
Van De Rijp naar Zuid-Korea, een maand studeren in Seoul. 

 

Geen WC-papier doorspoelen, een schaar als bestek om je eten mee te knippen, Kimchi, levende 

inktvis eten, overal je schoenen uitdoen, K-pop gekte en een boel ooglidcorrecties. Dit en nog veel 

meer bijzonderheden van Zuid-Korea. 

De Universiteit van Amsterdam biedt elk jaar zomerprogramma’s aan die het haar studenten 

mogelijk maakt voor een korte periode vakken te volgen aan universiteiten binnen en buiten Europa. 

Zo kwam ik bij Korea University. Omdat ik een huis en een baan heb in Amsterdam die ik geen gedag 

wilde zeggen, zocht ik een middenweg die mij niet verplichtte permanent van thuisbasis te 

veranderen. Ik wilde graag deze ervaring  binnen een niet-Westerse cultuur opdoen en verder mocht 

de locatie niet te veel voor de hand liggen. Zuid-Korea is geografisch gezien nogal typisch, buiten 

Noord-Korea heeft het geen aangrenzende landen en is het land verder omgeven door water. Het is 

momenteel geen optie om het land te bereiken via Noord-Korea en dus, voor mij, slechts bereikbaar 

per vliegtuig. Ik concludeerde dat mocht ik ‘ooit’ besluiten een rondreis te maken door Azië, ik Zuid-

Korea waarschijnlijk niet zal aandoen. Als Zuid-Korea dan misschien niet mijn vakantieland is, dan wel 

het land om te gaan studeren. 

Ik zal eerst wat zwart-wit omschrijven wat ik precies verwachtte van Zuid-Korea. Let wel, ik heb op 

voorhand weinig research gedaan omdat ik mijn beeld van het land graag invulling wilde geven aan 

de hand van mijn eigen ervaring. Ten eerste dacht ik dat ik met mijn lange Hollandse lijf (ik ben 1.80) 

overal ver bovenuit zou steken. Mijn omgeving dacht dat ik daar als een soort attractie zou worden 

beschouwd en dat alle Koreanen met mij op de foto zouden willen. Ik dacht met mijn Westerse 

arrogantie dat de ontwikkeling zeker zou achterlopen op wat ik gewend ben. Ik verwachtte dat ik met 

gevaar voor eigen leven wegen zou moeten oversteken zonder overreden te worden door tuk-tuks 

en trekezels. Ik zou nog door kunnen gaan met dergelijke aannames, maar ik leg liever de nadruk op 

de totale misvatting die ik had van Zuid-Korea. 

Op 19 juni vloog ik voor ruim een maand naar Seoul. Eerst om een aantal dagen de stad zelf te 

ontdekken om vervolgens aan Korea University twee vakken te volgen en op campus te wonen. 

Eenmaal aangekomen heeft het een dag of twee geduurd voordat ik van mijn jetlag in het juist ritme 

kwam en figuurlijk geland was. De eerder genoemde aannames konden gelijk de prullenbak in. Mij 

viel op dat Koreanen vrij lang zijn en vooral écht heel stijlvol gekleed zijn. Er is mij ook door niemand 

gevraagd of ik op de foto wilde en ik heb daarbij nooit het gevoel gehad te worden aangestaard.  De 



infrastructuur van Seoul is tot in de puntjes geregeld via het metronetwerk, op bijna elke hoek van de 

straat is een metrostation te vinden die je naar elke uithoek van de stad kan brengen. Daar kan 

Nederland nog een hoop van opsteken. Ook heb ik geen beest op de weg gezien en kon ik, volkomen 

logisch natuurlijk, gewoon oversteken bij groen licht.  

Wel kent Zuid-Korea helaas weinig diversiteit, ik heb buiten mijn medestudenten niet veel 

Westerlingen gezien. Ook vallen forenzende Koreanen zonder overdrijven overal in slaap. In de 

metro in het bijzonder, zoals onderstaande foto illustreert. Een hechtere band dan met deze 

vreemdeling heb ik daarna nooit meer kunnen realiseren. 

 

Na vier dagen alleen in Seoul heb ik ingecheckt op de campus van de universiteit en hebben zich zes 

andere studenten van de Universiteit van Amsterdam zich bij mij gevoegd. Reden genoeg om de 

aftrap van ons avontuur te vieren en kennis te maken met ‘Soju’. Een nationaal drankje, zoet van 

smaak en zo op het eerste gezicht vrij onschuldig. Je zou het kunnen vergelijken met een kopstootje, 

een borrel voor naast je biertje. Op de foto lachen we nog, samen met een recordaantal flesjes Soju 

die wij in het vervolg van ons verblijf in Korea ook niet meer hebben kunnen of willen evenaren, 

maar de kater kwam later en het drankje heeft mij nooit meer zo goed gesmaakt als op de eerste 

avond. 

 

 



Ik beschouw mezelf als een dorpsmeisje dat zich goed kan aarden in een stad als Amsterdam. Als ik 

wat rust om me heen nodig heb ga ik lekker naar mijn ouders in De Rijp. In een stad met een formaat 

als Seoul is groen en rust opzoeken wat lastiger. Daarom zijn we twee weekenden gaan hiken. Het 

eerste weekend zijn we naar Sockcho geweest, aan de oostkust van het land. 

 

 

 

 

  



Het weekend daaropvolgend zijn we naar het zuidelijke eiland Jeju gevlogen om daar een vulkaan te 

beklimmen. 

 

 

 

 



Op doorsnee weekdagen volgde ik van elf tot half vijf colleges over internationale betrekkingen. Na 

de colleges studeerde ik meestal nog een paar uur verder in een koffietentje, meestal met Jaap waar 

ik vele uren studerend/lachend/klagend en etend mee heb doorgebracht. 

   

 

Na vier weken colleges werd het programma afgesloten met een afstudeerceremonie en kregen wij 

de eer ons in zeer flatteuze toga’s hijsen. 

 

 

 

  



De dag voor ons vertrek heb ik een DMZ—tour gedaan en dit is zonder twijfel het meest 

indrukwekkende geweest van mijn reis naar Zuid-Korea. De DMZ is het grensgebied tussen Noord- en 

Zuid-Korea, vier kilometer breed en ook wel vergeleken met het IJzeren Gordijn. Met een 

georganiseerde tour zijn wij begonnen bij de Joined Security Area, een gebied waar Noord- en Zuid-

Korea oog in oog staan met elkaar. Amerikaanse militairen begeleidden ons het JSA-terrein op met 

de waarschuwing ons gedeisd te houden, we zouden nauw in de gaten worden gehouden door 

soldaten van het Noord-Koreaanse leger. In het midden van het terrein, precies op de grens, staan 

barakken waar de twee landen sporadisch samenkomen. Wij mochten één van die barakken in, waar 

in het midden van de barak een vergadertafel staat waar ook de grens duidelijk op staat aangegeven. 

Twee hele minuten mochten wij aan de andere kant van deze vergadertafel staan en zo ben ik 

technisch gezien in Noord-Korea geweest, dit glorieuze moment is op onderstaande foto vastgelegd. 

 

Na ons bezoek aan de JSA zijn wij naar het station geweest waar Zuid-Korea een directe verbinding 

heeft met de hoofdstad van Noord-Korea, Pyongyang. Die verbinding is buiten gebruik en het station 

is half verlaten. De roltrap naar het perron staat stil en leidt het donker in. 

 

  



De tour vervolgde zich naar de zogenaamde ‘thirth tunnel’, de derde van de vier ontdekte tunnels die 

Noord-Korea heeft gegraven naar Zuid-Korea. Volgens inschattingen zouden er in totaal een 

twintigtal tunnels moeten zijn die Zuid-Korea nog niet heeft ontdekt. We zijn de tunnel helemaal 

ingelopen en blij toe dat ik bescherming op had, die gele helm heeft wel een paar deuken opgelopen 

door het lage plafond. Ten slotte zijn we op een uitkijkpunt geweest waar vanaf een hoger punt 

Noord-Korea bekeken kan worden. Bij dit uitkijkpunt was het bijna onmogelijk elkaar te verstaan 

door de enorme herrie die uit de speakers kwam, propaganda van Zuid- naar Noord-Korea. Ondanks 

de mist was precies te zien waar Noord-Korea begon, het land heeft namelijk al haar bebossing 

gekapt om zo beter zicht te kunnen hebben op de vijand. Ook heeft Noord-Korea in de buurt van de 

grens een spookstad gebouwd, er woont niemand en is slechts bedoeld om Zuid-Korea te laten 

geloven van hun welvaart. Er worden enkel mensen gespot die de boel onderhouden en ze vertelden 

ons dat de gebouwen geen echte deuren en ramen hebben, deze zijn er op geschilderd. 

En dan als klap op de vuurpijl heb ik aan het einde van mijn verblijf onze vriend Jan Jansz. Weltevree 

bezocht in het Grand Children’s Park. Ik had een paar weken eerder al een poging gewaagd, maar na 

contact met het thuisfront bleek ik in het verkeerde park te staan. Dit kenmerkte één van de vele 

momenten dat ik totaal verdwaald was in Seoul. Na duidelijke instructies vanuit De Rijp heb ik hem 

eindelijk gevonden en was mijn reis helemaal compleet! 

  

 

Zuid-Korea is een bijzonder land en zeker de moeite waard eens een bezoekje te brengen. Voor meer 

tips is iedereen welkom! Liefs, Tosca 


