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Brugge -

Deelnemers van de Brugge Urban 
Trail kijken bij het Grootseminarie 
best ook eens naar boven. ‘We zullen 
staan kijken’, zeggen enkele 
bewoners van het studentenverblijf 
dat zich daar bevindt. Hun contact 
met Bruggelingen is meestal eerder 
beperkt, maar voor een keer komt 
daar verandering in.

‘Wat? Vierduizend lopers voorbij ons kot?’, zeggen Malik Duhaut, Pierre Minard en Manuel 
König, drie studenten van het Europacollege en inwoners van het Grootseminarie. Het 
Grootseminarie omvat meer dan enkel de priesteropleiding en de 17de-eeuwse Duinenabdij aan 
de Potterierei. Het domein is een grote groene oase in de Brugse binnenstad. Zo grazen er 
koeien, tegenwoordig wellicht een unicum in het centrum van Brugge. En het Grootseminarie 
ontving deze zomer nog een leger circusartiesten voor Cirque Plus. Maar de studenten van het 
Europacollege, dat in 1959 een studentenhuisvesting bouwde op het domein, zijn misschien wel 
de minst bekende inwoners ervan.

‘We zullen in ieder geval kijken die zondag’, zegt Manuel König, die economie en rechten 
studeert. Dat de studenten verrast zijn door het evenement, hoeft niet te verwonderen. Want hun 
studentenverblijf is het rustigste van allemaal, volgens de website van het college. Dat de rust 
even verstoord wordt, kan hen echter niet deren. Door de doortocht van de loopwedstrijd 
krijgen de studenten ineens een pak Bruggelingen te zien. Ook dat is iets bijzonders, want het 
contact met de Bruggelingen is anders eerder beperkt. ‘Vooral omdat we niet veel tijd hebben. 
We hebben les van maandag tot en met zaterdag en soms zelfs op zondag. Bovendien kunnen 
we ook bijna niets vooraf plannen, want pas op vrijdag krijgen we het schema voor de 
daaropvolgende week’, zegt student politiek Malik Duhaut. ‘Maar Brugge is wel een hele leuke 
stad om te studeren. Ook omdat het een atypische studentenstad is. Al de studenten van het 
Europacollege, zowat 340 mensen, kennen elkaar.’ 
Koen Theuns
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