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In deze tweede nieuwsbrief van 2014 lees je een verslag van Robert Declerck over
het studiebezoek van BFTP aan Ronse en Oudenaarde. Verder vind je een verslag
van de persreis georganiseerd door Wallonië-Brussel Toerisme over
herinneringstoerisme rond Wereldoorlog 1 en 2. In de reeks artikels over de
deelstaten Sachsen en Sachsen-Anhalt ontdekt Guy Meus een liturgische
schatkamer in Halberstadt. En je komt ook te weten wat de nieuwe
marketingcampagne van Toerisme Limburg inhoudt.
*****

RONSE & OUDENAARDE: EEN TWEELING IN DE VLAAMSE
ARDENNEN
Weinig buursteden zijn toeristisch zo complementair als deze twee in de Vlaamse
Ardennen. In Ronse ligt de natuur binnen handbereik terwijl Oudenaarde kan
pronken als kunststad. De ene stad schuilt in een natuurlijke kom, terwijl de andere
gestreeld wordt door de Schelde. Hermes verbergt zich ondanks zijn vele weldaden
bescheiden in een crypte, terwijl Hanske de Krijger schaamteloos de bezoeker in de
ogen kijkt spijts zijn historische misstap. Textiel zorgde voor werk en welvaart in de
stad aan de Taalgrens, terwijl enkele kilometer noordelijker de Vlaamse tapijtkunst
ooit hoogdagen beleefde.
ART DECO, HUISELIJKE ZORGEN EN TEXTIEL
Zou de heilige Hermes, die vanuit zijn
crypte de evenementenkalender van
Ronse bepaalt, ooit zo’n mooi uitzicht
gehad hebben over “urbi et orbi” (de stad
en de wereld) als wij van op de bovenste
verdieping van het TIO3? Het Muziekbos,
het
Kluisbos,
Hotond
en
ander
landschappelijk moois laten zich met
graagte ontdekken. Technisch gezien was
“ten hemel stijgen” de enige mogelijkheid
waarover Hermes beschikte om onze
hoogte te bereiken en van datzelfde uitzicht te genieten. Dergelijke krachttoer was
voordien slechts éénmaal vertoond, namelijk door Hermes’ grote voorganger. Laten
we er dus maar vanuit gaan dat de bezoeker uit de 21ste eeuw op vlak van uitzicht en
landschapsgenot een flinke hoogte voorsprong heeft op de brave, technologisch
gehandicapte Hermes.
TIO3
Neen, TIO3 is niet de chemische formule van een nog niet ontdekt Titaanoxide, maar
wel de nieuwe naam voor het voormalige hospitaal, dat nu een totaal andere functie
heeft. Textiel en Innovatie zijn de twee eerste kernbegrippen uit de naam. Innovatie

is hoogst belangrijk om de textielsector en bijhorende toe te laten hun positie te
behouden en te verstevigen. De “O” in de naam dekt meerdere ladingen:
Ondernemerschap, Opleiding en Ontmoeting. Dit laatste begrip is geen onverwachte
eend in de bijt: in TIO3 kunnen alle bij textiel betrokken actoren elkaar ontmoeten:
zowel de werkzoekende, de geïnteresseerde Ronsenaar als de ondernemer en de
organisaties die een band hebben met “textiel”. Als om haar functies en
mogelijkheden te onderstrepen is het gebouw aan de buitenzijde bekleed met
hoogwaardig absorberend textiel dat zowel winter als zomer een rol vervult.

Zelfs terug op de begane grond vertoont het landschap nog minieme rondingen
wanneer we via De Vrijheid richting stadscentrum trekken. Nu is deze “tuin van
Ronse” nog fris en open; hopelijk bewaart de ruimte haar karakter wanneer er weldra
huizen gebouwd worden.
Over huizen en gebouwen gesproken: het bescheiden Ronse pakt naar mijn smaak
te weinig uit met haar “art déco” pracht. Tussen de beide wereldoorlogen
weerspiegelde de bloei van de lokale textielindustrie zich onder meer in de bouw
van een fraaie, eigentijdse woningen in de art déco stijl, die toen trendy was. In de
twintiger jaren kwamen er een resem huizen in deze stijl in de nabijheid van het
station. In het volgende decennium werd er gebouwd in de stijl geïnspireerd door
Henry Van de Velde op het Baptiste Mouriotplein (vlak bij de Grote Markt).
In het parkje voor die laatste huizen
ontdekt je het beeld “Huiselijke zorgen”
van Rik Wouters. Van dit beeld van Nel,
Rik Wouters’ echtgenote, werden 12
bronzen exemplaren gegoten. Behalve
in Ronse ontmoet je dit allerlaatste
monumentale beeldhouwwerk van zijn
hand onder meer ook in Antwerpen,
Mechelen en Keulen.

In de fraaie gebouwen van de Hoge
Mote, de oudste gebouwencomplex van
de stad, huist de Dienst Toerisme en
kan je het MUST (Museum voor Textiel)
betreden. Deze mote maakt deel uit van
een krans van moten, gelegen aan
beken, die eertijds de niet ommuurde
stad omgaven.
Alle machines, vooral weefgetouwen, in
het MUST werken ook vandaag nog en
zorgen voor een stevig niveau aan decibels. Dat geeft meteen al een eerste indruk
van de arbeidsomstandigheden die indertijd in de textielfabriek heersten. Uitstekende
gidsen, goed op de hoogte van de werking van weefgetouwen, leggen letterlijk van
“naaldje tot draadje” uit hoe zo’n machine functioneert. Noch de gidsen noch de
machines laten een steek vallen.
WAAROM DE RONSENAARS DE FIERTELOMMEGANG STAPPEN
Let bij het verlaten van het MUST op de grote rode beuk voor je, een beschermd
exemplaar van maar liefst tweehonderd jaar oud. De locatie van deze kranige knaap,
op de rand van De Vrijheid, is niet lukraak gekozen: hier stond vroeger de galg. De
Vrijheid, nu de naam van een stadsvernieuwingsproject, was ooit een aparte feodale
heerlijkheid binnen de stad, met een oppervlakte van ongeveer vijf hectare. Binnen
deze stad in de stad gold alleen het gezag van de clerus.
Een van de grote helden van die clerus en later ook van veel Ronsenaars is de
heilige Hermes. De goede man, een vroegchristelijke Romeinse martelaar, die stierf
rond het jaar 120, was nooit in levenden lijve in Ronse of elders in onze contreien.
Zijn relieken, die rusten in de vernieuwde crypte onder de Sint-Hermeskerk,
arriveerden hier rond het jaar 860. Geleidelijk trok zijn aanwezigheid meer
bedevaarders. Het zou best kunnen dat dit vroege “bedevaarttoerisme” aan de basis
ligt van de economische ontwikkeling van De Vrijheid.

In vroeger tijden waren er overal
kerken die over heiligenrelieken
beschikten en zich ontwikkelden tot
bedevaartsoorden.
Die
heiligen
hadden
meestal
een
eigen
“specialisatie”. Bij de H. Hermes
waren dat geestesziekten, omdat hij
erin geslaagd was de duivel te
overwinnen. Vandaar ook dat hij
soms afgebeeld wordt met een
duiveltje aan zijn voeten. Uit de
Hermesverering
ontstond
de
Fiertelommegang,
waarbij
het
reliekschrijn van de heilige man op de zondag na Pinksteren langs de grenzen van
de stad gedragen wordt, over een afstand van 33 km.
Die afstand is niet lukraak gekozen. Indertijd waren er een paar zware voorwaarden
om een bedevaart naar de heilige Hermes te mogen maken. De tweede bestond erin
dat je moest betalen met je eigen gewicht aan goederen, wat betekende dat je al
over een stevige rekening moest beschikken. De eerste voorwaarden hield eigenlijk
in dat de Ronsenaars zelf niet konden genieten van de genezende krachten van hun
heiligen: je moest daarvoor te voet naar de stad komen, over een afstand van
minstens 30 km, een dagtocht eigenlijk. Vandaar de opkomst van de
Fiertelommegang: nu konden ook de inwoners voldoen aan de voorwaarde van de
afstand.
MONUMENTEN GROOT EN KLEIN
Uit het monumentenaanbod van dit aangename stadje, dat een beetje weggemoffeld
ligt in het golvende landschap van de Vlaamse Ardennen, pikken we nog enkele
bijzondere exemplaren. Geen haar op een bezoekershoofd dat vermoedt dat “den
bluuten pompier” een herdenkingsmonument is ter nagedachtenis van de lokale
slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Je ontmoet deze gespierde macho in het
Albertpark, een kleine groene zone tussen de Sint-Hermeskerk en “een” SintMartinuskerk.
Dit is de Oude Sint-Martinuskerk, want er is ook nog een Nieuwe, op het Kerkplein,
ongeveer zeshonderd meter van hier. Van de allereerste “oude” Sint-Martinuskerk
bemerk je niets meer. De indrukwekkende, bonkige toren dateert uit de 15de eeuw.
Het aangebouwde kerkschip is van recentere datum: uit 1829. Geweldig veel
lofzangen rezen er niet hemelwaarts want nog voor de eerstvolgende eeuwwisseling
bereikt was blies de koster er voor het laatst de kaarsen uit. In de loop der volgende
jaren werden hier andere diensten opgevoerd. Het kerkschip deed onder meer dienst
als filmzaal, zagerij en garage, maar waren er ook periodes van leegstand en verval.
Recent werd het heilige vuur van de commercie flink opgepookt in deze bijzondere
ruimte. Verloopt alles volgens plan, dan kun je hier tegen einde 2014 terecht op een
markt voor voedingswaren, een brasserie en een restaurant.

Dat ook de horeca monumenten
van diverse aard kan bieden
wordt wel eens over het hoofd
gezien. Een goed excuus om in
Ronse cafés binnen te stappen is
hun beschermde karakter. Maar
liefst
3
drankgelegenheden
genieten bescherming omwille
van hun bijzondere tegeltableaus:
Brasserie
Harmonie
(Grote
Markt), Café Local Unique (Grote
Markt) en Café The Tower (Kleine
Markt). Ronse heeft ook een
gastronomisch “monument” in huis: varkenswangetjes gestoofd in een biertje naar
Ronsisch recept. In De Acte, een klassenzaak op de Grote Markt) kun je dit gerecht
degusteren. Kijk niet verbaasd op wanneer de ober het heeft over “kinnebakken”,
want dat is de dialectterm voor dit vlees.
HANSJE EN KAREL IN OUDENAARDE
Hansje de Krijger, wellicht de
meest bekende inwoner van
Oudenaarde, is in vergelijking met
de vrome, genezende Hermes van
Ronse, eerder een antiheld. De
legende verhaalt dat de brave
soldaat van wacht was op de dag
dat keizer Karel op bezoek kwam.
Verzengend heet was het daar
boven op de stadstoren en geen
vlekje schaduw natuurlijk. Echt
dorstig weer dus. Hoe mooi het
landschap van de omringende Vlaamse Ardennen ook is, van uren turen onder een
gloeiende zon wordt je moe, zo moe. Bovendien eisten de kruiken dorstlessende
Oudenaardse Bruine, die Hanske door zijn keelgat goot, ook hun tol. Eerst
knikkebolde hij, maar geleidelijk nam Morpheus bezit van zijn ganse lichaam.
Toen de keizer met zijn gevolg voor de stadspoort verscheen was er geen hond die
hem binnenliet, laat staan een wachter. Net als Hanske lagen de overige inwoners te
soezen in de middagzon. Karel V ontstak in een Spaanse colère, maar het
toegesnelde stadsbestuur slaagde erin die te blussen met de nodige kruiken
Oudenaardse Bruine. De inmiddels vrolijk geworden keizer sprak een wijze maar
milde straf uit over de stad: voortaan zou er een bril op het wapenschild van de stad
staan, om wachters en inwoners aan te manen beter hun ogen open te houden. De
aandachtige bezoeker uit de 21ste eeuw heeft evenwel snel door dat er geen bril in
het wapenschild staat, maar een gotische letter “A” (van Audenaerde).
Net als de keizer indertijd bezoeken we het stadhuis. Ons wacht daar eveneens
Oudenaardse Bruine, maar om die te “verdienen” laten we ons eerst met plezier

rondleiden doorheen het hier gehuisveste MOU (Museum van Oudenaarde en de
Vlaamse Ardennen).
TAPIJTWEVERIJ BEZORGDE OUDENAARDE INTERNATIONALE UITSTRALING
De
indrukwekkende
tapijtencollectie vormt een
eerste hoogtepunt bij het
bezoek
aan
het
MOU,
ondergebracht in een van de
allermooiste
stadhuizen
(annex
Lakenhalle)
van
Vlaanderen. Gedreven gidsen
vertellen hoe Oudenaarde
tijdens de crisis in de
lakenindustrie
snel
omschakelde
naar
de
productie van tapijten en zo een belangrijke economische activiteit behouden.
Indertijd bezorgde de tapijtweverij de stad internationale uitstraling. Oudenaarde was
een van de toonaangevende Vlaamse steden in dit vakgebied: zowel technisch als
artistiek waren de tapijten van topniveau. Op de toenmalige versie van Batibouw
werden wandtapijten geroemd om hun vele kwaliteiten en mogelijkheden. In de kille
stenen huizen die toen opgang maakten bij de hoogste inkomens zorgden tapijten
voor een isolerend effect. Bovendien waren ze erg decoratief en gegeerd als
pronkstuk. Bijkomend was er nog het educatieve aspect van de tapijten. Aan de hand
van de afbeeldingen kon de ongeletterde massa een en ander diets gemaakt worden
over stichtende en minder stichtende geschiedenissen en verhalen.
Karel V was alleszins geïnformeerd over de gang van zaken in de tapijtwereld.
Vandaar dat hij in 1545 in de Generale Ordonnantie liet opnemen dat tapijten
voortaan een stads- en een weversmerk moeten dragen. In het Oudenaardse
stadsmerk herken je het stedelijke wapenschild met daarin de “bril” die op keizerlijk
bevel ingevoerd werd na het wedervaren met Hanske de Krijger.
NOG VEEL MEER IN OUDENAARDE
Een bezoek aan het prachtige stadhuis
vormt slechts een inleiding tot een
nadere kennismaking met Oudenaarde.
Enkele uren volstaan dan ook niet om de
stad te ontdekken. Best nog eens
terugkeren! In eerste instantie naar het
stadhuis waar sinds einde april
“Oudenaarde, stad onder vuur” loopt,
over de gebeurtenissen tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Een bezoek aan een van
de vier brouwerijen op het grondgebied van de stad kan natuurlijk ook. Maar er is
zoveel meer: de Sint-Walburgakerk, het Begijnhof, de abdij van Maagdendaele, de
Boudewijntoren, een herdenkingszuil voor de Amerikanen gesneuveld in WO I, het

Centrum Ronde van Vlaanderen, het
voormalige Refugiehuis van de abdij
van Ename, de zilvercollectie De
Boever-Alligoridès, het Liedtspark en
–kasteel, de oudste “fabriekshuizen”
van Vlaanderen, het klooster van
Karmel, het Bisschopskwartier, het
Huis de Lalaing, het Onze-LieveVrouwhospitaal, de kerk van Pamele,
een monument voor de in Mexico
gesneuvelde
manschappen
die
dachten de dochter van Leopold I
aan een keizerskroon te kunnen helpen, … En dan hebben we het nog iets gehad
over de aangename dorpjes die als een krans in het natuurschoon om de stad
liggen.
Samengevat: teveel om op te sommen, meer dan voldoende om nog eens terug te
keren naar deze parel van de Vlaamse Ardennen.
Met dank aan: Jempi Welkenhuyzen (organisatie), Christophe Van Duyne en
Thomas Deriemaeker (gidsen) en de burgemeesters, de gemeentebesturen en de
toeristische diensten van Ronse en Oudenaarde.
R.D.

*****
HERINNERINGSTOERISME BRUSSEL – WALLONIE
Tijdens een internationale persreis, georganiseerd door “Wallonië- Brussel Toerisme”
werden in het kader van herinneringstoerisme een aantal locaties bezocht waar
belangrijke gebeurtenissen uit WO1 en WO2 zich afspeelden. Een driedaagse tocht
langs musea en tentoonstellingen in Brussel en de vier Waalse provincies,
EXPO 14 – 18 DIT IS ONZE GESCHIEDENIS
In het oubollige Legermuseum werden we verrast door
een eigentijdse museale opstelling van de expo 14-18.
Met projectie op grote schermen, opmerkelijke objecten,
interactiviteit worden vijf thema’s behandeld:
• Europa aan de vooravond van de oorlog
• België tijdens WO1
• Het dagelijks leven aan de IJzer
• De gevolgen van de bezetting
• Na de oorlog
Uniek in deze tentoonstelling, ten aanzien van de
andere tentoonstellingen rond dit thema, is het schetsen
van de verhouding van de twee protagonisten: Albert 1

en Wilhelm II, verbonden door een familieband. Ruime aandacht aan de
vestimentaire collecties van Wilhelm II (nochtans gehandicapt door zijn ongelijke
armlengte). Ook de “Putsch van Loppem” wordt vernoemd, waarbij Albert 1 aan de
nieuwe regering, voor het eerst gevormd door socialisten, liberalen en katholieken
samen verregaande toegevingen moest doen i.v.m. algemeen enkelvoudig stemrecht
voor mannen vanaf 21 jaar, het toelaten van vakbonden en stakingen, ….
Voor de kinderen werd een parcours uitgestippeld dat het oorlogsconflict benadert
via de rol van dieren aan het front (duiven, paarden, honden,…)
(www.expo14-18.be)
PLUGSTREET 14-18 EXPERIENCE
In dit nieuwe museum wordt aandacht geschonken aan
de positieoorlog tussen Britten en Duitsers rond
Ploegsteertbos. In een moderne half ondergrondse
structuur krijgt men in een grote scenografische ruimte
met interactieve mogelijkheden een overzichtsbeeld van
de posities van de onderscheiden legers.
Je kan er enkele van de karikaturen van de Britse
soldaat Bruce Bairnsfather zien die hij creëerde van Old
Bill.
Het museum ligt naast het “Memorial of the Missing”,
waar men de namen terugvindt van 11.447
Commonwealth soldaten, gesneuveld bij verschillende
veldslagen in de regio en die geen graf hebben
gekregen. Op het nabijgelegen Hyde Park Corner
Cemetery vind je naast enkele Duitse graven ook dit van een 16 jarige Brit. Iedere
eerste vrijdag van de maand en ook op 11 november wordt om 19 u. de Last Post
geblazen. Een wandeling vanaf het memorial toont in negentien panelen het leven
tijdens de oorlogsjaren.
In de omgeving vind je nog herinneringen aan WO1: Hill 63, het kruis van SaintYvon, de plaats van verbroedering met Kerst 1914, (waar je een voetbal kan
handtekenen die refereert naar een voetbalmatch tussen de vijandige legers tijdens
het Kerstbestand ), … (www.plugstreet1418.com)
HET MILITAIRE KERKHOF VAN SAINT-SYMPHORIEN
Op enkele kilometers van Mons vind je één
van mooiste landschappelijke militaire
kerkhoven waar 500 Britten en Duitsers
begraven liggen, de meesten gesneuveld
tijdens de “Bataille de Mons” op 23 en 24
augustus 1914. Bijzonder zijn twee graven:
deze van de eerste en laatste gesneuvelde
Britse soldaten tijdens WO1: John Parr, 16
jaar en gesneuveld in augustus ’14 en
George Edwin Ellison gesneuveld één uur
voor de Wapenstilstand. Het kleine kerkhof

ligt op een beboste heuvel midden de velden.
De legende van “Les Anges de Mons”.
De Britse troepen waren door de Duitse troepen in de beurt van Mons op een heuvel
omsingeld en konden bij nacht met behulp van engelen, uitgerust met boog en pijl,
vluchten. Een staaltje van oorlogspropaganda gepubliceerd in “Evening News” van
29 september 1914: hogere machten stonden aan onze zijde. Een schilderij van
Marcel Gillis rond dit thema kan je zien in het “Museum voor Militaire Geschiedenis”
in Mons.
(http://www.mons.be/decouvrir/histoire/1914-1918/cimetiere-de-saint-symphorien)

DINANT: MARTELAARSSTAD
Tijdens de belegering van Dinant door de
Duitsers werden in augustus 674 burgers
geëxecuteerd en werd bijna de ganse
stad verwoest. Vanop de citadel van
Dinant, die geen enkele militaire waarde
had tijdens de oorlog, krijg je een beeld
hoe de Duitsers de Maas overstaken.
Dinant herdenkt deze oorlog met een
tentoonstelling “Er was eens…Dinant in
1914” en met grote educatieve panelen in
de stad: “23 août Dinant en ruïnes”. Ook
Charles de Gaulle krijgt een prominente
plaats in de stad: hij was luitenant van het
Franse leger bij de verdediging van Dinant en werd aan het been gekwetst. Hij krijgt
op 15 augustus een standbeeld op de brug van Dinant en er wordt een
tentoonstelling aan hem gewijd.
Van 18 tot 24 augustus wordt de verovering van de stad door de Duitsers als
massaspektakel vertoont. (http://www.dinant.be/patrimoine/2014)

HISTORIAL VAN HET FORT VAN LONCIN
Het Fort van Loncin werd gebouwd door
Brialmont in1888. Het heeft de vorm van
een gelijkbenige driehoek omgeven door
droge grachten van 10 m diep en 15 m
breed. Het werd oorspronkelijk gebouwd
voor de verdediging van de baan en
spoorlijn Luik – Brussel.
In 1914 verdedigden 500 artilleristen en
50 infanteristen het fort tijdens de “Slag
om Luik”. Acht dagen lang hield het fort
stand tot op 15 augustus een “dikke
Bertha” het kruitmagazijn liet ontploffen.

350 soldaten kwamen hierbij om.
Wat het bezoek interessant maakt, is dat het fort niet gerestaureerd werd en men de
vernielingen door inslagen van granaten nog kan zien. Je merkt de zwakte van het
fort: het was opgetrokken uit ongewapend beton in lagen werd gegoten. Doordat er
nog munitie en gesneuvelden onder het puin liggen heeft men besloten het fort te
laten zoals het is, het als een begraafplaats aan te leggen, vandaar dat het slechts in
beperkte mate toegankelijk is. In een hoek van het fort heeft men een crypte
ingericht. Het fort en het bezoekerscentrum worden door vrijwilligers bemand.
(www.fortdeloncin.be).

MUSEE DU FORT DE BONCELLES
Bij het fort van Boncelles kwam is op privé-initiatief van Sergei Alexandroff een
museum en interpretatiecentrum tot stand gewijd aan de militaire geschiedenis van
België vanaf 1830 tot op heden. Uitgebreide aandacht wordt geschonken aan zowel
WO1 als WO2, maar vooral opgebouwd rond voorwerpen zoals vlaggen, uniformen,
munitie, militaire documenten en foto’s. Buiten staat een collectie pantservoertuigen
Het meubilair van het cafetaria komt uit diverse officiersmesses en zetels van
pantservoertuigen. De stichter van het museum wil ook het nabijgelegen fort
openstellen voor het grote publiek, maar krijgt hiervoor van de gemeente Seraing
geen toestemming. (http://www.latourdairboncelles.be)
BASTOGNE WAR MUSEUM
Bij het Memorial van Mardasson werd een
modern herinneringscentrum, gewijd aan
WO2, gebouwd. Op een interactieve manier
worden je in drie etappes de oorzaken,
gebeurtenissen en gevolgen van de
Tweede Wereldoorlog getoond. Doorheen
het parcours kom je telkens vier
personages tegen: zo krijg je getuigenissen
van het oorlogsgebeuren gezien door een
Amerikaanse
korporaal,
een
Duitse
luitenant, een onderwijzeres en een 13
jarige jongen. Tijdens het parcours wordt de
bezoeker in drie 3-D taferelen ondergedompeld in het oorlogsgebeuren: de
verschillende militaire offensieven, een nachtelijk oorlogstafereel in het woud van
Bastogne op 16 december 1944 en de kelder van een café waar burgers zich
schuilhouden tijdens het bombardement van 23 december 1914. Voor kinderen is er
een apart parcours uitgetekend.
Naast deze permanente tentoonstelling zullen thematentoonstellingen georganiseerd
worden. (http://www.bastognewarmuseum.be)

BASTOGNE BARRACKS
Wat oorspronkelijk gebouwd werd
als een opleidingscentrum voor de
Hitler Jugend, was op het einde
van WO2 het hoofdkwartier van
McAuliffe en zijn 101e Airborne
Division. Sinds 2010 is in de
kazerne een interpretatiecentrum
van WO 2 gevestigd. Je kan er
onder meer een reconstructie zien
van de kelder waar op 22
december 1944 het beroemde
“NUTS”
door
McAuliffe
uitgesproken werd als reactie op
een brief waarbij de Duitsers een
ultimatum stelden.
In de kazerne is ook een “Vehicle Restoration Centre" gevestigd, waar oude
pantservoertuigen een tweede leven krijgen. Elk jaar wordt tijdens het tweede
weekend van december de “Bastogne Nuts” georganiseerd, zo wordt op het
kazerneplein een parade gehouden met een zeventigtal gerestaureerde militaire
voertuigen.(http://www.klm-mra.be/klm-new/nederlands/main01.php?id=../externalsites/index-tabs-nl).
In Bastogne vind je ook een klein museum gewijd aan de 101 Airborne Division,
gevestigd in een voormalige officiersmess van het Belgisch Leger, waar zeer
realistische diorama’s van de Slag van de Ardennen geënsceneerd worden (o.a. een
bominslag in de kelderverdieping). http://www.101airbornemuseumbastogne.com)
Enkele publicaties over het herinneringstoerisme:
• Reveales: an emotional journey into our common past (WBT/OPT)
• Did you say Belgian Heroes (WBT/OPT)
• Once upon a time 1914 – comic strip (Stavelot Abbey)
• De Provincie Namen in het hart van de Groote Oorlog
• Herdenkingstoerisme in de Provincie Luik
• Traces et Mémoire 14-18 (Luxembourg belge)
• Mons 14-18 : Battlefield Guide
Info:http://www.belgietoerisme.be/contenus/wallonie__op_de_wegen_van_de_herinneringen/nl/7372.html
PERSINFO: Morgane Vander Linden - Morgane.VanderLinden@belgie-toerisme.be
D.V.H.
****

HALBERSTADT, DE POORT TOT HET HARZGEBERGTE
Een stel kloeke kerktorens boven op
een heuvel die we al van ver zien, rijst
boven de stad aan de voet van het
donkere Harzgebergte uit. Daar heeft
Karel de Grote rond 804 zijn keizerlijke
hand in gehad, weet stadsgids Anka
Marzahl ons te vertellen. Hij zou hier
het oudste bisdom van MiddenDuitsland gesticht hebben en heel de
middeleeuwen door – de leer van
Luther kreeg hier veel later dan in
andere plaatsen vaste voet aan de
grond – werden stad en streek bestuurd door machtige bisschoppen. Het hoeft dus
niet te verwonderen dat het hierboven een en al kerk is wat de klok slaat.
Voor we op de Domberg aankomen, houden we toch eerst even halt in het
Gleimhaus, een mooi vakwerkhuis uit de 16de eeuw waar de populaire 18de - eeuwse
dichter Gleim woonde en werkte. Hij heeft de stad een reeks portretten van 18deeeuwse kunstenaars en handschriften nagelaten. In een prachtig barok woonhuis
heeft het Stedelijk Museum zijn intrek genomen. Even hogerop staan we op een
langgerekt breed plein met zicht op de machtige gotische kathedraal en op de torens
van de meer dan 1000 jaar oude romaanse Liebfrauenkirche terwijl iets verder weg
de ongelijkvormige torens van de Martinikerk het silhouet bepalen. Statige panden uit
renaissance, barok, classicisme en neogotiek, die het langwerpige plein omzomen,
verwijzen manifest naar eertijdse grandeur en noblesse.
Maar wat weinigen weten is dat het museum aan de
Domplatz in de voormalige woonvertrekken van de
koorheren van de kathedraal een van de mooiste, grootste
en kostbaarste middeleeuwse religieuze kunstschatten van
heel Duitsland herbergt. Conservator Claudia Becker loodst
ons door het prachtig gedesignde museum waarbij we af
en toe een glimp opvangen van de belendende kathedraal
zelf met een monumentale Christus aan het kruis. De
kathedraal moet je evenwel afzonderlijk en via de
hoofdingang binnengaan. Niet minder dan 650 originele
stukken bevat de Domschatz volgens onze gids, waarvan
er hier maar de helft getoond kunnen worden. En dat die
kunnen tellen, zien we meteen als we door de vele, streng bewaakte, zalen struinen.
Opmerkelijk voor deze schatten is ook dat het stuk voor stuk liturgische voorwerpen
zijn die ook werkelijk gebruikt werden in het kerkritueel van elke dag. Daarnaast stelt
het ietwat onklassieke museum ook geleende artefacten of Leihgaben tentoon.
Waar al die precieuze voorwerpen dan wel vandaan komen, wil ik weten.
Onrechtmatig van eigenaar veranderd? Gewoon gestolen? Afgetroggeld?
Buitgemaakt in oorlogen of in verre landen? Ja en neen, luidt het antwoord. De rijke
bisschoppen kochten zelf waardevolle stukken aan, andere objecten zijn dan weer
schenkingen. Zo bleek keizer Otto III onder andere een grote weldoener van de stad

en de dom te zijn. Wel doen hier verhalen de ronde, aldus onze gids, dat de
plaatselijke bisschop-kruisvaarder Konrad von Krosigk bij de plundering van
Constantinopel in 1204 toch ook wel ‘een en ander’ uit de brand heeft gesleept en zo
de basis heeft gelegd voor de schat van Halberstadt. Opmerkelijk is dat de volledige
schat nagenoeg helemaal intact gebleven is wat in de vele troebele tijden uit het
verleden niet zo vanzelfsprekend is. Gelukkig hadden pientere inwoners al in 1941,
lang vóór de zware Amerikaanse bombardementen in april 1945, de kolossale schat
in de mijngangen (Stollen) van de nabijgelegen zoutmijnen van Salzgitter in
veiligheid gebracht. Wonderwel konden die na de oorlog ondanks het vocht, zout en
ijzige koude zonder de minste beschadiging weer opgedolven worden.
Uit de fluistertoon van de gids maak ik op dat er over
die schat toch wel een heel pak geheimen de ronde
doen, maar dat maakt het natuurlijk ook best
spannend. Toch weet Claudia zeker dat deze schat
integraal naar de stad is teruggekeerd in tegenstelling
tot de befaamde Domschatz van Quedlinburg, een
20-tal kilometer verder, waar een bijdehandse
Amerikaanse soldaat kostbare stukken naar
homeland Ohio wist te versassen en daar achteraf
niet bepaald slechter van geworden is. Wat we
achtereenvolgens te zien krijgen, is een knap staaltje
van het kostbaarste middeleeuwse religieuze
kunstpatrimonium dat ik ooit gezien heb. Ingenieus
gesculptuurde kasten met relieken van de heilige
Stefanus en Calixtus, de patroonheiligen van de dom,
schitterende wandtapijten zoals het Apostelen- en
Abrahamtapijt van meer dan 800 jaar oud, kunstvol
geweven en gewalkte koormantels of pluviales,
gewaden van het fijnste borduurwerk en dalmatica wellicht afkomstig uit Lucca in
Italië, het centrum van de toenmalige borduurkunst, handschriften, kelken en
monstransen met fonkelende edelstenen, sculpturen uit bergkristal en reliekhouders
in de vorm van een hand op een deel van de arm, zogenaamde Armreliquiare.
Pronkstuk is de armreliekhouder van Sint-Nicolaas waarin de gemummificeerde
vinger van de populaire heilige ter verering aangeboden wordt. Ook is er de
Weihbrotschale, een Byzantijnse schaal uit verguld zilver uit de 11de eeuw waarin het
brood gewijd werd en waarin de woorden ‘Neem en eet van dit brood’ in het Grieks
gegrift zijn.
Halberstadt heeft behalve een prachtig dorpsgezicht onderaan de heuvel met
schilderachtige vakwerkhuizen ook nog een klooster dat opmerkelijk is. Dat is het
voormalige Burchardi-klooster waar de beroemde Amerikaanse componist en
boegbeeld van de repetitieve muziek John Cage een klankcompositie ontworpen die
zowat 693 jaar duurt. Tijdens een reisje door deze streek van Duitsland mag je het
stadje Halberstadt in de noordelijke Harz (41 000 inwoners) beslist niet links laten
liggen, zeker als je weet dat hier een van de grootste en meest kostbare liturgische
schatten van heel Europa een mooi onderkomen gevonden heeft.
****

G.M.

TOERISME LIMBURG LANCEERT “DIT NOEMEN WIJ LIMBURG….”
Op 1 april 2014 lanceerde Toerisme Limburg haar nieuwe
jaarcampagne op de Antwerpse Groenplaats. Onder een
stralende zon en enkele geïmporteerde lentebloesems
genoten we van een Haspengouws wijntje en van
Limburgse streekproducten van Jong Keukengeweld chef
Jeff Beyens. Een ideaal vakantiekader voor gedeputeerde
Igor Philtjens om er de voorjaarsbrochure “Dit noemen wij
Limburg…” voor te stellen. Voor Antwerpen werd zelfs een
speciale editie uitgebracht: “Dit noemen wij De
Groenplaats”. Vers in ons geheugen ligt nog de heibel die
in Antwerpen ontstond wegens de slogan “Limburgers
heten ‘A’ welkom”.
Toerisme is belangrijke economische troef.
Niet minder dan 36.000 mensen vinden een job in de toeristische sector die dankzij 1
miljoen verblijfstoeristen en 4 miljoen overnachtingen een jaaromzet betekent van 1,1
miljard euro. Niet minder dan 95% van de verblijfstoeristen komt van buiten de
provincie: toerisme is een exportproduct dat in de provincie zelf geconsumeerd
wordt. West-Vlaanderen telt het grootste aantal verblijfstoeristen (31% van alle
Belgen), gevolgd door Antwerpen (28%), Oost-Vlaanderen (23%) en Vlaams-Brabant
(13%).
In “Dit noemen wij Limburg” komen de belangrijkste toeristische thema’s aan bod:
• Culinair genieten: Limburg telt niet minder dan 15 Michelin-sterren, 7 jonge
topchefs en medaille-winnende wijndomeinen.
• Het fietsnetwerk werd kwalitatief verder uitgebouwd: een up-to-date
fietsinfoboekje met 391 fietsknooppunten (waarvan 70 nieuwe), 44 favoriete
plekjes, 152 fietscafés, 184 fietslogies en 50 laadpalen voor elektrische
fietsen. De nieuwe fietsbox Limburg bundelt 9 themafietskaarten, goed voor
een 30-tal knooppuntenroutes door de mooiste landschappen van
Fietsparadijs Limburg. En juni wordt fietsmaand in Limburg. Fietsparadijs
Limburg pakt uit met een gevarieerd aanbod aan fietsevenementen. Ook de
mountainbiker vindt een nieuw netwerk van 270 km in Noord-Limburg
• Wandelen doorheen de Maasvallei met haar dorpjes, de Voerstreek, de
fruitstreek Haspengouw, het Nationaal Park Hoge Kempen, 
• “De Unie Hasselt-Genk”: vanaf 21 juni loopt een kunstrouteproject van Hasselt
naar Genk (www.uniehasseltgenk.be)
• Industrieel mijnerfgoed in Eisden, Beringen, Winterslag, …
• Fascinerende monumenten: de abdijsite Herkenrode, de landcommanderij
Alden Biesen, Sint-Truiden met haar meer dan 250 beschermde gebouwen
• De Groote Oorlog: Limburg legt de nadruk op kleine verhalen in de Groote
Oorlog: de “Dodendraad” in Molenbeersel en Hamont-Achel die het bezette
België scheidde van het neutrale Nederland, de “Slag der Zilveren Helmen” in
Halen, het oude militaire hospitaal van Beverlo in Leopoldsburg, het grootste
Duits
soldatenkerkhof
van
West-Europa
in
Kattenbos-Lommel.
(www.limburg1914-1918.be)

• Vanaf 18 oktober 2014 loopt een tentoonstelling over de Vikingen in het GalloRomeins Museum te Tongeren
Nieuw zijn ook volgende gratis themabrochures:
• Het Goede Buitenleven
• Bloesem- en Oogstbrochure
• Tips voor Kids
• Ontdek de Voerstreek
• Ontdek Maasland
• Ontdek de Limburgse Kempen
• Ontdek Haspengouw
Info: info@toerismelimburg.be, www.toerismelimburg.be
Persinfo: Marc Verstraten: marc.verstraten@limbug.be
D.V.H.

****
OP DE BOEKENPLANK
KARAKTERVOLLE GASTENKAMERS
Dit is reeds de 13e editie van een gids die unieke adressen
bundelt van gastenkamers in België, Frankrijk, Nederland,
Luxemburg en Tunesië, de laatste twee landen verschijnen voor
het eerst. Niet minder dan 350 adressen, waaronder 100 nieuwe,
kan je erin terugvinden. Alle geselecteerde huizen hebben iets
uniek, hetzij de omgeving en het karakter van het huis, de
ontvangst, het comfort, de inrichting of de maaltijden. Per adres
krijg je een beschrijving van het huis en de kamers en praktische
info m.b.t. gastentafel en de omgeving. Verder vind je een index
per vakantiethema: op de boerderij, kasteelleven, aan het water,
…. enz. Ook een prijsindicatie en ontvangstcapaciteit vind je in
een index terug.
Een uitgave van Octogone, verdeeld door het Davidsfonds, 2014,
360 pagina’s, € 22

43 WADDENEILANDEN: NEDERLANDSE, DUITSE EN DEENSE PARELS IN DE
NOORDZEE
In dit boek wordt een sfeerbeeld geschetst van
alle Waddeneilanden. Hoewel ze landschappelijk
meestal overeenkomsten vertonen, heeft ieder
eiland toch zijn eigenheid. Bij het begin en op het
einde van de eilandengroep vinden we twee
onbewoonde eilanden: Razende Bol bij de
Nederlandse Waddeneilanden en Langli bij de
Deense. Op sommige heb je minder het
eilandgevoel, doordat ze relatief groot zijn zoals
Texel (uitspreken Tessel); in het Duitse Baltrum
heb je dit zeker, het is amper 6,5 km2 groot.
Van elk eiland krijg je een brok historie,
economische kenmerken (akkerbouw, veeteelt,
visserij, zoutwinning, toerisme) en toeristische troeven. Bij het lezen kom je ook
allerlei kleine wetenswaardigheden tegen: zoals passagiers die per waddenwagen
van het schip moesten gehaald worden, waarom een zeeman een graf geweigerd
werd, waarom je café Pudding een bezoekje moet brengen.
Naar de meeste eilanden trek je voor rust en stilte, maar zoek je toeristische drukte
op dan moet je naar Sylt. Deze gids begeleid je in de keuzemogelijkheden.
Van elk eiland vind je een website met info over veerdiensten en of je met de auto
over mag.
Een uitgave van Kosmos, 2014, 160 p. € 19,95
MECKLENBURG-VORPOMMERN
In de reeks “Wat & Hoe”, een gids gewijd aan deze regio
gelegen aan de Oostzeekust.
Je vindt er nog de Bäder Architektur uit de Belle Epoque terug
met zijn romantische villa’s, wandelpromenades, elegante
paviljoenen, houten pieren, … Maar het binnenland heeft ook
veel te bieden met zijn 1000 meren en tal van middeleeuwse
(Hanze) stadjes. Ook kan je oversteken naar enkele eilanden.
Voor vijf regio’s vind je de toeristische hoogtepunten, een
meerdaagse rondrit met kaartmateriaal, en praktische info over
overnachten, eten en drinken, shopping. In het laatste
hoofdstuk vind je enkele uitgestippelde wandel- en fietstochten.
Een uitgave van Kosmos, 2014, 190 p., € 16,99

PLEZANT PLATTELAND
Dit is een belevingsgids van Luc Vander Elst die je meeneemt
naar 25 locaties in Vlaanderen die, door de Vlaamse
Landmaatschappij
“onder
handen
genomen”
een
gedaanteverwisseling hebben ondergaan en nu terug een
bezoekje waard zijn.
Enkele voorbeelden: het natuurgebied De Blankaart in
Wouwen, het Stropersbos in Sint-Gillis-Waas, de Aavallei in de
Noorderkempen,…Van elk gebied vind je een landschappelijke
beschrijving, historische wetenswaardigheden en ideeën om te
wandelen en fietsen.
Een uitgave van het Davidsfonds, 2013, 256 p., € 22,50

*****
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