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3 juli 2015: vlucht van Amsterdam naar Londen
5 juli 2015: inschrijving op de campus
6 juli 2015: eerste college dag
17 juli 2015: midterm
24 juli 2015: endterm + vlucht terug naar Amsterdam
Op 3 juli jl. was het dan zover, ik vertrok voor 3 weken naar Londen om daar een
summer course te volgen aan de London School of Economics and Political Science.
Ik was zelf nog nooit in Londen geweest, en was daardoor nog enthousiaster. Ik
kwam aan op het vliegveld in Gatwick en pakte vervolgens de trein naar het
centrum, waar een vriend mij aan het opwachten was. Na mijn spullen bij zijn huis
te hebben gelegd, gingen we het nachtleven van Londen ontdekken. Helaas viel
dat redelijk tegen, het financiële deel van het uitgaan was verschrikkelijk. Na deze
avond zou ik er steeds vaker achter komen hoe ongelooflijk duur deze stad wel
niet is.
Op maandag 6 juli begon de eerste dag college, we kregen te horen dat we
elke dag van 10:00 – 16:00 college zouden hebben en dat we alle artikelen goed
moesten kennen voorafgaand aan alle colleges. Dit was nog wel een redelijke
opgave, omdat ik totaal geen voorkennis had van de financiële wereld. We
moesten 1500 bladzijden aan wetenschappelijke artikelen bestuderen, in slechts
3 weken tijd. Vol goede moed ging ik na mijn eerste college dag de bibliotheek in,
en ging er eigenlijk wel een beetje vanuit dat ik rond 18:00 wel redelijk klaar zou
zijn met alles, helaas was dit een compleet verkeerde inschatting. De stof was zo
moeilijk en zo lang, dat ik vanaf dat moment elke dag van 09:00 – 23:00 in de
bibliotheek zou doorbrengen, 6 dagen per week.
Tijdens elk college werd er aan het einde van de reguliere les tijd
vrijgemaakt voor een gastspreker. Dit waren allemaal mensen die verschillende
rollen in de financiële wereld hadden; er was een CEO van een investment bank,
een activist die heel erg tegen de ‘too big too fail’ banken streed, een leraar aan een
universiteit die samen met mijn professor een financieel construct hadden
bedacht en nog veel meer. Deze gastsprekers zorgden voor vele inzichten in die
wereld, van compleet technische verhalen over modellen en constructen, naar
sociologische – en antropologische verhalen. Ik vond dit waanzinnig leuk en heel
erg interessant.
In de tweede week werden alle leuke uitjes en borrels uitgesteld in verband
met de aankomende midterm, deze zou op vrijdag 17 juli zijn en gaan over de
eerste 2 weken. Deze toets was een mix van multiple choice en short answer
questions. Na heel hard te hebben gestudeerd was ik voor mijn gevoel goed
voorbereid, en na het examen liep ik ook met een goed gevoel weg. Mijn gevoel
bleek correct, ik had een A gehaald voor mijn examen. Ik had dit echt van tevoren
niet verwacht! Ik, met mijn bachelor Communicatiewetenschap, met 0 kennis van
finance had dit examen beter gemaakt dan een jongen die zijn bachelor Economics
aan Colombia University deed, dat gaf de burger moed.
Dat weekend ging ik dan ook met alle Nederlandse mensen die daar ook
een summer course deden leuke dingen doen, even ontspannen. Dat was echt
precies wat ik nodig had, en zo zag ik voor de eerste keer in 2 weken de Tower
Bridge, Westminster Abby, de London Eye en nog veel meer dingen die je toch wel
moet hebben gezien als je in Londen bent geweest. Na het weekend te hebben

uitgerust en stiekem toch ook een beetje te hebben gefeest, begon ik aan mijn
laatste week studeren.
In mijn laatste week had ik nog maar 2 dagen les, de rest waren
studiedagen en werden ook goed benut. Dit examen zou anders zijn, ik moest 2
essays schrijven over 2 van de 5 financiële constructen waar je uit mocht kiezen.
Ik heb heel hard gestudeerd elke dag en me zo goed mogelijk voorbereid. Ik wist
wel dat dit toch wel een stuk moeilijker zou worden. Hoewel ik weet dat mijn
Engels redelijk goed is, is het toch een ander verhaal als je 2 essays moet schrijven
over onderwerpen waar je pas 3 weken mee bezig bent. Dit zou nog weleens een
hele taaie kunnen worden dacht ik toen. Op de dag van het examen was ik echt
heel erg zenuwachtig, iets wat ik in Nederland nooit ben voor tentamens. Ik ging
zitten en zag de 5 verschillenden onderwerpen, gelukkig zag ik 3 onderwerpen
waar ik wel wat over kon vertellen, 1 zelfs die ik heel goed wist. Ik begon met
schrijven. Mijn eerste essay ging over performativity (ik kan nu wel uitleggen wat
het is, maar dan ga ik gegarandeerd over het aantal woorden heen) en mijn tweede
essay ging over shareholder engagement tijdens de economische crisis van 2008.
Voor mijn gevoel ging het allemaal wel aardig, maar was zeker niet zo overtuigd
als tijdens de midterm. Ik hoopte maar op het beste en zou die middag meteen
terugvliegen naar Nederland.
Vorige week kreeg ik mijn cijfer terug een B+, waar ik heel erg blij mee ben!
Ik heb echt heel erg veel geleerd deze 3 weken en ik weet ook echt zeker dat mij
dit een voordeel geeft zowel tijdens mijn master, als na mijn master. Ik ben jullie
dan ook zeer dankbaar voor de beurs die ik heb gekregen, zonder die beurs was
het toch allemaal stukken minder realiseerbaar en veel duurder!
Ik hoop dat dit een goed beeld geeft van mijn tijd daar!
Paul Beukers

