PERSBERICHT
Een monumentaal boek over de geschiedenis van Luik ligt vanaf midden september in de
boekhandel. Het verschijnt naar aanleiding van het 200-jarige jubileum van de Universiteit
van Luik op initiatief van Les Grandes Conférences Liégeoises (GGLG). De nieuwe publicatie
voorziet in een leemte, want het laatste standaardwerk over dit onderwerp is intussen
vijftig jaar oud en allang onvindbaar. Tegelijk met het Franse origineel verschijnen bij
uitgeverij Marot in Brussel nog drie andere taalversies: Nederlands, Duits en Engels.
Deze schitterende, overvloedig geïllustreerde uitgave, geschreven door een team van
specialisten en eminente professoren onder de redactionele leiding van Bruno Demoulin, is
niet alleen bedoeld voor lezers met een historische belangstelling maar ook voor een breed
publiek. Met meer dan 400 afbeeldingen van historische documenten, schitterende
voorbeelden van het artistieke erfgoed en speciaal voor de gelegenheid gemaakte opnamen
en plattegronden geeft dit boek de geschiedenis, de kunst en de cultuur van Luik de uitstraling
waar ze recht op hebben.
Niet voor niets luidt de titel Geschiedenis van Luik: stad, hoofdstad, metropool. Behalve in
de geschiedenis en de kunst van de stad en haar ruime omgeving – het oude prinsbisdom –
laat dit overzichtswerk ons immers ook delen in beschouwingen over de institutionele
uitdagingen van de stad en haar bevoorrechte ligging in het hart van Europa, de sleutel van
een veelbelovende toekomst.
Luik verdiende een geactualiseerde publicatie die zijn lange, bewogen en boeiende
geschiedenis recht doet. Hoewel van permanente bewoning pas sprake was vanaf de 2e eeuw
n.C. in de Romeinse villa op de huidige Place Saint-Lambert, dateren de eerste sporen van
menselijke aanwezigheid al van de prehistorie. In de loop der eeuwen ontwikkelde Luik zich
tot de hoofdstad van een kerkelijk en wereldlijk, tweetalig vorstendom. Het duizendjarige
prinsbisdom Luik behoorde tot het Heilige Roomse Rijk, maar voelde zich qua cultuur en taal
ook sterk tot Frankrijk aangetrokken. Samen met een onbedwingbare drang naar
onafhankelijkheid was dit slechts één van de oorzaken van de talloze conflicten waarin Luik
in de loop der tijd betrokken raakte. Ook intern veroorzaakten aanhoudende tegenstellingen
tussen de vorst, het domkapittel, de burgers en de adellijke families met grote regelmaat
beroering en erger. Tot aan de Franse – en Luikse – Revolutie hield het prinsbisdom stand.
Daarna volgden twee eeuwen van oorlogen, industriële en politieke revoluties, pijnlijke
crisissen, maar ook van nieuwe hoop en het aanboren van nieuwe mogelijkheden.
Het is in de geest van openheid die de stad Luik kenmerkt dat de stuwende krachten achter
deze publicatie voor meertaligheid hebben gekozen. Op die manier zal het boek niet alleen
de Luikenaren gelukkig maken, het is ook een prachtig instrument voor de instellingen en
bedrijven van de stad om hun internationale relaties te bevorderen, evenals een ideaal
geschenk voor vrienden van buiten de ‘vurige stede’. Dit boek verzet immers bakens en zal
voor tientallen jaren een standaardwerk zijn.
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