
Wat leuk! A2 Der Niederländischkurs – Hueber Verlag, Ismaning – Kopiervorlage 978-3-19-075461-8 

 

Voor je studie: studie vroeger en nu 

Track 26 
3 Wat is er toch allemaal veranderd! 

□ Ik heb voor mijn tentamen een acht gehaald. 
♦ Dat is echt goed. Prima! Ik heb ook geduimd voor je. 
□ Dank je. Ik ben ook wel tevreden maar ik heb helemaal geen feedback gehad. 
♦ Ach kind, een acht is toch prima, wat wil je dan horen? 
□ Nou ik wil wel degelijk weten wat ik beter kan doen. Of het uitgebreider had moeten zijn, of de 

manier van aanpak goed was en of ik de juiste methode heb toegepast of zoiets.  
♦ In elk geval kan je nu weer een beetje lucht halen en op adem komen. 
□ Nee niet echt. Maandag gaat het al weer verder met het volgende blok en dat wordt echt 

zwaar – drie tentamens, twee presentaties en nog een werkstage uitgebreid voorbereiden. Ik 
ben offline de volgende zeven weken! 

♦ Jé, bij ons was die druk vroeger niet zo groot.  
□ Vertel eens opa, hoe ging dat toen? 
♦ Ik heb in Amsterdam gestudeerd en ik vond het een prachtige tijd –natuurlijk omdat ik daar 

ook je oma heb leren kennen! 
□ Echt waar? In mijn college geschiedenis zitten bijna geen mannen. 
♦ Ook niet een leuke knul? 
□ Nou ja misschien. Maar hoe ging dat dan met oma?  
♦ Ja oma, ze was een van de weinige meisjes in mijn college en ik was van begin af aan 

ontzettend verliefd op haar. Uiteindelijk in het laatste jaar toen we in dezelfde werkgroep zaten 
− toen klikte het. 

□ Oh – je hebt haar niet op een feestje ontmoet? 
♦ Nee, ik hield altijd wel van feestjes maar oma hield niet zo van studentenfeestjes – dus daar 

zag ik haar niet. 
□ Jullie hebben toen toch wel heel erg veel gefeest en maar weinig gestudeerd .... of niet soms? 
♦ Dat feesten viel wel mee. Maar we konden langer studeren en we hoefden niet in vier jaar 

onze studie af te ronden zoals jij. We hadden veel meer tijd voor andere dingen. Aan het begin 
van het eerste studiejaar was ik bij de ontgroening bij de studentenvereniging. Ik moet nog 
lachen als ik eraan denk – Piet moest een smurfenlied zingen en Berend moest met een 
tandenborstel de stoep vegen, Willem Jan een vlag zwaaien …  


