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“Het beste advies dat me gegeven werd toen ik op Erasmus vertrok was: “Zeg op alles ‘ja’! Je gaat 
niet naar Valencia om dingen ‘niet’ te doen!” Heb jij misschien al eens gehoord van iemand die 
spijt heeft van zijn Erasmus-avontuur? Ik in elk geval niet!” 
 
“Ik ben iedere dag die ik in Valencia heb doorgebracht gelukkig geweest. Alleen twee dagen voor 
mijn vertrek heb ik vreselijk gehuild omdat ik dat moment het liefste nog veel langer had willen 
vasthouden!” 
 
“Er zijn honderd-en-een redenen om op Erasmus te gaan. Je wordt er zelfstandiger door, leert 
nieuwe mensen kennen, ontdekt nieuwe talen en culturen, verlegt je horizonten, bekijkt je studies 
vanuit een ander perspectief, en nog meer van die typische voorbeelden… Maar de belangrijkste 
reden waarom je op Erasmus moet gaan naar mijn mening is gewoon omdat het ONGELOFELIJK 
fijn is!” 
 
“Natuurlijk staan er tussen droom en daad praktische bezwaren in de weg, maar als het dat maar 
is…! Zulke probleempjes zijn er om opgelost te worden! Uiteindelijk loopt alles wel los, of jij je daar 
nu druk om maakt of niet. Doe gewoon wat de administraties van je verlangen, en daarna komt 
het wel in orde. Bovendien, als de Spanjaarden zich het niet aantrekken, dan hoef jij dat zeker niet 
te doen! “No te preocupes!” is zo ongeveer de lijfspreuk van iedere Spanjaard.” 
 
“Stress is bijgevolg een fenomeen dat in Valencia nog geïntroduceerd moet worden… Deadlines, die 
zijn er om te verplaatsen; examens, die zijn er om uit te stellen; en taken zijn er om vergeten te 
worden. Zolang het in the end maar allemaal op zijn pootjes komt zijn ze tevreden. Uitstel is dus 
wel geen afstel!” 
  
“Gestudeerd heb ik dus wel degelijk in Valencia. Al valt het absoluut niet te vergelijken met de 
bergen werk die de Hasseltse studenten verzetten. Twee keer per semester worden er examens 
gehouden: ‘parciales’. Professoren zijn erg begripvol tegenover Erasmussers, dus wanneer je nada 
de nada begrijpt van je opgave, passen ze daar wel een mouw aan.”  
 
“In het begin begreep ik natuurlijk geen snars van al dat Spaans geratel in de klas. Ik ben gewoon 
begonnen met notities te verzamelen bij mijn klasgenoten (die daar niet allemaal even gewillig in 
zijn, ze schrijven hier trouwens ook nog met pen en papier…) en dan maar kopiëren die handel! Na 
een tijdje begrijp je al een heel deel meer van het juridisch Spaans, en dan kan je dan je verloren 
studiemomenten inhalen.” 
 
“Aangezien ik dus in het begin nog helemaal niet echt KON leren, had ik voldoende tijd om een 
sociaal netwerk op te bouwen en mijn leven wat zonnig in te richten. Leren koken is uiteindelijk 
redelijk beperkt gebleven (tot grote spijt van mijn mama en oma) want er waren gewoon te veel 
gelegenheden om die honger anders te stillen… (Goedkoop) uit eten gaan, take-away, Mexicaanse 
avond hier, Franse repas daar… De kilootjes zijn er aangevlogen…! En zeg nu zelf, het is toch 
gewoon zonde van de tijd om in een donker keukentje te staan potteren als er een hele stad aan je 
voeten ligt… Al moet ik wel zeggen dat ik naast een hemel van een markt woonde (Mercado 
Central) waar iedere dag wel nieuw lekkers te ontdekken viel. Dan sleept zelfs de onhandigste 
keukenprinses al eens een boodschappentas naar huis...” 
 
“Wonen in Valencia doe je niet op kot, maar op appartement. Ik woonde samen met nog vier 
anderen (en evenveel nationaliteiten). Ieder had zijn eigen kamer, en de rest is 
gemeenschappelijk. De voertaal: Spaans.” 
 
“Valencia is de derde grootste stad van Spanje maar voelt aan als een dorp. Waar je dus ook maar 
zin in hebt, in een wipje ben je er. Ik woonde hartje centrum, een echte droom. Alles te voet: 12 
minuten naar de universiteit; bakker tegenover; supermarkt schuin tegenover; 
boodschappenmarkt: 20 stappen; gemeenteplein: 2 minuten wandelen; metro: 8 minuten 
wandelen of 4minuten sprinten; Chinees: tegenover; discotheek: einde van de straat; park: 10 
minuten wandelen; klerenwinkels: 7 minuten wandelen; station: 10 minuten wandelen; 
bibliotheek: 3 minuten wandelen. En het beste van alles: al mijn vrienden om de hoek!!” 



“Ik had verschillende vriendengroepen; de Belgen (die een clubje op zich vormden omdat er alleen 
maar Nederlands en Engels gesproken werd); de Erasmussers die ik leerde kennen op de 
introductiedag en die uiteindelijk mijn fijnste en zotste vriendengroep gevormd hebben; de 
Erasmussers van mijn rechtenfaculteit, om samen over de Spanjaarden te klagen; mijn 
medehuurders en hun beste vrienden, vooral Italianen, de grootste fuifbeesten en reisliefhebbers 
die ik ooit heb ontmoet; en dan tot slot de Spanjaarden zelf, die heel erg begaan zijn met hun 
economie en de daaraan verbonden crisis.” 
 
“De Spanjaarden zelf waren het moeilijkst. Niet omdat ze gesloten zijn, want dat zijn ze helemaal 
niet (professoren worden hier aangesproken alsof ze nog student zijn). Maar eerder omdat ze niet 
zozeer de behoefte hebben aan korte-termijn-vrienden. Zij leiden hun eigen leventje, keren elke 
dag terug naar huis waar hun ouders over hun waken. Daarenboven waren ze vaak een paar jaar 
jonger als ik omdat ik vakken volgde over de verschillende jaren heen en een rechtenopleiding hier 
maar 4 jaar duurt.” 
 
“In Valencia is er superveel te doen. Tot begin november leefden we zo ongeveer op het strand. 
Studieboeken, eten, bikini en vrienden mee, en de dag is gemaakt. Filmoteca voor 2 euro, een 
reuze stadspark om in te sporten, musea a volonté, fashion week, clubs en discotheken zonder 
eind (of jawel, om 9 uur ’s ochtends is het wel gedaan), terrasjes, winkels, enzoverder… Maar 
eerlijk gezegd, als je met je vrienden onderweg bent is zelfs het kreupelste appartementje perfect 
voor een fijne tijd.” 
 
“Op Erasmus is iedereen heel erg open. Iedereen wil vrienden om zich heen, en weten hoe die 
leven. Als je van nature niet spontaan en impulsief bent, dan leer je het hier wel. Feestjes worden 
gebouwd op het appartement van een neef van een vriend van en vriendin van jouw klasgenoot 
bijvoorbeeld… Geen haan die ernaar kraait want ze zijn alleen maar blij dat er ambiance is.  
Het is gewoon een heel druk sociaal leven. Alles gebeurt in vriendengroep. Als één iemand 
pannenkoeken aan ’t bakken is, en maakt de vergissing om daar een fotootje van te delen, heeft 
die in geen tijd de hele groep over de vloer voor het vieruurtje. Uitnodigingen, daar wachten ze 
niet op! Een pot choco of confituur onder de arm en het is gebakken.” 
 
“Iedereen zou op Erasmus moeten gaan. Al die twijfels en vragen smelten als sneeuw voor de zon 
zo gauw je op de carrousel zit. De tijd is echt omgevlogen… Mijn wish-lijstje is nog altijd niet 
afgewerkt. Erasmus, ik kan er niet genoeg van krijgen!” 
 

 
 
 
 
 
 
 


