
 
SV-nieuws april 2022  

non scholae Sed Vitae discimus 
https://www.sedvitae.nl   

➼ met Sed Vitae ga je samen op pad ➼ 
Agenda ACTIVITEITEN 

 
donderdag 28 april => bijeenkomst in het souterrain “12 Apostelen” van 

Kasteel Nemerlaer. Frans Kapteijns  gidst deelnemers  over het  Landgoed 
Nemerlaer én ’s middags bezoeken we in twee groepen afwisselend het 

Kasteel Nemerlaer, Haaren donderdag 28 april 2022 
 Zie hieronder de uitnodiging en de manier van aanmelden en betalen  

🌳 🐿  🥨  🏛 🏯  
donderdag 12 mei, 10 uur  Lezing Leo Wolfs over KelGsche muziek in  

De Nieuwe Harmonie, StaGonsstraat 28, Tilburg. 
                    Zie ommezijde  voor meer informaGe. U ontvangt nog een uitnodiging 

🎼 🪕 🎺 🥁 🎷

Uitnodiging Landgoed Nemerlaer en Kasteel Nemerlaer, Haaren, Kasteellaan 1 
donderdag 28 april 2022 
We zien elkaar, op tijd, bij horeca gelegenheid 12 Apostelen in het sousterrain of  
buiten op het terras.  
Na de wandeling hebben we ruim de tijd voor de lunch, eveneens  
bij horeca gelegenheid 12 Apostelen. 
Daarna splitst de groep van max 20 personen zich. De ene groep van 10 persionen 
ontvangt een warm welkom in de bibliotheek van onze charmante gastvrouw Carole Vos. 
Terwijl de andere groep de trap kan nemen en op de bovenverdieping vrijelijk in de ruimten 
kan rondkijken. Overal is voldoende informatie te vinden. Dan wisselen de groepen zich af. 
Enerzijds gaat de tweede groep nu beneden naar de bibliotheek, waar de kasteelvrouwe 
voor hen klaarstaat. De andere groep kan nu boven rondkijken. 
Er is één dwingende restrictie: iedereen die het Kasteel binnengaat, moét een medicinaal 
mondkapje dragen. Want, vanwege haar gezondheid, verdraagt mevrouw Vos géén vaccinatie tegen corona. Voor 
het mondkapje zorgen wij.  
    
 Programma                                                                
   9.45 uur  koffie/thee mét … bij de 12 Apostelen          KOM op tijd, want Frans Kapteijns moet 11.45 uur weg  
 10.00 uur  op pad voor de wandeling Landgoed Nemerlaer         
 12.00 uur  lunch, verzorgd door horeca 12 Apostelen 
 13.30 uur  twee groepen van tien deelnemers hebben toegang tot het Kasteel: beneden òf boven 
 14.30 uur  afwisseling van de twee groepen: toegang tot boven òf beneden 
 15.30 uur  Nazit voor wie wil, op eigen rekening  
 Kosten 
 1.  Volledig dagprogramma met koffie/thee, wandeling, lunch, toegang Kasteel en mondkapje leden € 35,-  
 2   	 Idem introducé(e)s   € 40,-  
 3  Alleen het ochtendprogramma met koffie/thee, wandeling en lunch leden € 23,- 
 4 	 Idem introducé(e)s  € 28,- 
 5  Alleen het middagprogramma met lunch, toegang Kasteel en mondkapje leden   € 28,- 
 6      Idem introducé(e)s  € 33,- 
  Geef duidelijk aan welke keuze(s) u maakt en maak het juiste bedrag over 
  Betaling 
  Nadat u bevestiging van deelname heeft ontvangen, verzoeken wij u dringend de kosten meteen over  
  te maken naar bankrekening NL22 RABO 0320 3888 16 van Sed Vitae o.v.v. Nemerlaer, Haaren 2022




Het Studiefonds van Sed Vitae verlicht de kosten van een  
HOVO Brabant-cursus, voor wie die te zwaar zijn.  

Leden betalen die kosten door een extra bijdrage boven hun contributie. 
 Klik op onderstaande e-mail aan Peter van den Oetelaar en informeer of u in aanmerking komt:  

 petervdoetelaar@home.nl  of bel 073-6414879  
Andere contactpersonen 

voorzitter Kees Rijgersberg   rijgersberg.k@gmail.com    06-42106662
    secretaris Jacques Verheijen   secretaris@sedvitae.nl   06-51428211

    penningmeester Tonnie Kuijten   penningmeester@sedvitae.nl    0416-311980
    ledenadministratie: Marriëtta d’Arnaud   ledenadministratie@sedvitae.nl   0161-201142      

ADRES ledenadministratie: Maczekstraat 38  CC 4849  Dorst 
    Heeft u een ander e-mail adres? Graag bij de ledenadministratie melden!  

   Activiteiten: Mevr. Francis Huisman  francis.huisman@wxs.nl  06 22339042
   Publicaties: Cocky Verweij  webmaster@sedvitae.nl      06-22754200  

donderdag 12 mei, 10 uur  Lezing Leo Wolfs: Keltische muziek  
De Nieuwe Harmonie, Stationsstraat 28, Tilburg  
Keltische muziek, muziek van de Kelten. Maar wie waren de Kelten? Wat weten we van dit volk? 
Hoe klonk/klinkt hun muziek? Hadden zij bijzondere instrumenten? De Keltische muziek is voor 
ons toegankelijke muziek, we kunnen ervan genieten. Dat gaan we bij deze lezing van Leo Wolfs 
dan ook zeker doen: in beeld en geluid. Voor mensen met een brede kijk op de wereld. Zeker in 
deze tijd niet overbodig.

Verslag Campus Tilburg University 9 maart 2022  
 
Buiten in de voorjaarszon vertelt onze gids drs Pieter Siebers, kunsthistoricus en 
projectleider van de Stichting academisch erfgoed, over het ontstaan van de 
Hoge-school Tilburg (vanwege de textiel en de Spoorwegen) en de inbreng van 
de katho-lieke sociaal-econoom Martinus Cobbenhagen. Zijn handgeschreven 
onderwijs-visie maakt onderdeel uit van het historisch archief. Én het eerste 
gebouw is naar hem genoemd: het Cobbenhagengebouw. Op deze website => alle 
kunstvoorwerpen met hun achtergronden: https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/
historie-en-academisch-erfgoed/kunstwerken-op-de-campus
 
Pieter Siebers staat als eerste bij een beeldengroep stil: Vijf Amazones van Mario 
Negri, een verwijzing naar de klassieke oudheid. Pieter Siebers heeft de taak, om 
enerzijds de kunstcollectie van de universiteit te beheren en toegankelijk te maken, 
anderzijds het erfgoed te bewaren waaronder het historisch archief, te conserveren 
en door bijvoorbeeld tentoonstellingen in wisselvitrines toegankelijk te maken. 
Een universiteit met een kunstcollectie? Soms koopt de universiteit een kunstwerk dat iets over de identiteit 
vertelt, zoals Sedes sapientiae (zetel der wijsheid) in het hoofdgebouw; ontvangt een kunstwerk van een 
alumnivereniging zoals het reliëf Vijf dwaze en slimme maagden of van de gemeente ter gelegenheid van het 
50-jarig jubileum zoals de Vijf Amazones. Daarnaast heeft de universiteit gebruik gemaakt van de 1%-regeling 
bij nieuw te bouwen objecten.
 
We horen over de architectuur van de campus van het instituut dat nu Tilburg University heet. In 
1929 krijgt Nijmegen de eerste katholieke universiteit. Na een periode van strijd met andere 
instellingen en steden, trekken de kruitdampen op en komen er in 1955 plannen voor 
nieuwbouw, in de plaats van allerhande villa’s en noodgebouwen. Er is géén voorbeeld, want 
alle Nederlandse universiteiten huizen dan in oude gebouwen.
De landschapsarchitect Jan van der Laan en de dan al succesvolle Goirlese architect Jos 

Bedaux bedenken een landschappelijk plan dat harmonieus in de natuurlijke omgeving past: een 
geaccidenteerd terrein als uiterste uitloper van de morene wal van de Loonse en Drunense duinen. De 
gevel wordt van grijze natuursteen, de vloeren binnen van leisteen en marmer. Om de verbinding tussen 
binnen en buiten te accentueren, lopen de ramen van vloer tot plafond en is de bestrating binnen en buiten gelijk.
Een tweede uitgangspunt is de universiteit als plek voor contemplatie, een plek voor wijsheid en bezinning. Vandaar een 
binnentuin en een galerij als in een klooster, met teksten van Rutger Kopland.               Lees veel meer en verder  = >>>   
                                       https://www.sedvitae.nl/verslagen-commissie-activiteiten/campus-tilburg-university/ 
                          Verslag Janine Roeffen    Foto’s  Alphons Raaijmakers en Cocky Verweij 
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