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COLLEGIAAL
Welke verslagen kan je in deze eerste “e-Tour-Press-Info” van 2014 lezen?
Voor onze nieuwjaarsbijeenkomst was onze vereniging te gast in “HeadquARTers”,
het hoofdkwartier van de Katoennatie in Antwerpen en waar we niet alleen de
kunstcollectie samengesteld door de heer en mevrouw Fernand Huts konden
bewonderen maar ook lekker konden tafelen in een prachtig kader.
Grootouders zien we steeds vaker met kleinkinderen op reis vertrekken. We namen
de proef op de som en zochten op een uurtje rijden van Dover naar enkele
kindvriendelijke attracties.
In de vorige newsletters kon je reeds verslagen lezen over enkele verborgen
pareltjes van onbekende of vernieuwende musea in de vroegere DDR zoals in
Dresden en Maagdenburg, nu is Halle aan de beurt, de stad met de vijf torens.
Toerisme en gastronomie gaan hand in hand. In de streek rond Poperinge staan in
maart de hoppescheuten in de belangstelling. Toerisme Poperinge heeft tal van
activiteiten in een hopscheutenhappening gebundeld.
Op 29 maart 2014 vindt het volgend studiebezoek plaats in Ronse en Oudenaarde.
Met een aparte mailing krijg je ook een uitnodiging voor de statutaire jaarvergadering
van BFTP die dan zal plaatsvinden.

****
DE HEADQUARTERS VAN KATOENNATIE: EEN CULTUREEL
ANKERPUNT OP WERELDNIVEAU
Op initiatief van de voorzitter Didier Van Houts had
de Belgian Federation of Tourist Press, de
HeadquARTers van de Katoen Natie uitgekozen
voor haar traditionele nieuwjaarsbijeenkomst.
Op het programma stond een bezoek aan de
kunstverzameling,
ondergebracht
in
het
commandocentum van het bedrijf aan de
Antwerpse Van Aerdtstraat. De collectie wordt
tentoon gesteld in de 19de eeuwse loodsen die
werden omgebouwd tot moderne museumruimtes.
De oude pakhuizen en magazijnen werden samen
met twee art nouveau-woningen door de bekende
architecten Robbrecht en Daem gerenoveerd tot
een harmonieus geheel.
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Geleid bezoek
We
starten
ons
bezoek
onder
begeleiding van de museumgidsen Rik
Goossens
en Ines Descamps. Zij
loodsen
ons
meteen
naar
de
receptiezaal van het bedrijf die is
ingericht in een oude droogloods; één
van de vier smaakvol verbouwde
magazijnen. Onze aandacht gaat
speciaal uit naar de indrukwekkende
houten dakconstructie, de ruimtelijke
structuur en een paar merkwaardige
beelden. Een ervan hangt in de nok van
het gebinte. Het is een werk van de
Pablo Suárez een Argentijns kunstenaar.
Maar voor we met ons bezoek starten, eerst een woordje uitleg over de “Natie”.
Zo’n vijfhonderd jaar geleden werden de eerste “Naties” opgericht in de Antwerpse
haven. Oorspronkelijk waren het verenigingen die de behandeling en het vervoer
van de goederen tussen de kade en de magazijnen of pakhuizen verzorgden. Later
werden het coöperatieve vennootschappen met als aandeelhouders de natiebazen.
Die stonden aan het hoofd van een ploeg havenarbeiders die elke dag in wat men
het “kot” noemde werden geronseld. De Natiedekens waren de bestuurders. Tijdens
de Franse Revolutie werden de Naties ontbonden. Na de val van Napoleon werden
ze opnieuw opgericht. Dit was ook het geval met de Katoennatie die halfweg de 19de
eeuw de meest vooruitstrevende was dank zij een goed georganiseerd en
gestructureerd geheel. Mede door de industriële revolutie ging de omzet van de
verwerkte goederen in stijgende lijn van twee miljoen ton verwerkte goederen in 1830
tot 20 miljoen ton in 1914. In 2013 bedroeg de omzet meer dan 200 miljoen ton.
Natiedeken Fernand Huts een “Man met een hart voor mensen en een luisterend
oor”.
Momenteel staat Fernand Huts als natiedeken (CEO) aan het hoofd van Katoen
Natie.
In 1981 trad hij als natiebaas in de voetsporen van zijn vader. Op dertig jaar tijd
bouwde hij het bedrijf uit van KMO tot internationale speler met vestigingen in 30
landen. In totaal werken er nu zo’n 10.000 mensen bij het bedrijf, waarvan 80 in het
hoofdkwartier; de headquARTers.
Geregeld staat de dynamische ondernemer in het oog van de storm. Zo dreigde hij er
onlangs mee voor 211 miljoen EURO aan investeringen in de Antwerpse haven te
schrappen en te verhuizen naar Marseille. Aanleiding hiertoe was een conflict over
het uitvoeren van havenarbeid door bedienden in plaats van door havenarbeiders.
Sommigen noemen hem een “enfant terrible”, anderen een “ondernemer Grand Cru”.
Hijzelf noemt zich “een man met een hart voor mensen en met een luisterend oor
De ”headquARTers” van Katoen Natie.
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Fernand Huts noemde zijn thuisbasis niet voor niets “ headquARTers”. Katoen Natie
bezit immers een zeer uitgebreide kunstcollectie met een ongekend aantal unieke
historische en hedendaagse stukken. Niet alleen is hij mecenas van enkele grote
namen in de Belgische kunstwereld; de vzw bezit ook een groot aantal werken van
gerenommeerde buitenlandse kunstenaars waaronder verschillende ZuidAmerikaanse o.m. uit Argentinië en Uruguay.
In de kantoorruimte wijst de gids ons op
de
eigenaardige
koepelvormige
dakconstructies
die
de
vroegere
verluchtingsgaten afdichten. Het zijn
kunstwerken van de Spaanse Cristina
Iglesias, bekend van de Diepe Fontein
op het plein van het Antwerpse
Koninklijk
Museum
voor
Schone
Kunsten. De “cupolas” zijn een vorm van
piramidale kunst in staal en gewapend
glas. In de verte hangt schijnbaar een
grote wereldkaart met de havens waar de Katoen Natie actief is. Doch schijn
bedriegt. Het is een schilderij van Wim Delvoye met enkel geïmproviseerde
benamingen. Dus eerst aandachtig leren kijken in plaats van oppervlakkig. Hetzelfde
geldt voor de kast met “constructieve kunst” die we even verder ontdekken, gevuld
met Delftse schotels die in feite beschilderde slijpschijven zijn. Tegen de zijwand van
de gezellige bureauruimte hangt een schilderij van Rik Daems. Het dateert uit de
periode dat Fernand Huts als VLD-er zetelde in het parlement samen met zijn
partijgenoot Rik Daems. Het valt op door de felle kleuren en de bizarre objecten die
erin zijn verwerkt.
Om alle kunstobjecten aandachtig te bekijken heb je meer dan een halve dag nodig.
We moeten ons daarom binnen onze tijdslimiet beperken tot de meest opvallende
stukken.
De Cobra-kunst.
Tal van Cobra-kunstenaars zijn vertegenwoordigd in de verzameling. Zo is er werk
van Pierre Allechinsky, Christian Dotremont, Karel Appel, Corneille, Rooskens,
Lucebert, Asger Jorn, Carl-Henning Pedersen en Egil Jacobsen.
Een van de meest gekende is Karel Appel (1969-2006). Hij schildert graag “vogels
zoals een kind” dat zou doen. Eenvoudig, primitief, kinderlijk, verwonderd.
Fantasiedieren met uitpuilende ogen met stevige contouren en met felle kleuren.
Latijns-Amerkaanse kunst.
Wat doen CEO’s van bedrijven met een passie voor kunst wanneer ze met vakantie
zijn in het buitenland; ze gaan op zoek naar kunstveilingen in de hoop een
“betaalbaar” kunstwerk van een bekend kunstenaar op de kop te tikken. Dat deed en
doet ook de familie Huts. Vandaar dat er in de kunstverzameling heel wat schilderijen
en beeldhouwwerken van hedendaagse maatschappijkritische Argentijnse en
Uruguayaanse kunstenaars aanwezig zijn. Tot de meest gereputeerde behoren
ongetwijfeld:Antonio Berni, Pablo Suarez, Antonio Segui, Joaquin Torres-Garcia en
Juan Carlos Distéfano.
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Antonio Berni (1905-1981) is wellicht de meest bekende figuratieve Argentijnse
schilder. In zijn schilderijen klaagt hij de sociale onrechtvaardigheid en de
ongelijkheid aan in zijn land. Juanita Laguna en Ramona Montiel die hij geregeld
schildert, verzinnebeelden de hopeloosheid van de mensen aan de rand van de
maatschappij.
Op het eerste gezicht heeft de constructie
van de Argentijnse kunstenaar Juan
Carlos Distefano wat weg van een
gekruisigde Christus. Bij nader toezien is
het een man die op een telefoonpaal is
geklommen en die een telefoondraad
doorknipt. Het is een constructie met een
man die een sabotagedaad pleegt tegen
het Argentijnse dictator regime
De schilderijen van de beroemdste
Uruguayaanse
kunstenaar
Joachim
Torres-Garcia (1874-1949 ) mogen we
zeker niet vergeten te vermelden. Torres Garcia werkte samen met Gaudi aan de
Sagrada Familia en verzorgde ondermeer de decoratie van het Uruguayaanse
paviljoen op de wereldtentoonstelling van 1910 in Brussel.
Hedendaagse Vlaamse kunstenaars
Ook zij zijn prominent aanwezig. Wim Delvoye, Panamarenko, Mark Janssens, Kobe,
Hubert Minnebo…
Van Wim Delvoye ,de ontwerper van de Brabofontein is de
Belgische conceptuele kunstenaar bekend om zijn
beschilderde butaanflessen, zijn fecaliën producerende
machine, zijn “cloaca’s”, zijn erotische brandglasramen in
een gotische kapel in cortenstaal en zijn opgezette
getatoeëerde varkens. Zo staan er twee opgesteld (“Eddy
en Marcel”) in confrontatie met een schilderij van Karel
Appel. Verder zijn er een “tweemaal kijken” kast gevuld met
slijpschijven die op het eerste gezicht ogen als Delftse
schotels, en een houten beschilderde betonmolen.
Opmerkelijk zijn ook Delvoye’s
vier monumentale
mannenfiguren met telescopen dwars door hun lijf, van door
hun mond tot dwars door hun aars. Ze waren bedoeld als
“windroos”, maar staan opgesteld in de vier hoeken van een
binnenkoertje waar grote Koy-karpers zwemmen in een vijvertje.
Onmiddellijk herkenbaar is ook het schilderij van Marcel Groothaers met wat dacht u;
mosselen. Niet alleen hedendaagse kunst van Vlaamse bodem wordt tentoon
gesteld maar ook andere nationaliteiten. Een meerwaarde op zich.
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3500 jaar textielkunst
Katoen Natie stelt één van ’s werelds belangrijkste collecties weefsels en
kunstvoorwerpen uit oud- Egypte en Centraal-Azië tentoon.
De grootste verzameling complete tunica’s en kleding
accessoires ter wereld is dé blikvanger van de
tentoonstelling. Ze wordt schitterend gepresenteerd
achter glas in een donkere spaarzaam verlichte zaal.
De verzameling wordt aangevuld met Perzische
weefsels aangetroffen langs de zijderoute, textiel uit de
Romeins-Byzantijnse en vroeg-Islamitische periode
samen met tal van kleinere
artefacten zoals
Fajoumschilderijen (funeraire maskers), juwelen,
Romeins glas en andere gebruiksvoorwerpen.
Ook de imposante beeldhouwwerken, de wandtapijten
en een stenen sarcofaag uit Syrië met “Renaissanceachtige” motieven trekken de aandacht. Een van de
kleurrijke wandtapijten(1500 jaar oud) stelt een gevecht
voor uit de Trojaanse oorlog. De Amazones en de
Grieken gaan de dronken Trojanen naakt te lijf in een
felle strijd.
Einde van het bezoek.
Een heel bizar kunstwerk van de Spaanse schilder en beeldhouwer Enrique Marty
aan de ingang van het gebouw houden we voort het laatste. Vier menselijke figuren,
onrealistisch popperig; met grote hoofden en kleine lijven staan naast elkaar
opgesteld. Ze kijken indringend voor zich uit. Deze vier gehavende, bebloede
mannetjes in hun pyjamaatjes verbeelden de aftakeling door ziekte van een goede
vriend. De hoofden zijn afgietsels van de man ’s hoofd in diverse fazen van de ziekte.
De hoofden zijn bedekt met zijn echte haren, wat een ietwat lugubere indruk achter
laat. Het is een choquerend en toch aangrijpend geheel.
Verderop staat een werk van de Joodse kunstenaar en voormalige gameprogrammeur Eddo Stern. De “USS dragon” ziet eruit als een soort grote maquette;
het is echter opgevat als een computerspelletje.
In zijn spelletjes en in dit kunstwerk verwerkt hij
een aantal culturele en ideologische details.
Nieuwjaarsdiner in het restaurant van Katoen
Natie
Het bezoek aan Katoen Natie wordt afgesloten
met een nieuwjaarsdiner in het stijlvolle
restaurant dat is ingericht in een typische artnouveau woning uit 1910. In dit historisch
aangenaam interieur hangen schilderijen aan de
muur van onder meer Gustave van de Woestijne,
Jan Toorop, Emile Claus en Edgard Tytgat.
We genieten er van een verfijnd diner en nemen
afscheid na deze meer dan geslaagde uitstap.
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Praktische informatie:
Zowel particulieren als groepen kunnen een bezoek brengen aan HeadquARTers,
doch enkel op afspraak.
Er kan gekozen worden tussen twee rondleidingen:
De kunstcollectie: na afspraak: op weekdagen vanaf 17u30, op zaterdagen tussen
10u en 16u.
De tentoonstelling “3500jaar textielkunst”: na afspraak: op weekdagen tussen 10uen
20u30 en op zaterdagen tussen 10u en 16u.
Individuele bezoekers kunnen de rondleidingen meemaken op afspraak.
INFO: http://www.headquarters-katoennatie.com/nl/home/
E.P.S.

*****
MET KIDS HET KANAAL OVER NAAR COUNTRY 1066
HET KANAAL OVER
Rond 10 u. schepen we in. Het grote
avontuur begint voor onze kleinzoon:
voor het eerst op zo’n groot schip en
dan één van de drukst bevaren zeeën
oversteken.
Tijdens
de
ganse
overtocht worden we bestookt met
vragen:
hoeveel
auto’s
en
vrachtwagens kunnen er zo in de buik
van een schip? Geldt op de zee ook
een voorrang van rechts of heeft het
grootste schip altijd voorrang? Wordt
het schoolkrijt ook gemaakt van de
krijtrotsen van Dover? We zijn rond 10
u. vertrokken en het schip meert
reeds om 10.30 u, hoe kan dat?
COUNTRY 1066
Op slechts een uurtje rijden van Dover vinden we een hele waaier aan activiteiten die
kids kunnen bekoren. Nemen we jullie even mee op sleeptouw naar “Country 1066”.
In 1066 vindt er een grote veldslag plaats tussen het Franse leger o.l.v. Willem II van
Normandië en het leger o.l.v. Koning Harald II. Meestal gekend onder de “Slag bij
Hastings”, gewonnen door Willem II van Normandië maar eigenlijk uitgevochten een
tiental kilometer verder in Battle. Wij zijn niet zo geïnteresseerd in deze oorlogsfeiten,
maar we gaan op zoek naar enkele kindvriendelijke attracties.
Het wordt ons gemakkelijk gemaakt, want op korte afstand van elkaar worden we
geconfronteerd met Junglebook, een boottochtje, een treinrit met een oude
stoomlocomotief, een verzameling pedaalauto’s om u tegen te zeggen, een
kinderzoo met Thomas de trein, een aquarium met nemo’s, …
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OP BEZOEK BIJ RUDYARD KIPLING: DE AUTEUR VAN JUNGLEBOOK
Vol verwachting zoeken we Bateman’s
op: het landgoed uit de 17e eeuw waar
Kipling vanaf 1902 tot 1936 woonde. Bij
onze jeugd vooral bekend door zijn
Junglebook, waarin Mowgli, de beer
Baloe, de slang Ka, de panter Bagheera
en de wolf Akela een hoofdrol spelen.
In het huis wachten vrijwilligers van de
National Trust je op, in de kamers
wijzen ze je op enkele memorabilia die
je ze anders niet zou opmerken. Vooral
de slaapkamer en het bureau tonen de
woonsfeer van begin de twintigste
eeuw. Maar waar we vooral naar uitkijken is de Junglebook room: vroeger een kleine
slaapkamer maar nu vind je er de originele prenten terug van Junglebook, een
schilderij van de slang Ka.
Een vrijwilliger vroeg of we even tijd hadden om naar een kortverhaal te luisteren en
op een gepassioneerde wijze vertelde hij hoe een olifant aan zijn lange slurf kwam –
een kortverhaal van Kipling uit "The Elephant's Child/How the Elephant got his
Trunk" of waarom de olifanten een slurf hebben.
In de landschapstuin rond het landhuis
vind je een vijverpartij en een rozentuin;
deze laatste liet Kipling aanleggen met
het prijzengeld van de Nobelprijs voor
Literatuur die hij in 1907 ontving. De
kids kunnen in de tuin een “Junglebook
Trial” volgen. Half verborgen vind je er
ook een kleine grafsteen met de
inscripties RK. In een garage vind je
Kipling’s Roll Royce uit de jaren 1928.
Achter een wilde tuin staat een
watermolen, op woens- en zaterdag
wordt het koren nog tot meel gemalen.
In Kipling’s tijd diende hij voor opwekking van elektriciteit.
De omgeving, de Dudwell Vallei, is een prachtig wandelgebied.
Bij het onthaal kan je een Nederlandstalig foldertje ophalen en ook een tas met
kinderspelen.
https://www.nationaltrust.org.uk/batemans/
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PER BOOT, TREIN EN TE VOET
Een dagtocht vol variatie. We worden ’s morgens verwacht aan het Bodiam Boating
Station in Newenden. Een hartelijk verwelkoming door gastvrouw Vanessa. Het
jonge
bedrijf
wordt
uitgebouwd
tot
een
gastenverblijf
met
overnachtingsmogelijkheden op een camping, tea & lunchgarden, speeltuin, kajak-,
kano- en roeibotenverhuur, visgelegenheid.
Nabij een middeleeuws bruggetje uit 1706 stappen we in een omgebouwde
reddingsboot van de Navy en varen we 4,5 mijlen op de Rother River. Gastheer Alex
laat graag de kids aan boord even kapitein zijn en de boot besturen.
http://www.bodiamboatingstation.co.uk/
In de verte doemen reeds de torens op
van Bodiam, een waterburcht uit de
XIVe eeuw. Gebouwd door Sir Edward
Dallynrigge, die zijn rijkdom vergaarde
als militair tijdens de Honderdjarige
Oorlog.
Water was er niet alleen uit defensief
oogpunt rond de burcht, maar diende via
enkele vijvers ook als energiebron van
de molen. Het kasteel werd tijdens de
Engelse burgeroorlogen verlaten en
verkommerde. In 1926 kwam het in
handen van de National Trust.
Je betreedt het kasteel via een impressionante poort met valhek, waarschijnlijk het
oudst bestaande in Engeland.
Het bezoek begint met een korte film die de geschiedenis van het kasteel, ook voor
kinderen, heel aanschouwelijk voorstelt.
Daarna is het klimmen geblazen op de spiraalvormige trappen van één van de vier
hoektorens, langs de kantelen lopen, en dwalen door ruimten die eens dienst deden
als ontvangsthall, keuken, kapel…. Een plaats waar kinderen hun verbeelding
kunnen laten werken, en zich een dagje ridder of prinses kunnen wanen.
Ambachtslui bakken nog op een ouderwetse manier brood, de molenaarsvrouw of de
boswachter doen je verbeelding op hol slaan met hun vertellingen.
Elk jaar vindt er in augustus een groot middeleeuws
spektakel plaats, een voorsmaakje hiervan krijgen de
kinderen op de grasvelden rond het kasteel: schieten
met een hand- of een kruisboog, katapultschieten,
enz.
Maar je vindt op het domein verrassend nog een
recente bunker terug, gebouwd in 1940 om een
eventuele invasie van de Duitsers via de Rother Rivier
tegen te houden!
En vooraleer naar het treinstation te trekken, heerlijk picknicken op de “green” rond
het kasteel.
http://www.nationaltrust.org.uk/bodiam-castle/
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Op wandelafstand van het kasteel ligt
het station van Bodiam. Vanaf hier kan
je met een stoomlocomotief en
historische treinstellen van de Kent &
East Sussex Railway een tocht maken
door de vallei van de Rother River.
De hele treinrit (die loopt tot Tenterden)
is 16 km lang, maar wij stappen af in
Northiam.
Nostalgisch worden we als we de geur
en de geluiden horen van de
aankomende
stoomlocomotief.
Instappen en een plaatsje zoeken in
eerste, tweede of derde klas. De kaartjesknipper komt langs en laat de kinderen de
kaartjes ontwaarden.
De Kent & East Sussex Railway werd in 1900 in exploitatie genomen, maar in 1954
werd het passagiersvervoer gestopt en het goederentransport zeven jaar later. Een
groep enthousiaste treinliefhebbers lieten de stoomtrein terug puffen in 1974.
Tal van activiteiten worden georganiseerd om de exploitatie financieel gezond te
houden, zoals de zondagslunches in een “Wealden Pullman” wagon.
http://www.kesr.org.uk/
Vlak bij het treinstation van Northiam
ligt “The Mill Toy & Pedal Car
Museum”. Ondergebracht in een
gerestaureerde meelfabriek vind je er
een
unieke
collectie
van
pedaalvoertuigen. Een groot spandoek
aan de gevel van Guinness World
Record doet je reeds aan iets
verwachten. Een wah-gevoel krijg je al
van bij het binnentreden: meer dan 400
pedaalvoertuigen die replica zijn van
oldtimers, de oudste dateert van 1890.
In het Guinessbook of Records staat
vermeld 400 specimen, maar eigenaar Phil Collins vertrouwde ons toe dat in zijn
atelier nog tientallen voertuigen op herstelling wachten, zodat hij een aanval op zijn
wereldrecord kan counteren.
Daarnaast nog een grote collectie miniatuurauto’s: Dinky, Corgi, Matchbox…. en
nostalgisch speelgoed.
http://www.themilltoymuseum.com
Dan nog een wandeltocht van een halfuurtje tot het Bodiam Boating Station om onze
auto terug te vinden. Het einde van een heel gevarieerde dag.
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DRUSILLAS PARK
De volgende ochtend trekken we naar
Alfriston waar we Drusillas Park
bezoeken: een zoo op kindermaat. Een
zoo met hoofdzakelijk kleine dieren en
animatie
afgestemd
op
kinderen.
Doorheen de zoo loopt één parcours,
zodat verloren lopen bijna uitgesloten is.
Bij de ingang krijgen de kinderen twee
doeboekjes. Een stempelboekje (spotter
book): telkens zij een afgebeeld dier
zien, krijgen ze wat informatie en kunnen
zij dit afstempelen. Een tweede doegids
is de “Zoolympics Challenge”, kids
trachten de records van de dieren te verbeteren, zoals bijvoorbeeld het op één poot
staan van de flamingo’s. Bij de voedermomenten van eekhoorns, pinguïns, otters en
apen wordt nuttige info gegeven. De maki’s (lemurs) laten zich gewillig strelen. Kleine
papagaaitjes komen op je arm zitten waar ze uit een potje honing komen eten.
Kleinzoon heeft voor het eerst op school een spreekbeurtje moeten houden: over de
rode panda’s. Sinds vorig jaar verblijft er een koppel in Drusillas Park en deze
beestjes in het echt bezig zien is toch nog altijd iets anders dan op film.
Op het einde van de zoo-circuit wacht nog een leuke verrassing: een klein
attractiepark opgebouwd rond Thomas: natuurlijk staat een treinrit met Thomas op
het programma.
Het is te vlug middag en Hastings staat nog op ons programma.
http://www.drusillas.co.uk/
BLUE REEF AQUARIUM
Langs de zeepromenade trachten we
onze auto te parkeren en we bezoeken
er drie kindvriendelijke attracties.
In het niet zo grote aquarium en dus
ideaal voor kinderen, wordt zowel een
vispopulatie van de Britse kust als van
tropische zeeën getoond. Spectaculair is
de grote onderwatertunnel waar je een
grote collectie kleurrijke reefvissen,
haaien, … kan gadeslaan.
In Blue Reef Aquarium is er zowat elk
half uur een activiteit voorzien: een
voedermoment van schuttersvissen, een
babbeltje over roggen, inktvissen, enz.
Twee vispopulaties trekken vooral de aandacht van de kinderen: de kleurrijke
Nemo’s, ook clownvis genoemd, die gekend zijn van de Pixarfilm en de in het open
aquarium zwemmende roggen en tarbotten die zich gewillig laten strelen.
http://www.bluereefaquarium.co.uk/hastings/
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SHIPWRECK MUSEUM
Pal naast het aquarium ligt een scheepswrakkenmuseum; je kan er gratis
binnenstappen en je vindt er het verhaal en overblijfselen van de Amsterdam die in
1749 voor de kust van Hastings verging. Het was een schip van de Vereenigde
Oostindische Compagnie die tijdens zijn maidentrip in de buurt van Hastings voor
anker ging wegens een grootschalige gele koorts epidemie aan boord. Ten einde
raad trachtte de kapitein het schip op het strand te zetten. Er ontstond muiterij aan
boord en bemanningslieden verlieten bij lage tij het schip niet zonder een voorraad
zilver mee te nemen. De schip zakte langzaam weg in het zand en kreeg daarbij nog
meermaals het bezoek van schatgravers. Het verhaal inspireerde ook Willy
Vandersteen voor het Suske en Wiske album “Angst op de ‘Amsterdam’”
http://shipwreckmuseum.co.uk/
SMUGGLERS ADVENTURE
Nog meer verhalen van schatgravers en smokkelaars vind je terug in de St
Clemensgrotten. Eertijds in gebruik als hospitaal, vluchtplaats voor luchtaanvallen en
ballroom. Met smokkelaar Hairy Jack loop je door tunnels en grotten en maak je
kennis met niet minder dan 70 figuren uit dat het gore wereldje. Licht- en
klankeffecten verhogen de belevingswaarde. En Engeland zou Engeland niet zijn
mochten er zich geen spookverhalen afspelen in deze omgeving.
http://www.smugglersadventure.co.uk/
Met het bezoek aan deze drie musea is er geen tijd meer over om de badplaats met
zijn houten pier te ontdekken. We vertrekken naar Dover, onderweg is er op de
achterbank niet veel lawaai te horen, onze kleinzoon in slaap gevallen na een
boeiende ontdekkingstocht in “Country 1066”.
Algemene info Country 1066: www.visit1066country.com
Persinfo:

Country 1066: Jane Ellis jmellis@hastings.gov.uk
Drusillas Park: Claire Peters Claire.peters@drusillas.co.uk

D.V.H.

****
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HALLE AAN DE SAALE: HALLELUJAH
Na kennismaking met Magdeburg, de
hoofdstad
van
het
Bundesland
Sachsen-Anhalt in het vorige nummer
van e-Tour-Press-info richten we ons
kompas in deze bijdrage op de
historische stad Halle, die misschien
hier ook weer iets minder bekend is.
Begrijpelijk, want het reizen in de
voormalige
DDR
werd
eerder
ontmoedigd dan aangemoedigd zodat
we nauwelijks bekend zijn met
sommige stadjes en streken in het
oosten van Duitsland. Dit jaar is het alweer 25 jaar geleden dat de Muur in Berlijn viel
en sinds de Wende of de Wiedervereinigung (1990) zijn plaatselijke overheden en
stadsbesturen in de vijf ‘nieuwe’ deelstaten aan een grondige inhaalbeweging
begonnen en veranderen ingedommelde stadjes en vervallen buurten razendsnel
van aanschijn. Dat is ook het geval in Halle, de geboortestad van Georg Friedrich
Händel, dat met een paar prestigieuze musea en een rist interessante
bezienswaardigheden haar ietwat onfrisse imago van grauwe industriestad mooi
opgepoetst heeft.
De stad van de vijf torens
Dat de Hallenser – zo noemen zich de
inwoners van Halle – het er nog altijd
wat moeilijk mee hebben dat ze destijds,
toen Saksen-Anhalt na de Wende een
eigen hoofdstad moest krijgen, het
onderspit
moesten
delven
tegen
Maagdenburg, hebben ze nog altijd niet
goed verteerd. Dat hoor je hier en daar
wel eens vertellen, weliswaar plagerig
bedoeld. Ze hadden nochtans minstens
even goede troeven als hun rivaal: met
ruim 230 000 inwoners is Halle alvast de grootste stad van de deelstaat; ook kan ze
bogen op meer dan 1000 jaar geschiedenis, huisvest ze een prestigieuze universiteit
en beschikt ze over een bouwkundig patrimonium om u of dank u tegen te zeggen.
De vijf torens die het silhouet van de stad bepalen, zijn inmiddels het ‘Wahrzeichen’
of het symbool van de torenstad geworden. Dat zijn respectievelijk de vier torens van
de Marktkirche Unser Lieben Frauen en die van de Rote Turm. In die kerk, ook
Marienkirche genoemd, bewaren ze overigens het dodenmasker van Maarten Luther
en staat het orgel waarop de beroemde zoon van de stad, Georg Friedrich Händel,
zijn eerste orgellessen kreeg. Johann Sebastian Bach wijdde het orgel – een Contius
voor de kenners – in en Friedemann Bach, de oudste zoon, was organist in de kerk.
En ze hebben er een paar bijzonder knappe musea zoals dat van de Prehistorie en
het landelijke Kunstmuseum. Daar rijden we nu in ons busje naartoe terwijl Ute, onze
gids, enthousiast tekst en uitleg geeft bij de bezienswaardigheden onderweg.
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Sightseeing
Terwijl we langs gedeelten van de vroegere stadsomwalling rijden – van de eertijds
40 stadspoorten is alleen nog de Leipziger Turm overgebleven – , springen de
statige en mooi gerenoveerde patriciërshuizen uit de ‘Gründerzeit’, de welvarende tijd
van de industrialisatie in de tweede helft van de 19de eeuw, meteen in het oog. We
passeren het hoofdgebouw van de gerenommeerde Martin-Luther-Universität die met
zowat 20.000 studenten nadrukkelijk in het stadsbeeld aanwezig is. In Burg
Giebichenstein huist ook een bekende kunst-en designhogeschool. Tijdens de rit dist
Ute ook heel wat interessante weetjes op over haar stad. Zo leren we dat het woord
Halle teruggaat op het Keltische ‘hall’ dat ‘plaats waar zout geproduceerd wordt’
betekent – denk ook aan het namen als Hallstatt, Hallein, Reichenhall e.a. – en dat
de stad in de middeleeuwen door de zoutziederijen en de verkoop van het ‘witte
goud’ erg welvarend werd. De gilde van de Halloren of zoutzieders ontstaat en de
bisschoppen van het aartsbisdom Maagdenburg en Mainz regelen het geestelijke
welzijn van de burgers en vooral het eigen comfort.
De naam die hier voortdurend valt is die van ‘Zijne
Doorluchtigheid’
aartsbisschop
Albrecht
von
Brandenburg, die in Halle resideerde. Hij liet onder
meer de kathedraal verbouwen, bouwde zijn eigen
luxueuze residentie en liet de Moritzburg (die door zijn
voorganger Ernst von Sachsen gebouwd werd)
herinrichten en weelderig decoreren. Met het
‘vergaren’ van talrijke kunstwerken verwierf hij zich,
aldus onze gids, wel een bedenkelijke reputatie. Om
zijn ‘hobby’s’ te kunnen financieren zou hij zou nogal
kwistig omgesprongen zijn met het verlenen van
aflaten, een erg gecontesteerde truc van de katholieke
‘foor’ waarbij de zondaar, bij voorkeur een rijkaard,
door betaling van een soort ‘losgeld’ zijn vette
zonde(n) kon delgen. De purperen prelaat kon er in elk
geval zijn katholieke kas een tijdje mee spekken. Daar
had Martin Luther, een zoon van de streek, het niet zo
op begrepen en hij spijkerde in 1517 even verderop in Wittenberg zijn staalharde
stellingen op de poort van zijn kerk. We zijn in de 16de eeuw en de leer van de
sombere en sobere monnik, die ook in Halle een paar donderpreken kwam afsteken,
sloeg in deze godvrezende streken zo sterk aan dat de weledele en almachtige
Albrecht zijn biezen mocht pakken. Hij verkaste naar Mainz maar nam ook zijn vele
kostbare kunstwerken mee.Toch bleef Halle, in tegenstelling tot andere streken waar
de reformatie al snel uitbreiding nam, nog lang katholiek. Een andere prominente
figuur uit de stadsgeschiedenis is een zekere August Hermann Francke. We zien een
enorm gebouw – het langste vakwerkhuis van Duitsland, beweert Ute – dat te maken
heeft met die mijnheer Francke. Hij was een sociaal bewogen man en een streng
hervormd theoloog die einde 17de, begin 18de eeuw met opvoedkundige projecten
startte die gebaseerd waren op de reformatie-ideeën van Luther. Dat deed hij met
heel veel succes, want zijn theorieën vonden ook ingang in missies in de Verenigde
Staten en India bij de zogenaamde piëtisten. In Halle stichtte hij een ware
scholenstad, bekend onder de naam Franckesche Stiftung.
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We naderen nu de rand van de stad en constateren dat er hier en daar toch nogal
wat gebouwen verwaarloosd bij liggen. Dat zijn de laatste relicten uit de DDR-tijd ,
toen Halle en omgeving het centrum was van de erg vervuilende chemische industrie
(das Chemiedreieck) en die, zoals bekend, na de Wende volledig in elkaar stortte.
Voor de toenmalige fabrieksarbeiders werd er even buiten de historische stad Halle
een compleet nieuwe stad uit de grond gestampt, Halle-Neustadt die als
communistische modelstad in het ‘Arbeiterparadies’ moest fungeren. De spotzieke
Hallenaars doopten haar al vlug om tot HaNeu (Hanoi) om. Ondertussen is die HalleNeustadt weer met Halle gefuseerd. De leegstand en verwaarlozing van sommige
panden zou volgens Ute ook wel eens te maken kunnen hebben met de moeilijke en
aanslepende kwestie van eigendomsrechten. Maar al bij al is dat een kleine
dissonant in een overigens heel groene stad die voor bijna twee derde van haar
grondgebied uit parken en wandelwegen bestaat.
De beroemde hemelschijf van Nebra
We
houden
halt
in
het
Landesmuseum für Frühgeschichte
dat een opzienbarende ontdekking
onder zijn vele artefacten telt: de
Himmelscheibe von Nebra. Het
museum van de prehistorie is een
statig, klassiek gebouw met een
knap gedesignd interieur. Al vlug val
je van de ene verwondering in de
andere, vooral ook door de
pedagogisch
doordachte
en
geraffineerd
opbouw
van
de
tentoonstellingsobjecten
en
installaties. Niet minder dan 15 miljoen artefacten hebben we in ons bezit, stipt de
conservator aan, maar daarvan vind je er hier maar een 3 700-tal originele terug. We
lopen door de verschillende zalen waarin telkens via knap gemonteerde scènes onze
verre voorvaderen tot leven komen.
In de eerste zaal zet een diep nadenkende neanderthaler, een ruige maxiversie van
Le Penseur van Auguste Rodin, onder een skelet van een mammoet meteen de
toon. Elke volgende zaal begint met een sterk beeld dat tot reflectie aanzet. We
komen te weten hoe onze voorouders 450 000 jaar geleden leefden, op jacht gingen,
begraven werden, met elkaar omgingen en de kosmos en hun bestaan probeerden
te duiden. Vaak is het echt lekker spannend en krijgt een en ander ‘krimi’-allures,
vooral als een onderzoek op basis van pijlpunten leidt naar de aard van een misdaad
uit de oertijd en naar mogelijke motieven. Een fraai staaltje van forensische
archeologie.
Maar het neusje van de zalm, highlight bij uitstek van het museum, is de beroemde
Himmelscheibe von Nebra uit 1600 vóór Christus die op de Mittelberg bij Nebra, een
dorp in de buurt, gevonden werd. Het is een bronzen schijf met in goud ingelegde
afbeeldingen van de zon, de maansikkel en de sterrenhoop van de Plejaden
(Zevengesternte). Die schijf is zowat de oudste concrete voorstelling van hoe onze
voorouders de kosmos zagen en de bewegingen van de planeten waarnamen. Aan
de hand van deze schijf met een diameter van 30 cm berekenden ze zaai-en
oogsttijden, stelden ze kalenders (met schrikkeljaren!) op en zochten ze wellicht naar
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astronomische en kosmische wetten die als leidraden fungeerden voor het dagelijkse
leven. Alleen al bij het aanschouwen van dit magische schijfje dat opglanst in de
donkere ruimte word je wel even van je sokken geblazen.
In het planetarium van het gloednieuwe bezoekerscentrum Arche Nebra in Langen
vlak bij de plek waar een stel malafide typen de schijf in 1999 met hun
metaaldetectoren gevonden hebben, kun een replica van de schijf bewonderen en
kijken naar een een knappe film die de vele mysterieuze dingen uit het heelal
probeert te verklaren. Best spannend en ook van de futuristische architectuur van het
knalgele gebouw gaat een zekere magie uit.
www.himmelsscheibe.de , www.Ida-Isa.de
www.himmelsscheibe-erleben.de
Knappe kunst in de Moritzburcht
Bijzonder interessant is ook het
bezoek aan het Kunstmuseum in de
middeleeuwse Moritzburg waar het
Spaanse architectenduo Sobejano
en
Nieto
een
hypermodern
architectuurconcept
harmonisch
wisten te incorporeren in het
eeuwenoude bouwgoed van de
imposante
burcht.
Moderne
klassieke kunst met werk van
schilders als Gustav Klimt, Emil
Nolde, Franz Marc of Max Beckmann
krijgen de volle aandacht in historische zalen met wanden van middeleeuws
metselwerk onder een dakconstructie van aluminium en veel glas waardoor het
buitenlicht overvloedig naar binnen stroomt. Fraai zijn ook de middeleeuwse houten
sculpturen die in de prachtig gerestaureerde gotische gewelvenzalen tot uiting
komen.
Ook van de Vlaming Richard Minne zijn er een paar knappe beeldjes te bewonderen
en eveneens van Lyonel Feininger die in de toren van de burcht elf stadsgezichten
van Halle schilderde in expressionistische stijl. De nazi’s brandmerkten ze als
‘entartete Kunst’ en namen ze in beslag. De stad kon er gelukkig drie van
recupereren, de rest is spoorloos. Zowel omwille van de uitgebreide collectie en de
eigenzinnige opstelling van de kunstwerken als door het spanningsveld dat
gecreëerd wordt tussen oude en nieuwe architectuur is het Kunstmuseum beslist een
bezoekje waard. Jammer genoeg blijft er na dit culturele bombardement geen tijd
meer over voor een goed glas wijn uit de wijngaarden van de Unstrut en de Saale,
het meest noordelijk gelegen wijnbouwgebied van Duitsland.
Halle aan de Saale: Hallelujah
www.kunstmuseum-moritzburg.de
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Overnachting:
Maritimhotel Halle aan de Saale: Dit voormalige Interhotel dat in 1966 gebouwd
werd, ontving hoofdzakelijk gasten die tijdens de Leipziger Messe in Leipzig moeilijk
onderdak vonden vanwege te beperkte logiescapaciteit. Maritim kocht het in 1992 en
verbouwde het grondig tot een modern business-en conferentiehotel. Opvallend is
dat het hotel veel single rooms telt waar ze geen toeslag voor vragen, interessant om
te weten voor groepen die Halle aandoen. Het diner in Restaurant Le Petit was
piekfijn verzorgd. www.maritim.com
Reisorganisatie: B-Tours,. www.btours.be
INFO: www.sachsen-anhalt-tourismus.de en www.halle.de

G.M.
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Hoewel de hopteelt in België drastisch is verminderd,
neemt de culinaire belangstelling voor de hopscheuten
toe. In België zijn er nog een drietal regio’s waar hop
geteeld wordt, op eerder kleine schaal rond Aalst-Asse en
Waasten en op grotere schaal rond Poperinge.
Teelt van hop en hopscheuten
Hop is een doorlevende plant die tot 25 jaar oud kan
worden. Op de wortelstok groeien iedere lente nieuwe
scheuten; per wortelstok mogen maar 3 scheuten tot
ranken uitgroeien, de rest wordt verwijderd.
Rond Poperinge wordt de teelt geforceerd in verwarmde
serres; zo worden al in december de eerste hopscheuten
te koop aangeboden op de veiling van Roeselare. De
eerste hopscheuten van het seizoen 13-14 werden op 18 december geveild, er werd
een recordprijs genoteerd van € 127,5 voor een potje van 100 gr.
Poperinge heeft reeds zijn sporen verdiend op gastronomisch vlak: zo werd ze in
september 2010 verkozen tot West-Vlaams Ambassadeur van Vlaanderen Lekker
Land en de stad werd eveneens door de VLAM bekroond met de Vlaamse
Streekvork voor zijn inspanningen om streekproducten te promoten. Nieuw dit jaar is
de erkenning door Europa van de Poperingse hopscheuten als erkend streekproduct.
Hopscheutenhappening
De Hopscheutenhappening van vzw Keurbroederschap De Witte Ranke is al aan zijn
zestiende editie toe. Het zijn dagarrangementen per bus voor individuelen met een
geleid bezoek aan een hopbedrijf, een tocht langs de schreve, een degustatiemenu
met uiteraard hopscheuten, een korte stadswandeling, een bezoek aan het
hopmuseum en als afsluiter een afscheidsdrink tijdens een streekproductenmarktje.
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Voor groepen is er ook een namiddag/avondarrangement, met bezoek aan een
hopbedrijf en een degustatiemenu.
Deze arrangementen kan je boeken van 15 maart tot en met 23 maart 2014.
www.toerismepoperinge.be
Nieuw dit jaar is het culinair atelier. Op de boerderij ’t Hoppecruyt in Proven ga je in
de serre of op het veld hopscheuten oogsten en daarna trek je naar Manoir Ogygia
waar chef Kris je inwijdt in verschillende bereidingen van hopscheuten en uiteraard
krijg je daarna een fijnproeversmenu voorgeschoteld. Het atelier vindt plaats op
zaterdagen 29 maart en 5 april.
Naast deze organisaties kan je individueel diverse hopscheutenmenu’s degusteren
van 1 maart tot 15 april in vijf deelnemende restaurants. De menusuggesties kan
men terugvinden op www.hopscheuten.be . Op dezelfde website kan je terecht voor
een hopscheutenarrangement van lokale hotels en gastenkamers en je vindt er een
lijst van bedrijven waar je hopscheuten kan kopen.
Hopmuseum
Wil je meer te weten komen van de hopteelt dan kan je in het Hopmuseum van
Poperinge terecht. Het museum is gevestigd in “De Stadsschaal”, een prachtig
staaltje van ons industrieel erfgoed waar hop werd gewogen, gekeurd en gestapeld.
Een halve eeuw geleden streken elk najaar zowat 8000 plukkers in de regio neer.
Hun verhalen en de wetenswaardigheden over hopteelt en –verwerking beleef je er
met nieuwe technologische snufjes. Op het einde van je bezoek kan je er een heerlijk
hopbiertje degusteren. Als centrum van de hopteelt telt Poperinge uiteraard ook een
viertal brouwerijen waar je terecht kan voor een bezoek met proeverij.
http://www.hopmuseum.be/
Persinfo: Eva Bouve Eva.Bouve@poperinge.be

D.V.H.
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OP DE BOEKENPLANK
GIDS VOOR DE SLAGVELDEN 1914-1918
Lannoo bracht de Nederlandstalige versie uit van de Michelingids:
“Les Champs de bataille: Flandre – Artois”. André Michelin
besliste reeds in 1917 tot publicatie van « Les Guides illustrés des
Champs de Bataille ». Deze gids behandelt enerzijds de
historische feiten, geïllustreerd met oud fotomateriaal en
anderzijds de huidige oorlogsmonumenten zoals begraafplaatsen,
musea.
Aan de hand van een kaartmateriaal en tekst kan je wandelen
door Ieper, Lille, Arras, … of rondritten maken door Les Monts de
Flandre, de Opaalkust, …
In de gids vind je tal van getuigenissen, legendes,
wetenswaardigheden. Niet alleen het herdenkingstoerisme komt
aan bod, maar in tegenstelling tot de andere gidsen over ’14-18,
krijgen de andere toeristische troeven in de regio een vermelding, evenals praktische
info m.b.t. uit eten en overnachten
De gids, geschreven door Franse auteurs, is niet wars van enig chauvinisme. Men
kent drie sterren toe aan Lille en omgeving, twee aan Boulogne-sur-Mer en slechts
één aan Ieper, waarschijnlijk is dit gebaseerd op het globale toeristische aanbod en
niet op dit van het oorlogsherdenkingstoerisme.
Een uitgave van Lannoo, 2013, 360 p., € 22,50
MACEDONIE
Nog een onbekende reisbestemming voor de massatoerist in het
zuidoostelijk gedeelte van Europa. Sinds 1830 werd het land
opgeëist door Joegoslavië, Griekenland en Bulgarije. Na WO II
deel van Joegoslavië en na het uiteenvallen van Joegoslavië
scheidde het land zich af van Servië en werd zodoende gespaard
van het oorlogsgeweld in de Balkan.
Het land heeft geen kust, maar dit wordt gecompenseerd door het
Meer van Ohrid. Het heeft een bergachtig landschap. In de drie
nationale parken kan je nog geconfronteerd woorden met beren,
jakhalzen, wolven, …Minder bekend is dat men er ook lekkere
wijntjes produceert.
De meeste hotels bevinden zich rond het meer van Ohrid
(werelderfgoed), van sommige kan je nog duidelijk de bouwtrant
herkennen van het socialistisch bewind, maar binnenin zijn de hotels gerenoveerd.
De gids bevat verschillende meerdaagse autotochten en uitgestippelde wandelingen
in Ohrid en de hoofdstad Skopje. Praktische info over overnachtingsmogelijkheden,
eten & drinken, winkelen e.d. ontbreken niet
Macedonië – Wat & Hoe Onderweg is uit een uitgave van Kosmos, 2013, 170 p.
€ 16,95
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MIJN FRANSE KEUKEN
Rachel Koo gaat op culinaire ontdekkingstocht langs Franse
marktpleinen en deze invalshoek kan nuttig zijn voor de
toerist die interesse heeft voor het koken en proeven van
streekproducten,
Het boek behandelt niet geheel Frankrijk; ze onderscheidt zes
grote culinair belangrijke regio’s: Bretagne, Bordeaux,
Baskenland, de Provence, Lyon en de Elzas. Ze toont daarbij
niet alleen belangstelling voor grootmoeders keuken maar
ook voor hedendaagse concepten. Per regio geeft ze een
overzicht wat je zoal op de markt kan vinden aan
streekproducten en dit verwerkt ze dan telkens in een
vijftiental recepten.
Een uitgave van Kosmos, 2013, 292 p., € 19,19

D.V.H.
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Te lezen op: http://www.bftp.be/nl-be/perscommuniques/persall-29.aspx
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Te lezen op: http://www.bftp.be/nl-be/persnieuwsbrieven/nieuwsall-30.aspx
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Te lezen op: http://www.bftp.be/nl-be/verslagen/verslagensecure-27.aspx
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