liep de 
belangstelling danig terug. In 1968 bijvoorbeeld was 
nog maar de helft van de Eindhovense studenten lid 
van een gezelligheidsvereniging. Daarbij was de 
betrokkenheid van de leden soms gering. Najaar 
1960 bezocht 80 % van de corpsleden de societeit 
niet meer. 

Demos werd al gauw grater dan het ESC, dat echter 
in de loop der jaren een behoorlijk deel van de Eind
hovense studentenbevolking wist te blijven trekken. 
Van de eerste lichting studenten was zo'n 80 % 
georganiseerdinhetESC, omstreeks 1965 nogaltijd 
omstreeks 70 % . In het laatstvermelde jaar telde het 
corps 140 groenen en in 1970 liepen nog altijd onder 
de 600 eerstejaars 150 ESC-groenen rond. Het 
nieuwbakken Eindhovense corps had grote moeite 
om binnen de kring van de oude gevestigde corpora 
een voet aan de grond te kringen. De kidnapping 
van de eerste corps-voorzitter door Delftse "groe
nen" mocht nog als een studentikoze grap 
beschouwd warden, maar de verhoudingen werden 
wat duidelijker bij de viering van het eerste lustrum, 
in 1962. Op de receptie verschenen deputaties van 
de corpora van Groningen en Nijmegen, van Wage
ningen en Tilburg. De randstedelijke Illustrissimi 
verwaardigden zich nog niet om tot beneden de 
rivieren af te zakken. 
Binnen het ESC, evenals trouwens bij de andere stu
dentenverenigingen, ontstonden verschillende sub
activiteiten. Zo kenden zowel het corps evenals 
Demos een schaak- en bridgeclub en een roeivereni
ging. 
Het ontgroenen van de eerstejaars was, naast de bal
lotage van toekomstige leden, een van de kenmer
kende verschillen tussen het ESC en Demos. Bij het 
corps bleef het lichamelijk en geestelijk op de proef 
stellen van de zogenaamde foeten oftewel eerste
jaars een belangrijk deel van de inwijdingsriten. 
Uiterlijk en innerlijk moesten de groenen geheel 
opnieuw beginnen, wat zich manifesteerde in de 
kaalgeschoren hoofden. 
Het corps had hiervoor de stationskapper Den 
Blanken ingeschakeld die vele uren achtereen op 
een zolderkamertje met een bediende en twee -spe
ciaal hiertoe opgeleide - zoons de elektrische ton
deuse hanteerde a raison van een gulden per hoofd. 
Bij Demos was geen sprake van een eigenlijke ont
groening. 
Het uiterlijk verschil tussen oudere- en eerstejaars 
bleef daar beperkt tot het dragen van een rood strik 
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dasje door de tweede groep, de "Kiemen" genaamd. 
Het lichamelijk en geestelijk geweld waarmee de 
ontgroening soms gepaard ging, kwam in de jaren 
'60 ter diskussie, onder meer naar aanleiding van 
enige dodelijke ongevallen elders. De rector magni
ficus te Eindhoven liet in 1963 een commissie 
onderzoek doen naar uitwassen; ook het Bossche 
parket was daarbij vertegenwoordigd. Deze com
missie concludeerde tot een verbod van lijfelijke 
ontgroeningsmethoden en tot een tuchtrechterlijke 
berisping aan een student die een noviet een 
gescheurd trommelvlies had bezorgd. 
Een belangrijke traditie van het ESC vormde de 
afsluiting van de groentijd middels een verbroede
ringsmaaltijd, die - om contact te houden met de 
burgerij - in het stadscentrum, op straat, werd 
gehouden. De band met de burgerbevolking werd 
door het ESC ook nog gestimuleerd door de organi
satie van een "tea" voor de hospita's, in 1960. In 
1964 volgde een modeshow, waar 300 hospita's 
door tien "charmante TH-secretaresses de nou
veautees van een bepaald Eindhovens modemaga
zijn" zagen gepresenteerd. Toch bleef er een zekere 
afstand tussen student en burgerij bestaan. Eindho
ven ontwikkelde zich niet tot een echte studenten
stad. Dit lag voor een deel aan het grote aantal thuis
wonenden. In 1961 woonde bijvoorbeeld 42 % van 
de ingeschrevenen thuis of was spoorstudent. Het 
aantal spoorstudenten daalde daarna snel, maar een 
niet onbelangrijk deel van de TH-studenten bleef 
thuis wonen. Mede onder invloed van de bezuini
gingen op beurzen en de daling van de gemiddelde 
leeftijd van de ingeschrevenen nam tussen 1975 en 
1988 bijvoorbeeld het aantal thuiswonenden toe 
van 19% tot 35 % van hettotaal aantal ingeschreve
nen. Daarnaast kenmerkte de gemiddelde Eindho
vense student zich door een wel erg aangepast 
gedrag. Bij gelegenheid van de viering van het tien
jarig bestaan van de TH werd dit van diverse zijden 
geconstateerd. De president van de ESM, de over
koepelende organisatie van studentenverenigingen, 
verklaarde in een toespraak bij de opening van het 
Auditorium dat "De image van de Eindhovense stu
dent niet verschilt van die van de willekeurige Eind
hovenaar?' Burgers en studenten leefden in Eindho
ven onopvallend samen naast elkaar, een soort 
voorloper van de LAT-relatie. 

Een algemene ruimte 
Vanaf het begin bestonden er plannen om tot een 
samenvoeging van de huisvesting van de studen
tenvereningen en algemene studentenvoorzie
ningen als mensa en sporthal te komen. President
curator Witte was een groot voorstander van deze 

"Agora"-gedachte, en mede onder zijn invloed 
gafhet college van curatoren in 1960 de bouwmees
ter van de THE, ir. Van Embden, de opdracht een 
plan te maken voor een algemene ruimte. Gedu
rende de onderhandelingen over de invulling van dit 
plan zochten de respectievelijke studentenvereni
gingen en andere betrokken organisaties echter 
ieder weer een eigen, apart onderkomen. De studie
verenigingen -dat wil zeggen organisaties van stu
denten per vakgebied of afdeling, in eerste instantie 
ter behartiging van de studiebelangen - en de sport
federatie stapten in 1962 uit dit overleg en gingen 
ieder hun eigen weg. Nog in hetzelfde jaar kwam er 
een plan tot stand voor de vestiging van een sport
complex aan de rand van het TH-terrein. In mei 
1967 werd het TH-sportcomplex officieel in gebruik 
genomen. De overgebleven organisaties moesten 
opnieuw de plannen in gaan vullen, waarbij aanvan
kelijk met name het ESC-bestuur problemen had 
met het idee van een gezamenlijk onderkomen. De 
afwijzing door de corpssenaat werd echter niet door 
de meerderheid der leden gevolgd, waarna er een 
vrij langdurige bestuurscrisis binen het corps uit
brak. In 1964 kwam er wel een mensa en een alge
mene ontmoetingsruimte in het lege gebouw van de 
linnenfabriek van Van den Briel & Verster (nu De 
Effenaar). Deze beperkte ruimte omvatte echter 
niet een onderkomen voor de studentenverenigin
gen, zodat de plannen voor een groot nieuw gebouw 
bleven bestaan. De verschillende verenigingen gin
gen ondertussen aan de slag om een financiele bij
drage te kunnen leveren. Zo bracht seizoensarbeid 
door leden van Demos in 1966 11.000 gulden op. In 
1967 waren ontwerp en begroting ( 4,5 miljoen gul
den) zover klaar, terwijl er bijdragen van het Rijk 
( 1, 7 miljoen ), Philips (7 ton) en DAF (2 ton), binnen 
waren. Nog hetzelfde jaar kon tot uitvoering over 
gegaan worden en zo verrees pal tegenover het 
hoofdgebouw en het auditorium der TH een nieuwe 
AOR, die vanwege haar massieve en grauwe uiter
lijk algauw de bijnaam De Bunker verwierf. Naast 
de mensa en de verschillende gezelligheids
verenigingen kregen ook andere algemene studen
tenvoorzienigingen als het Reductiebureau hier een 
gezamelijk onderkomen. 

Studentenvakbelangen 
Het wetenschappelijk onderwijs kende na 1945 een 
enorme groei. Het aantal studenten nam bijvoor
beeld toe van zo'n 12.600 in 1938/39 tot 41.00 in 
1960/ 61en64.500 in 1965 I 66. De massale toeloop 
van studenten veroorzaakte grote financiele proble
men voor de rijksoverheid. Daarnaast stond het 
functioneren van de universiteit binnen de samenle-



ving aan toenemende kritiek bloat. Diverse organi
saties uitten hun kritiek op de inhoud van het onder
wijs en op de geringe democratie binnen de universi
taire structuur. De behartiging van de positie van de 
student, die met krappe studiebeurzen en een steeds 
toenemend kamertekort werd geconfronteerd, 
stand centraal bij de oprichting van een landelijke 
studentenvakbond (SVB), in 1963. 

Ook te Eindhoven werd in '63 een afdeling van de 
SVB opgericht. Eerder dat jaar was de Eindhovense 
Studentenmaatschappij (ESM) opgericht, die een 
platform van de studenten en de studentenverenig
ingen wilde zijn. De ESM nam bijvoorbeeld de 
exploitatie van het gezamelijk studentencafe over en 
beheerde het Reductiebureau. De ESM kende 
diverse vertegenwoordigende geledingen. De leden 
van de zogenoemde Maatschappijkamer werden 
gekozen door middel van rechtstreekse verkie
zingen, waarbij alle ingeschreven studenten stem
recht hadden. De belangstelling voor deze verkie
zingen was de eerste jaren vrij groat. Zo'n 50 tot 
60% van de ingeschreven studenten bracht een stem 
uit. De ESM kon dan ook met recht als vertegen
woordiger van het georganiseerde studentenleven 
optreden. De SVB haalde bij de verkiezingen voor 
de Maatschappijkamer redelijke resultaten. Maar 
een meerderheid behaalde zij niet, met uitzondering 
van de laatst gehouden verkiezingen voor de Maat
schappijkamer, in 1969. De SVB afdeling Eindho
ven kende slechts een gering aantal leden en ook 
haar activiteiten waren beperkt. Bij de totstandko
ming van de Voorlopige Hogeschoolraad in 1970 
speelde de SVB dan ook geen rol van betekenis. Het 
groepje overgebleven leden kwam in radikaler vaar
water terecht, waarna de afdeling beginjaren '70 ten 
onder ging. (Zie ook Hoofdstuk 3: De ontwikke
lingen te Eindhoven ). 
Ook in andere studentensteden nam na 1970 het 
georganiseerd studentenaktiewezen in belang en 
betekenis af. In 1973 waren de laatste opflakkerin
gen van de jaren zestig beweging in de vorm van het 
massa-protest tegen de zogenaamde 1000-gulden
wet, dat wil zeggen de verhoging van het collegegeld 
tot fl. 1000. Ook in Eindhoven werd tegen <lit wets
voorstel "aktie" gevoerd. Een actiegroep bezette de 
centrale studentenadministratie. Maar het terug
draaien van de collegegeldverhoging tot fl. 500 deed 
het protest weer snel verstommen. 
Terwijl het studentenprotest eind jaren '70 landelijk 
vrijwel geheel verstomd was, werd eind 1977 op de 
TH een nieuwe studentenorganisatie opgericht 
onder vrijwel dezelfde oude naam, de Eindhovense 

Studenten Vakbond (ESVB). Een duidelijke lijn 
kende deze bundeling van geengageerde studenten 
aanvankelijk niet. Allerlei onderwerpen kregen de 
aandacht: naast de concrete belangenbehartiging 
was er ook aandacht voor de derde wereld en kern
energie. De ESVB ging zich in de jaren tachtig wat 
pragmatischer opstellen. Het opkomen voor de 
(financiele) belangen van de student bleef een 
belangrijke zaak. Vanuit de ESVB werd het Eindho
vens verzet tegen de verkorting van de studieduur en 
de verzwaring van de studielast geentameerd. Daar
naast werd met name ook aandacht aan de inhoud 
van het onderwijs besteed. Zo werd in 1983 de eer
ste universitaire vredesdag mede door de ESVB 
georganiseerd en in 1984 een grate onderwijs
enquete gehouden. Ook was de ESVB vertegen
woordigd in de hogeschoolraad. De meer radikale 
studentenbeweging heeft echter in Eindhoven nooit 
die omvang en invloed gekend als in veel andere uni
versiteitssteden. De interesse voor maatschappelijke 
problemen was bij de meer technisch georienteerde 
studierichtingen over het algemeen vrij gering. De 
geschiedenis van het studentenprotest te Eindhoven 
vormt daarvan een extra bevestiging. 

Een belangrijk deel van het studentenleven speelt zich 
buiten het georganiseerde verenigingsgebeuren af, maar 
ook in de societeit van het corps werd gekaart zoals op 
deze foto uit 1960. 
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