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“Mijn mobiliteitservaring was er een van voortschrijdend inzicht: in mezelf, in mijn Erasmusstad 

Liverpool en haar inwoners, in mijn vakken, en in mijn ‘kookkunsten’. De inwoners van Liverpool 

blijken naast een ruwe bolster ook een blanke pit te hebben, of beter: een hart van goud. Hoeveel 

kans zou je in België hebben om gratis een bus van een andere busmaatschappij te mogen 

nemen, omdat de jouwe niet kwam opdagen én je je vlucht moet halen…? Een bus die op dat 

moment niet in dienst is nog wel, en normaal een andere richting uit moet… Een goed voorbeeld 

van de mentaliteit. De ‘zorgen voor elkaar’-mentaliteit is waarschijnlijk cultureel gegroeid in die 

grauwe stad, met een ‘recente’ geschiedenis van economische achteruitgang. En toch is er ook 

hedendaagse ‘culturele’ vooruitgang: ik kan u perfect gidsen in Liverpool-centrum. Al versta ik 

zelf nog steeds geen bal van het lokale “Scouse”, een taaltje waarvan men beweerde dat het 

Engels was. Academisch bleek er een heel andere aanpak te zijn, en een sfeer waarin bijvoorbeeld 

professoren nóg meer aanspreekbaar bleken dan in Hasselt. Het groeiende inzicht in mezelf, en 

het leren vertrouwen op jezelf in andere omstandigheden – ook qua kookkunsten trouwens, 

aangezien ik tevoren nooit op kot zat –, is echter het voornaamste inzicht dat ik zal meedragen. 

Daarnaast leerde ik ook dat we het zo slecht nog niet hebben in België (ik apprecieer bijvoorbeeld 

de NMBS nu een pak meer), en dat kleine verschillen in levenswijze soms een wereld van verschil 

maken. Tot slot kan ik melden dat ik enkele blijvende internationale vrienden heb gemaakt, maar 

geen Britten… Dat ligt volgens mij niet aan de Britten (die supervriendelijk zijn), maar eerder aan 

de natuurlijke neiging van Erasmussers om op te trekken met ‘andere buitenlanders’.” 

Typische straat in Liverpool, dichtbij de unief. Alles binnen 

het centrum blijkt op wandelafstand. 

Eerste avond. Na aankomst in Manchester de National Express-bus genomen 

naar Liverpool (rit: 1u-1u10) - bus bleek sneller en goedkoper dan trein. Dan 

naar kot. En bij deze avondwandeling mijn unief ontdekt: Redmonds Building. 

 

Vertrek 's namiddags naar 

Penny Lane maar ineens was 

het avond en reden er geen 

(regio-)treinen meer! Bus 

slechts om het uur.  Lange 

avondwandeling gemaakt… 

Albert Dock; dé toeristische 

trekpleister in Liverpool. Eigenlijk 

heel klein qua oppervlakte maar wel 

mooi.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Fab 4. Overal te vinden in 

Liverpool. Muziek op café? 9/10 

uit de jaren ‘60-‘70.  

The Cavern Club, waar het voor 

The Beatles allemaal begon… 

Het Maritime 

Museum & 

International Slavery 

Museum. Een 

aanrader. Het bedrijf 

achter de Titanic had 

zijn hoofdgebouw in 

Liverpool. 

Je bent niet in 

Liverpool geweest als 

je geen 

superlambanana hebt 

gezien. 

Eerste trip buiten 

Liverpool: Chester. 

Dichtbij en mooi. 

Enorme aanrader:     

3 nationale parken op 

dagtripafstand: Lake 

District, Peak District 

en Snowdonia. 

Fiets huren en met je 

flatmate langs de 

Mersey en Sefton Park 

fietsen? Check! 

Helaas niet de 

universiteitsbib maar 

de Picton Reading 

Room 

LFC. Moeilijk tickets te krijgen; maar toch bij een 

benefietmatch tot op 10 m van STEVIE STEVE-O 

STEVEN GERRRRRARRRRD geraakt. In Liv'pul, you 

never walk alone. Tenzij je een black cab driver 

hebt die ManU-fan is. 


