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 “Dat ik als Erasmusbestemming voor Firenze zou kiezen, was voor mezelf snel uitgemaakt. Rijke 
geschiedenis, veel cultuur, warm weer, lekker eten en een gemoedelijke levensstijl, allemaal zaken 
die me enorm aantrokken tot deze Italiaanse stad. Ik was tijdens de zomervakantie al vier dagen 
‘op verkenning geweest’, maar mijn aankomst op 6 september zal ik niet snel vergeten: het gevoel 
van thuiskomen en de gedachte: ‘hier ben ik dan en hier zal ik vijf maanden leven’.” 
 

“Aangezien ik nog geen permanent verblijf had bij 
vertrek, spendeerde ik mijn eerste week op een 
kamer iets buiten het centrum. Dit is de reden dat 
ik verkoos om mijn ‘thuis’ voor de komende vijf 
maanden in het centrum te zoeken. Dat was wat 
duurder, maar niets zo aangenaam als leven in het 

hart van de stad. Ik had voor mijn vertrek wel al 

contact gelegd met een Belgische student uit 
Antwerpen, Dieter. Kwestie van in die eerste dagen 
in Firenze toch nog iets herkenbaars te hebben, 
namelijk het Vlaams. En wie weet mogelijk handig 
in mijn zoektocht naar een kot. Dat is dan ook 
gebeurd; we huurden allebei een aparte kamer in 

een appartement voor vier personen. De dubbele kamer werd twee weken later bewoond door 
twee meisjes uit Barcelona.” 
 
“Op 14 september begon het academiejaar dan voor mij. Tijdens de eerste dagen moest ik wat 
wennen aan het systeem (elke les begint er steevast 15 minuten later dan op papier) en alles wat 
ontdekken. Na wat veranderingen aan mijn Learning Agreement stond mijn semester na 2 weken 
vast: 4 vakken, 2 in het Engels en 2 in het Italiaans gegeven, 8 uur les op maandag en 8 uur op 

dinsdag en na twee uurtjes op woensdag begon mijn weekend. Zeer verschillend van het gespreide 
systeem dat ik aan de UHasselt gewend ben, maar het had ook zijn voordelen. De combinatie van 
Italiaanse en Engelse vakken deed wel wat vreemd aan. In de voormiddag omringd door enkel 

Italiaanse studenten en veel moeite moeten doen om de professor te begrijpen. In de namiddag les 
volgen met bijna uitsluitend Erasmusstudenten in vertrouwd Engels, hoewel het bij sommige 
lesgevers ook een opgave was om hun Engels te verstaan (jaja, sommige clichés zijn nu eenmaal 
waar).” 

 
“Naast het academische, was de grootste uitdaging op Erasmus mijn eerste nieuwe contacten te 
leggen. Niet zo zeer dat nieuwe mensen leren kennen moeilijk is op Erasmus. Het grootste deel 
vertrekt alleen of met een vriend(in) en dus zijn de meesten al snel op zoek naar nieuwe potentiële 
vrienden. Daarenboven zijn er tal van manieren om een hele hoop mensen te leren kennen: eigen 
contacten via de universiteit of avondlijke activiteiten, vrienden van vrienden, huisgenoten van 

vrienden, vrienden van huisgenoten,… Al snel kwam ik zo terecht in een hechte vriendengroep die 
een gezonde mix was tussen Duitsers, Catalanen (GEEN Spanjaarden), Fransen, Dieter en ik. 
Belgen zullen altijd een minderheid blijven op Erasmus... Naast deze vriendengroep waren er 
natuurlijk nog tal van mensen waar ik veel tijd mee heb doorgebracht, maar het voelt toch altijd 
wat fijner als je een groep hebt waar je bij wijze van spreken elke dag op kan terugvallen.” 
 
“Het grote verschil tussen een Erasmusverblijf en een semester spenderen aan de UHasselt is de 

routine. Of beter gezegd, het gebrek eraan op Erasmus. Geen idee of dat typisch is aan een verblijf 

in ‘La Dolce Vita’ Italia, maar naast de uren die ik doorbracht in het leslokaal, werd er niks op 
voorhand gepland. Niet dat ik niets deed buiten deze lesuren, integendeel. Als je beseft dat je 
maar voor een beperkte tijd ergens bent, probeer je er zo veel mogelijk uit te halen en er zo intens 
mogelijk van te genieten. Gaande van de kleine dingen zoals ’s avonds op een plein verzamelen om 
er gezellig iets te drinken, een feestje op een appartement of een partijtje voetbal in een parkje tot 
de meer uitgebreide activiteiten. Niets werd meer dan twee dagen op voorhand geregeld. Dit was 

misschien wel een goede oefening voor mij om minder controlerend te zijn, maar dat is uiteraard 
een persoonlijke aangelegenheid. En het is niet dat dit gebrek aan planning trips in de weg stond. 
Zo verkende ik gedurende mijn verblijf in Italië verschillende steden: Pisa, Lucca, Siena, Bologna, 
Rome, San Marino en het eiland Elba.” 



 

“Na twee maanden dook het onvermijdbare besef van de naderende examens dan toch op. De 

examenperiode in Italië is wel helemaal anders dan in België en zeker in vergelijking met de 
UHasselt. Voor elk examen had ik vijf kansen: eentje in december, twee in januari en twee in 
februari, telkens met 14 dagen tussen. Ik heb ervoor gekozen om de drie ‘makkelijkere’ vakken in 
december al te proberen, zodat ik mij in januari kon focussen op het ‘moeilijkste’ vak. De 
examenperiode in Firenze bracht wel een nieuw obstakel met zich mee: mondelinge examens. Dit 
was de eerste keer in mijn loopbaan aan de universiteit en dan ook nog eens in een andere taal 

dan het Nederlands. Gelukkig verliepen deze examens goed, waardoor ik mij kon permitteren 
tijdens de feestdagen terug te keren naar België. Ik had er wel voor gekozen om Nieuwjaar in 
Firenze te vieren. Op zich wel een leuke, nieuwe ervaring, maar een overbevolkte binnenstad is nu 
niet meteen mijn favoriete manier om de overgang van oud op nieuw te vieren. Na de feesten had 
ik dan nog één examen voor de boeg (de opdrachten voor het opleidingsonderdeel ‘Methodologie’ 
aan de UHasselt buiten beschouwing gelaten). Mijn eerste poging op 7 januari was niet succesvol, 

maar 14 dagen later heb ik het vak wel succesvol afgelegd.” 
 
“Maar aan elke Erasmuservaring komt natuurlijk een einde. De laatste twee weken waren een 
combinatie van zo veel mogelijk genieten van de laatste momenten en de harde realiteit dat je 
afscheid moet nemen van een heleboel  nieuwe vrienden; bij sommige voor even, bij anderen voor 

altijd.”  
 

“Dan pas realiseerde ik mij hoe intens Erasmus is geweest. En nu zit ik hier, terug in België, dit 
verslag te schrijven en mijn Erasmuservaringen opnieuw in mijn hoofd aan het afspelen en ik besef 
dat dit avontuur het mooiste en meest belangrijke is uit mijn (voorlopig korte) leven.” 


