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“Ik zou alle grote clichés kunnen boven halen over Erasmus. Ze zijn stuk voor stuk waar. Het is 
fantastisch, het is onvergetelijk en het is de beste periode uit mijn hele leven.”  
 
“Het is een ongelofelijk avontuur om ‘alleen’ naar een vreemd land te trekken en er een semester 
te gaan wonen. Vanaf dag één voelde ik me een little girl in a big city.” 
 
“Maar de stad Liverpool heet je meteen welkom, omhelst je en laat je nooit meer los. De 
gastvrijheid is ongezien en ook al werd ik wel eens lachend weird foreign girl genoemd, meteen 
waren er mensen die zich maar al te graag over dit vreemde meisje wilden ontfermen. Geen enkel 
probleem is te groot, geen uur is te vroeg of te laat en geen enkele vraag is teveel. De zin “no 
problem, love” is de Liverpoolse vertaling van wat “don’t worry man, everything is going to be 
allright” in Jamaïca is.” 
 
“Liverpool is een rustiger Londen. De jongste jaren is er enorm veel geïnvesteerd in de stad en dat 
is zeker merkbaar. Een proper stadscentrum, oude gebouwen met nieuwe bestemmingen, nieuwe 
musea, tal van eetgelegenheden en winkels, winkels en nog eens winkels. De haven is ronduit 
prachtig: oude en nieuwe gebouwen smelten perfect samen tot een pittoresk plaatje.”  
 
“Uiteraard zijn de Beatles niet weg te denken uit Liverpool. Elke dag nog lokt de Cavern Club in 
Mathew Street (daar waar de Beatles zijn ontdekt) honderden toeristen. Je kan niet zeggen dat je 
Liverpool hebt bezocht als je niet in deze fantastische club bent geweest. Het eetgedrag van de 
Britten is sterk beïnvloed door de Amerikaanse fastfoodcultuur. Zo is niet alleen de Aldi een 
paradijs voor ready meals maar stelt ook M&S luidop de vraag waarom je nog zelf zou koken als zij 
het al voor je hebben gedaan? Wat ook opvalt, is dat er geen fietsers noch fietspaden zijn in 
Liverpool. Dit is echter voor studenten geen enkel probleem aangezien alles op een wandelafstand 
ligt en een taxi nemen veel goedkoper blijkt dan ik aanvankelijk dacht.” 
 
“Geen “Goodbye” of “It was great to meet you” of andere sentimentele afscheidsformules bij mijn 
vertrek. De enige zin die deed vermoeden dat het om een afscheid ging, was: “When will you be 
back?”. Want zo gaat het voor echte Britten: “Now you are my friend forever.” 
 

 
 


