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De wereld rond 
 

In juli 2007 heb ik (Ellen) Bram Buijs opgezocht in Shanghai, China. 

Bram is in 2005 afgestudeerd in de wiskunde (mathematische fysica) en 

heeft daarnaast een master Azië studies afgerond. 

 

We hadden afgesproken elkaar te ontmoeten bij de Starbucks in 

Xintiandi, een hip wijkje met nepechte historische gebouwen. Daarna 

hebben we in de Franse concessie rondgewandeld. Shanghai is één van 

de Chinese steden die een historie van buitenlandse aanwezigheid heeft. 

De Engelsen, Amerikanen en de Fransen hadden ieder hun eigen stukje. 

De Franse concessie is een rustige wijk met voor Shanghaise begrippen 

veel groen; een mooi contrast met de rest van het drukke en volle 

Shanghai. 

 

Bram: “Na het afronden van mijn 

middelbare school was het voor mij moeilijk 

om een vervolgstudie te kiezen. Ik was in de 

meeste vakken, zowel alfa als bèta, wel 

geïnteresseerd en goed. Ondanks mijn 

interesse voor geschiedenis en literatuur heb 

ik uiteindelijk gekozen voor een exacte 

studie en een dubbele propedeuse 

sterrenkunde en wiskunde gedaan aan de 

UvA, en deze vervolgd met een doctoraal 

wiskunde. De redenen hiervoor waren 

eigenlijk vrij berekenend: er zijn weinig 

bèta-studenten, en deze zijn vrij gewild na 

hun afstuderen. Verder is het makkelijker 

om je te verdiepen in geschiedenis en 

literatuur naast een studie wiskunde dan 

omgekeerd.  

 

Ik ben cum laude afgestudeerd in de mathematische fysica bij prof. 

Landsman (nu verbonden aan de RU in Nijmegen). Eerder tijdens mijn 

studie heb ik een half jaar in Shanghai gewoond en toen wat Chinees 

(Mandarijn) geleerd, waarna ik zes weken in China heb rondgetrokken. 
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Eenmaal geïnteresseerd in China heb ik een minor Azië Studies gedaan 

(ook aan de UvA) en die tegelijk met mijn scriptie wiskunde afgerond. 

Daarna kon ik instromen in de éénjarige master Contemporary Asian 

Studies, die ik in 2006 heb afgerond met een scriptie over China’s 

energieproblematiek - een mooi grensgebied tussen wiskunde, 

internationale betrekkingen en sinologie. 

 

Sinds september 2006 werk ik voor een Nederlands bedrijf in China, 

waar ik nu een Representative Office aan het opzetten ben en 

ondertussen aan de universiteit Mandarijn studeer. 

 

Het bedrijf doet aan productontwerp en -ontwikkeling voor 

hoogwaardige kunststoffen, dus heeft niet direct een link met wiskunde. 

Ik gebruik vooral mijn gezond verstand hier en mijn analytisch 

denkvermogen. Deze baan heb ik aangenomen omdat het mij een kans 

biedt om verder te gaan met Chinees leren en kennis te maken met het 

bedrijfsleven. Hierna wil ik op zich wel meer op zoek naar iets wat een 

link heeft met analyse en strategie, iets met energieproblematiek 

bijvoorbeeld, of evt. strategy consultancy. Maar echt helemaal terug de 

wiskunde in ga ik waarschijnlijk niet. Ik heb genoten van de studie en de 

schoonheid van de wiskunde, maar nog 4 jaar promoveren en een goed 

proefschrift neer te zetten is net iets te monomaan en eenzaam voor mij. 

Ik geniet ervan om mijn wiskundige en analytische kennis te 

combineren met de andere kennis die ik heb opgedaan, en vervolgens 

toe te passen in de wereld om ons heen”. 

 

Bram Buijs, acbuijs@gmail.com


