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Roeierspaleis 
de Houtman
Tritonhuis, Cornelis Houtmanstraat

Wat doe je als je net een zware roeitraining had en je hebt 
er zo meteen weer één? Dan bak je vijf eieren voor jezelf 
om de spierschade te herstellen. Want hoeveel lagen 
aangekoekt vuil er ook op het fornuis mogen zitten, een 
pannetje past er altijd nog wel op. En dus verspreidt de geur 
van spiegelei zich ook deze namiddag door Roeierspaleis 
de Houtman, het huis voor wedstrijdroeiers van studenten-
vereniging Triton.  

Met z’n zevenen zijn ze. Zeven fitte gasten, die hun 
studie combineren met topsport. Een houten riem aan de 
gevel, een boot in de gang, startbewijzen en roeiposters  
van het plafond tot de vloer: alles wijst erop dat dit pand 
aan de Cornelis Houtmanstraat al 33 jaar wordt bewoond 
door Tritonezen. Ook de huishoudelijke staat is zoals je  
die van een testosteronrijke zevenmansformatie mag  
verwachten. Denk aan een ooit keurige woning, systema-
tisch gestript en bevuild door een leger psychotische orks. 
Al vinden de heren dat zelf nogal meevallen. Vorig jaar 
hebben ze de gang toch zeker nog schoongespoten met  
de brandslang!? En die berg stinkende vuilniszakken in de 
tuin? Als de buren echt gaan klagen, leggen ze die netjes in 
iemands kamer. Ja, oké, er is wel eens hepatitis uitgebroken, 
maar dat was vér voor hun tijd. 

De sfeer is goed in het roeierspaleis; aan anekdotes  
geen gebrek. Zoals die over Floffy, huiskat met een eigen 
Facebookpagina, waarvoor alle eerstejaars Tritondames 
een vriendschapsverzoek krijgen. Over het morsesysteem 
dat (lang kort lang) aan de huisjongste laat weten dat er 
koffie moet komen. Over het ‘verdienen’ van je deur door 
eerst met een ‘moppie’ te slapen. Pas als de rest haar ’s  
ochtends heeft gezien, wordt er gezamenlijk een deur in  
je kamer gezet.

Maar hoewel het servies ook hier weleens door de ramen 
vliegt – bij het laatste kerstdiner nog – is het Tritonhuis 
best een brave plek. Wat wil je, met zeven wedstrijdroeiers 
die op topniveau moeten presteren. Om 23.00 uur naar  
bed en om 08.00 uur weer op, dat is het regime. Elke avond 
gezond koken, met genoeg koolhydraten om die vijfduizend 
opgeroeide calorieën per dag aan te vullen. Geen alcohol, 
alleen bij speciale gelegenheden. Bij de huisfeestjes,  
bijvoorbeeld, maximaal drie per jaar. En die toren van  
bierkratten in de tuin dan? Die staat er meer voor de vorm; 
misschien halen ze ‘m ooit nog eens weg. Maar nu eerst 
eieren eten. 

Tekst Pam van der Veen, 

fotografie Annelien Nijland

Studenten
huizen

ALS DE BUREN ECHT 

GAAN KLAGEN, LEGGEN 

ZE DE STINKENDE 

VUILNISZAKKEN NETJES 

IN IEMANDS KAMER.Aanbellen 
bij...

Chris Isaak draaien om huisgenoten 
op de hoogte te stellen van een verse 

verovering, Berry de epileptische labrador, 
en een speciaal morsesysteem dat aan de 
huisjongste laat weten dat er koffie moet 

komen. Welkom in het studentenhuis!
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