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COLLEGIAAL
In deze uitgave van “e-Tour-Press-Info” lees je meer over Kassel en de sprookjes
van de gebroeders Grimm, het opzet van de “Liberation Route Europe”, hoe je de
“Vergeten Slag bij Waver” kan herbeleven, de groots opgezette “Euro Attraction
Show 2014’ in Amsterdam en het Toeristische-Educatief Centrum “Willewete” in
Herkenrode.

****
LIBERATION ROUTE EUROPE INGEHULDIGD IN ZUID-LIMBURG
Liberation Route Europe
Naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van de
bevrijding wil men, via een reflectie over felbevochte vrijheid,
aandacht schenken aan een zwarte periode uit de Europese
geschiedenis en langsheen de weg, die de geallieerden
aflegden tussen 6 juni 1944 en 8 mei 1945, een oproep
doen tot internationale vrede.
De route volgt het bevrijdingspad van de geallieerden vanuit
Engeland, de landing op de Normandische stranden, de
Ardennen, zuid - oost Nederland, over het Duitse
Hürtgenwald naar Berlijn; terwijl een tweede route van het
Poolse Gdansk naar de Duitse hoofdstad loopt.
Het is een in de regio Arnhem/Nijmegen ontstaan
internationaal project van de publieke en private sector,
universiteiten, musea, de toeristische sector, enz. Het opzet van de route is
tweeërlei: aandacht opbrengen voor het erfgoed van WO 2 en een bewustzijn
creëren van het belang van internationale vrede.
Om dit onder het grote publiek te brengen zal men innovatieve en duurzame
toeristische producten ontwikkelen. Door gebruik te maken van moderne technologie,
o.a. met QR codes, krijg je op luisterplekken lokale herinneringen aan WO2.
Een rondreizende tentoonstelling “Routes of Liberation: European Legacies of the
Second World War” toont enerzijds het verlies van vrijheid tijdens de vorige eeuw,
hoe we deze hebben teruggewonnen en hoe we ze kunnen behouden.
Een belangrijke voortrekker van dit initiatief is: “Stichting Liberation Route in
Nederland”, ”Liberation Route Europe” is de internationale overkoepelende
organisatie.
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Inhuldiging van de Liberation Route Europe in Zuid-Limburg
Op 25 augustus werd in Eijsden-Margraten tijdens een zitting in het “Huis van de
Burger” de Liberation Route in Zuid-Limburg voorgesteld. Het was op 12 september
1944 dat de geallieerden de Nederlandse grens overstaken in Mesch, een
deelgemeente van Eijsden-Margraten. In september vinden er allerlei herdenkingsen herinneringsactiviteiten plaats onder het thema “Herdenken, Herinneren en
Vieren”. Tijdens het weekend van 12 september zal er een stoet met 125 historische
militaire voertuigen uitgaan, kampementen W.O.2 opgebouwd en een concert op de
Amerikaanse begraafplaats worden uitgevoerd. Tot en met 24 mei 2015 zullen er
herdenkingsfestiviteiten plaats vinden.
www.eijsden-margraten.nl/bloesem-van-het-zuiden/liberation-eijsdenmargraten_42215/
Anya Niewierra, directeur van VVV Zuid-Limburg, stelde de themapagina “70 jaar
bevrijding” voor op de website van de VVV Zuid-Limburg, hierop krijgt men informatie
over oorlogsmusea, militaire begraafplaatsen, oorlogsmonumenten, ondergrondse
schuilplaatsen, een agenda van herdenkingsbijeenkomsten, enz.
http://www.vvvzuidlimburg.nl/te-doen-in-zuid-limburg/70-jaar-bevrijding-zuid-limburg/
Enkele herinneringslocaties van 70 jaar bevrijding in Zuid-Limburg
Netherlands American Cemetary and Memorial
In Margraten bevindt zich het enige Amerikaanse
oorlogskerkhof van Nederland.
Via een lange laan waarvan de bomen versierd zijn
met witgroene linten kom je op dit 26,5 ha grote
parkkerkhof. De grond is eeuwigdurend afgestaan
door de Nederlandse regering en de “American Battle
Monuments Commission” beheert de begraafplaats.
Niet alleen vind je er graven van soldaten die
sneuvelden in Nederland, maar ook in het voorjaar
van 1945 in Duitsland. Hen werd beloofd niet
begraven te worden in vijandige grond. Vanuit het
bezoekerscentrum wandel je langs het Ereplein met
de in de muren gebeitelde namen van 1722 vermiste
soldaten naar de Gedenktoren met kapel en het
standbeeld van de “Treurende Vrouw”. Op de
begraafplaats staan 8301 grafstenen, bij sommige liggen bloemen. Dit zijn
geadopteerde graven: burgers uit de wijde omgeving hebben zich geëngageerd om
er regelmatig een bloementuil neer te leggen. BFTP collegae Jempi en Anne-Marie
Welkenhuyzen hebben zich hiertoe geëngageerd.
Ieder jaar heeft in september een memorialconcert plaats op het kerkhof (in 2014 op
14 september door de Philharmonie Zuid Nederland).
http://www.abmc.gov/cemeteries-memorials/europe/netherlands-american-cemetery
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Luisterplek en uitkijktoren in Mesch
Mesch, een deelgemeente van Eijsden-Margraten,
was het eerste bevrijde dorp in Nederland. Op 12
september 1944 staken Amerikaanse soldaten er bij
Visé de Nederlands-Belgische grens over. Op de
Mescherheide werd een uitkijktoren gebouwd in de
vorm van de gemeente Eijsden-Margraten en haar
deelgemeenten. Op de luisterplek bij de uitkijktoren
verneem je via je smartphone wat er zich die dag
afspeelde: de ganse bevolking had zich in kelders
verscholen, schoolhoofd Sjef Warneir was de eerste
die zijn schuilplaats verliet en hij kon de Amerikaanse
soldaten verwelkomen op Nederlands grondgebied.
Gemeentegrot in Valkenburg: schuilkelder door de eeuwen heen.
Zo’n 2000 jaar geleden haalden de
Romeinen reeds mergelblokken uit de
Limburgse
grotten
voor
hun
bouwwerken. Doorheen de eeuwen
heen werd de grot (eigenlijk een
groeve) verder ontgonnen en nu is ze
110 ha groot met een gangenstelsel
van om en bij de 70 km. Tot 1950
werden er met paard en kar
mergelblokken naar buiten gebracht.
De gemeentegrot is een toeristische
attractie, je kan ze met een gids of met
een treintje bezoeken. In de grotten zijn
er op tal van plaatsen tekeningen in pastelkrijt en houtskool en sculpturen o.a. van
een 12 meter lange Mosasaurus (in de beddingen van de Maas, vandaar de naam
Mosa, werden fossielen van sauriërs gevonden). De jaarlijkse Kerstmarkt vindt plaats
in deze unieke locatie.
Maar de grotten hadden ook een andere functie, reeds in 1795 werden ze gebruikt
als schuiloord bij de inval van Napoleon. Ook tijdens WO2 deed ze dienst. In 1944
begonnen de Duitsers er met de bouw van een wapenfabriek. Zo’n 3000 personen
vertoefden tijdens de opmars van de geallieerden in de Valkenburgse grotten. Daar
deze schuilplaats zo groot is, kon elke familie er in een grottenkamer verblijven. Aan
drinkbaar water was er geen gebrek: op 72 m. diepte was er een waterreservoir.
Vanaf dit najaar worden er thematochten “Gemeentegrot: schuilkelder door de
eeuwen heen” georganiseerd. Niet alleen wordt dan aandacht geschonken aan de
schuiloorden ten tijde van Napoleon en tijdens WO2, maar ook de in 1979 voltooide
atoomschuilkelder kan je dan bezoeken. Met behulp van twee druksluizen kon de
atoomschuilkelder volledig zelfstandig functioneren voor een capaciteit van 15.000
personen.
http://www.gemeentegrot.nl/
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EYEWITNESS – Scènes uit de Tweede Wereldoorlog
Wat voor Wim Seelen begon als een hobby, het
verzamelen van wapens en memorabilia uit WO2,
groeide uit tot een passie en werd geconcretiseerd in
2013 met de opening van een museum gewijd aan
WO2. In dertien kamers van een statig burgerhuis in
Beek, ooit de hoofdzetel van het familiebedrijf dat Wim
Seelen verkocht, worden evenveel scènes uit WO2
neergezet met de Duitse parachutist August Segel als
rode draad. Na het bekijken van een korte film word je
geconfronteerd met het verloop van WO2: de inval, de
bezetting, de Jodenvervolging, de collaboratie, de
concentratiekampen, het leven in een oorlogsbunker
en in de loopgraven, de landing in Normandië, het
Ardennenoffensief, de val van Berlijn ….
Elke
scène
bevat
levensgrote
uitdrukkingsvolle poppen in originele
kledij en attributen in telkens een
aangepast decor met bijpassende
geluidseffecten. Bij elke scène hoort
een fictieve brief van August Segel aan
zijn ouders en een touchscreen met
historische foto’s.
Wim Seelen gaat prat op zijn collectie:
alle stukken zijn authentiek en
sommige hebben een speciale waarde,
zoals
gevangeniskledij
uit
Theresiënstadt en Dachau, originele brieven van Hitler ….
Het museum richt zich ook uitdrukkelijk tot scholieren die met behulp van een lesbrief
en een fotospeurtocht ervaren dat vrede en vrijheid niet zo vanzelfsprekend zijn;
deze realistische scènes uit WO2 dragen hiertoe zeker bij.
http://www.eyewitnesswo2.nl/
INFO:
zuid-limburg/

http://liberationroute.nl/liberation-route-europe
http://liberationroute.nl/
http://www.vvvzuidlimburg.nl/te-doen-in-zuid-limburg/70-jaar-bevrijding-

PERSINFO: Iris Darley iris.darley@vvvzuidlimburg.nl
Emiel Frambach emiel.frambach@extraleisure.nl
J. van Wieringen j.vanwieringen@liberationroute.com
*****

D.V.H.
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HERBELEEF “DE VERGETEN SLAG BIJ WAVER”
Op 19 juli 1815 werd Napoleon definitief verslagen in de slag bij Waterloo. Op
hetzelfde moment had in Waver ook een hevige strijd plaats tussen drie Franse
legerkorpsen en één Pruisische achterhoede. De Franse troepen onder bevel van
maarschalk Grouchy behaalden hierbij een tactische overwinning die echter niet
belangrijk genoeg was om de Franse nederlaag bij Waterloo teniet te doen. Jaarlijks,
tijdens het eerste weekend van juli, wordt in Waver deze ‘Vergeten Slag bij Waver’
overgedaan door een 600-tal leden van militaire re-enactmentgroepen.
Napoleon keert terug
Na zijn terugkeer uit ballingschap op het eiland Elba was Napoleon vastberaden om
één voor één zijn vijanden opnieuw te verslaan en dit nog voor de Geallieerden de
kans kregen om Frankrijk aan te vallen. De Zuidelijke Nederlanden kwamen als
eerste aan de beurt. Op 14 juni 1815 stak Napoleon bij Charleroi de Samber over
met 120.000 man. De Pruisen namen verdedigingsposities in bij Sombreffe. Op 16
juni versloeg Napoleon de Pruisen in de Slag bij Ligny en dwong ze tot de terugtocht.
De Fransen onder leiding van Grouchy zetten echter pas de volgende dag de
achtervolging in op de Pruisen om hen definitief te verslaan. Grouchy trok in
oostelijke richting, terwijl de Pruisen in noordelijke richting naar Waver trokken om via
Brussel naar Waterloo te marcheren en zo Wellington te ontzetten. Het Pruisische 3e
Korps van Thielmann bleef achter om de Pruisische achterhoede te beschermen.
Thielmann nam een verdedigingspositie in bij de bruggen over de Dijle bij Waver,
Bierges en Limal.
De veldslag
In de ochtend van 18 juni
begaf Grouchy zich richting
Waver om daar de Pruisen
aan te vallen. De veldslag
begon rond 16 uur toen de
Franse cavalerie probeerde de
bruggen over de Dijle bij
Waver en Bierges in te
nemen. De Pruisen hadden de
planken van de brug bij
Bierges
weggehaald
en
konden zo voorkomen dat de
Fransen de brug innamen. Na hevige gevechten konden de Fransen nabij Waver wel
de brug over de Dijle innemen. Een Pruisische charge met bajonetten dwong de
Fransen echter weer terug over de brug. Het gevecht over de brug zou de hele nacht
doorgaan. Rond 18 uur ontving Grouchy een brief van maarschalk Soult met het
bevel om zich zo snel mogelijk bij Napoleon te voegen en de Pruisische troepen van
Bülow aan te vallen. Grouchy begaf zich richting Limal waar hij aankwam rond 23 uur
en waar de Franse cavalerie de brug over de Dijle had ingenomen. De volgende
ochtend begonnen de gevechten bij Waver opnieuw. Rond 10 uur 's ochtends
ontving Thielmann het nieuws van de geallieerde overwinning bij Waterloo en hij
besloot zijn troepen terug te trekken. Grouchy ontving het nieuws van de Franse
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nederlaag een half uur later. Beseffend dat hij in gevaar was om te worden
ingesloten door de geallieerden, marcheerde hij met de hoofdmacht van zijn troepen
richting Namen.
Hoewel Grouchy een tactische overwinning behaald had door de bruggen over de
Dijle in te nemen en de Pruisen tot terugtrekking te dwingen, was het een
overwinning van weinig belang, omdat Napoleon de slag bij Waterloo ondertussen
verloren had.
Voor de Pruisen was het een strategische overwinning. Doordat Thielmann lang
genoeg standhield om Blücher de kans te geven Wellington bij Waterloo te ontzetten.
De Pruisen hielden een tweemaal zo grote Franse troepenmacht bezig bij Waver die
anders Napoleon had kunnen helpen waardoor de Slag bij Waterloo in het voordeel
van de Fransen had kunnen zijn.
Spannend spektakel
De evocatie van de Vergeten
Slag bij Waver is een 4 uur
durend spektakel waaraan een
600-tal leden van militaire reenactmentgroepen
uit
8
verschillende
landen
deelnemen.
Na
een
troepenparade in het centrum
van de stad, trekken de
garnizoenen
naar
het
napoleontische kamp palend
aan het slagveld in de rue de
la Wastinne. Het publiek staat
aan de zijlijn en beleeft de
strijd van op de eerste rij. De
colonnes betreden één voor
één het slagveld. Een groep soldaten trekt het kanon naar het slagveld. Daarna
volgen trommelaars en dan komt de infanterie, gewapend met voorladende geweren.
In de voetsporen van elke colonne lopen de vivandières, vrouwen die tijdens de
veldslagen voor de voedselvoorziening van de soldaten zorgen. De infanterie rukt op
in colonne maar eenmaal het vuur geopend, worden linies gevormd om de grootste
vuurkracht te ontwikkelen. Het laden van het geweer duurt enige tijd en daarom
worden de soldaten opgesteld in lange rijen en terwijl de soldaat van de eerste rij
vuurt, herlaadt een soldaat op de tweede rij zijn geweer. De strijd blijft onbeslecht en
daarom wordt als uiterste middel een stormaanval uitgevoerd waarbij men met
bajonet op het geweer de vijandelijke linies wil doorbreken. Om verwarring te zaaien
bij de vijandelijke infanterie worden scherpschutters in donkere uniformen voor de
linie geplaatst om te mikken op de officieren. En dan komt er een charge van de
cavalerie die gewapend met sabels, lansen en karabijnen dwars door de linies rijdt
en iedereen neer maait. Om soortgelijke aanval van de cavalerie te voorkomen, stelt
de infanterie zich op in carré met de geweren naar buiten gericht. Nu komt ook de
artillerie in actie en zij beschieten hun doelwitten met zware ronde kogels of hagel.
Ondertussen is het hele slagveld in bijna verstikkende kruitdampen gehuld. Er heerst
een oorverdovend lawaai van bulderende kanonnen, knetterende musketten en
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kletterende sabels terwijl soldaten en paarden als bosjes vallen. Na een uitputtende
slag van vier uur verlaten de troepen het slagveld.
Praktisch:
De Vergeten Slag van Waver gaat jaarlijks door tijdens het eerste weekend van juli.
Op zaterdag is er tussen 10.30 u en 13u een troepenparade in het centrum van
Waver. Van 14 tot 20 u kan het napoleontisch kamp in de rue de la Wastinne
bezocht worden en om 17.30u begint de reconstructie van de strijd. Zondag kan het
kamp bezocht worden tussen 10 en 16 uur. De reconstructie van de strijd begint om
11.30 uur.
Info:
C.H.A.W (Cercle Historique, Archéologique et Généalogique de Wavre et du Brabant
wallon) : +32 (0)10/24 43 77 of +32 (0)499/96 91 89
Huis voor toerisme van de Brabantse Ardennen - Toeristische dienst van Waver:
+32 (0)10/23 03 23.
http://www.belgie-toerisme.be/informations/evenementen-wavre-napoleon-waver1815-herbeleef-de-slag-historische-reconstructie/nl/E/59054.html

****
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KASSEL EN DE SPROOKJES VAN DE GEBROEDERS GRIMM
Sprookjesstad en kunststad
Heel lang geleden was er eens een prachtige stad in het
hartje van Duitsland aan de voet van een sprookjesachtig
kasteel dat hoog op een heuvel over stad en omgeving
uitkeek. Het zouden de zo vertrouwd klinkende beginregels
van een sprookje van de gebroeders Grimm kunnen zijn.
Bovendien is het nog waar ook want het prachtige
renaissancekasteel van de landgraven van Hessen met
uitzicht op de omringende bossen en de rivier Fulda, stond
wel degelijk op die heuvel en wel tot 1811 toen het door
een vreselijke brand verwoest werd. Hoogst waarschijnlijk hebben Jacob en Wilhem
Grimm, respectievelijk geboren in 1785 en 1786, het schitterende kasteel nog met
eigen ogen gezien want Kassel was ook in hun jeugdjaren al een vertrouwde plek.
Een eeuw later kreeg de voormalige residentiestad van de landheren en keurvorsten
van Hessen het nog eens hevig te verduren en wel het hardst op 22 oktober 1943
toen de stad door de geallieerden voor 80 % in flarden werd geschoten. De stad
werd in typische, toen moderne, vijftigerjarenstijl (zie Aken, Keulen….) snel
heropgebouwd en kwam in een Doornroosjesslaap terecht. Dat had uiteraard ook te
maken met het feit dat deze stad vlak tegen het IJzeren Gordijn lag, de streng
bewaakte ‘innerdeutsche’ grens die in de Koude Oorlog het verdeelde land
doormidden sneed en 40 jaar lang opdeelde in BRD en DDR. Die geografische
ligging beperkte haar ontplooiingskansen aanzienlijk en veel lol viel in die stad, zo
dicht bij de communistische vijand (lees: de rooie broeders uit de DDR) niet te
trappen.
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Toch kon zich hier in de naoorlogse jaren
weer geleidelijk aan een sterke industrie
ontplooien, en al zeker na de ‘Wende’ of
hereniging zodat deze stad economisch er
weer helemaal bovenop kwam. In de
nationale pers krijgt Kassel nu al twee jaar
na elkaar een bijzonder hoge score en
wordt ze tot een van de leefbaarste steden
van
de
Bondsrepubliek
gerekend.
Kunststad was ze al in de tijd van de
steenrijke landgraven die niet alleen
prachtige kastelen lieten bouwen, maar er ook nog hun kostbare kunstcollecties in
onderbrachten. Jordaensen, Rubensen, Titiaans…ook nu vind je ze in de Galerie
Alte Meister in het Schloss Wilhelmshöhe in een schitterend landschapspark even
buiten de stad.
Voor schilderijen en kunstprojecten uit de 19de tot de 21ste eeuw kun je terecht in de
Neue Galerie naast het Brüder-Grimm-Museum in de stad en in het enorme Museum
Fridericianum, het eerste bouwwerk in classicistische stijl in Duitsland. Dat is ook het
zenuwcentrum van Documenta, het intussen beroemde kunstenfestival van
eigentijdse en eigenzinnige kunst dat sinds 1955 om de vijf jaar in Kassel plaatsvindt.
Jan Hoet zaliger was er ooit intendant. Kunst en cultuur: Kassel weet er wel raad
mee. Met zijn kostbare collecties en de vele gerenommeerde tentoonstellingen steekt
Kassel kunststeden als Berlijn, München en Dresden aardig naar de kroon.
De Grimm-stad bij uitstek
Vorig jaar, het jaar 2013, stond alles in het teken van de gebroeders Grimm die als
verzamelaars en optekenaars van duizenden volkse sprookjes wereldberoemd
werden. Aan hen – en bij uitbreiding ook aan de hele familie Grimm en hun vrienden
– is in het Brüder Grimm-Museum een hele tentoonstelling gewijd. Ondertussen
wordt er voor hen een spiksplinternieuw museum gebouwd dat in 2015 als een
‘Erlebnismuseum’(belevingsmuseum) de deuren zou moeten openen. Reden van de
feestelijkheden is het feit dat het eind 2012 precies 200 jaar geleden was dat in
Kassel de zogenaamde Kinder-und Hausmärchen gepubliceerd werden. Langs de
600 km lange sprookjesroute van Hanau, geboorteplaats van de broers, tot in
Bremen, zijn vieringen en activiteiten niet uit de lucht. Schrik dus niet als plotseling
de Gelaarsde Kat, Assepoester, Raponsje,
Vrouw Holle, Roodkapje of Klein Duimpje je
pad ergens kruisen.
Voor een boeiende kennismaking met het
werk van de gebroeders Grimm zelf is het
Brüder Grimm-Museum in het ‘Palais
Bellevue’ het juiste adres. Dat is een
schitterend barok herenhuis uit de 18de eeuw
met ouderwets krakende trappen en
geboende vloeren waarin je meteen in de nostalgische sfeer van de sprookjeswereld
van de Grimms verzeild raakt. In de verschillende zalen maak je niet alleen kennis
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met beide heren als verzamelaars van sprookjes, maar ook met hun werk – en dat is
misschien buiten filologenkringen minder bekend – als knappe taalkundigen die ook
referentiewerken als een Duitse grammatica en verscheidene woordenboeken op
hun naam hebben staan. Zelfs op juridisch gebied – ook papa Grimm was jurist –
hadden ze een stevige reputatie. Heel leuk zijn ook de tentoongestelde schilderijen
van een zekere Otto Ubbelohde die vele, later heruitgegeven edities van de
sprookjes sfeervol illustreerde in zijn typische jugendstiltechniek. Hij gaf de sprookjes
een ‘gezicht’ door ze in een herkenbare omgeving, met name het landschap van
Hessen met een sfeervolle molen of een kleurrijk vakwerkhuis, te plaatsen. Verder
vind je tal van attributen en herinneringsobjecten, boeken, portretten van de familie,
schilderijtjes en tekeningen van hun ietwat mysterieuze, maar getalenteerde jongste
broer, de schilder en graficus Ludwig Emil, meubilair uit hun tijd, de typische
biedermeier (1818 – 1848).
Topstuk is het eerste handgeschreven exemplaar van de Kinder-und Hausmärchen
dat achter kogelvrij glas bewaard wordt en inmiddels op de lijst van Unescowerelderfgoed voor documenten staat. Minder geweten is wellicht ook dat de twee
broers in het nog niet eengemaakte en autoritaire Duitsland van hun tijd – een land
als een lappendeken van staatjes, vorstendommen en vrije steden – , er erg liberaallibertaire en democratische ideeën op nahielden. Ondanks hun imago van
onderkoelde, muffe kamergeleerden blijkt dat plaatselijke overheden en bestuurders
het geregeld met hen aan de stok kregen. Ook daaraan wordt in het museum terecht
aandacht besteed. Met de mythe dat de broers hun leven lang al wandelend door
hun Hessische geboortestreek zwierven om uit de mond van gewone mensen oude
sprookjes en sagen op te tekenen, wordt hier eveneens komaf gemaakt. Het waren
vooral mensen uit Kassel en omgeving zelf zoals wasvrouwen, voermannen,
uitbaters van etablissementen zoals ene Dorothea Viehmann die in de werkkamer
van de broers in Kassel hun verhalen spontaan en ongedwongen kwamen vertellen.
Het talent van de broers bestond er dan vervolgens in die typische verteltoon
schriftelijk vast te leggen. De liefhebbers van de Grimms en hun sprookjes zullen in
dit voortreffelijke museum hun hart vast en zeker ophalen. Over sprookjesachtig
Hessen in het spoor van de gebroeders Grimm is er naar aanleiding van het Grimmjaar in de reeks Merian/live! een handig gidsje (verkrijgbaar ook in het Nederlands)
verschenen (2013) waarin biografische weetjes over de broers gecombineerd worden
met een schat aan toeristische gegevens over de streek met een link naar de
Grimms zelf en de plaatsen waar iconische sprookjesfiguren als Repelsteeltje,
Sneeuwwitje of Doornroosje ooit ‘echt’ geleefd hebben.
Meer info:

www.germany-travel
www.kassel.de ; http://www.stadt-kassel.de/projekte/grimm-welt/
www.hessen-tourismus.de
www.grimms.de
www.merian.de (te koop in de betere boekhandel of online)
G.M.

****
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EURO ATTRACTION SHOW 2014
Van 23 tot 25 september 2014 heeft in het RAI te Amsterdam de Euro Attraction
Show plaats. Op woensdag 2 juli organiseerden Karen Staley, Vice President IAAPA
Europe en Henk Groenen, persverantwoordelijke van EAS, een presentatie in het
Spoorwegmuseum te Utrecht.
IAAPA – International Association of Amusement Parks and Attractions.
IAAPA, opgericht in 1918, is de grootste internationale
vakorganisatie voor attractiebedrijven. 4300 leveranciers
voor en uitbaters van attractieparken uit meer dan 90
landen zijn er lid van.
Belangrijk criterium voor lidmaatschap is dat men als
attractieplaats een vaste standplaats heeft (geen kermis,
geen circus) en dat men niet van overheidswege
gesubsidieerd wordt (musea, e.d.). IAAPA Europe, met
hoofdkwartier in Brussel, heeft een duizendtal leden. De
Benelux telt 270 leden, wat wijst op een zeer hoge
concentratiegraad van attractieparken.
Als internationale organisatie heeft IAAPA volgende
prioriteiten:
• Standaardregels voor veiligheid
• Een wekelijkse newsletter voor de leden
• Opleidingscyclussen, o.a. een “Institute for Attraction Managers”, seminaries
en conferenties
• Contacten en lobbying bij lokale, nationale en Europese autoriteiten
• Internationale tentoonstellingen zoals EAS 2014 in Amsterdam
• Het verzamelen van industriële data bij de leden
Categorieën van attracties
In 2012 telde een studie van IAAPA Europe 2119 attractiebedrijven, deze worden in
vijf categorieën ingedeeld
• Familiale ontspanningscentra zoals indoorspeelpleinen (1.116)
• Thema- en amusementsparken (307). IAAPA maakt een onderscheid tussen
themaparken, waarvoor één inkomprijs geldt en attractieparken zonder
inkomprijs, maar voor bepaalde attracties dient men te betalen
• Waterrecreatieparken (188)
• Wetenschappelijke centra (187)
• Dierenparken (321)
Economische impact
De ganse sector telde in 2012 meer dan 460 miljoen bezoekers en betekende een
inkomen van 19, miljard €. (directe en indirecte inkomsten). Thema- en
amusementsparken waren goed voor meer dan 50% van de inkomsten. De totale
sector telt 115.000 (full time equivalent) arbeidsplaatsen
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Cijfers voor de Benelux
Supra werd reeds gewezen op de hoge concentratiegraad van attracties in de
Benelux.
• Familiale ontspanningscentra: 149 met 7 miljoen bezoekers
• Thema- en amusementsparken: 31 en 18 miljoen bezoekers
• Waterrecreatieparken: 7 en 3 miljoen bezoekers
• Wetenschappelijk centra: 22 en 3,5 miljoen bezoekers
• Dierenparken: 24 met 15 miljoen bezoekers
De sector zorgt voor 18.000 directe en indirecte arbeidsplaatsen (FTE) en 1,4 miljard
€ inkomen.
Tijdens de persconferentie werd opgemerkt dat de concentratiegraad, vooral in
Nederland, te hoog zou zijn.
Uitbouw van databank.
Recent is IAAPA begonnen met het uitbouwen van een databank van de sector.
Hiervoor wil men graag een beroep doen op samenwerking met universiteiten en
toeristisch hogescholen, bijvoorbeeld door het samenwerken voor eindwerken en
thesissen.
Voor de thema en attractieparken kan men reeds een globaal beeld schetsen van de
inkomsten:
• 80% van de inkomsten uit ticketing, eten en drinken
• 16% uit het uitbaten van eigen hotels
• 4% uit sponsoring en special events.
Een verdere opsplitsing van inkomsten uit ticketing, eten en drinken heeft men nog
niet gepubliceerd.
Een indicatie hieromtrent kregen we van het Mini World Lyon dat eind 2014 de
poorten zal openen. Daar stelt men dat ticketing slechts 55% van de inkomsten zal
uitmaken en restauratie en boetiek 45%.
Euro Attractions Show 2014
In het RAI Exhibition and Convention Centre in Amsterdam zullen van 23 tot en met
25 september 2014 door niet minder dan 380 bedrijven over een oppervlakte van
10.000 m2 de nieuwste ontwikkelingen voor attractieparken gepresenteerd worden.
Het gevarieerd aanbod zal o.a. bestaan uit toegangssystemen, opblaasbare
attracties, achtbanen, virtual reality-spelen, 4 & 5 D filmzalen, enz. Nieuwe
tendensen zullen in seminars en workshops besproken worden. Themadagen
worden ingericht rond waterparken, veiligheid en dagrecreatie (in samenwerking met
Recron en bedoeld voor de Belgische n Nederlandse recreatiesector).
Tijdens de Leadership Breakfast zal Steve Van den Kerkhof, ceo Plopsa Groep en
bestuurder Studio 100, over de succesformule van de Plopsa themaparken een
uiteenzetting houden.
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Pre- en postcongrestours laten je achter de schermen kennismaken met de Efteling,
Walibi Holland, Dolfinariurm, Phantasialand, Toverland, Burgers Zoo en Corpus
Experience.
INFO: www.IAAPA.org/EAS
Algemene info: Karen Staley, Vice President IAAPA Europe kstaley@IAAPA.org
Persinfo: Henk Groenen
perstoegangsbewijzen)

info@greensteps.nl
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D.V.H.
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OPENING VAN HET TOERISTISCH-EDUCATIEF
“WILLEWETE” IN HERKENRODE

CENTRUM

Abdijsite Herkenrode - Hasselt
De abdijsite van Herkenrode is een stille
getuige van een groots verleden te midden van
een
prachtige
omgeving.
De
oude
hoevegebouwen en de omliggende 100
hectare natuurgebied vormen een soort
ministadje dat meer dan achthonderd jaar
geschiedenis herbergt en waar heel wat te
beleven valt. Omdat de site nog volop in
heropbouw is, ontdek je er bij elk bezoek
telkens iets nieuws.
De geschiedenis van de Abdij Herkenrode begint in
1179 in het centrum van het graafschap Loon
waarbij in 1217 Herkenrode de eerste vrouwenabdij
van de Cisterciënzerorde in de Nederlanden wordt.
Het werd een spirituele en natuurrijke plek waar
eeuwenlang de adellijke dames van de kloosterorde
die de abdij bestuurden, hun stempel drukten op de
regio. Herkenrode groeit uit tot een druk bezocht
bedevaartsoord. Tot de Franse Revolutie kent de
abdij afwisselend periodes van gewelddadig verval
en enorme bloei. In 1796 moeten de zusters noodgedwongen vertrekken. De abdij
wordt verkocht en verdeeld. Na 1820 verdwijnen door brand en afbraak de abdijkerk,
de kloostergang en een groot deel van de oorspronkelijke kloostergebouwen.
De jongste jaren is ze dankzij vele partners omgetoverd tot een indrukwekkende plek
waar spiritualiteit, cultuurgeschiedenis, natuur en toerisme samengaan. Herita (het
vroegere “Monumenten en Landschappen”) beheert nu het niet-kerkelijk
gebouwenpatrimonium van de enorme site. De historische site, waar het hart van
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Limburg klopt en waar je de geschiedenis door je poriën voelt dringen,
herleeft dankzij velen.
Bij een bezoek merk je dat men als symbool voor de site een
rechtopstaande eenhoorn gebruikt. Dit werd gekozen omdat de
abdissen van Herkenrode een gouden opspringende eenhoorn in het
wapen van de abdij voerden. De eenhoorn is een fabeldier, een
kruising van een paard en een bok met een leeuwenstaart. Op zijn
voorhoofd draagt het beest één enkele hoorn.
In de heraldiek staat de eenhoorn, als een sterk en woest beest, voor
strijdlust en dapperheid. Maar in de Middeleeuwen werd de eenhoorn ook
geassocieerd met kuisheid en maagdelijkheid. Het dier kon immers alleen in
bedwang gehouden worden door een maagd.
Clavis met Willewete
Clavis is in oorsprong een familiebedrijf, opgericht in 1981 en gevestigd in Hasselt.
Het groeide uit tot een van de grootste kinder- en jeugdboekenuitgevers in het
Nederlandse taalgebied, met vestigingen in Hasselt, Amsterdam en New York City.
Jaarlijks realiseert Clavis Uitgeverij meer dan 190 nieuwe titels, 100 herdrukken en
wereldwijd ruim 200 licentiecontracten.
Na jaren voorbereiding verhuisde Clavis Uitgeverij op 16 december 2013 naar de
Zuidervleugel van ‘Abdijsite Herkenrode’ te Kuringen Hasselt. Na de ontwikkeling van
de tiendschuur tot een actieve evenementenruimte, de inspiratietuinen en de
restauratie van het poortgebouw naar vergader- en congresruimten en de inrichting
van stallingen west als toeristisch onthaal met een ‘indoor’ belevingscentrum over de
geschiedenis van de site, is deze komst tevens het sluitstuk van de herbestemming
van de vroegere landbouwgebouwen rond het neerhof.
Niet alleen de kantoren worden ondergebracht in de zuidelijke stallen, opvallend
wordt vooral de ‘voorleestoren’, een boekenwinkel en het museum van het
kinderboek. “Herkenrode moet het Vlaams kinderboekencentrum worden waar kids
elke dag iets kunnen beleven”, zegt de uitgever Philippe Werck. Volgens hem moet
de Abdijsite Herkenrode een inspirerende plek worden die motiveert. Daarom wordt
niet alleen de uitgeverij er gehuisvest, maar ook - op korte termijn - een Clavisboekwinkel geopend.
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Binnen de ontwikkeling en herbestemming van Abdijsite Herkenrode streeft men
ernaar dat de site een cultuur-toeristisch hefboomproject voor de regio wordt. In deze
voormalige stallingen worden, naast de kantoren van de uitgeverij, vanaf het voorjaar
2014 ook publieksgerichte projecten gerealiseerd gericht naar kinderen, scholen en
families. Vandaar zijn er tevens activiteiten gepland voor leesbevordering, zoals
auteursbezoeken, rondleidingen en voorleesuurtjes. Zo was er op zondag 1 juni 2014
doorlopend van 14.30-17.00 uur in de Clavis conceptwinkel: “Kom jij ook naar het
verjaardagsfeestje van Anna?” Dit was een activiteit voor kindjes tussen 2 en 4 jaar
(samen met mama en papa of oma en opa, waarbij oudere en jongere broers en
zusjes natuurlijk ook welkom waren).
Het werd een middag vol plezier rond 'Anna', bekend uit de peuterboeken van
Kathleen Amant. De auteur las voor, men kon knutselen en kleuren, er waren leuke
spelletjes, een levensgrote Anna kijkkast en natuurlijk een lekkere verrassing (dat
was smullen!).
Willewete
Binnen het gamma van de uitgegeven boeken wou uitgeverij Clavis een antwoord
geven op de vragen van jonge kinderen die voortdurend op verkenning zijn in hun
omgeving waar alles nieuw is. Inderdaad, de natuur heeft kinderen een natuurlijke
nieuwsgierigheid gegeven om de wereld om hen heen te verkennen. In het begin
richt die nieuwsgierigheid zich op de onmiddellijke omgeving: de kamer, het huis en
de familie. Naarmate kinderen opgroeien, wordt de belangstelling breder. Willewete boeken vertellen en laten zien wat kinderen vanaf 3 à 4 jaar ook echt willen weten.
Zo zijn er boekjes over de dierentuin, op reis met de auto, op reis in het vliegtuig,
over vulkanen of over je lichaam en hoe je eruitziet.

Maar om brede publiekgerichte activiteiten op de erfgoedsite uit te bouwen, zodat
nog meer mensen de Clavis Uitgeverij op de abdijsite van Herkenrode zouden
bezoeken en deze belangrijk erfgoedsite kunnen ontdekken, zocht Clavis, in het
kader van de cultuur-toeristische exploitatie van de site, naar andere partners. Het
vond in Hogeschool PXL met het departement PXL-Education een ideale partner
voor de uitbouw van een nieuw educatief centrum “vzw Willewete” op de abdijsite
van Herkenrode.
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Het is de bedoeling dat het centrum kinderen wil fascineren, leerkrachten inspireren
en ouders motiveren waarbij het centrum de kinderen tevens nieuwe vormen van
leren toont.
Leon Kustermans, algemeen directeur van Clavis Uitgeverij, drukt erop dat
‘Willewete’ boeken en nieuwe media combineert en daarmee een brug slaat tussen
taal en wetenschap. Taalontwikkeling en mediawijsheid zijn toch twee belangrijke
elementen voor kinderen. Het is een uniek project dat leraren, didactici, auteurs en
illustratoren verenigt.
In de eerste plaats richt het nieuwe centrum zich op kinderen van 4 tot 14 jaar.
Schoolklassen komen er op bezoek voor een hele of halve dag. Tijdens het weekend
zijn er creatieve activiteiten rond kinderboeken, zoals voorleesuurtjes en
knutselworkshops. Het centrum organiseert ook navorming voor leraren. Willewete
wil kinderen betoveren met boeken en nieuwe media en leraren en ouders stimuleren
om hetzelfde te doen.
Marc Hermans, departementshoofd PXL-Education, onderstreept dat door deze
samenwerking men goede studenten kan opleiden in een bredere context: “Ze
moeten niet enkel leren vanuit een klaslokaal, maar ‘out of the box’ denken. Deze
locatie is uniek als stageplaats om de studenten van de lerarenopleiding een extra
mogelijkheid te geven. Ook voor onze leraren is dit nuttig. Dit is een mooi project met
een privéonderneming.” Ben Lambrechts, algemeen directeur Hogeschool PXL, ziet
vooral opportuniteiten in de nieuwe media: “Binnen de hogeschool vinden we het
gebruik van ICT en nieuwe media heel belangrijk. Door deze samenwerking kunnen
we jongeren warm maken voor nieuwe media, taal en erfgoed.”

Het nieuwe educatief centrum opende de deuren op 6 juni 2014 en wordt volledig
operationeel vanaf 1 oktober. Inschrijven kan vanaf nu. Het eerste jaar wordt er
gewerkt rond het thema ‘De Zolder’. Zie verder voor alle verdere info en kosten op
www.willewete.be .
Museum en kinderboekhandel willen niet concurreren met het Literair Museum in
Hasselt en Kinderboekhandel Poespas (eigendom van Clavis). Hierbij zeggen de
initiatiefnemers van Willewete vzw: “Het is bepaald niet de bedoeling om bijvoorbeeld
de thematentoonstellingen van het museum af te pakken. We gaan ervan uit dat wij
goed kunnen samenwerken met het museum en het zo nog meer de moeite te
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maken om naar Hasselt te komen. Wat betreft de kinderboekhandel: daar komt
alleen het Clavis-fonds te liggen, zodat kinderen bijvoorbeeld na een
voorleesactiviteit het boekje ook kunnen meenemen.”
Kortom, de wervende slogan van de Abdijsite Herkenrode "waar je cultuur en natuur
ontdekt!" wordt ook met dit project hard gemaakt en met Clavis als meerwaarde
wordt de link gelegd tussen cultuur, creatieve economie en toerisme. Met het
publieksgerichte luik zal Clavis daarnaast ook heel wat klassen en gezinnen naar de
site halen, wat voor het gehele project natuurlijk fantastisch is!
Men is van harte welkom in de Clavis Conceptwinkel:
Abdijsite Herkenrode, Herkenrodeabdij 4b, 3511 Hasselt – Tel. 011 269951
Open van dinsdag t.e.m. zaterdag van 10-18 uur
J.C.

****

OP DE BOEKENPLANK
ACHTER GESLOTEN GRENZEN – REIZEN DOOR NOORD-KOREA
De Portugese romanschrijver en dichter José Luis Peixoto
kreeg de toestemming om samen met een groep
westerlingen door Noord-Korea te reizen tijdens het
eeuwfeest van de geboorte van de Noord-Koreaanse leider
Kim II-sung. Van bij het begin tot op
Het einde ondervindt hij dat de reis niet in een ontspannen
sfeer zal verlopen. De reis werd geboekt via Beijing zonder
de verzekering dat hij naar Noord-Korea kon doorreizen. Dat
lukte, maar bij aankomst: minutieuze bagagecontrole,
mobiele telefoon en literatuur afgeven, gedurende het ganse
verblijf geen toegang tot het internet. Soms werden zijn
Amerikaanse reisgenoten van het gezelschap uitgesloten,
mochten er geen foto’s gemaakt worden tijdens de
verplaatsingen, regelmatige controle van reeds gemaakte
foto’s, constant op de hielen gezeten door twee vaste
reisbegeleiders die ook elkaar in ’t oog moesten houden….
Absurde vaststellingen: in de Engelstalige “The Pyongyang Times” staat op de
voorpagina steeds een foto van één van de Koreaanse leiders: de krant moest zo
geplooid worden dat de foto van de leider niet dubbel gevouwen werd!
Toestanden die me doen denken aan het reizen in de Oostbloklanden voor de val
van de Berlijnse Muur, maar daar was tenminste nog iets van reisvreugde!
Reizen door Korea vergt heel wat hersengymnastiek: gidsen geven enkel data en
cijfers maar geen info over de ontwikkeling van het land. Onbeantwoorde vragen
prikkelen je fantasie zoals het hotel Ryugyong: het hotel zou honderdvijftig
verdiepingen tellen en driehonderdmeter hoog worden. Het hotel is er een verboden
gespreksonderwerp, niemand op straat mag het gebouw een blik gunnen. De bouw
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werd gestart in 1987 en het zou honderd meter hoger worden dan het toen hoogste
hotel in Singapore en gebouwd door een Zuid-Koreaans bedrijf. Voltooiing was
voorzien in 1989, maar kwam in 1992 volledig stil te liggen. Waarom?
De reis verloopt langs standbeelden (een beeld waarvan een deel ontbrak mocht niet
gefotografeerd worden), mausoleum, triomfbogen, musea, herdenkingszuilen, een
bezoek aan een staalfabriek met ensceneringen. Toch weet de auteur enkele malen
de façade te doorprikken, zoals bij een korte ontmoeting met een schamel gekleed
jongetje dat hij de hand kon reiken.
Het terugrijden naar China betekent vrijheid. Hij krijgt zijn mobiele telefoon terug en
kan zijn moeder geruststellen dat hij niet meer in Noord-Korea was…….
Uitgeverij Atlas Contact, 2014, 242 pagina’s, € 21,99
RIJN & WIJN:
WIJNBERGEN

LANGS

ROMANTISCHE

BURCHTEN

EN

BEROEMDE

De Rijn inspireerde door de eeuwen heen dichters,
schilders en componisten. Op de heuvels tientallen
burchten, in de dorpen vakwerkhuizen en langs de oevers
wijngaarden met de rieslingdruif. Gert Corremans
beschrijft het dagelijkse doen van 25 personages uit het
Rijnland: een kasteelheer, een veerman, een
wijnmaker,…
Maar vooral wat met het maken van wijn te maken heeft,
van bij het aanplanten tot het degusteren, komt aan bod.
Je komt het geheim van de pluk van de druiven voor
Eiswein te weten, waarom Sekt geen schuimwijn is maar
eerder zich met champagne laat meten,…
Wijn hoort bij een maaltijd: 10 recepten met
streekproducten doen je al het water in de mond krijgen. Indien je niet zelf in de
keuken wilt staan, dan geeft de auteur je graag enkel tips van goede hotelletjes.
Een uitgave van het Davidsfonds, 2014, 218 p., € 27,50
PARIJS IN STIJL
Een gids over Parijs die vooral de dames zal aanspreken: een
shoppinggids aangevuld met adresjes van restaurants en
koffiebars. Styliste Elodie Rambaud gidst je langs 235
adresjes waar de liefhebber van mode en interieur zeker aan
zijn trekken zal komen: markten, boetiekjes, huizen waar
creaties voor bruidsjurken gemaakt worden, antiquairs, ….
Handig zijn de plannetjes: per arrondissement zijn de winkels
aangeduid.
Uitgegeven door Kosmos, 2014, 292 p., € 19,99

D.V.H.

18

*****
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
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