
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

 
Dries Leurs 
Academiejaar 2017-2018 
 
“Erasmus, een geweldige ervaring. Op mijn eerste dag in Firenze had het een beetje gesneeuwd, zo’n 
drie centimeter. Als een dun laagje bloem, niet meer. Voor de eerste keer in acht jaar wel. Dit zelden 
geziene voorval had tot gevolg dat de Italianen in een kramp schoten. Bussen met sneeuwkettingen 
reden stapvoets door verlaten straten en iedere overheidsdienst hield zijn deuren dicht. Alsook de 
unief, waar ik met een rugzak vol in te vullen documenten gehoor trachtte te vinden. Na dit winters 
cultuurshockje liep alles echter van een leien dak. 

Ik verjaarde tien dagen na mijn aankomst. Mijn grootste vrees voor vertrek was dat ik deze 
verjaardag eenzaam en berooid zou moeten trotseren. Niets was echter minder waar. Op de vele 
aperitivo’s (avonden waarop je tegen een zacht prijsje kan genieten van een wijntje - meestal 
Chianti - en een buffetje gevuld met Italiaanse delicatessen) is het namelijk makkelijk vrienden 
maken. Denen, Kroaten, Fransen en zelfs Franstalige Belgen: internationalisering par excellence. 
Allen gezellig keuvelend in de warme gloed van charmant oubollige, Italiaanse cafeetjes. Tegen de 
tijd dat ik tweeëntwintig kaarsjes mocht uitblazen, kende ik meer dan genoeg volk om een feest te 
geven. 

Dan cultuur. Firenze is een stad die historie ademt. Je wandelt door dezelfde straten waar ook 
Da Vinci een paar eeuwen geleden in gedachten verzonken liep. Je bezoekt Palazzo Vecchio en Piti, 
de residenties van de De Medici’s (en zelfs Napoleon) waarin de koers van de wereld bepaald werd. 
Je struint langs een ongeëvenaarde schat aan renaissancekunst in het Uffizi. En als het allemaal een 
beetje veel wordt, kan je rustig verpozen in de Bobolituinen met een schilderachtig panorama op een 
van de belangrijkste cultuursteden van het avondland. Indien je trouwens wat meer achtergrond wil, 
kan ik “The Rise and Fall of the House of Medici” van Christopher Hibbert aanraden . 

De universiteit zelf ligt ietwat buiten het drukke centrum, maar is steeds makkelijk bereikbaar met de 
bus. Ongeacht je les volgt in het Italiaans of het Engels is er een interessant curriculum. De 
geëngageerde professoren ontvangen buitenlandse studenten met open armen. Mooie bonus: je kan 
koffie drinken voor amper één euro in het universitair cafeetje (als je erin slaagt je bestelling te 
plaatsen tussen het jolige geschetter van de Italiaanse studenten). 

Kortom: twijfel niet, doe het!” 


