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“Op Erasmus gaan was een van mijn beste keuzes ooit. Maar het was bijna niet gebeurd; hieronder 
mijn verhaal.  
 
Ik was bezig een richting te kiezen voor mijn Master, maar twijfelde tussen Hasselt en Leuven. 
Tijdens de Masterbeurs in Hasselt was ik nog altijd niet zeker, tot het moment dat professor Declerck 
vermeldde dat de deadline voor de Erasmusaanvragen binnen een paar dagen was. In de volgende 
uren stond mijn besluit vast: ik zou blijven studeren in Hasselt en volgend jaar op Erasmus gaan. 
Diezelfde dag nog stuurde ik een motivatiebrief. Tijdens het gesprek met de selectiecommissie had ik 
me ook goed voorgesteld, dus ik was er vrij zeker van dat ik een plaats zou krijgen. Uiteindelijk 
kreeg ik een plaats toegewezen in een kleine universiteit in Centraal-Italië. Het gebrek aan Engelse 
lessen demotiveerde me en ik was er niet meer zeker van of ik wel wou gaan. Na een kort 
e-mailverkeer werd besloten dat ik toch naar een andere universiteit zou mogen gaan, namelijk naar 
de Universiteit van Firenze. De stad zelf roept direct honderden dingen op in je gedachten, dus was 
er ineens een sterke stijging in mijn motivatie. Hierop leerde ik ook nog dat er een studiegenoot mee 
zou komen, dus mijn semester kon niet meer stuk. Ik ging naar een geweldige stad én ik zou er niet 
alleen zijn, noch in de stad noch op de universiteit. 
 
Samen met medestudent Dries zijn we een maand voor de startdatum naar Firenze vertrokken om 
een kamer te zoeken. Via de Facebookgroep hebben we een derde student, een Finse, gevonden, 
waardoor we eigenlijk een goed betaalbaar appartement konden huren in het centrum. Naderhand 
ontdekten we dat ons appartement in de uitgaansbuurt was, dus kwamen we altijd met de vrienden 
bij ons thuis samen om uit te gaan. Zo hadden we al snel een grote gemeenschappelijke 
vriendengroep. 
 
De stad zelf is geweldig, vol met middeleeuwse gebouwen en kunstwerken die een start gaven aan 
de Renaissance in Europa. Voor mij dus een droomlocatie waarbij ik elk weekend een museum 
probeerde te bezoeken.  
 
De rechtenfaculteit was helaas niet in het centrum, dus moesten we elke morgen de bus nemen. Het 
was een rit van 40-50 minuten, ondanks het feit dat het maar 4 kilometer ver was. Het verkeer was 
echt een ramp, waardoor we ook liever niet met de fiets gingen. 
De lessen waren interessant, in het begin moeilijk door de Italiaanse taal, waardoor je de eerste 
week een beetje depressief kon geraken door de vakken die je moet opnemen/wijzigen. Het kan een 
hele boterham zijn, maar het geraakt na een paar weken opgelost. Ik had gelukkig ook Dries zodat 
we alles samen konden afhandelen.  
 
Erasmus is voor mij nog extra speciaal, omdat ik daar mijn vriendin heb leren kennen. Een Luikse 
studente, waarmee ik tot op de dag van vandaag nog steeds samen ben. Door haar is mijn 
Erasmusavontuur eigenlijk nog steeds niet gestopt… ” 
 


