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De Utrecht Summer School, een van de grootste van Europa, laat
buitenlandse studenten kennismaken met het andere Nederland. Nu eens een
keer geen marihuana of tulpen.
Met de hand boven de ogen, tegen de felle zon, kijkt de groep omhoog naar de
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‘Vlisjál’, het gebouw waar Kate Livingston (22) naar wijst. Nee, geen
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Hindoemonument, maar de Vleeshal in Haarlem. De lange, roodharige
Canadese heeft deze woensdag de eer om een presentatie te geven voor haar
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achttien medestudenten van de Utrecht Summer School.
Kate maakt ze attent op de ‘trapgevel’ en andere classicistische elementen. Na
twee weken Florence bewonderen de studenten nu onder leiding van docenten
Ghislain Kieft en Marie-Thérèse van Thoorn de noordelijke renaissance. Waar
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de Canadezen, uit de wijde velden van Saskatchewan, alles ijverig opschrijven,
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kijken de stadse Amerikanen meer met de blik van een toerist.

Ontbijt Nieuw s Iedere w erkdag
rond 09:00 uur de laatste headlines
van DePers.nl in uw mailbox.
Lunch Nieuw s Iedere w erkdag
rond 12:00 uur de laatste headlines
van DePers.nl in uw mailbox.
Verstuur

Het verschil: de Canadezen zijn thuis druk bezig met kunstgeschiedenis. Kate:
‘Ik hoef nog maar een jaar voor mijn bachelor. Misschien ga ik mijn master wel
in Utrecht doen.‘ Het programma bevalt haar goed. ‘Het heeft mijn beeld van
Nederland wel een beetje veranderd. Ik kende Amsterdam al, maar plaatsjes als
Haarlem zijn weer heel anders.’
En dat is precies de bedoeling van de Utrecht Summer School. Deze
kunsthistorische excursies staan voor het eerst op het programma, maar de
summer school bestaat al twintig jaar. De ongeveer vijftig ‘courses’ trekken zo’n
900 studenten en promovendi, uit de hele wereld. Alleen Oxford en Cambridge
zijn groter.
De universiteit zorgt naast het onderwijs voor huisvesting en sociale activiteiten,
van kanoën tot uitstapjes naar het Kröller-Müller. ‘We willen ze een complete
ervaring bieden‘, legt universitair hoofddocent ges chiedenis Jaap Verheul uit.
‘De inhoud staat voorop: ze hebben aanwezigheidsplicht en krijgen aan het eind
een examen. En ze krijgen Nederlandse les aangeboden, om te kijken hoe dat
bevalt’, zegt Verheul. De niveaus verschillen nogal. ‘Bij theoretische natuurkunde
wordt de lat hoog gelegd. Zo proberen we whizz kids te verleiden om in Utrecht te
gaan studeren.’
Andere vakken zijn laagdrempelig, zoals Dutch culture and society (alles is in het
Engels). ‘We willen domme vooroordelen wegnemen, dat is mijn geheime
agenda. In het buitenland associëren ze ons met drugs, of klompen en tulpen.
Wij geven ze een realistischer beeld, door te laten zien dat we juist relatief weinig
verslaafden en abortussen hebben.’ De studenten moeten horen hoe het
moderne Nederland is ontstaan.
Gouden Eeuw
Dat lukt historicus Maarten Prak even later aardig, zelfs in een donker zaaltje met
laag systeemplafond. In hoog tempo raast de kenner van de Gouden Eeuw
langs zijn mooie ouderwetse dia’s, met koeien, boten en overstromingen. ‘Zelfs
in de Middeleeuwen, zonder broeikasgassen, steeg de zeespiegel al‘, grapt
Prak.
De zestig deelnemers, van Aziaten tot Italianen, luisteren opvallend stil – een
enkeling ligt bij te komen van het sociale programma – hoe het kleinste landje in
de zeventiende eeuw uitgroeide tot de grootste handelsmacht. En hoe toen al,
door liefdadige regenten, een soort sociale zekerheid werd ontwikkeld.
Wanneer Prak het snuiven van tabak voordoet, met een knipoog naar cocaïne,
lachen de studenten. ‘Nederland is een ontwikkelde, tolerante samenleving,
maar met dezelfde problemen als andere Europese landen, bijvoorbeeld
immigratie,‘ zegt Jorge de la Cerra (25) uit Madrid.
Hij is wel eerder in Nederland geweest en doet de summer school om een
completer beeld te krijgen. ‘Zo hebben we de film 0605 van Theo van Gogh
gezien’, vertelt de promovendus in de filosofie. ‘Ja, zelfs met ondertiteling was
dat best een gecompliceerd verhaal, maar wel heel intereressant. De moord op
Van Gogh was groot nieuws en de kranten schreven veel over Ayaan Hirsi Ali.
Ook in Spanje hebben we, naast de latino’s, veel moslims.’
Nederlandse cultuur
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Voor Valentina Torcillo (23) uit Bologna is het de eerste keer hier. De studente
politicologie vond Utrecht via het internet. ‘Ik wilde meer afweten van de
Nederlandse cultuur.‘ En drugs? Valentina lacht ontkennend. Jorge: ‘Voor
sommigen is het een leuke bijkomstigheid, ja.’
Gelukkig zijn er ook colleges waar het níet over Holland gaat, maar over pak hem
beet Sri Lanka, of het Palestijnse conflict. Zo gaat het er intens aan toe bij een
werkgroep conflict management. ‘Ik begrijp nu dat ik er helemaal naast zat, met
mijn poging om de andere partij te chanteren’, geeft een deelnemer achteraf toe.
Docente Irna van der Molen, die met haar collega Mario Fumerton de studenten
actief in de rollenspelen betrekt, proeft wel verschil met Nederlandse studenten.
‘Ze hebben vaak toch iets meer ervaring.‘
De Braziliaanse Poliamou Abreu (22) roemt vooral de interactie met de andere
studenten. ‘Ze komen uit alle delen van de wereld. Ik wil in mijn vaderland aan
de slag in de internationale samenwerking.‘
Misschien is zo’n cursus conflict management ooit nog iets voor Scott Lawrence
(21) uit Oklahoma City. De student politicologie wil het liefst diplomaat worden,
maar verdiept zich nu in de kunstgeschiedenis. Met een gebreid zwart mutsje op
zijn hoofd loopt de Amerikaan door Haarlem, op weg naar het Frans Hals
Museum.
‘Ik kende Nederland vooral van de molens en de tulpen. En door al die
drugsverhalen dacht ik dat mensen overal stoned zouden zijn. Niet dus, je hebt
alleen wat coffeeshops hier en daar.‘ Wat hem verder opvalt? Scott,
bloedserieus: ‘Dat alle tuintjes hier zo netjes zijn aangeharkt!’ Toch weer wat
geleerd.
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