
Vooraankondiging ALV 13 april 2023, 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur  
We houden deze ALV in het Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle, 

ivm de redelijke zaalhuur, gemakkelijk met het OV te bereiken  
zonder parkeerkosten

We willen deze middag graag met uw medewerking gestalte geven,  
vanzelfsprekend ook samen met de leden van de commissie Activiteiten  

Presentatie door de commissie Activiteiten
En, mogelijk: uw ideeën en/of bijdragen?


================= 
Muzikaal optreden studenten van het Conservatorium van Fontys Hogescholen 

en/of …??? 
=================

Vaste agendapunten  

* Jaarverslagen, ingeleid door voorzitter Jan Ooms *  
** Financieel verslag door penningmeester Henk Doff  

*** Oordeel van en verantwoording door de kascommissie ***  
**** Instemming aanwezige leden ****  

***** Verantwoording van en voorstellen voor beleid. *****  
****** Instemming aanwezige leden ******  

SV-nieuws NOVEMBER 2022  
non scholae Sed Vitae discimus 

https://www.sedvitae.nl   
met Sed Vitae doet u méé!

Agenda en Inhoud  
=======

21 nov  ACTIVITEITEN Hildegard van Bingen: nog 2 plaatsen! 
Aanmelden bij francis.huisman@wxs.nl  of 06-22339042  

======= 
Vooraankondiging ALV 13 april 2023

======= 
Verslag excursie naar Luik op 13 oktober jl.

                                             Verslag excursie Luik, 13 oktober 2022 

Deze eerder geplande excursie voor april 2020 is door corona opgehouden, maar nu stappen we dan toch de bus naar 
Luik in. Destijds meldden zich 47 belangstellenden aan, nu zijn we met 22.
Volgens plan zijn we op tijd op de Place Saint-Lambèrt in het historische centrum. Daarvandaan zoeken we langs 
wegopbrekingen en onder bouwlawaai het Office du Tourisme. Daar wachten ons koffie en croissants.
Voor we aan de stadswandeling beginnen, houdt onze Nederlandssprekende gids Maria een inleiding over wat ons te 
wachten staat, met resp. de samenhangende geschiedenis. Allereerst het eerste gebouw, de vleeshal uit de 
16e eeuw in Luikse renaissancestijl. De stad Luik is gevormd door twee pijlers: de ligging aan de Maas én 
de Kerk.
Aan de hand van een oude prent toont Maria hoe Luik in de diepte van de Maasvallei ligt. Het oude centrum 
van de stad ligt op de linker Maasoever. Makkelijk om te onthouden, zegt Maria: “Ga je omhoog, dan verlaat 
je Luik, ga je omlaag dan kom je in het centrum”. Macht en rijkdom waren voornamelijk aan deze kant 
gevestigd. De overkant was van oorsprong een moerasgebied. Door de aanleg van een afwateringskanaal 
ontstond een ‘eilandje’ in de Maas: Outremeuse, nu winkel- en handelsgebied. De meeste 
bezienswaardigheden bevinden zich in het historische centrum.  
Jammer, buiten moet het parapluutje op. We bekijken de vleeshal en omgeving, bespreken een zwarte 

figuur aan de gevel van een flatgebouw: een dansende figuur met zwierige rok, 
iets totaal anders? Mis, komt uit een kunstwerk, stelt Jezus’ geboortegrot voor. Dát had niemand 
erin gezien. 
 
Langs opengebroken straten manoeuvreren we naar de Sint Bartholomeüskerk, 11e - 12e eeuw. 
Aanvankelijk Romaans naar Duits-Rijnlands model, maar bij renovaties zijn nieuwe delen in 
andere stijlen aangebouwd, zoals de classicistische ingang en een barok altaar. In de kerk staat 
de beroemde doopvont van vroeg 12e-eeuws smeedwerk van Renier de Huy. Vermoedelijk 
volgens de ‘was techniek’: gegoten in messing, gedragen door tien van de oorspronkelijk twaalf 
stieren en rondom versierd met reliëfs van diverse Bijbelse dooptaferelen. Het deksel is kwijt.  

Emile  Claus: Le 
vieux jardinier iuseum 
La Bouverie, Luik

Het perroen, 

https://www.sedvitae.nl
mailto:francis.huisman@wxs.nl


 
Het Studiefonds van Sed Vitae is geïnitieerd, om de kosten van een  

HOVO Brabant-cursus voor mensen voor wie die te zwaar zijn, te verlichten. 
 Benader Peter van den Oetelaar, petervdoetelaar@home.nl  073-6414879,  

voor nadere inlichtingen  
 

Andere contactpersonen Sed Vitae  
voorzitter Jan Ooms   voorzitter@sedvitae.nl   06-21557865  

 penningmeester Henk Doff   penningmeester@sedvitae.nl   06-83161835
    secretaris Cocky Verweij   secretaris@sedvitae.nl   06-22754200

      ledenadministratie: Mariëtta d’Arnaud   ledenadministratie@sedvitae.nl   
06-19680691.     Maczekstraat 38  CC 4849  Dorst 

   Verandert u van e-mail? Geef dat door aan ledenadministratie@sedvitae.nl  
   Activiteiten: Mevr. Francis Huisman  francis.huisman@wxs.nl  06 22339042

   Publicaties  Cocky Verweij  06-22754200    webmaster@sedvitae.nl      

Op het plein voor een kerk staat een veelzeggend beeld: een groep bisschoppen in groot formaat met verderop een 
groep mensen in klein formaat. We wandelen verder naar De Trappen van Bueren via de Cour Saint Antoine, een 
unieke binnenplaats die als een oase in de drukte van stad en verkeer fungeert. Nieuwe appartementen en huizen uit 
de 17e en 18e eeuw. Op het plein een fontein met Egyptische obelisk, via een kanaaltje verbonden met een Maya-
pyramide sculptuur.

We steken de binnenplaats over en komen in de Rue Hors Château met ‘Impasses’, 
steegjes. Wij lopen door Impasse de l’Ange die via een u- bocht een aparte in- en uitgang 
heeft. Het steegje is in het begin niet breder dan voor één persoon, verderop loopt het wijder 
uit met zowel 17e- en 18e-eeuwse herenhuizen als kleine, scheve huisjes met groen en 
bloemen.
Iets verderop staan we voor de imponerende Montagne de Bueren met maar liefst 374 
treden en gewone huizen. Maria vertelt verder, terwijl wij toekijken hoe trosjes studenten al 
etend en/of sportend de treden beklimmen. De universiteit is in deze buurt gevestigd. In ons 
gezelschap is weinig animo om hen na te doen. De trap is 260 meter lang die de Rue Hors 
Château beneden met de Citadel van Luik boven verbindt.Als je boven staat, word je beloond 

met een formidabel uitzicht over Luik en de omgeving. De naam van de straat/trap verwijst naar één van de 
aanvoerders tijdens de Slag om Luik in 1468: de dappere Vincent van Bueren die die strijd  evenwel niet won. 
We komen in een winkelstraat met drie zaken Saperlipopette: een ambachtelijke broodbakkerij met Luikse wafels etc 
en een snackbar. Op de Place du Marché liggen veel ons uitnodigende restaurants … maar we lopen door. Naar De 
Perroen tegenover stadhuis “la Violette”. Een perroen is een hardstenen zuil met daarop een rijksappel in de vorm 
van een pijnappel en een kruis. Perroens vind je in steden die tot het vroegere prinsbisdom Luik behoorden: als 
symbool van vrijheid, autonomie en gerechtigheid. Ze markeerden veelal de plaats van rechtspraak.
Ten laatste bezoeken we het Prins Bischoppelijk Paleis op de Place Saint Lambèrt. In 706 verhuisde bisschop 
Lambertus naar Luik, maar werd er hetzelfde jaar vermoord. Daardoor ontstond een bedevaart naar Luik dat zich zo 

in een tempo tot het nieuwe centrum ontwikkelde. In de 10e-eeuw beleefde 
de stad onder het bewind van bisschop Notger een grote bloeiperiode. Het 
aantal kapittelkerken/-scholen, abdijen en kloosters breidde gestaag uit. 
Doordat bisschoppen ook wereldlijk gezag hadden, worden zij vanaf 972 
prins-bisschoppen genoemd. 
Eind 16e eeuw is het huidige Paleis van de Prins-Bisschoppen in 
renaissancestijl voltooid. De opmerkelijk grote en bijzondere Cour 
d’Honneur is omringd door een zuilenarcade met 60 verschillende types 

renaissance zuilen. Een aantal ervan is gedecoreerd met maskers en hoofden met 
veren tooien, naar Azteeks model.
Onder de ingang van het paleis en de Place Saint-Lambèrt loopt het riviertje Légia. 
Mogelijk dat Liège/Luik daaraan zijn naam ontleent. 
Om half drie brengt de bus ons naar Museum La Boverie op het eiland Outremeuse in 
het Paleis v. Schone Kunsten, gebouwd voor de Wereldtentoonstelling van 1905. 
Nu er geen tijdelijk expositie is, bezoeken we de vaste collectie, de museumwinkel en 
het park waar enkele kunstwerken staan. 
 Met de loopbrug bereiken we de overkant van de Maas. Daar ligt het beroemde Station 
Liège-Guillemins. Nu is het station door kunstenaar Daniel Buren getransformeerd in een 

totaalinstallatie van licht en kleur. Tot 15 oktober 2023 te zien. 
Verslag Georgette Bruinsma                N.B. Op de website staat haar volledige, levendiger verslag!
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