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Lieve allemaal,

De Kamer. Laten we even stilstaan bij de 
Kamer. Inmiddels is de Kamer namelijk 
niet meer weg te denken bij Usocia. Elk 
jaar stormt er een nieuwe groep mensen de 
Kamer voor het eerst binnen. Elke maand is 
een nieuw avontuur. Elke dag zit de Kamer 
afgeladen vol met Usocianen. 

De opkomst in de Kamer blijft stijgen en 
daarmee de temperatuur helaas ook. De 
gevoelstemperatuur loopt binnen vaak op 
tot wel 50 graden. Iedereen zit gezellig op 
de gloednieuwe banken, op de grond of rent 
toch snel weer even naar buiten voor wat 
frisse lucht of een sigaretje. Er worden heel 
veel bakken koffie gedronken, dutjes tegen 
de brakheid gedaan, spelletjes gespeeld, de 
nieuwste avonturen uitgewisseld, pogingen 
tot studeren gepoogd, héél veel rommel 

gemaakt en gestreden voor de perfecte 
afspeellijst. Verschillende muziekgenres 
knallen door de speakers, uiteenlopend 
van ‘Have a great day’ tot ‘Martijn heeft een 
kleine pink en Arvid een bruune’. 

Dit tot regelmatige ergernis op de verdieping, 
maar dat mag de pret niet drukken.  De 
Kamer blijft een gevoel van verbonden-
heid creëren op welke manier dan ook! 
Vertrek je binnenkort naar het buitenland, 
ga je stagelopen of treed je in het echte 
mensenleven? Onthoud dan dat de Kamer 
nooit zal vertrekken en altijd open zal staan 
voor iedereen.

Liefs,
Sannah Boersma
Namens het 23e Bestuur

Vanuit het BestuurTen 
geleide

Inhoud

Lieve lezer,

Met het thema ‘Going Abroad’ 
hebben we als redactie de buitenw-
ereld naar binnen gehaald.

Nu zit ik voor de laatste keer met 
een kopje thee, binnen achter 
de computer om jullie wijsheid 
mee te geven om de wereld in te 
trekken. 

Zoals een Berlijnse vriendin mij 
verteld heeft:
“The price of traveling is that 
your heart will never be complete 
again. Pieces will be at different 
places and people and they will 
not give it back.”

Have fun!

Groetjes,
Celine
Voorzitter Redactie ‘16-’17
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6 december:    Gala
11 december:   Kroegcollege
14 december:   Ledenborrel December

9 januari:   Nieuwjaarsdiner
16 januari   Ledenborrel Januari
27 januari - 3 februari: Studiereis
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19 februari:   Landelijk Sociologie Congres
22 februari:   Halfjaarlijkse ALV

Voor meer informatie en data neem een kijkje op de        
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Het eerste wat genoemd wordt is de 
toenemende vakken die uitsluitend in het 
Engels gegeven worden. Dit kan leiden tot 
beperkingen in communicatie bij Nederland-
se studenten én hoogleraren. Wanneer een 
docent niet in staat is om een uitleg over te 
brengen op een student vanwege een gebrek 
in vocabulaire, komt men toch op glad ijs 
terecht. Studenten die willen oefenen met 
Engels kunnen bij sommige vakken beter 
om feedback vragen van medestudenten 
dan hoogleraren, aangezien Nederland-
se constructies en accenten vaak te horen 
zijn. Daarnaast is het voor diezelfde groep 
studenten moeilijker om mee te praten 
in werkgroepen. Ze kunnen hun vragen, 
mogelijke onduidelijkheden en meningen 
minder makkelijk en vlot verwoorden. Dit 
kan leiden tot een achterstand in de stof en 
onzekere gevoelens over het oefenen van 
Engels spreken in werkgroepen.

Gaat de daadwerkelijke kwaliteit van Engelse 
vakken achteruit? We kennen allemaal de 
evaluatiebijeenkomsten aan het einde van 
elk vak en de gestandaardiseerde vragenli-
jst. Al deze middelen worden gebruikt om 
onze feedback te verzamelen en het vak 
te verbeteren. Tegenwoordig zijn er extra 

mogelijkheden gecreëerd om met Engels te 
oefenen, geschreven teksten in het Engels 
te controleren en nog veel meer. Er lijkt dus 
iets gedaan te worden met onze feedback. 
Klagen we dan te veel over de nadelen van 
internationalisering?  jj

“Wanneer een docent 
niet in staat is om een 
uitleg over te brengen op 
een student vanwege een 
gebrek in vocabulaire, 
komt men toch op glad ijs 

terecht.”
In elk geval zijn we niet de enigen die klagen. 
De woningnood waarmee internationale 
studenten te kampen krijgen, staat in menig 
krant beschreven. Voor de Nederlandse 
student kost het gemiddeld 14 keer hospiter-
en om een kamer te bemachtigen in Utrecht. 
Daarnaast is het bij hospiteren van cruciaal 
belang dat je persoonlijk aanwezig bent. 

Dit is een moeilijk punt voor internationale 
studenten, wanneer men een lange reis moet 
maken en daarbij gelijk onderdak nodig 
heeft bij aankomst. Het lange hospiteertra-
ject is nog moeilijker omdat veel advertenties 
internationale studenten vooraf uitsluit. Lukt 
het deze studenten dan toch een kamer te 
bemachtigen, krijgen ze vaak te maken met 
fraude, prijsstijgingen en andere problemen 
die veroorzaakt worden door de grote vraag 
en de taalbarrière.

De stad Utrecht kampt met al een krappe 
woningmarkt, waar studenten nadrukkeli-
jk het onderspit van delven. Dit probleem 
kan op korte termijn niet opgelost worden 
door de gemeente, en daarom wonen talloze 
studenten in hostels, goedkope hotels en 
op campings. Dit is dus een reëel probleem 
waar studenten, nationaal en internationaal, 
last van hebben. De groei van de universite-
it trekt meer studenten aan en laat de vraag 
naar woningen stijgen. Is de groei van de 
Universiteit de oorzaak van de narigheid 
omtrent de woningmarkt? De woningmarkt 
is in Amsterdam nog krapper dan Utrecht en 
in heel Nederland is het in verhouding met 
voorgaande jaren moeilijker om een woning 
te vinden. In een klein land zoals Nederland 
is het mogelijk te verwachten dat we na een 
tijdje te vol zitten.

We begonnen met de stijgende bekendheid 
van de universiteit en eindige met de groei 
van dezelfde universiteit. Mijn mening gaat 
dit probleem niet in een keer oplossen. Het 
is een vicieuze cirkel die zich, in het proces, 
versterkt. Toch is er een advies dat ik meerdere 
mensen wil meegeven aan de hand van een 
ervaring van een internationale studente 
die ik sprak. In veel vakken mengen de 
internationale en nationale studenten niet of 
moeilijk met elkaar. Tijdens de vakken wordt 

DOOR CELINE DE DOOD

Het buitenland in jouw eigen universiteit? in lijn met Het tHema “globalisering” 
wordt er buiten de nationale voordeur gekeken. de wereld staat op de stoep en 
voor Het grijpen. dit geldt ook voor universiteiten. steeds meer universiteiten 
Halen buitenlandse Hoogleraren en studenten in Huis om Hun universiteit een 
internationaal karakter te geven. de universiteit van utrecHt werd in 2017 
in de “academic ranking of world universities” op de 47ste plek gezet van de 
wereld. utrecHt komt steeds duidelijker op de kaart van de internationale 
student terecHt. wat vinden wij als studenten daarvan?

er samengewerkt, maar erbuiten hebben de 
nationale studenten al hun vriendenclubs, 
studenten-, studie- en/of sportvereniging. 
De internationale studenten blijven bij elkaar 
en krijgen bijna geen  kans om een netwerk 
op te bouwen. Als het een internationale 
student wel zou lukken, zou dit de nationale 
studenten bijvoorbeeld een kans geven om 
op een informele manier te oefenen met 
het communiceren in een niet-moeder-
landse taal, zoals Engels. De kwaliteit van 
het Engels spreken onder de studenten zal 
verbeteren, wat zal leiden tot meer input en 
communicatie in Engelse vakken. Interna-
tionale studenten bouwen een netwerk op 
wat hen sneller een kamer op kan leveren 
en tevens toegang geeft tot een waardevolle 
informatiebron over informele en formele 
regels omtrent kamerhuur en andere dingen 
in Nederland. Dus misschien is een prettige 
oplossing voor dit probleem heel simpel: 
make an international friend.

“Dus misschien is een 
prettige oplossing voor dit 
probleem heel simpel: make 
an international friend.”

Het Buitenland op de Stoep
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Uit het artikel blijkt dat bijna driekwart van 
onze Nederlandse leeftijdsgenoten verwacht 
een verre reis te gaan maken als “essentieel 
onderdeel van volwassen worden”. Daarnaast 
blijkt ook dat millennials uit Europa, Azië 
en Australië liever hun geld uitgeven aan 
een lange reis dan aan een huis of auto. De 
sociale druk om verre oorden te bezoeken 
lijkt te groeien onder onze millennials. 
Ondanks dat het “je leven compleet maakt” 
moet het ook maar net kunnen. Want wat 
als je eigenlijk geen ruimte hebt voor een 
tussenjaar of, meer voor de hand liggend, 
geen geld? 

Hoe verder, exotischer en primitiever, hoe 
beter. Van reizen naar Berlijn of Madrid 
kijken we nauwelijks meer op (daar zijn we 
toch allemaal al eens op vakantie geweest). 
Nee, Australië, Bali, Colombia, Zuid-Afrika: 
dáár moeten we zijn geweest. Het liefste om 
weeshuizen te bouwen of om ander zelf-ver-
reikend, maatschappelijk verantwoord 
(vrijwilligers)werk te doen. Dit laatste werd 
pasgeleden nog bevestigd toen ik langsging 
bij een potentiële master: ‘You have to have 

mud on your shoes’ werd mij verteld. ‘And 
not just fun traveling, like sunbathing and 
partying. No, think of working for different 
peace organizations in West-Africa, for 
example.’ Die master kan dus van mijn lijstje 
af. 

“Vakantie betekent voor 
ons ontspanning en reizen 
staat gelijk aan zelfont-

plooiing en groei.”
Toch lijkt dat bijzondere, exotische nu al 
niet zo heel bijzonder en exotisch meer. 
Selfies met olifanten in Indonesië, foto’s 
vooruitkijkend vanaf de Chinese muur of 
vanaf een hoge klif in niemandsland: ik heb 
ze nu al zo vaak gezien dat ik mezelf begin 
af te vragen of er onderhand geen rij staat 
bij deze “onontdekte” wereldwonderen. Oké, 
op stedentrip naar Londen is niet hetzelfde 
als backpacken aan de andere kant van de 
wereld. Vakantie betekent voor ons ontspan-

ning en reizen staat gelijk aan zelfontploo-
iing en groei. Maar als we massaal naar 
dezelfde exotische oorden trekken, zijn we 
dan niet net zo goed een stelletje toeristen? 

“Is het volhouden van 
een studie, het opbouwen 
van een cv en het zoeken 
naar een huisje, boompje 
en beestje niet al een 

uitdaging op zich?”
Soms krijg ik het gevoel dat, doordat ik niet 
het avontuur 6000 kilometer verderop durf 
aan te gaan, ik dus maar voor de “makkelijke 
weg” kies. Terwijl ik dit zeg bedenk ik me 
dat het omgekeerde ook waar zou kunnen 
zijn. Misschien is het juist een grotere 
uitdaging om in de alledaagse sleur in ons 
regenland onszelf te ontplooien, uit te dagen 
en gelukkig te voelen, dan in het regenwoud 
wanneer je met open mond in een wiebelig 
bootje stapt. In onze ‘minder spannende’ 
levens hier is soms een heuse speurtocht 
nodig naar geluksmomentjes, terwijl ze in de 
adembenemende natuur van Zuidoost-Azië 
meer voor het oprapen lijken te liggen. Is het 
volhouden van een studie, het opbouwen 
van een cv en het zoeken naar een huisje, 
boompje en beestje niet al een uitdaging op 
zich? 

Even voor de duidelijkheid, het is allesbe-
halve mijn bedoeling om de reislustigen 
onder ons te bekritiseren. Integendeel, 
misschien ben ik juist een beetje jaloers op 
diegenen die dit soort avonturen wel durven 
aan te gaan. Wellicht ben ik wel zwakker dan 

DOOR PAULINE DE JONG

afgelopen zomer publiceerde Het ad een artikel dat vrijwel direct mijn 
aandacHt trok en, toevallig genoeg, ook nog eens binnen Het tHema van dit 
pamflet bleek te passen. de titel van Het artikel luidde: ‘als je geen verre reis 
maakt, is je leven niet compleet’. ik – niet ecHt bepaald Het type dat voor de 
fun weken gaat rondlopen met een backpack die groter is dan mijn eigen één 
meter zestig – betrapte mezelf op een soortgelijk gevoel toen ik Hoorde dat 
steeds meer van mijn vrienden besloten om dit collegejaar een semester in Het 
buitenland door te brengen of binnenkort een tussen-reis-jaar te gaan nemen. 
maar is Het zo? is je leven niet compleet als je geen verre reis maakt? en ben ik 
de enige die geen reislust Heeft?

zij, omdat ik mijn vrienden, familie en mijn 
geliefde stad Utrecht niet langer dan een 
week wil (kan) missen.

Maar dat is het: iedereen is verschillend. De 
ene haalt geluk uit elke week met dezelfde 
vrienden in dezelfde kroeg veel te veel te 
betalen voor hetzelfde biertje, terwijl de 
ander geluk haalt uit voedselvergiftiging en 
muggenbulten op een plek zo perfect als 
op de cover van de reisgids. Dus doe het: 
ga backpacken, ga een halfjaar studeren 
in Tokyo. Ik kijk oprecht uit naar al jullie 
verhalen en jullie tien leren, gevlochten, 
authentieke armbandjes. Maar als je het 
niet doet: ook prima. Het gras kan heus ook 
groener zijn aan je eigen kant.

“… misschien ben ik 
juist een beetje jaloers 
op diegenen die dit soort 
avonturen wel durven aan 

te gaan.”

Het Backpack-virus
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Is dit kleiner worden van de wereld iets 
goeds, of is dit iets waar we bang voor 
moeten zijn? De meningen hierover zijn erg 
verdeeld, en in het debat over dit onderwerp 
hebben zich drie kampen gevormd. De 
hyper-globalisten, die positief zijn over de 
effecten van globalisering en van mening 
zijn dat globalisering onvermijdelijk is. De 
traditionalisten, die vooral sceptisch zijn 
over de goede aard van globalisering en de 
positieve aspecten wegwuiven. En als derde 
de transformationalisten, die eigenlijk niet zo 
goed weten waar het allemaal naar toe gaat. 
Ik schrijf dit stuk niet om een bepaalde visie 
helemaal onderuit te halen of om jullie naar 
het, naar mijn idee ‘juiste’ kamp te nudgen. 
Ik schrijf dit stuk om een persoonlijke angst 
aan het licht te brengen: een angst waarin 
mensen door een tekort van integratie van 
de drie kampen, alleen de consequenties van 
globalisering zien die in hun eigen visie van 
globalisering vallen.

Aan de hand van een hedendaags voorbeeld 
over de vestiging van fastfoodketens in 
Afrika wil ik proberen te illustreren hoe zo’n 
dergelijke tunnelvisie een multidimension-
ale blik in de weg kan staan, met als gevolg 
onbedoelde uitkomsten en problemen waar 

we tot op de dag van vandaag nog geen 
accuraat antwoord op hebben.

“We zijn misschien wel 
zo druk met al deze 
onderwerpen, dat we 
bijna vergeten hoe klein 
de wereld wel niet aan het 

worden is.”
Op 2 oktober 2017 stond er een artikel in 
de New York Times over de invloeden van 
het vestigen van fastfoodketens als KFC in 
Ghana. Stel je het eens voor: als Ghanees 
kijk jij er je hele leven naar uit om hét 
Amerikaanse leven te leiden. Het leven vol 
roem, rijkdom en mogelijkheden. Althans, 
dat is hoe de Ghanezen het zien. De eerste 
stap naar dit succesvolle leven is het eten bij 
de McDonalds en de KFC, dat is uiteraard 
ook wat de succesvolle Amerikanen doen, 
toch? Immers komt er ook enorm veel 
werkgelegenheid bij, helpt het Ghana om 
beter mee te draaien in de wereldeconomie 

en is dit de uitgelezen mogelijkheid om zich 
aan te haken aan de westerse samenleving. 

Wat kan er nou misgaan? Dit is de positieve 
blik die de Ghanese overheid had, toen vijf 
jaar geleden de eerste vestiging van KFC in 
Ghana een feit was. Wat echter genegeerd 
werd, is dat onder andere door de positieve 
westerse invloeden over junkfood het 
percentage inwoners met obesitas in Ghana 
met 680%(!) gestegen is over de laatste 35 
jaar. Natuurlijk kan terecht de vraag gesteld 
worden: hoe groot is het aandeel van de 
vestigingen die er pas vijf jaar staan, hierin? 
Zeker is in ieder geval dat het vestigen van 
fastfoodketens het percentage mensen 
met obesitas in de toekomst niet ten goede 
zal doen. Voedingsexperts benadrukken 
nu al dat, meewegend dat er geen goede 
gezondheidsmedicatie is voor overgewicht 
in Afrika, deze gezondheidscrisis AIDS wel 
eens zou kunnen overstijgen. 

“Ik denk alleen dat wij 
als westerse beschav-
ing misschien beter na 
moeten denken over de     
onbedoelde consequenties 

van globalisering ...”
Ik denk dat ik hier een understatement maak 
als ik zeg dat dit toch lichtelijk problem-
atisch zou kunnen zijn. Echter worden 
deze zorgwekkende cijfers door sommige 
groepen gebagatelliseerd of zelfs genegeerd. 
De westerse wereld maakt ongelooflijke 
winst terwijl de niet-westerse samenleving 
de kans krijgt om de dominante westerse 

DOOR MARTIJN MARTENS

“May we live in interesting tiMes!”. met deze quote begon stefan soeparman zijn 
college over globalisering, onderdeel van Het vak ‘ sociology of organisations’. 
en, naar mijn idee Heeft Hij gelijk. we leven misscHien wel in Het interessant-
ste tijdperk aller tijden: een tijdperk vol enorme tecHnologiscHe vooruitgang 
die we amper bij kunnen Houden, grote spanningen tussen de verenigde staten 
en noord-korea, en, niet te vergeten, Het debat over klimaatverandering en 
duurzaamHeid.  we zijn misscHien wel zo druk met al deze onderwerpen, dat we 
bijna aan Het vergeten zijn Hoe klein de wereld wel niet aan Het worden is. 

cultuur in hun eigen cultuur te integreren 
en zo dichterbij de westerse standaarden te 
komen. Dit is op zichzelf staand misschien 
wel een goed iets, dat zeker niet vergeten 
mag worden, maar de kosten en onbedoelde 
consequenties die deze vorm van globaliser-
ing met zich meebrengt mogen ook niet 
genegeerd worden. Het is dus belangrijk 
om een objectief beeld te leveren van zowel 
de positieve, als negatieve aspecten van de 
uitingen van globalisering voor verschillen-
de groepen binnen onze samenleving. 

Ik zal zeker niet ontkennen hoe leuk het is 
dat iedereen op de wereld Mickey Mouse 
herkent of hoe fascinerend het is dat ons 
wereldnetwerk er zo uitziet dat wij via 
gemiddeld slechts 5 á 6 ‘handshakes’ wie 
dan ook op de wereld kunnen ontmoeten 
vanaf waar dan ook. Ik denk alleen dat wij 
als westerse beschaving misschien beter 
na moeten denken over de onbedoelde 
consequenties van globalisering, vooral 
voor armere onwetendere gebieden, voordat 
wij uit eigenbelang te werk gaan om onze 
kapitalistische grootheid te behouden. 
En als het gaat om onbedoelde macro 
consequenties, wie kunnen hier dan beter 
bij helpen dan wij als sociologen?

Maak je niet dik om Fastfoodketens
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De Straatvraag

Vrouw, 23 en man, 29
Vrouw – “Ik denk dat mensen makkelijker 
emigreren. Ik denk ook dat je je misschien 
langzamerhand minder Nederlander gaat 
voelen, omdat mensen die een tijd in het 
buitenland studeren of wonen, zich ook een 
beetje deel voelen van dat land. Uiteindeli-
jk heb je dan misschien niet meer alleen 
‘Nederlanders’, maar meer ‘wereldburgers’. 
Dus de Nederlandse cultuur vervaagt?
Vrouw – “Of het echt zal vervagen weet 
ik niet, maar ik denk wel dat mensen 
zich uiteindelijk niet meer 100 procent 
Nederlander zullen voelen maar dat ze 
makkelijker meer van de wereld kunnen 
zien. Hierdoor wordt het makkelijker je te 
associëren met andere culturen. Ik denk dus 
dat mensen hierdoor makkelijker zeggen: ‘Ik 
voel me niet meer 100 procent Nederland-
er’.”
Man – “Ik denk dat door globalisatie de 
cultuur voor sommige mensen vervaagt, 
maar voor andere mensen juist zorgt voor 
verrijking. Ik denk dat het ook een soort 
tegenreactie creëert, waardoor een wat meer 
nationalistische cultuur wordt herbeves-
tigd. Maar het is wel afhankelijk van of je in 
een milieu leeft, woont en werkt, waarin je 
internationaler wordt ingesteld. Als je niet in 
zo’n milieu verkeert, dan vindt je globalisatie 

waarschijnlijk een verarming. Verkeer je wel 
in zo’n milieu, dan vindt je het waarschijnlijk 
een verrijking. Dit creëert ook een tegenre-
actie, denk ik.”
Vrouw – “Ja dat is wel een goede. Ik denk 
dat cultuur ook wel een fijne vastigheid 
is, iets waar je bij kan berusten. Een soort 
zekerheid dat dingen gaan zoals ze gaan, en 
dat dat goed voelt. Daarom denk ik ook dat 
het moeilijk is voor sommige mensen als 
deze cultuur een beetje vervaagt, en dan die 
tegenbeweging daarom extra hard opkomt. 
Mensen willen die vastigheid niet kwijt.”

“Het is gewoon een 
samenspel van afspraken 
die we met elkaar maken 
over normen en waarden 
en regels, en noem maar 

op.”
Man, 70
“Waarschijnlijk is er wel een tijd geweest 
waarin mensen dachten dat globalisatie 
helemaal geen invloed had, maar ik denk 

dat het heel veel invloed heeft. Ondanks 
het feit dat er een Amerikaanse president 
is die globalisatie misschien wel tegenwerkt 
– alles moet “America first” worden – gaat 
de wereld gewoon zijn gang. Een klein 
land als Nederland heeft zoveel lijnen naar 
de buitenwereld, de wereld is zoveel groter 
dan Nederland, alleen. Dat moet wel heel 
veel invloed hebben op de cultuur van 
Nederland.”
Denkt u dat die invloed positief of negatief 
is?
“Ik denk positief. Als je dat ten minste zo 
wilt zien.”
Hoe ziet u dat?
“Cultuur bestaat natuurlijk niet alleen uit 
gebruiken van mensen. Cultuur in de zin van 
kunst, architectuur, beeldende kunst, noem 
maar op. Cultuur is veel breder. Mensen met 
een andere huidskleur komen hier naartoe, 
vanuit allerlei verschillende landen. Die 
mensen hebben andere eetgewoontes die 
ze transformeren naar Nederland. Anders 
hadden wij bijvoorbeeld nooit Chinees of 
Italiaans leren eten. Ik vind dat heel leuk en 
positief. Dat is ook een van de redenen dat ik 
op vakantie ga: om andere culturen te leren 
kennen.”

“Ik denk dat cultuur ook 
wel een fijne vastigheid 
is, iets waar je bij kan 

berusten.”
Man, 22 en man, 22
Man 1 – “Het feit dat Nederland kleiner 
wordt, zorgt er voor dat er meer culturen 

de wereld is non-stop aan verandering onderHevig. we leven in een tijdperk 
waarin Het begrip ‘globalisering’ wel erg vaak genoemd wordt. volgens de van 
dale betekent globalisering: “Het wereldwijd worden”. de wereld wordt dus 
wereldwijder. maar wat betekent dat dan precies voor Het alledaagse leven, en 
wat vindt de nederlander Hiervan? om dit te beantwoorden, ging de redactie 
voor jullie de straat op met de vraag: ‘wat is de invloed van globalisatie op de 
nederlandse cultuur?’

bij komen. Er wordt zo een beetje een 
mengelmoes gemaakt van verschillende 
culturen, ze komen samen.”
Man 2 – “Je ziet wel dat de Nederland-
se cultuur een beetje verandert. Een goed 
voorbeeld hiervan is de zwarte pieten 
discussie. Bepaalde tradities moeten 
aangepast worden en er moet meer rekening 
gehouden worden met de dingen die je zegt 
en doet.”
Man 1 – “Ja, je wereld wordt groter, eigenlijk. 
Binnen eigen land, dan.”

“Dat is ook een van de 
redenen dat ik op vakantie 
ga: om andere culturen te 

leren kennen.”

Man, 48
“Ja, in hoeverre is er nog Nederlandse 
cultuur, kun je je afvragen. Het wordt zo 
door elkaar gesmeerd.”
Komt dat door globalisatie, denkt u?
“Ik denk het wel, ja. En de immigratie. Maar 
dat is op zich prima. Maar wat is nou nog 
eigenlijk Nederland? Het is gewoon een 
samenspel van afspraken die we met elkaar 
maken over normen en waarden en regels, 
en noem maar op. Dus ik denk dat globalisa-
tie wel een heel groot impact heeft.”
Dus eigenlijk zorgt globalisatie voor de 
vergaging van de grenzen van de Nederland-
se cultuur?
“Nee, het blijft denk ik nog wel iets unieks, 
maar dan op een Nederlandse, globalistische 
wijze.”
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Als studenten krijgen we vandaag de dag 
steeds meer mogelijkheden: vrijheden met 
projecten, ervaringen tijdens stageplaat-
sen, en wisselingen tussen kwalitatieve en 
kwantitatieve onderzoeken. Dit zijn allemaal 
mogelijkheden die sterk verbonden zijn met 
onze zelfontwikkeling. Juist die zelfontwik-
keling heeft bij mij altijd hoog in het vaandel 
gestaan. Zo ook studeren in het buitenland. 
Naar mijn mening een van de beste manieren 
om nieuwe uitdagingen aan te gaan en jezelf 
te ontwikkelen. 

“Juist die zelfontwikke-
ling heeft bij mij altijd 
hoog in het vaandel 

gestaan.”
Mijn keuze om een halfjaar in het buitenland 
te gaan studeren is echter niet van de ene op 
de andere dag gemaakt. Om informatie te 
winnen heb ik met veel mensen gesproken 
en voorlichtingen bijgewoond. Al snel kreeg 
ik de indruk dat het algemene beeld van 
studeren in het buitenland één groot feest is. 
De nadruk zou niet zo nodig op het studeren 
zelf liggen. Integendeel, je moet genieten 
van de cultuur, je sociale netwerk verbreden 
en ook nog zoveel mogelijk uitstapjes 
maken. Dit neemt niet weg dat studeren 

in het buitenland nog steeds een grote stap 
blijft. Menig student kiest er dan ook voor 
om een exchange in Europa te doen: de ene 
voor een toegewezen beurs, de ander voor 
de gesproken taal en weer een ander voor de 
korte afstand terug naar huis. 

Omdat ik mezelf stevig uit wilde dagen, 
wilde ik het mezelf zo moeilijk mogelijk 
maken. Een goede universiteit, een volledig 
nieuwe cultuur en zo ver mogelijk van huis: 
de grenzen van je kunnen opzoeken waartoe 
je studententijd je in staat stelt. Ik kwam 
al gauw uit op Azië, met Zuid-Azië in het 
bijzonder: momenteel de economisch snelst 
ontwikkelende regio van de wereld. Mijn 
grootste bezorgdheid was echter de taal en 
het niveau van de universiteiten. 

“Omdat ik mezelf  stevig 
uit wilde dagen, wilde ik 
het mezelf  zo moeilijk 

mogelijk maken.”
Aan deze bezorgdheid kwam een eind 
toen ik van Singapore hoorde: het land 
met het hoogste gemiddelde IQ ter wereld, 
enorme gebouwen, moderne architectuur 
en de sterkste economie van Azië. Altijd al 
voelde ik meer bij modern dan bij klassiek 

en Singapore was daar voor mij het ideale 
voorbeeld van. Bovendien is het een van 
de interessantste landen om als socioloog 
te ervaren. Strikte regels en hoge straffen 
hebben ertoe geleid dat Singapore een van 
de laagste criminaliteitscijfers ter wereld 
kent. Dit is voor ons sociologen een uiterst 
interessant fenomeen. Daarnaast wilde 
ik studeren in het buitenland een echte 
uitdaging maken. Aangezien de National 
University of Singapore de beste universi-
teit van Azië is, de vijftiende plek op de 
wereldranglijst bemachtigd heeft en zich 
op de achtste plek op de wereldranglijst 
van sociale wetenschappen vestigt, was ik 
verkocht. 

“Een goede universite-
it, een volledig nieuwe 
cultuur en zo ver mogelijk 
van huis: de grenzen van je 
kunnen opzoeken waartoe 
je studententijd je in staat 

stelt.”
Momenteel zit ik drie maanden in Singapore 
en kan ik zeggen dat de uitdaging zeker 
aanwezig is. Het niveau van de universiteit 
ligt inderdaad erg hoog en de bijkomende 
werkdruk kan op sommige momenten 
intens zijn. Zo wordt hier gewerkt in 
semesters in plaats van periodes waardoor 
je vijf vakken tegelijk moet volgen in plaats 
van twee periodes van twee. Ook beginnen 
de lessen om 8 uur en kan je laatste les tot 
8 uur in de avond duren. Daarnaast is de 

DOOR MERLIJN ZUIDERWIJK

studeren in Het buitenland vergelijkbaar met een zon- en feestvakantie? Het 
is maar net wat je er zelf van wilt maken. in dit stuk deel ik mijn persoonlijke 
verwacHtingen, intenties en ervaringen voor en tijdens een semester in Het land 
met de acHtste universiteit van de wereld: singapore. 

maatschappij gebaseerd op meritocratie 
(de Aziatische vorm van ‘The American 
Dream’) en hanteert de universiteit het 
gevreesde Bellcurve-systeem. Vanwege het 
feit dat de behaalde cijfers meewegen met 
het gemiddelde in Nederland maak je zo al 
gauw dagen van acht tot tien. Desalniettemin 
kan ik zeggen dat ik zelden heb getwijfeld 
aan mijn keuze. Alleen al het feit dat alles 
wat je leert vanuit een ander, niet-westers 
perspectief bekeken wordt is een waardevol-
le toevoeging aan je kennis. Je voelt de echte 
uitdaging om te presteren en dat alles in een 
andere taal. Bovendien stelt studeren in het 
buitenland je in staat om vakken te volgen 
die in Nederland niet eens gegeven worden, 
zonder nog maar gesproken te hebben over 
de hoeveelheid sociale contacten die je 
opdoet en de uitstapjes die je maakt.

Al met al is studeren in het buitenland al 
een uitdaging op zich. Hoe moeilijk je het 
vervolgens voor jezelf wilt maken kun 
je bepalen aan de hand van de culturele 
overeenkomsten, de afstand en het niveau 
van de universiteit. Ik kan in ieder geval 
zonder twijfel zeggen dat dit de meest 
bewogen periode van mijn leven is en dat ik 
de opgedane kennis en ervaringen nooit zal 
vergeten!

De Achtste Universiteit van de Wereld
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Uiteraard ben ik vaak samen met mijn vriend 
in Marokko geweest. Voor iedereen die er 
nog niet is geweest: het land is zeker een 
aanrader wat mij betreft (een kleine greep 
uit mijn favoriete plekken: Chefchaouen, 
Essaouira en Fez)! Ik had mijn geslacht en 
taal niet mee voor een optimale interactie met 
de lokale bevolking. Dit is eigenlijk gewoon 
een vriendelijke manier om te zeggen dat ik, 
vast vanuit respect, soms ronduit genegeerd 
werd door Marokkanen (vooral mannen) 
wanneer ik met mijn vriend was. Ik werd 
niet in de ogen aangekeken, laat staan dat 
er echt een goed gesprek plaatsvond. Omdat 
ik het land en de inwoners wel graag beter 
wilde leren kennen, besloot ik enkele weken 
zonder mijn vriend naar Marokko te gaan.

Dit heb ik, in de tijd dat ik aan Universi-
teit Antwerpen werkte, gedaan met de 
Universitaire Stichting voor Ontwikke-
lingshulp. Als begeleider ging ik met een 
groep studenten mee op “inleefreis” naar 
“het Zuiden” (Marokko dus). We bezochten 
allerlei ontwikkelingsprojecten en sliepen 
in gastgezinnen. Een van onze “moeders” 
gaf mij dit recept (nou ja, ze was nogal 
dwingend en schreef het ongevraagd op in 
mijn reisgids). Want, zo drukte ze me op het 
hart, de liefde van de (Marokkaanse) man 
gaat door maag. 

Eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik 
het eigenlijk nooit klaargemaakt heb (en 

wonder boven wonder is mijn vriend nog 
steeds bij me ;-)). Maar mocht iemand van 
jullie zo dapper zijn om het te maken, dan 
hoor ik graag wat jullie ervan vonden en 
of ik het alsnog echt een keer klaar moet 
maken voor manlief. Voor degene die 
overigens echt interesse hebben in makkeli-
jke en lekkere Marokkaanse recepten, het 
beste Marokkaanse kookboek vind ik: De 
complete Marokkaanse keuken van de 
Lantaarn. 

Here we go:

Wat hebben we nodig? 
Als ik het handschrift van de mama goed 
ontcijferd heb + het vervolgens goed vertaald 
heb:

-Vlees (volgens mij wordt dit gerecht het 
   meest met kip gemaakt)
- Peper
- Saffraan
- Gember
- Zout
- Tomaten
- Olijfolie
- Mloukhia (Er zijn veel andere namen 
   mogelijk voor dit ingrediënt, je kunt het 
   bij Marokkaanse of Turkse winkels kopen)
- Peterselie
- Tot slot, het staat er niet bij,  maar it goes   
   without saying dat je er Marokkaans  
   brood bij eet!

“Hoeveel?” vraag je jezelf misschien af? 
Gewoon van alles een beetje. Of zoals ze in 
culinaire kringen zeggen: naar eigen smaak 
en inzicht.

Ik heb alle ingrediënten, en nu? 
De bereidingswijze had de gastmama er niet 
bijgeschreven (dat is dan weer jammer). 
Ik zou zelf het volgende doen (het moet 
er uiteindelijk uit gaan zien als een soort 
spinazie-soep):

(1) Kook het vlees in pan 1 (ik zou  
 zelf een bouillonblokje en veel 
 knoflook toevoegen bij het koken).

(2) Doe de olijfolie in pan 2 en bak de 
 kruiden kort op middelmatig vuur 
 en voeg de tomaten toe (als je een 
 bouillonblokje hebt gebruikt in stap  
 1 is zout wellicht niet meer nodig).

(3) Voeg vervolgens voldoende water  
 toe zodat je een soort soep krijgt  
 wanneer je alle ingrediënten in een  
 pan doet.

(4) Voeg vervolgens de Mloukhia toe  
 (indien je echt de plant/bladeren 
 hebt => schoonmaken => stam  
 verwijderen en bladeren fijnhakken).

DOOR SABRINA DE REGT

zoals jullie wellicHt weten Heb ik een marokkaanse vriend. ik ben Het daarom 
eigenlijk wel aan mijn stand verplicHt, denk ik, om een marokkaans gerecHt te 
kiezen voor de rubriek “docenten recept”. ik ben zelf eigenlijk Helemaal niet 
zo dol op de marokkaanse keuken, meer op de italiaanse keuken, maar goed, je 
kunt niet alles Hebben. 

(5) Roeren, roeren en roeren (mag niet  
 echt koken net als spinazie).

(6) Spullen uit pan 1 bij pan 2 doen.

(7) Voeg de peterselie toe.

“ ... de liefde van de 
(Marokkaanse) man gaat 

door maag.”
Succes! En, zoals gezegd, mocht iemand 
het echt klaarmaken dan hoor ik graag of 
ik mijn vriend inderdaad jarenlang een 
heerlijk Arabisch gerecht heb ontnomen. 
Klachten kunnen geadresseerd worden aan 
de gastmoeder. 

De Liefde van de Man gaat door de Maag



Pamflet 31
17

Going Abroad

Na eerst even kort bijgepraat te hebben, 
begon ik over de werkvorm in Keulen. 
“Toen we in Keulen waren, hadden we 
maar één werkgroep per vak. Die duurde 
dan drie uur. In totaal hadden we dus maar 
zes contacturen, waarvoor bij geen enkele 
verplichte aanwezigheid gold.” Voor mij 
was dit een opmerkelijke aangelegenheid, 
maar Marina vertelde mij dat er in Keulen 
normaalgesproken ook een hoorcollege en 
een werkcollege plaatsvindt, en meestal ook 
van anderhalf uur. Blijkbaar is er behoorli-
jk wat aangepast in het programma voor de 
Utrechtse uitwisselingsstudent.

Al snel hadden we het over waar menig 
student graag over meepraat: aanwezig-
heidsverplichting. Ik vertelde dat het voor 
mij redelijk apart voelde dat we in Keulen 
geen colleges verplicht bij hoefden te wonen. 
In Utrecht is dit anders, dus ook voor 
Marina: “In Utrecht is er vaker aanwezig-
heidsverplichting. Op zich vind ik dit niet 
erg, want de colleges zijn inhoudelijk erg 
interessant. Toch zou ik het beter vinden als 
je zelf kan kiezen of je wel of niet gaat, wat 
in Keulen het geval is. Daar ben ik minder 
afhankelijk, waar ik een groter verantwoor-

delijkheidsgevoel van krijg.”. Dat snapte ik 
maar al te goed. Ondanks die vrijblijvende 
sfeer in Keulen, gingen we altijd naar college. 
Ik vertelde haar hoe het voor mij was. “We 
gingen altijd wel naar de colleges, omdat je 
daar bent om iets te leren. Ik spreek volgens 
mij voor meerdere studenten als ik zeg 
dat we wel heel erg moesten schakelen: in 
Utrecht zijn we heel erg gewend om actiever 
bezig te zijn met de stof. In het werkcollege 
ga je dieper in op de stof die in het hoorcol-
lege daarvoor behandeld is. Daarnaast heb 
je vaak literatuuropdrachten en discussies 
in de werkgroep. Toen we in Keulen waren, 
bestonden de werkgroepen voornameli-
jk uit uitgebreide presentaties die door de 
studenten zelf gegeven werden. Dit hielp wél 
heel erg met het verdiepen in het door jou te 
behandelen artikel.”. 

“Als ze Rob Geus had 
gekend, zou ze “Man, man, 
man”  hebben uitgeroep-

en.”

Zodra ik de literatuuropdrachten noemde, 
veerde Marina op. “Ja! Wat een werkdruk!”. 
Als ze Rob Geus had gekend, zou ze “Man, 
man, man” hebben uitgeroepen. “Ik raakte 
in het begin bijna in paniek van de hoeveel-
heid werk die in het verschiet lag. Gelukkig 
stimuleert dit ons om alles op tijd te doen.”. 
Ik zou willen dat ik in Keulen zo gemotiveerd 
was geweest als Marina. “Aha,” begon ik 
opbiechtend, “ik ben door de relatief lage 
werkdruk juist te laat begonnen, met als 
gevolg dat ik in Nederland met het lekkere 
weer in de bieb mocht zitten. Alhoewel, ik 
vond het geen ramp om pas te beginnen 
toen ik terug was: ik kan aan de Universite-
it Utrecht wel veel beter studeren.” Marina 
haakte hierop in door vol lof te spreken over 
de studiefaciliteiten in Utrecht. “Er zijn in 
Utrecht meer studieplekken en overal zijn 
stopcontacten en computers te vinden die 
je altijd kunt gebruiken.”. Hierop volgde een 
anekdote van mijn kant over de keer dat 
ik in Keulen wilde gaan werken aan mijn 
presentatie. Helaas stond er geen Word of 
PowerPoint op de computer die klaarblijke-
lijk alleen was bedoeld om te internetten.

“Helaas stond er geen 
Word of  PowerPoint op 
de computer die klaarbli-
jkelijk alleen was bedoeld 

om te internetten.”
Na een aantal interessante verhalen te hebben 
uitgewisseld, kwamen we tot de conclusie 
dat wij beiden leerzame en mooie ervaringen 
hebben opgedaan door in het buitenland te 

DOOR MARIJE JOCHEMSEN

Het laatste blok van elk jaar is Het weer zover: Het is opeens opvallend stil 
bij sociologie. om Het jaar gaan een aantal entHousiastelingen op een korte 
uitwisseling naar de universiteit van keulen om daar de boel op stelten te 
zetten. om een tipje van de sluier op te licHten over Hoe onze universiteit-
en verscHillen, ben ik in gesprek gegaan met marina; een studente die ik Heb 
leren kennen toen ik in keulen studeerde en die dit jaar op Haar beurt aan de 
universiteit utrecHt Heeft gestudeerd.

studeren. De Keulse en Utrechtse systemen 
verschillen wezenlijk van elkaar en om die 
reden was het leuk om de sfeer te proeven 
bij een andere Universiteit. Zowel Marina als 
ik zouden graag nog eens terug willen gaan 
naar de stad waar we voor een (eigenlijk te) 
korte tijd hebben gestudeerd.

“... de studenten zijn heel 
erg vrolijk en positief; 
iedereen lijkt zo te genieten 

van hun studie!.”
Vlak voordat we afscheid namen, wilde 
Marina nog even kwijt wat voor ontzettend 
fijne sfeer ze aan de Universiteit van Utrecht 
vindt hangen. “Het is hier zo levendig. En 
de studenten zijn heel erg vrolijk en positief; 
iedereen lijkt zo te genieten van hun studie!”. 
Dus, Utrechtse sociologen, laten we dat erin 
houden.

Twee Universiteiten, één Verhaal
Een Gesprek tussen een Utrechste en Keulse Student
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       Moet je zien! Moet je heen!
DOOR SONALI SOOKHA & PUCK VAN TUSSENBROEK

Havana, Cuba                                    
Dreamy Havana. Een stad doordrenkt van kleuren, muziek, 
fijne mensen en oude auto’s. Havana heeft menig filmset 
voorzien van een prachtig decor en is off-screen net zo 
mooi als on-screen. Voor de cultuurliefhebber is Havana 
de ultieme stad om te bezoeken; bezichtig een van de vele 
kastelen of kathedralen, neem een steamy salsadansles of 
geniet van een romantische zonsondergang in een van de 
lokale cafés. 

Parimaribo, Suriname
De avonturieren onder ons zullen vooral in Paramaribo op 
hun plaats zijn. Watervallen bezoeken, chaotische markten 
afstruinen, wandelingen maken of lekker winkelen? 
In Paramaribo valt altijd iets te beleven of ontdekken. 
Kijk je ogen uit op prachtige natuur, eet heerlijke lokale 
gerechten en geniet van echte, Surinaamse gezelligheid.  

Rovaniemi, Finland                                    
De Finse stad Rovaniemi is een waar Walhalla voor alle 
kerstfanaten. De stad wordt ook wel “The Hometown of 
Santa Claus” genoemd, en dat is te zien. Elk jaar met kerst 
wordt het stadje omgetoverd tot een heus kerstsprook-
je. Lichtjes, grootse versieringen en een heerlijk dik 
pak sneeuw; in Rovaniemi is kerst een echte belevenis.

een spirituele reis, jezelf vinden, backpacken of een stedentrip: er zijn genoeg 
redenen om je biezen te pakken en in een vliegtuig te stappen. er zijn ecHter 
zo veel mooie locaties te bezoeken, dat kiezen soms lastig wordt. no worries, 
we got you covered. ga mee op reis naar een paar van de mooiste plekjes op de 
planeet.

Tallinn, Estland
In het sprookjesachtige Tallinn zal de echte cultuurlief-
hebber zich nimmer vervelen. Deze hoofdstad van 
Estland is rijk aan kleur, geschiedenis en kunst. Kijk je 
ogen uit bij het Kadriorgpaleis, waan je in de schitteren-
de natuur van het Laheema park (en spot bij voorkeur een 
paar elanden) of eet een hapje van een lokale wilde beer.

Bellinzona, Zwitserland                                        
Voor wie het een stukje hogerop wil zoeken is Bellinzona 
de perfecte bestemming. Op zo’n 300 meter hoogte bevindt 
zich de “meest Italiaanse stad van Zwitserland”. De drie 
middeleeuwse kastelen zullen je meenemen naar een andere 
tijd. Als je klaar bent met al die historie, ga dan lekker dineren 
in het moderne, bruisende stadscentrum van Bellinzona. 

Dubrovnik, Kroatië
Dubrovnik, ook wel de “parel van de Adriatische Zee” 
genoemd, wordt als een van de mooiste steden aan de 
kust van Kroatië beschouwd. Deze oude parel is compleet 
ommuurd en staat op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. 
Echte fans zullen wel weten dat deze stad meermaals als 
decor heeft gediend voor de tv-serie Game of Thrones. 
Fan van de serie of niet, deze stad is een must-see voor 
iedereen die van architectonische meesterwerkjes houdt.

Brixem Im Thale, Oostenrijk
Brixen Im Thale is een typisch Oostenrijks stadje, gelegen 
in het dal van een prachtig berggebied. In de zomer kun 
je  eindeloos wandelen door de bergen, want Brixem in 
Thale heeft ruim 500 kilometer aan aan wandelpaden. In 
de winter verandert het Oostenrijkse stadje in een heus 
wintersport-paradijs. Simpelgezegd, voor ieder wat wils!
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Lennart Burgmeijer - Malmö
Hallo Pamfletlezer! Voor diegenen die mij 
niet kennen, zal ik mij eerst even voorstellen: 
Ik ben Lennart Burgmeijer, derdejaarsstu-
dent sociologie en op dit moment studeren-
de in Malmö. Malmö is een stad in het 
uiterste zuidwesten van Zweden en tevens de 
geboorteplaats van Zlatan Ibrahimović. Hier 
in Malmö volg ik het eerste semester een 
minor in International Relations alvorens 
ik in januari weer te bewonderen ben op de 
Uithof.

Voordat de reis richting het noorden van 
start ging, heerste er toch wel wat spanning. 
Want het wonen in een ander land waarvan 
je de taal niet spreekt, het hopen dat de 
verhuurder van je kamer je een echte kamer 
heeft aangeboden (aangezien ik door de 
universiteit geen kamer toegewezen had 
gekregen) en het op jezelf aangewezen zijn 
omdat je hier niemand kent, is niet niks. 
Maar hoe bijzonder en nieuw het aan het 
begin ook allemaal is, het duurde niet lang 
voordat het toch wel een beetje aanvoelde 
als Utrecht. Natuurlijk moet hierbij gezegd 
worden dat (Zuid-)Zweden geen Tanzania 
of Kirgizië is. De gemiddelde Zweed zou qua 
uiterlijk namelijk net zo goed Nederlands 
kunnen zijn (denk maar aan onze Arvid 
Torstensson!), de Nederlandse en Zweedse 
cultuur verschillen weinig en zelfs de taal 
blijkt nog redelijk vergelijkbaar te zijn. Daar 

komt ook nog bij dat het landschap net zo 
vlak is als in Nederland, iedereen hier fietst 
en mijn wijk ontworpen lijkt te zijn door 
dezelfde architect als die van Overvecht. 

Ondanks dat zoveel dingen hier vergelijk-
baar zijn met Nederland, wil niet zeggen 
dat het niet de moeite waard is. Het is een 
geweldige ervaring om mensen van overal 
ter wereld te ontmoeten en tegelijkerti-
jd andere talen te leren of te verbeteren. 
Inmiddels heb ik hier wat Zweeds geleerd, 
kan ik Vlaams verstaan door mijn Belgische 
huisgenoot (ooit gehoord van valiezen of het 
gebruik van poep met als betekenis kont?), 
is mijn Duits verbeterd doordat de helft van 
de buitenlandse studenten Duits is en is 
natuurlijk ook mijn Engels verbeterd door 
het dagelijks te spreken. Kortom; ongeacht 
wat de bestemming ook is, ik kan een 
exchange aan iedereen aanraden!

Maxime Yenga - San Diego
Hello everybody! Voor de mensen die 
mij nog niet kennen: ik ben Maxime, 
derdejaarsstudent. Momenteel studeer ik 
het eerste semester in San Diego aan UCSD, 
in het zuidwesten van de Verenigde Staten. 
Ik heb ervoor gekozen om dit semester in 
het buitenland te verblijven voor een paar 
redenen. Ten eerste, bood de UU naar mijn 
mening niet de juiste vakken. De vakken 
leken mij niet interessant om te volgen, en 
leken mij ook geen toereikende voorbereid-
ing voor mijn Master. Daarnaast, wil ik in de 
toekomst iets doen met integratie, migratie 
en racisme, en ik denk dat er geen beter 
land is om daar meer kennis over op te doen 
dan de Verenigde Staten. Tot slot wilde ik 
graag naar een compleet ander land met een 
andere cultuur dan Nederland. De VS leek 
me daar geschikt voor.

Als het moment daar is dat je het vliegtuig 
in stapt, voel je toch wel wat spanning. Je 
gaat ver weg van je familie en vrienden, 
en bent op jezelf aangewezen in een totaal 
ander land. Maar, aan de andere kant, ben 
je ook enthousiast over het avontuur dat je 
te wachten staat. Wanneer je studeert aan 
UCSD heb je als student twee keuzes: je kan 
wonen op de campus in een gedeelte dat 
International House (I-House) heet, of je 
woont off-campus. Ik heb ervoor gekozen 
om off-campus te wonen, omdat je dan toch 
wat meer vrijheid hebt en je je niet aan de 
regels van de campus hoeft te houden. Ik 
woon momenteel in een ruim appartement 
met iemand uit Duitsland en iemand uit 
Spanje. Voordat je lessen beginnen heb je een 
oriëntatie voor internationale studenten, en 
zonder dat je dat van tevoren had bedacht, 
ontmoet je daar makkelijk veel nieuwe 
mensen. Omdat iedereen in een nieuw land 
op zichzelf is wil iedereen nieuwe vrienden 

veel studenten twijfelen of ze willen studeren in Het buitenland, waar ze 
vervolgens naartoe moeten, of Het te betalen is, en of ze tHuis niet te veel 
gaan missen. om de keuze voor studeren in Het buitenland wat makkelijker te 
maken, Heeft de redactie de buitenland-ervaringen van drie usocianen; lennart 
burgmeijer, maxime yenga en celine de dood, voor jullie verzameld.

maken, dus je hoeft je daar totaal geen 
zorgen over te maken. Door het studeren in 
een ander land leer je mensen kennen van 
over de hele wereld: Australië, Zuid-Afrika, 
Nieuw-Zeeland, Italië, Thailand, Brazilië, 
etc.  Overigens is het niet zo dat ik alleen 
maar met internationale studenten omga, 
want ik heb ook veel Amerikanen ontmoet 
waarmee ik omga. De meeste Amerikanen 
zijn heel open en gastvrij, en voordat je het 
weet nodigen ze je uit voor een college party!

Het leven hier in California is heel anders 
dan in Nederland, omdat het lijkt alsof het 
hier alleen maar zomer is. Ik ben hier half 
september aangekomen en het heeft nog niet 
geregend. De afgelopen weken was het hier 
nog rond de 30 graden. Je kan makkelijk naar 
het strand om te surfen en er zijn voldoende 
activiteiten op de campus waar je aan kan 
deelnemen. Bovendien zijn er elk weekend 
wel feestjes op I-House of van mensen die 
off-campus wonen, dus als je nog geen 21 
bent, kan je nog steeds feesten en drinken. 
Al met al is een exchange abroad voor 
iedereen aan te raden. Je leert een andere 
cultuur kennen, het kan een goede aanvulling 
zijn voor je studie in Utrecht, en je verbetert 
je Engels (daarentegen gaat je Nederlands 
wel achteruit; skypen en dit stukje typen 
kost veel moeite, haha).

Studeren in het Buitenland
De ervaringen van Lennart, Maxime en Celine



Pamflet 29

Colofon
Hoofdredacteur:  Celine de Dood
Redactie: Puck van Tussenbroek, Pauline de Jong, Robbert van Kortenhof, Sonali Sookha & Hanne 
Kolner
Gastredacteuren: Lennart Burgmeijer, Marije Jochemsen, Martijn Martens, Maxime Yenga, 
Merlijn Zuiderwijk, Sabrina de Regt & Sannah Boersma
Contact:  pamflet@usocia.nl

Celine de Dood - Zomerschool
Zomer, zon, vakantie en lekker luieren. 
Eindelijk niet studeren. Of toch wel? Er 
bestaan namelijk zomerscholen! Waarom 
je daar heen zou gaan? Dat kan ik, als 
voormalige studente aan een zomerschool 
in Ljubljana, jou vertellen. 

Ten eerste, leer je ontzettend veel mensen 
kennen. Toen ik aan de zomerschool 
studeerde zat de meerderheid van de 
studenten in hetzelfde hostel, waardoor ik 
samen met ze ontbeet, samen de bus nam, 
samen lunchte in het universiteitscafé en 
samen uitging. De volgende ochtend gingen 
we dan ook met zijn allen brak de bus in naar 
de universiteit. Een dikke plus is het interna-
tionale netwerk dat je eraan overhoudt en de 
gratis slaapplekken die tot jouw beschikking 
staan als je besluit te gaan reizen.

Ten tweede, leer je veel over verschillen-
de landen en culturen. De 487 studenten 
kwamen uit 50 verschillende landen. 
Tijdens de lunch schoof vaak genoeg 
een Belg, Portugees, Australiër, Tsjech of 
een Mexicaan aan. In de lessen werd veel 
groepswerk gedaan, waardoor verschillen 
in werkwijze, interpretatie en gewoontes 
erg duidelijk werden. Dan kom je ook 
gelijk achter de betekenis van het Belgische 
woord  ‘uitbuizen’ en dat Portugezen graag 
enthousiast (en iets te luid) communiceren.

Ten derde, moet je, ondanks dat er wel 
feestjes worden gevierd en toeristische 

attracties worden bezocht, het studiepro-
gramma zeker niet vergeten. In Ljubljana 
(hoofdstad van Slovenië) zijn de hoogler-
aren tevens uit alle hoeken van de wereld 
gekomen om les te geven. Ze weten het 
wanneer jij een nachtje hebt doorgehaald 
en doen soms zelfs lekker een keer mee. 
Desondanks, vullen ze de lessen aardig en 
weten ze ieder met veel plezier hun vak over 
te brengen. Veel zomerscholen geven ECT’s 
voor de vakken die ook geldig zijn op de 
eigen universiteit (altijd vooraf overleggen). 
Veel studenten gebruiken dit ook als een 
kans om hun laatste punten binnen te halen 
voor hun diploma.

Kortom, zomerschool is ontzettend leuk 
en biedt enorm veel nieuwe ervaringen 
en nieuwe mensen. Zelf heb ik nog talloze 
anekdotes voor jullie, dus zoek mij vooral 
op voor vragen. Het waren voor mij de 
tofste drie weken van de zomervakantie. Die 
weken vlogen voorbij door het motto van de 
studenten: Work hard, play hard!




