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COLLEGIAAL 

In deze laatste nieuwsbrief van 2013 lees je een verslag van Jan Lorent over het 
studiebezoek van BFTP aan Haspengouw. Dirk Dupon trok voor onze redactie op 
verkenning naar IJsland en Guy Meus ontdekte de Vlaamse Rafaël op een 
tentoonstelling in Leuven  en gaat in Maagdenburg op zoek naar de populariteit van 
Otto. 
 
Ook wijden we aandacht aan enkele nieuwe publicaties. Collega Robert Declerck 
speelde een huzarenstukje klaar: voor het Davidsfonds stelde hij een kalender 
samen die over de periode van 1 januari 1914 tot 31 december 1918 dagelijks zowel 
kleine als grote momenten weergeeft van de “Groote Oorlog”. 
 
De nieuwjaarsbijeenkomst van BFTP gaat door op zaterdag 1 februari 2014 in 
Antwerpen. We zijn dan te gast in “HeadquARTers”, het hoofdkwartier van de 
Katoennatie. In dit gebouw wordt de harmonie samengebracht van 
ondernemerschap, architectuur, kunst en geschiedenis.  

 
 
 

****  

 
FRUIT, CULTUUR EN TOERISME IN HASPENGOUW 
 

In de ‘Heere van Heers’ werden de 
leden van BFTP op 14 september 
2013 ontvangen door Ronny Luykx, 
adviseur van de vzw Toerisme 
Limburg. Een verzelfstandigd 
agentschap binnen de schoot van de 
provincie Limburg. Dat Ronny Luyckx 
verantwoordelijk is voor 
communicatie kon je merken. Bij 
koffie en ontbijtkoeken gaf hij een 
heldere uitleg over hoe de overheden 
het toerisme in Limburg doen 
functioneren. Anders dan in de 
meeste provincies is toerisme geen echte appendix van de provincie maar een vzw. 
Eigenlijk is het een soort marketingbureau, dat o.m. een sturende functie heeft in de 
TOL (Toeristische Onthaalkantoren Limburg).  
 
Het nieuwe stappenplan beoogt mee te helpen aan het invullen van 10.000 jobs die 
verloren zullen gaan bij Ford Genk. Een van de grootste pijlers van het SALK 
(Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat), een relanceplan voor de 
streek, zal de vrijetijdseconomie zijn. Nu al zorgt de horeca, toerisme en recreatie 



3 
 

voor bijna 10% van de tewerkstelling in Limburg. Goed voor 25.000 voltijds 
equivalente tewerkgestelden, evenveel als in de fruitteelt. 
De TOL zoekt naar frisse ideeën om dit alles te realiseren. Als voorbeeld werd 
Camping Holsteenbron te Zonhoven aangehaald. Zelfs in het laagseizoen weten ze 
cliënteel aan te trekken door alternatieve activiteiten aan te bieden. Een ander 
gewaardeerd voorbeeld is het natuurgebied de ‘Wijers’, het Regionaal Landschap 
Lage Kempen. Er wordt geïnvesteerd in een ‘levend’ landschap en er is ruimte voor 
natuur, mens en cultuur. Bokrijk, Kelchterhoef en Hengelhoef zijn er voorbeelden 
van.  
 
De vzw Toerisme Limburg gaat uit van een aantal productielijnen. Om er maar 
enkele te noemen: 
- Limburg is en blijft een fietsparadijs. Maar toch wil men verbreden met nieuwe 
projecten en ingaan op nieuwe tendensen. Meer en meer vrouwen fietsen heeft men 
gemerkt. De met batterijen ondersteunde fietsen laten toe dat bijna iedereen het 
tempo van een fietsgroep kan volgen. In de Voerstreek bestaat zelfs de mogelijkheid 
om te mountainbiken op met batterijen ondersteunde fietsen. 
- Er worden nieuwe themakaarten ontwikkeld als: Maaskant, Mergelroute, 
Wijnroute… 
- De slow-factor: stilte, recreatie, slow food… krijgt meer en meer aanhangers.  
- Dieper ingaan op de eet- en drankcultuur dit in combinatie met een gastronomie op 
basis van streekproducten, lokale bieren en wijnen. 
Kortom: qua ideeën zit men niet verlegen in Limburg. 
 
De gemiddelde verblijfsduur bedraagt 3,5 dagen en de bezoeker spendeert 75 euro 
per dag. 70% van bezoekers komt uit Vlaanderen. De resterende 30% komt uit 
Duitsland en Nederland. Samen goed voor - zeggen en schrijven – een inkomen van 
ongeveer 1 miljard euro. 
 
Op naar de Sint Jorishoeve een 
fruitbedrijf te Gingelom geleid 
door de 5de generatie telers. Het 
vak hebben ze met de paplepel 
meegekregen. Zowel qua 
technieken, expertise als qua 
handenarbeid komt er heel wat 
bij kijken. Wij kregen een heel 
deskundige uitleg over het reilen 
en zeilen van het bedrijf. En 
leerden vooral dat het weer een 
zeer deugdzame maar ook 
storende factor kan zijn. Een 
hagelbui tijdens de rijpingsperiode kan de oogst grote schade toe brengen. 
Gezwegen dan nog van de vogels die ook graag fruit lusten. 
 
Het Karrehof waar we gingen lunchen, sluit aan bij een bio-boerderij. Bijna alle 
gerechten die worden geserveerd zijn vervaardigd met producten van de boerderij. 
Het Karrehof zelf biedt ook overnachtingsmogelijkheden aan. 
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De rondleiding die we in de serre kregen van de 
zoon van de eigenaars was ontzettend boeiend. 
Er zijn plannen om een eigen wijngaard aan te 
leggen. Dit vergt echter jaren van investeren en 
onderhoud.  
 
Ter afsluiting werden we ontvangen In de 
Herckenrode hoeve te Opheers. De geschiedenis 
van de hoeve gaat ver terug in de tijd. 
 
Een multidisciplinaire architectenfamilie 
(ontwerpbureau Vandueren) is er in geslaagd om 
de hoeve en vooral de ‘tiende schuur’ te 
renoveren en zoeken verder naar een zinvolle 
invulling van activiteiten die er zouden 
kunnen plaatsvinden. Het dak en gebinte 
zijn vernieuwd, met respect voor het 
origineel.  
 
‘Gezond bouwen en wonen’ is de 
kerngedachte van het architectenbureau.  
Een vleugel van de mooie hoeve wordt 
ingenomen door een kunstgalerij en zelfs 
een verkoopzaal voor matrassen, wat 
een beetje vreemd overkomt. Toch 
boeiend.  
 
Met erg veel dank aan collega Robert Declerck voor het geslaagde studiebezoek. 

J.L. 
 

 
***** 

 

 
 
KICK ASH IN IJSLAND: VULKAANHOPPEN IN EEN WIJS LAND 
 
 
De Boeing 757 van Icelandair doet er 
drie uur en een kwartier over om ons van 
Zaventem naar Keflavik, de 
internationale luchthaven van IJsland, te 
vliegen. Nauwelijks een uur aan de 
vulkanische grond, of het hectische 
leven van alledag is tegen een oase van 
rust en buitenaardse schoonheid 
ingeruild. 
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Dromen van een stoere trektocht 
 
Het moet zowat de ultieme wens van 
elke tentkampeerder zijn om ‘gewapend’ 
met een stoere 4X4 en met het 
trekkerstentje, een vuurtje en voldoende 
proviand in de koffer dwars door IJsland 
te trekken. Niet zomaar het eiland via 
Highway 1 helemaal ronden tot aan de 
andere kant, maar er dwars doorheen. 
Het kan maar een paar maanden in het 
jaar, en enige ervaring en durf zijn 
noodzakelijk, maar ooit komt het ervan. 
Als lichte voorbereiding hierop werden we door Icelandair uitgenodigd om ons enkele 
dagen te acclimatiseren in het meer ‘toegankelijke’ IJsland, zeg maar de hoofdstad 
en haar ruime omgeving. De grootte van het hele eiland wordt wel eens onderschat – 
we hebben het hier toch over een oppervlakte die te vergelijken valt met die van 
Engeland – maar waar slechts een paar honderdduizend zielen op wonen. Het stukje 
van het land dat wij in die paar dagen te zien krijgen, stelt amper een hoekje voor in 
het zuidwesten van het land, maar als je er doorheen rijdt, lijkt er geen eind aan te 
komen en val je van de ene verbazing in de andere. 
 
Blue Lagoon – wellness in open lucht 
 
De luchthaven van Keflavik, waar we 
geland zijn, bevindt zich op zo’n drie 
kwartier van de hoofdstad. Het is een 
(gelukkig) restant uit de Tweede 
Wereldoorlog, toen deze plek als 
tussenstop diende voor de zware 
Amerikaanse bommenwerpers. Nu is de 
luchthaven helemaal up-to-date. 
Reykjavik, de hoofdstad, heeft ook een 
luchthaven, maar die wordt alleen voor 
lokale vluchten gebruikt. Het is je bij het 
wegrijden van Keflavik al meteen duidelijk dat je in een bijzonder stukje van de 
wereld terechtgekomen bent. Bij het uitrijden van de parking zie je een soort grauw 
maanlandschap, zonder bomen, maar wel van een natuurlijke schoonheid die met 
niets te vergelijken valt.  
 
We rijden niet rechtstreeks naar de 
hoofdstad, maar nemen een omweggetje 
naar meteen de grootste trekpleister van 
het land: Bláa Lonid, ofwel het 
wellnesscentrum Blue Lagoon. Voor 
omgerekend €35 kun je je hier in het 
heerlijk warme en blauwste water ter 
wereld onderdompelen om al je 
Europese stress te laten wegglijden uit je 
stramme leden en getergde hersenen. 
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Het heerlijke gevoel in het water staat in schril contrast tot de dik ingeduffelde, in 
warme fluojassen gestoken toezichters aan de rand van de baden. Zij lopen er bij 
een temperatuur die tientallen graden lager ligt dan de 38° van het bad niet in sexy 
rode badpakken bij, vooral niet bij een bijtend koude wind. Het is de geothermische 
activiteit in dit deel van IJsland die voor de warmte van het water zorgt. Het is rijk aan 
mineralen, met een gunstig effect op je huid, waardoor je er na een aantal uren 
voorweken op slag tien jaar jonger uitziet. Min of meer.  
 
Het begon allemaal een kleine vier 
decennia geleden, toen een aantal 
mensen met psoriasis in een kleine 
poel naast de geothermische centrale 
van Svartsengi gingen zwemmen. De 
geothermische activiteit is hier groot, 
omdat de plaats op de breuklijn ligt 
waar de Amerikaanse en de Europese 
platen bij elkaar komen. Een groot 
deel van de energie voor de hoofdstad 
en omgeving is van deze centrale 
afkomstig en het warme water is er 
eigenlijk een afvalproduct van. De prachtige blauwe kleur is van de mineralen 
afkomstig. De toeristische ontwikkeling van het centrum begon pas in 1987 toen men 
badfaciliteiten ging bouwen. Een kilometer diep bedraagt de temperatuur 240°. Zee- 
en grondwater worden er verhit en omhoog gestuwd. Onderweg lossen de mineralen 
in het water op en siliciumoxide slaat neer onder de vorm van een witte modder, die 
verwerkt wordt in tal van heilzame producten. Je ziet in het bad dan ook tal van 
mensen die hun gezicht op clowneske wijze met het witte spul hebben ingesmeerd. 
Een schril contrast met het zwarte lavazand op de bodem van het bad. Bij een lage 
buitentemperatuur is de sfeer in de Blue Lagoon sprookjesachtig. Er is niet alleen het 
azuurblauwe water, maar ook de damp die eruit opstijgt en de nevel boven je die van 
de stoomwolken van de nabije energiecentrale afkomstig is. Iedere 40 uur wordt de 
zes miljoen liter water van het 5000 m² grote meer ververst.  
 
Een verhaaltje, en dan naar bed 
 
Helemaal opgekikkerd rijden we naar 
het Icelandair-hotel Natura. De 
luchtvaartmaatschappij werkt samen 
met een twintigtal hotels, verspreid 
over het eiland die allemaal van goede 
tot uitstekende kwaliteit zijn. Het 
nieuwste heet ‘Cultura’, in het centrum 
van de hoofdstad. Volgende zomer 
opent het zijn deuren. Natura ligt aan 
de rand van de stad, de kleine 
luchthaven ligt vlakbij. Voor het hotel 
is een bushalte vanwaar je in geen tijd 
het centrum van de stad bereikt. Als je liever wandelt, doe je daar twintig minuten 
over. Aan de buitenkant ziet het hotel er een beetje als een school of een ziekenhuis 
uit, maar binnen is alles gezellig en eigentijds. De kelder herbergt een verzorgde 
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wellnessruimte met zwembad die door de hotelgasten vrij mag gebruikt worden. De 
kamers zijn heel verscheiden. Ooit logeerde hier de langste man ter wereld, en men 
heeft snelsnel een bed en een stoel op zijn maat laten maken. Naar men beweert, 
heeft hij dat ten zeerste geapprecieerd. Wij weten wat het is om in een camper met 
een te kort bed te moeten slapen. De stoel staat er overigens nog. Heel mooi is de 
‘pink room’. De jaaropbrengst van deze kamer gaat integraal naar de Pink Ribbon 
Foundation, als bijdrage in de strijd tegen borstkanker.  
 
Heel bijzonder in dit hotel zijn de ‘bedtime stories’. In het stemmige theatertje komen 
de gasten bijeen, sommige in badjas, om genietend van warme chocolademelk en 
koekjes te luisteren naar een verhalenverteller. Steevast gaan die verhalen over 
feeën, trollen en wonderlijke gebeurtenissen, een thema dat in IJsland heel in is. Er 
is niemand die geloof hecht aan de verhalen, maar anderzijds is er ook niemand die 
er zomaar aan voorbijgaat. Als er ergens een bizarre knik in de weg zit, heeft dat 
steevast met een van die verhalen te maken. Zelfs vlak voor het hotel staat een 
magische steen die, naar het schijnt, tijdens de bouwwerken voor veel ellende heeft 
gezorgd. De keuken in Natura is bijzonder verzorgd en lekker. Het ontbijt is 
ongemeen uitgebreid en voor het avondmaal is men bijzonder trots op de recepten 
met lamsvlees, een gegeven dat trouwens voor het hele land geldt. Niet moeilijk in 
een land waar je meer schapen dan mensen vindt. IJsland telt er 450.000. Ze 
worden gekweekt voor de melk en de wol, maar vooral voor de 800.000 lammeren, 
omdat ze zo dol zijn op het malse lamsvlees. Persoonlijk hou ik niet van 
schapenvlees, maar het IJslandse lamsvlees, mals en roze gebakken, smaakt 
voortreffelijk. Her en der in het land kun je een bátar kopen: een broodje met dun 
gesneden lamsvlees, een beetje sla en een sausje. 
 
De Gouden Cirkel: louter hoogtepunten 
 
De tweede dag maken we met een 
busje een rondrit die je als 
beginnend IJsland-lover zeker niet 
mag overslaan. De ‘Golden Circle’ 
of Gouden Route vormt een ketting 
van elkaar in schoonheid 
overtreffende parels. Na een paar 
minuten rijden, hebben we snel 
door dat we ons op deze tocht niet 
zullen vervelen. Een chauffeur die 
niet alleen (uitstekend) rijdt, maar 
onderweg ook heel goed gidst en 
zijn uitleg voortdurend kruidt met 
filosofische ideeën, maatschappijkritische vragen en mijmeringen, daar heb je alleen 
maar bewondering voor. Zo komen we te weten dat het land nauwelijks 320.000 
inwoners heeft, allemaal harde werkers, want zelfs na de pensioengerechtigde 
leeftijd van 67 jaar blijven de meesten doorwerken tot hun 75. De meesten hebben 
naast hun goed betaalde job doorgaans nog twee of drie bijbaantjes om de eindjes 
aan elkaar te kunnen knopen. In 1900 was IJsland nog het armste land van Europa, 
een doorn in het oog, en met hard werken heeft men het tot een maatschappij met 
een voorbeeldfunctie gebracht. In 2008 was IJsland, per inwoner bekeken, het rijkste 
land van de wereld. Maar toen kwam de bankencrisis die de spaarcenten van de 
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IJslanders meer dan gehalveerd heeft, en dat laat zijn sporen na. Waar vroeger ‘the 
sky the limit’ was, heerst nu een veel grotere zin voor realiteit. De IJslanders zijn trots 
op hun onderwijssysteem en het gezondheidsstelsel mag er ook zijn. Het genetisch 
instituut is bezig het DNA van de hele bevolking in kaart te brengen om uiteindelijk 
medicijnen op maat te kunnen produceren.  
 
90% van de bevolking woont in 
Reykjavik en in een straal van 80 
km omheen de stad. De hoofdstad 
zelf telt 120.000 zielen. De rest 
van het land is dus vrij leeg. En 
dat merk je al snel als je de 
hoofdweg, ook wel Ringweg of 
Highway 1 genoemd, oprijdt die je 
helemaal omheen het eiland voert, 
als je daar de tijd voor hebt. Deze 
weg staat in elk geval op ons lijstje van verlangens. De afstanden mogen je niet 
afschrikken: ik zie een wegwijzer naar een plaats die 683 km verderop ligt. De naam 
Reykjavik betekent letterlijk ‘rokerige baai’ (Smoky Bay). Het waren Vikingen die zich 
verwonderden over de opstijgende stoom die uit de energieke bodem opsteeg. Ze 
maakten van de gunstige ligging gebruik om er een handelsplaats op te richten. 
Eeuwen later koos men deze plaats als hoofdstad omwille van de nabijheid van 
zowel zuiver water als heet water. 96% van de gebruikte energie op het eiland is 
hernieuwbaar. We passeren een stoomcentrale die de stroom voor de hoofdstad 
produceert. Men graaft almaar dieper om nog heter water aan te boren om aan de 
energievraag te voldoen.  
 
Tijdens het rijden merk je dat het land grote inspanningen levert om de 
verkeersveiligheid te maximaliseren. Zo zie je wel eens een verschrikkelijk autowrak 
dat langs de weg is uitgestald om je even te doen slikken. Het getal 12 wijst op het 
aantal doden dat dit jaar al gevallen is in het verkeer. Een cijfer waar wij voor België 
alleen maar van kunnen dromen. Bij de benzinestations (de prijzen zijn hier 
overigens te vergelijken met de onze) wordt in grote rode cijfers de windsnelheid 
aangegeven. Vooral voor motorrijders is dit belangrijk. Sommige motards met weinig 
ervaring durven vaak niet verder rijden door de felle zijwind. Het getal 17 geeft de 
windsnelheid aan in aantal meter per seconde. 20 staat voor storm. Bij het naderen 
van Hveragerdi leren we van de gids dat twee derde van de vulkaanuitbarstingen in 
de wereld in IJsland plaatsvinden. De snelheid van de wegstromende lava kan hierbij 
variëren van één meter per uur tot 140 km/u. Om houten huizen tegen de regen te 
beschermen, worden ze met metalen platen beslagen, waarbij een luchtlaagje tussen 
hout en plaat voor de nodige circulatie moet zorgen. IJslanders zijn gek op paarden. 
Dicht bij het stadje zien we er weer tientallen, hele kleintjes met een bijzonder loopje, 
die zich het hart uit het lijfje rennen. De mensen houden er hier rare vergelijkingen op 
na: een paard houden kost je per dag de prijs van 10 sigaretten. De boodschap is 
duidelijk. Het gebied tussen Hveragerdi en Selfoss wordt vaak door aardbevingen 
getroffen. De laatste nog in 2008. In de simulator van het infocentrum kun je aan den 
lijve ondervinden hoe dat aanvoelt. 
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Skálholt 
 
Het landschap hier in het zuidwesten 
laat zich niet makkelijk beschrijven. Na 
elke bocht heb je weer een nieuw wow-
gevoel door de afwisseling van grijze 
berghellingen, groene weiden met 
schapen en paarden, beken warm en 
koud, meertjes… Kortom, IJsland heeft 
alles om de natuurliefhebber continue in 
verbazing te brengen. We houden halt 
in Skálholt, ooit een bisschopszetel en 
het dichtstbevolkte deel van IJsland. 
Tussen het begin van de 11de en het 
einde van de 18de eeuw was dit ’s lands middelpunt op cultureel, politiek en religieus 
vlak. Nu is het een oase van rust met een mooie, witte kerk waar een kleine, houten 
kapel naast staat met het dak in gras. Dit zie je hier wel op meerdere plaatsen; een 
vorm van isolatie die op de Faeøer-eilanden heel gewoon is. Ocharme als je hier 
gestraft wordt om het gras te maaien. 
 
Gullfoss 
 
De rivier Hvitá heeft een kilometerslange 
kloof in het landschap gesleten en op de 
plaats waar we staan, stort het water 
zich in twee trappen 32 meter de diepte 
in. De tweede trap staat haaks op de 
eerste en dat maakt het beeld bijzonder 
impressionant. Iemand in ons 
gezelschap vertelt dat hij de 
indrukwekkende Niagarawatervallen 
gezien heeft, maar dat de Gullfoss meer 
indruk maakt. Het is dan ook ongelooflijk 
mooi. Men heeft meerdere paden aangelegd om de waterval vanuit verschillende 
oogpunten te kunnen bewonderen. Je kunt ze zelfs zo dicht benaderen dat je 
natgespat wordt. De magische aantrekkingskracht van het water heeft al de dood 
betekend van meerdere toeristen. Bij de waterval bemerk je het bord met het portret 
van Sigridur Tomasdottir (de dochter van Tomas dus) die tot de eerste 
milieuactivistes mag worden gerekend. Zij dreigde er in het begin van vorige eeuw 
mee om in het water te springen als de plannen werden doorgevoerd om hier een 
elektriciteitscentrale te bouwen. 
 
Geysir 
 
Nomen est omen, zeg maar, want 
Geysir is de naamgever van alle geisers 
in de wereld. Dit is de krachtigste van 
IJsland, maar hij is een beetje lui 
geworden. De kleinere Strokkur doet het 
om de acht tot tien minuten en spuit 
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tussen de 30 en 35 meter hoog. De gids geeft ons de (zoveelste) goede raad om de 
wind in de rug te houden om te voorkomen dat je het kokend hete water als een 
onwelkome douche over je heen krijgt. Op 20 m diepte bedraagt de temperatuur van 
het water 127°C. Het zoekt een weg naar buiten door een dun kanaal waar een 
overdruk ontstaat. Hierdoor wordt het water op een gegeven moment naar boven 
gestuwd. Eerst wordt de watermassa door de oppervlaktespanning ingekapseld, 
maar dan spuit het met kracht omhoog. Een prachtig schouwspel. In de buurt pruttelt 
en borrelt nog van alles; zwaveldampen stijgen uit krochten naar boven. 
 
Fontana 
 
Halfweg tussen Geysir en Pingvellir Nationaal 
Park wordt het nog eens tijd voor een badje. In 
Laugarvatn, vlakbij het meer, houden we halt in 
Fontana, een opleidingscentrum dat onder 
andere een sportuniversiteit huisvest. We 
begeven ons van het ene warme bad naar het 
andere, met de bedenking dat de IJslanders toch 
maar bofkonten zijn met al die natuurlijke 
rijkdommen. We proberen uiteraard ook eens de 
sauna, met zicht op het prachtige meer, maar 
voor het natuurlijke stoombad moeten we 
passen: op dat ogenblik niet doenbaar in zo’n 
hitte. Onder de voeten bedraagt de temperatuur 
niet minder dan 100° en van deze gratis 
warmtebron maakt men in Fontana dagelijks 
gebruik om onder de grond… brood te bakken. Men neme een kookpot met deksel, 
doet daar de ingrediënten in die je thuis ook zou gebruiken in de broodmachine, sluit 
de hele zaak goed af en begraaf de pot een halve meter diep. Een etmaal later is je 
broodje gebakken! 
 
Pingvellir Nationaal Park 
 
Deze plaats is voor twee dingen 
belangrijk. Hier drijven de Noord-
Amerikaanse en Europese tektonische 
platen elk jaar twee millimeter van 
elkaar af. Het resulteert in een heel 
mooie kloof waar ooit in een ver 
verleden het eerste parlement van 
IJsland vergaderde. In zo’n mooie 
omgeving kunnen we ons levendig 
voorstellen hoe het er toen aan toe 
moet gegaan hebben. Het is 
hoedanook een oord dat als een 
heiligdom in ere wordt gehouden. Vanop het zwarte lavagesteente kijk je uit over het 
Pingvallavatn-meer en het prachtige dal. Een plaatje. 
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Reykjavik 
 
’s Avonds trekken we de stad in, met het 
vooruitzicht om later op de avond te 
genieten van het noorderlicht. Hoe stil 
en terughoudend de IJslanders ook 
lijken, bij het uitgaan merk je daar niets 
van. In de cafés en restaurants gaat het 
er heel levendig aan toe. We hebben 
een gezellig plekje in de haven 
uitgezocht voor het diner. Op het menu 
staat heel wat lekkers dat uit de zee en 
van het land komt. Aan groenten is 
helemaal geen gebrek, die worden in 
kassen gekweekt. Energie om die te verwarmen is er toch plenty. Opvallend zijn de 
gecombineerde menu’s. Het ene bordje volgt het andere op, met telkens iets anders, 
heel verrassend en bijzonder lekker. Bij het buitenkomen ziet het er niet goed uit: te 
veel wolken en dus geen noorderlicht. 
De volgende morgen volgt de tweede ontgoocheling. De geplande trip op zee om 
walvissen te spotten, wordt geannuleerd wegens een te zware zee. Dan maar de 
stad in. 
 
Reykjavik is de meest noordelijke 
hoofdstad ter wereld, maar hij heeft 
geen grootstadallures. Vergelijk de 
stad eerder met Oostende, een 
provinciestad, weliswaar met 
tweemaal zoveel inwoners, maar de 
overeenkomsten stapelen zich op. 
De stad ligt aan de Faxaflói-baai 
vanwaar je aan de overkant de 
vulkaan Snaefell ziet pronken. De 
meeste bezienswaardigheden 
situeren zich in en rond het oude 
centrum. De grootste indruk laat het in 2011 geopende concertgebouw Harpa na. 
Een ware architecturale parel! Je ziet meteen dat design niet voorbehouden is tot de 
traditionele Scandinavische landen. In de buurt van de oude haven vind je de winkels 
(ook een overdekte markt), de cafés en de restaurants. In het centrum zijn ook een 
groot aantal interessante musea te vinden. De binnenstad wordt gedomineerd door 
de Hallgrímskirkja, een heel opvallende kerk met een 74 m hoge toren. Een lift brengt 
je in een pittig tempo naar boven, vanwaar het 360°-uitzicht over de stad grandioos 
is. 
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In de zomermaanden vliegt Icelandair vier keer per week vanuit Brussel naar IJsland. 
 

 
Bye Bye and hushabye 

Can you see the swans fly? 
Now half asleep in bed I lie, 

Awake with half an eye. 
Heyho and welladay, 

Over hills and far away, 
That’s where the little children stray 

To find the lambs to play. 
 

IJslands slaapliedje 
 

 
Info 
 
Icelandair – www.icelandair.be 
Iceland Travel – www.icelandtravel.is 
Icelandair Hotels – www.icelandairhotels.com  -  gullik@icehotels.is 
Visit Reykjavik – www.visitreykjavik.is 
 

Persinfo: Eline Ruigrok  eliner@icelandair.is 
D.D. 

 
 

***** 

 
 
MAAGDENBURG, STAD AAN DE ELBE EN HOOFDSTAD VAN 
SAKSEN-ANHALT 
 
De deelstaat Saksen-Anhalt 
 
Maagdenburg in het oosten van 
Duitsland is na de Val van de 
Muur in 1989 en de 
daaropvolgende 
Wiedervereinigung van de twee 
Duitslanden de hoofdstad 
geworden van het Bundesland 
Sachsen-Anhalt. De stad zelf 
met een eeuwenoude 
geschiedenis is allicht beter 
bekend dan de deelstaat die in 
de DDR-tijd, net als de vier 
andere ‘nieuwe’ deelstaten, een 
schimmig bestaan leidde achter 
het IJzeren Gordijn en waar toeristen ‘von drüben’ een zeldzame verschijning waren. 
Dat beeld is intussen wel aardig bijgesteld hoewel de sporen van 40 jaar DDR hier en 

http://www.icelandair.be/
http://www.icelandtravel.is/
http://www.icelandairhotels.com/
mailto:gullik@icehotels.is
http://www.visitreykjavik.is/
mailto:eliner@icelandair.is
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daar, en vooral op architecturaal gebied, nog wel zichtbaar zijn. Als je weet dat net in 
deze streek meer dan 1000 jaar geleden de wieg stond van een grootmacht die het 
bijna acht en een halve eeuw zou uitzingen – bedoeld is het Heilige Roomse Rijk van 
de Duitse Natie – dan kom je al vlug tot het besef dat al die romaanse kloosters, 
gotische kathedralen, noeste burchten en stoere kastelen waarop je in deze 
deelstaat overal stoot, aan een rijk politiek en cultureel verleden herinneren. De 
deelstaat, die ongeveer anderhalve keer groter is dan Vlaanderen, is niet erg dicht 
bevolkt en telt ruim 2 miljoen inwoners.  
 
Stadjes als Quedlinburg, Wernigerode, Gernrode, Querfurt of Halberstadt in het 
wondermooie Harzgebergte zullen toeristen zeker weten te bekoren en wie 
vertrouwd is met Martin Luther weet dat deze reformator niet alleen in deze streek 
geboren is, maar op vele plaatsen zijn stempel gedrukt heeft. Denk maar aan de 
thesen die hij in Wittenberg in 1517 tegen de poort van zijn kerk liet spijkeren. In 
Dessau richtte Walter Gropius in 1919 zijn bekende Kunsthochschule voor 
architectuurvormgeving op, het vermaarde Bauhaus, terwijl de stad Halle, de 
geboortestad van Händel, in haar musea enorme kunstschatten herbergt. We 
beginnen de kennismaking met Saksen-Anhalt in de hoofdstad Maagdenburg. 
 
Ottostad Maagdenburg 
 
Dat veel Duitsers met de naam ‘Otto’ door het leven stappen, hebben ze niet van 
‘vreemden’, zo weet elke Duitser die zijn vaderlandse geschiedenis een beetje kent. 
Ik neem de proef op de som en vraag aan een toevallige voorbijganger waarom zijn 
stad het epitheton Ottostadt draagt. Ik hoor hem hardop denken: maansonde, 
ruimtecapsule, automerk, pensioenregeling, vuurwapen…? ‘Misschien omdat er hier 
veel Otto’s wonen’, is de ontwapenende reactie. Dat is nog waar ook, maar het 
antwoord ligt natuurlijk in de geschiedenis geworteld. Het was met name Otto I., een 
Saksische koning die vanuit deze streek, zijn stamgebied, de grondslag legde voor 
een machtig keizerrijk waarvan we het begin in 
de 10de eeuw situeren. Hij werd door de paus in 
Rome in 962 tot keizer gekroond en na zijn dood 
in 973 volgden zijn zonen en kleinzonen, 
allemaal Ottonen, hem op. Later volgden de 
dynastieën van de Saliërs, de Staufen, de 
Luxemburgers en de Habsburgers. 
  
Toen Otto als 17-jarige knaap trouwde met de 
Angelsaksische ‘beauty’ Editha, schonk hij haar 
als bruidsschat of ‘Morgengabe’ de stad 
Maagdenburg. Hier liet hij ter ere van de heilige 
Mauritius, een zwarte prediker en martelaar uit 
Egypte of Soedan die eeuwen voordien de 
Slaven was komen kerstenen, in 937 een 
klooster bouwen. Het is het oudste bouwwerk 
van de stad en ook wordt het geroemd als een 
van de romaanse parels van de Straße der 
Romanik (de Romaanse route) die hier ook van 
start gaat. Nu is het een museum met een 
waardevolle collectie eigentijdse kunst en 
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middeleeuws houtsnijwerk. De gotische kerk met een prachtig orgel waar ook 
J.S.Bach nog op speelde en Georg Friedrich Teleman die in deze stad werd 
geboren, doet dienst als concertzaal. Bijzonder fraai ook is de romaanse koorgang 
met een ruim binnenhof. Otto maakte Maagdenburg ook heel snel tot bisschopsstad 
(van een aartsbisdom tot de 16de eeuw) en de kloosterkerk werd kathedraal. Die 
brandde af, zoals in middeleeuwse steden vaak het geval was, maar ze werd in de 
13de eeuw opnieuw opgetrokken en na eeuwen bouwactiviteit groeide ze uit tot de 
enorme gotische kathedraal waar we nu in ronddwalen. Met haar meer dan 100 m 
hoge torens was dit bouwwerk de grootste gotische kathedraal in het voormalige 
oosten van Duitsland. Otto, die na het winnen van een belangrijke Slag tegen de 
Hongaren, heldhaftig ‘de Grote’ werd genoemd, ligt er nu naast zijn eerste vrouw 
Editha begraven. Waar Adelheid, zijn laatste vrouw, dan wel mag gebleven zijn, weet 
stadsgids Karen ook niet. Wel vinden we de grafsteen van Heinrich, de vader van 
Otto, terug die vanwege zijn spannende hobby, met name het vangen van vinken, als 
Hendrik de Vogelaar de geschiedenisboeken in fladderde. Zijn vrouw, de heilige 
Mathilde, ligt dan weer begraven in de dom van Quedlinburg, vlak in de buurt.  
 
Uilenspiegel en Hundertwasser: tegendraadse gasten 
 
We passeren langs de Uilenspiegelfontein en ik moet 
even terugdenken aan Till Eulenspiegel, de erg populaire 
fratsenmaker die volgens de sage, niet alleen in de 
Zuidelijke Nederlanden, maar ook in het oosten van 
Duitsland zijn ‘kortzichtige’ medeburgers graag een 
spiegel voorhield. In Maagdenburg, zo vertelt Karen, zou 
de schelm de mensen wijsgemaakt hebben dat hij vanop 
de arcaden van het stadhuis een rondje zou gaan 
‘vliegen’. Het talrijk opgekomen publiek werd er mooi in 
het ootje genomen door de deugniet en om zijn 
goedgelovigheid bespot.  
 

Door het Skulpturenpark 
dat pronkt met sierlijke 
beelden, lopen we over de Domplatz met het fraai 
gerestaureerde neobarokke Landhaus, het 
parlementsgebouw, naar een architecturale attractie 
van heel andere aard en bovendien van jongere 
datum.  
We staan voor de Grüne Zitadelle, een van de 
laatste – voor sommigen de mooiste – 
verwezenlijkingen van de grillige, eigenzinnige en 
eigentijdse eco-architect, filosoof en kunstenaar 
Friedensreich Hundertwasser. Velen kennen 
wellicht het Hundertwasserhaus in Wenen of 
andere realisaties van deze Oostenrijker. In 
Maagdenburg ontwierp hij temidden van stijlvol 
heropgebouwde, maar ietwat kille 
prestigegebouwen een fantasierijk complex dat een 
hotel herbergt, een horecazaak, een kleutertuin en 
appartementen. Het geheel oogt bijzonder 
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sprookjesachtig: felgekleurde totempaalachtige zuilen, zachtrose muren en wanden, 
glinsterende mozaïekjes, glanzende gouden bollen op het dak en - belangrijk voor 
iemand die een rechte lijn ‘goddeloos’ noemde-, golvende ramen en dansende 
vloeren. Verrassend en vrolijk, dat is wel het minste wat je kunt zeggen. Ook wel 
gedurfd, weet Karen, want de brave goegemeente was in het begin niet zo erg 
opgetogen over deze ‘kunst’. Maar het stadsbestuur, dat voor dit project aan 
schoolkinderen gevraagd had om hun ideale woning te schetsen, voerde de plannen 
van de grillige kunstenaar na zijn dood in 2000 door. Nu is het een van de 
topattracties van de stad waar niemand achteloos aan voorbijgaat.  
 
Stad van veel vallen en weer opstaan 
 
In de middeleeuwen, zo gaat onze gids 
verder, barstte Magdeburg van de 
mooie gebouwen. De stad was al heel 
vroeg een politiek en cultureel centrum 
en beschikte over veel rechten en 
privilegies. Het Magdeburger Recht 
stond zelfs model voor de bestuurlijke 
en rechterlijke inrichting van veel andere 
steden in Noord- en Oost-Europa. Ook 
was de stad lid van het Hanzeverbond, 
de sterke alliantie van steden die met 
elkaar handel dreven onder leiding van 
havenstad Lübeck. De rijke handelaars lieten paleizen en paleisjes optrekken in de 
heersende stijlen: late gotiek, renaissance en barok. Dat was vooral het geval op de 
Breiter Weg, nu een moderne shoppingstraat waar nog maar twee piepkleine huizen 
in barokstijl zijn overgebleven. Van oorlogen, branden en brandschattingen zijn de 
Maagdenburgers in hun geschiedenis niet gespaard gebleven. Ook de 
onvermijdelijke Maarten Luther blijkt ook hier even gepasseerd te zijn. Met zijn 
hervormingsbeweging bracht hij in de 16de eeuw een gigantische scheuring teweeg 
in het christelijke West-Europa. Hij predikte enkele keren in de Sint-Jacobskerk van 
de orde van de augustijnen en al vlug werd de stad een bolwerk van het 
protestantisme. Dat vond de katholieke Habsburgse keizer van het Roomse Rijk 
maar niks en hij stuurde zijn troepen, die van geen kleintje vervaard waren, naar de 
oproerige streken. Maagdenburg ontsnapte niet aan een bloedbad dat door de 
generaals Tilly en Paffenheim in 1631 aangericht werd. De stad werd nagenoeg met 
de grond gelijkgemaakt en 30 000 inwoners kwamen om. Maar al vlug ademde de 
stad weer op. 
 
Op het einde van de 17de, begin 18de eeuw werd alles keurig heropgebouwd en de 
Breite Straße werd herschapen in een prachtboulevard met statige huizen. Ook 
kwam de stad in de 18de eeuw onder Pruisisch bewind. De nieuwe heersers 
bouwden de stad aan de Elbe strategisch uit tot een heuse versterkte stad met 
vestingen, bastions en wallen. Twee torens waaronder de nog middeleeuwse Kiek in 
de köken (‘Niederdeutsch voor ‘kijkje in de keuken van de aartsbisschop!) zijn nog 
intact gebleven. De stad werd weer rijk en welvarend – een leitmotiv in haar 
geschiedenis – en in de tijd van de industriële revolutie (1818 – 1855) en vooral in 
het Keizerrijk (vanaf 1870 na de Franse nederlaag in de Frans-Duitse oorlog), 
floreerde de economie en bouwden kooplui en fabrieksbazen hun prestigieuze 
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burgerwoningen rondom de Hesselbachplatz. Ook de bouw van het Mittellandkanaal 
in de jaren 30 van de vorige eeuw, een kanaalbrug van 918 m boven de Elbe die 
Berlijn via Maagdenburg met het rijke Ruhrgebied verbindt, legde de stad geen 
windeieren. 
 
Maar in de Tweede Wereldoorlog was 
het weer prijs: nagenoeg 85 % van de 
stad werd door de geallieerden 
platgebombardeerd en de 
Maagdenburgers mochten weer eens 
opnieuw beginnen. Op geld van de in 
1949 opgerichte DDR-staat kon de stad 
nauwelijks rekenen en prestigieuzere 
steden als Berlin, Hauptstadt der DDR, 
en kunststeden Dresden en Weimar 
kwamen het eerst aan de beurt als 
Ulbricht of Honnecker hun portemonnee opendeden. Toch kwam de stad er weer 
stilaan bovenop en vooral sinds de Wende, inmiddels ruim 20 jaar geleden, bouwt 
Magdeburg gestaag verder aan een modern imago. Tot slot wil Karen dit nog even 
kwijt. We begonnen 1200 jaar geleden met keizer Otto der Große, maar mogen niet 
vergeten om ook hulde brengen aan die andere Otto uit de 17de eeuw die 
Maagdenburg wetenschappelijk op de kaart zette. Het gaat hier over burgemeester 
en wetenschapper Otto von Guericke, die met zijn zogenaamde Maagdenburger 
halve bollen de kracht van de atmosferische druk proefondervindelijk bewees. Met 
twee op elkaar gelegde halve bollen creëerde hij een vacuüm dat door zelfs zestien 
paarden niet van elkaar getrokken konden worden. Misschien staat die uitvinding wel 
symbool voor de dynamiek en de veerkracht van deze ietwat onbekende stad. Otto 
van Guericke….de naam waren we vergeten, maar dat die halve bollen iets met 
Maagdenburg te maken hadden, jawel, daarvoor bedank ik mijn ‘meester’ van het 
zesde leerjaar postuum die ik -met de glanzende metalen bollen in zijn hand – het 
hele verhaal nog levendig zie vertellen. 
 
INFO : www.sachsen-anhalt-tourismus.de en www.magdeburg-tourist.de  
 
P.S. Persreis georganiseerd door B-Tours die zich voornamelijk op cultureel-
geïnspireerde reizen focust, (www.btours.be), met medewerking van de Duitse 
Dienst voor Toerisme  (www.germany.travel) en het Maritim-hotel van Maagdenburg 
(www.maritim.com)  

G.M. 

 
 

***** 
 
RENAISSANCESCHILDER MICHIEL COXCIE IN HET MUSEUM M 
VAN LEUVEN 
 
Van 31 oktober 2013 tot 2 maart 2014 loopt in M-Museum Leuven een 
overzichtstentoonstelling die gewijd is aan Michiel Coxcie (1499 - 1592). Deze 
Vlaamse, erg getalenteerde kunstenaar uit de 16de eeuw werd tijdens zijn leven wel 

http://www.sachsen-anhalt-tourismus.de/
http://www.magdeburg-tourist.de/
http://www.btours.be/
http://www.germany.travel/
http://www.maritim.com/


17 
 

eens vergeleken met de grote Italiaanse renaissancekunstenaar Rafaël. De vele 
bijeengebrachte stukken in de tentoonstelling in Leuven, zowel uit de eigen collectie 
van M als van landelijke musea en gerenommeerde buitenlandse huizen, illustreren 
het uitzonderlijke talent van Michiel Coxcie die de pech had in een bijzonder woelige 
tijd te leven waardoor heel wat van zijn werk verloren is gegaan. Met deze 
tentoonstelling wordt postuum hulde gebracht aan een man die de Italiaanse 
hoogrenaissance in de Lage Landen introduceerde en de kunst van de noordelijke 
Vlaamse Primitieven harmonisch liet versmelten met de zuidelijke renaissancekunst. 
Ook wordt hij als wegbereider aangezien van de grote barokschilders uit de 17de 
eeuw waaronder Pieter Paul Rubens. Een wandeling langs de tentoongestelde 
werken in het museum is niet alleen een verrassende kennismaking met het werk 
van een schier vergeten kunstenaar maar tegelijkertijd een spannende reis naar het 
verleden. 
 
Biografische gegevens  
 
Veel details zijn er over het leven van Michiel of 
Machiel Coxcie niet bekend. Hij zou in 1499 in 
Mechelen geboren zijn en in het atelier van Bernard 
(Barend) van Orley, schilder en glaskunstenaar, in 
Brussel opgeleid zijn. Daar bestudeerde hij alvast 
de technieken die de Vlaamse Primitieven 
hanteerden en ook het tekenen van ontwerpen voor 
glasramen kreeg hij er onder de knie. Van Orley 
had zijn talent al vlug onderkend en stuurde hem, in 
de geest van die tijd, naar Italië om er kennis te 
maken met de cultuur van de antieken en de 
Italiaanse hoogrenaissance. Daar genoot hij de 
voorspraak van de Nederlandse kardinaal Willem 
van Enckevoirt die hem belangrijke opdrachten 
toekende zoals het schilderen van fresco’s. 
Vanwege zijn talent en door zijn deelname aan het 
intellectuele leven in het Rome van de 16de eeuw 
werd hij al vlug opgemerkt en behoorde hij zelfs tot 
de intieme kring van groten als Michelangelo en 
Leonardo da Vinci. Blijkbaar maakte Coxcie zich 
verbazend snel de vormentaal van de renaissance 
eigen wat hem bij tijdgenoten veel lof opleverde.  
 
Na een tiental jaren komt hij terug naar huis en sleept hij de ene opdracht na de 
andere in de wacht. Hij wordt de lievelingsschilder van Habsburgers als Karel V, zijn 
zus Maria van Hongarije en Filips II, zoon van keizer Karel en latere koning van 
Spanje van wie hij de hofschilder wordt. Hij kiest ook resoluut voor het katholieke 
establishment onder de Spaanse regeerders en als de bloedige godsdienstoorlogen 
door Europa razen die tot een schisma in het christendom leiden, is hij zelfs bereid – 
erg heldhaftig – de wapens tegen de protestanten op te nemen. Voor de toch niet als 
erg sympathiek gepercipieerde hertog van Alva koestert hij de grootste bewondering, 
zoals uit ‘Zelfportret als Sint-Joris’, de ridder-heilige, (te zien in de tentoonstelling) 
duidelijk blijkt. Met die twee figuren identificeert hij zich graag en hij portretteert 
zichzelf dan ook stoer als generaal (met rode band over de borst), voorzien van lans 
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en zwaard. Van enige bescheidenheid, zo blijkt ook uit de commentaar bij zijn werk, 
had de Mechelaar niet erg veel last. Hoewel er heel wat werk van Coxcie ofwel in 
vlammen is opgegaan is ofwel aan de bijl van de Beeldenstormers niet ontkwam, is 
er gelukkig toch ook veel bewaard gebleven. Te oordelen naar de vele werken moet 
Coxcie in elk geval over een formidabele werkkracht beschikt hebben. Het feit dat hij 
op 93-jarige leeftijd van een stelling donderde bij de restauratie van een beeld aan 
het Antwerpse stadhuis, bevestigt zijn status van workaholic pur sang. Drie dagen 
later sterft hij in zijn huis in Mechelen. Tijdens zijn leven moet Coxcie een erg 
gefortuneerd en gerespecteerd kunstenaar geweest zijn die verkeerde met de groten 
der aarde. De zorgvuldig geselecteerde artefacten en de overzichtelijke opstelling in 
de ruime zalen van M werpen een helder licht op de kunstenaar en zijn tijd. 
 
Tentoongestelde werken in M 
 
Ongetwijfeld het meest bekende werk van Coxcie is 
de kopie van ‘het Lam Gods’ van de gebroeders 
Van Eyck, een geplaatste bestelling door het Hof van 
Filips II die het werk ook meenam naar Spanje. 
Kopie klinkt misschien wel vreemd, maar dat was 
een heel gangbare praktijk in de 16de eeuw. In latere 
eeuwen werd daarop neergekeken wat wellicht een 
van de redenen was waarom Coxcie in de 
vergetelheid raakte. Maar in plaats van er een 
getrouwe kopie van te maken, wijzigt hij erg subtiel 
bepaalde voorstellingen op de zijpanelen en verrijkt 
hij (of ‘her-vaneyckt’ hij) het met renaissance-
elementen. Dat heel wat deelstukken van dit 
monumentale werk in M voor het eerst weer 
samengebracht worden, is op zijn minst een 
verdienste te noemen. Een ander werk van zijn hand 
waarmee de kunstenaar bij zijn terugkeer uit Italië 
meteen doorbrak, is de ‘Maagschap van de Heilige 
Anna’, een monumentaal altaarstuk waaruit zijn 
betekenis als kunstenaar overduidelijk blijkt. Dat het 
schilderij in de O.L.V.-kathedraal in Antwerpen hing 
zodat het ‘brede’ publiek rechtstreeks met de ‘verrassend’ nieuwe kunst uit Italië kon 
kennismaken, droeg zeker bij tot zijn faam. Realistische details en warme stoffen, 
enkele stijlkenmerken van de Vlaamse Primitieven, combineert hij zwierig met 
renaissancistische kenmerken als de knappe compositie, het monumentale, de 
heldere kleuren, de expressieve gezichten en de werking van het perspectief. Daarbij 
schuwt hij verwijzingen of citaten naar de antieke oudheid niet zoals zuilen, fresco’s 
of frontons die hij kende van bijvoorbeeld Rafaël en Titiaan. 
 
Ook toonde hij zich een meester in het ontwerpen van tekeningen of schetsen (de 
zogenaamde kartons) van wandtapijten die in de befaamde Brusselse ateliers in de 
16de eeuw tot stand kwamen en enkel door de happy few van toen aangekocht 
werden. Voor het schitterende paleis van Maria van Hongarije in Binche (door brand 
verwoest) schilderde hij fresco’s, een moeilijke techniek die hij in Italië geleerd had 
en in kunstateliers hier te land niet bekend was. Ook op het gebied van de 
glasraamkunst toonde Coxcie zich niet onbetuigd en liefhebbers kunnen nog altijd 
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in de Sacramentskapel van de Sint-Goedelekathedraal in Brussel werk van hem 
bekijken. Ook als tekenaar en grafiekkunstenaar toonde hij zijn talenten. In het M 
kun je een twee reeksen prenttekeningen bekijken: de eerste is geïnspireerd op ‘I 
Morati’, een reeks erotische tekeningen die ‘de vrijages van Jupiter’ als onderwerp 
hebben en toentertijd in Italië populair waren (en door de Kerk verboden). Die tweede 
prentenreeks beeldt in 32 prenten het verhaal uit van Amor en Psyche uit de 
Metamorfosen van Ovidius. Dit is maar een greep uit het vele tentoongestelde werk 
van een man die, na lang onder het stof van de geschiedenis gelegen te hebben, in 
het M verfrissend tot leven gewekt wordt.  
 
Wandelen met Coxcie door Leuven 
 
Sporen uit het rijke 16de-eeuwse verleden van de universiteitsstad waar alle groten 
van die tijd, denk maar aan Erasmus, Vesalius, Lipsius, Mercator, Vives…kort of 
lange tijd verbleven, zijn in Leuven overal te vinden. Met stads-en museumgids Greet 
Debeer maak ik in aansluiting op de tentoonstelling nog een stadswandeling waarbij 
de link met Coxcie, de renaissance en de turbulente 16de eeuw gelegd wordt. 
Boeiend weet mijn gids me te onderhouden over geschiedenis, stijlkenmerken, 
beeldenrijkdom en architecturale aspecten van het gotische stadhuis uit 1439 en de 
indrukwekkende Sint-Pieterskerk, luister ik geboeid naar de tijd dat de Rotterdamse 
humanist Desiderius Erasmus in Leuven verbleef en houden we halt in de 
Busleydengang aan de Vismarkt waar hij in het College van de Dry Tonghen 
(bedoeld worden de drie geleerde talen Hebreeuws, Grieks en Latijn) zijn studenten 
onderwees. Alleen de fraaie wenteltrap van het toenmalige college dateert nog uit de 
tijd van Erasmus. Als je even binnenstapt in de vestibule van restaurant ‘Julia en 
Elias’ kun je die trap nog zien.Een andere prof maar die bekender werd als secretaris 
van Karel V, Guy Morillon, betrok met zijn gezin een woning in Leuven (nu het 
Martin’s Hotel/Kloosterhotel in de O.L.Vrouwstraat 18). Zijn zoon Maximiliaan liet ter 
nagedachtenis van zijn vader door Coxcie een triptiek schilderen dat voor de Sint-
Pieterskerk bedoeld was. In het M kun je daarmee kennis maken. 
 Afsluiten doen we in de gotische Sint-Geertruikerk waar behalve een fraai 
koorgestoelte ook het schilderij ‘de Hosdentriptiek’ van Coxcie gehangen heeft, 
genoemd naar opdrachtgever abt Philippe van Hosden die de eertijds machtige Sint-
Geertruiabdij bestuurde. Ook die triptiek is in het M te bezichtigen. De 
stadswandeling is zonder meer een geslaagd initiatief dat aan de tentoonstelling een 
meerwaarde geeft. 
 
Info 
 
Tentoonstelling Michiel Coxcie in M-Museum Leuven: www.coxcie.be en 
www.mleuven.be  
Aanrader: de audiogids bij de tentoonstelling. Bijzonder boeiend en mooi verteld 
verhaal (stem van radioman Jan Hautekiet) dat je vlot met het tentoongestelde werk 
en het leven van Coxcie laat kennismaken. Even interessant is ook de goed 
gedocumenteerde achtergrondinformatie (toetsen A en B) over tal van aspecten als 
schildertechnieken, vervaardiging van wandtapijten, restauratie van schilderijen, 
vervoer van kunstwerken, klimaatenveloppes enz. 
Wandelen met Coxcie in Leuven: Toerisme Leuven. Rondleiding groepen: 
visit@leuven.be of tel. +32 (0) 16 27 22 76. In het M en bij Toerisme Leuven in de 
Naamsestraat 3 is ook een wandelkaart (1 €) ter beschikking. 

http://www.coxcie.be/
http://www.mleuven.be/
mailto:visit@leuven.be
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Interactieve audiotour voor kinderen ingesproken door Sien en Niels van Ketnet: 
ontdekking van de tentoonstelling.  
Publicaties:  
Michiel Coxcie. De Vlaamse Rafaël, Koenraad Jonckheere – uitgeverij Davidsfonds, 
2013, 19,95 € 
Michiel Coxcie and the Giants of His Age, Koenraad Jonckheere (ed) – uitgeverij 
Brepols, 2013, 49,90 € 
 

Persinfo: 
Leen Tyrions, perscontact Toerisme Leuven  leen.tyrions@leuven.be 
Annik Altruy, perscontact M-Museum Leuven persm@leuven.be 
 

G.M. 

***** 
 
 
OP DE BOEKENPLANK 
 
BELEEF ELKE DAG UIT DE EERSTE WERELOORLOG: KALENDER 2014-2018 
 
Collega Robert Declerck heeft met 
deze kalender een prachtprestatie 
geleverd! Dag voor dag, van 1 
januari 1914 tot 31 december 1918, 
kan je de “Groote Oorlog” volgen. Je 
vindt er naast grote oorlogsfeiten uit 
historische archieven en 
krantenknipsels, ook verhalen uit 
oorlogsdagboeken van zowel Stijn 
Streuvels en Karel van de Woestijne, 
als van een onderpastoor of een 
simpele soldaat.  
Dagelijks kom je allerlei kleine wetenswaardigheden tegen, zoals bv. Over Winston 
Churchill die zich in een brief beklaagt over het “gastronomisch” niveau van de 
frontkeuken in Ploegsteert of over “Bloedige Kerstmis” in Montenegro of over de 
Duitsers die de Gentse universiteit willen vernederlandsen  
De kalender zet je ook aan om zelf op pad te gaan om oorlogskerkhoven, musea, 
slagvelden, oude oorlogsspoortrajecten te gaan opzoeken.  
Een origineel eindejaarscadeau: een kalender die vijf jaar meegaat en een 
onuitputtelijke bron is van kleine en grote verhalen vanuit het oorlogsfront in de 
Westhoek, Rusland en het Midden-Oosten. 
Een uitgave van het Davidsfonds, 2013, 740 p.,€ 24,95   

D.V.H. 
 
 

mailto:leen.tyrions@leuven.be
mailto:persm@leuven.be
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VERHALEN VAN HET PAJOTTENLAND 
 
Stefan Brijs auteur van het reeds meermaals bekroonde 
“De Engelenmaker” (2005) en “Post voor mevrouw 
Bromley” (2011), heeft naast novellen en essays ook 
verhalen geschreven. Voor dit verhalenboek haalde hij zijn 
inspiratie bij beeldhouwer en tekenaar Koenraad Tinel, een 
rasechte Pajotter. 
Tinel wordt begeesterd door kleurrijke figuren uit het 
Pajottenland, zoals Kamiel de postbode, die op een 
winterse nieuwjaarsmaand en na het nuttigen van vele 
druppelkens zijn leven vertelt. Kornil, vertrokken naar het 
Oostfront waar hij optrok met een propagandafotograaf van 
Hitler en door het zien van zoveel oorlogsellende 
deserteerde. Madeleine, dochter van eigenaars van een 
bouwfirma, trok na de dood van haar moeder naar Brussel 
waar ze in het prostitutiemilieu belandde. 
Zowel de teksten van Stefan Brijs als de schetsen van Koenraad Tinel zijn heel 
sober: met enkele zinnen of pennentrekken geven zij het komische of het tragische 
raak weer.  
Het is geen specifiek boek voor mensen of bezoekers van het Pajottenland: de 
verhalen kunnen zich eender waar onder de kerktoren afspelen. 
 
Een uitgave van Atlas Contact, 2013, 420 p., €  45 

D.V.H. 
 
 
 
FRANKRIJK 
 
National Geographic publiceerde dit jaar een update van haar 
gids over Frankrijk. Frankrijk is het grootste land van West-
Europa en herbergt een enorme schat aan toeristische 
troeven: natuur, cultuur, kunst, gastronomie, e.d. Leerrijke 
verhalen en prachtige foto’s illustreren dit eens te meer in 
deze gids. Uitgeschreven rondritten en wandelingen met 
duidelijke kaartjes leiden je zowel naar de niet te missen 
hoogtepunten als naar plaatsjes buiten de gebaande paden.  
Achteraan de gids vind je de reiswijzer met praktische info 
over hotels, restaurants, winkels, streekproducten, enz. 
Kosmos Uitgevers, 2013, 404 p. € 24,95 

D.V.H. 
 

***** 
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PERSBERICHTEN  
Te lezen op: http://www.bftp.be/nl-be/perscommuniques/persall-29.aspx  
 
PERSNIEUWSBRIEVEN  
Te lezen op: http://www.bftp.be/nl-be/persnieuwsbrieven/nieuwsall-30.aspx  
 

VERSLAGEN VAN PERSCONFERENTIES EN WORKSHOPS: 
Te lezen op: http://www.bftp.be/nl-be/verslagen/verslagensecure-27.aspx 
 
 
 
Medewerkers: Dirk Dupon, Jan Lorent en Guy Meus     
 
Eindredactie: Didier Van Houts 
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