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COLLEGIAAL
BFTP kende reeds een heel druk najaar met een bezoek aan Middelkerke en een
weekend in Leiden. Op zaterdag 22 november zijn we te gast in het Kasteel van
Rumbeke waar we met Luc Glorieux als gids, de tentoonstelling “Albert I en de
Groote Oorlog” zullen bezoeken. ’s Namiddags ontdekken we de toeristische troeven
van Roeselare.
In deze “e-Tour-Press-Info” vind je een verslag van het bezoek van BFTP aan
Middelkerke. Twee verslaggevers trokken naar Duitsland: Karlsruhe en Freiburg aan
de rand van het Zwarte Woud en het themapark “Europa-Park” werden bezocht.
In Noord-Frankrijk wordt ook de “Groote Oorlog” herdacht en het “Vergeten Front in
Nord - Pas de Calais” onder de aandacht gebracht.
Twee belangrijke manifestaties trekken onze aandacht: “Mons 2015” en de
tentoonstelling “De Prehistorische Grot van Lascaux” in het Jubelparkmusem te
Brussel.

****
MIDDELKERKE: TOERISTISCH DE KERK IN HET MIDDEN
Zaterdag 13 september waren de leden van BFTP verwacht
aan het Casino van Middelkerke, om 10u.
Vanop een boogscheut zagen we de zwarte leeuw op geel
veld flirten met de vlaggenstok; een fris zeebriesje worstelde
een gewonnen strijd uit met een bruidsluier mist over onze
kustlijn. Daaronder een handvol mensen, handen in de
broekzakken stonden ze tussen Nero en Jommeke tegenover
het Casino.
Michel
Landuyt,
ere
burgemeester en nu schepen
voor toerisme en financiën,
ontving ons met een fris glas
champagne.
Hij
schetste
Middelkerke als een eenheid
van
9
deelgemeenten,
voornamelijk
typische
polderdorpjes. Aanknopend bij
de actualiteit herinnerde hij de
BFTP-delegatie eraan dat in de
1ste wereldoorlog Middelkerke
plat lag en dat enkel het enige gebouw in beton - de Rotonde - overeind bleef. Nu
zijn er in Middelkerke 14 000 tweede verblijven en worden het ganse jaar door
programma’s aangeboden aan de gasten zodat ‘vakantie’ het jaar door blijft duren.
Michel Landuyt typeert Middelkerke in weinig woorden: ‘Thuis aan zee’.
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Het casinopersoneel verstrekte gedetailleerde uitleg over en bij de speeltafels. We
vernamen hoe het geld vloeit tijdens het wisselen van de spelers en aan- en afrollen
van het golvende tij. Van de namiddag over de avond, de nacht in…
Met de kusttram spoorden we naar
Westende-Bad om de Villa Les
Zephyrs te bezoeken. Gids André
Baert filosofeerde vooraf met de visie
van architecten over een woning:
wonen moet geluk uitstralen, de
bewoner moet zich in evenwicht in een
tweede huid kunnen thuis voelen.
Les Zephyrs was oorspronkelijk een
gebouw in cottage-stijl, huiselijk. Maar
de 1ste wereldoorlog legde alles plat. In
1923 werd de villa heropgebouwd. De
buitenkant werd eenvoudiger. We ontdekten floraal glaswerk wat naar art nouveau
verwijst. Opvallend is het blauw/wit schilderwerk, de kleuren van Middelkerke. In de
gevel vielen meerdere art deco-elementen op. Het kleine maar originele museum
geeft een beeld van hoe een gegoede familie uit de jaren ’30 haar vakantie kon
beleven.
In de villa werd onze aandacht getrokken
door een verzonken badkuip in steen,
centraal in de badkamer. In de eetkamer
en de fumoir vielen elementen van Henri
Van De Velde op. In een regelrechte
‘upstairs-downstairs’-stijl vonden we de
keuken in de sous-sol met Delftsblauwe
muurbetegeling. De keuken geeft een
overstap naar het modernisme bloot.
Wie wou lunchen kon genieten van het
heerlijkste van de zee of de smakelijke brokken vlees uit de Polders
Langs Lucky Luke en Rataplan wandelden we
naar Suske en Wiske die ons naar het Oude
Postgebouw
brachten
waarin
nu
het
Kusthistories Museum is gehuisvest. Hier
vonden we een voorstelling van de
geschiedenis van het kusttoerisme. Als
Oostende in 1784 kustgemeente werd mogen
we aannemen dat Middelkerke in 1878 gekend
stond als ‘La plage en vogue’. Het Kusthistories
Museum begint bij de monumentale koffers van
de vakantiegangers van goeden huize. En dan
ontplooit zich een regenboog van nostalgie en romantiek: we voelen terug het zand
tussen onze boterhammen met choco, de metalen taartvormpjes, de oude kusttram,
de evolutie van de badkledij (zonder burkini)…
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Merkwaardig maar knap voorgesteld is de kustontwikkeling via de Ferrariskaarten en
de evolutie van de kustarchitectuur in knappe diaporama’s. Stranden deden we in de
fotostudio met monumentale camera en tientallen foto’s uit oude dozen. Ook van
“Mariakerke Le Paradis” dat in 1905 een naaktstrand op doktersadvies was.
.
Op de dijk woei een frisse zeebries de wolken
vaneen. Wolkenkleuren spiegelden zich in de
uitgegleden vensters van het hotel Continental.
In de Mess van de Officieren bood de Dienst
Toerisme ons een kopje troost aan vergezeld
door een palet van taart. En door de enorme
vensters genoten we van de stille pracht van de
Noordzee.
U heeft begrepen dat collega Georges Keters
een interessante dag had georganiseerd.
Info:

toerisme@middelkerke.be
http://www.toerismemiddelkerke.be/toerisme.aspx
P.P.

*****

KARLSRUHE EN FREIBURG, STADJES AAN DE RAND VAN HET
ZWARTE WOUD
Der Schwarzwald is altijd al een bijzonder populaire vakantiebestemming geweest,
niet alleen bij de Duitsers zelf, maar ook bij onze landgenoten. We denken dan
meteen aan uitgestrekte, donkere bossen, glasheldere meren, klaterende
watervallen, robuuste boerderijen met balkonnen vol weelderig gedijende geraniums,
schilderachtige dorpjes, hartelijke mensen en rijkelijk gedekte tafels. Het water loopt
me zo in de mond bij het horen van namen als Schwarzwälder Schinken waarin je de
rook van een knapperend houtvuur proeft, of de fameuze Schwarzwälder Kirschtorte
waar bij elke hap je halve gezicht in de slagroom verdwijnt. En misschien schrik je je
nog elk uur van de dag een Schwarzwälder Bollenhut als die brutale vlerk van een
koekoek nijdig uit het piepkleine deurtje van zijn woonst komt gestoven. Klokken en
koekoeken naderen stilaan hun oude dag, die Schwarzwald-Klinik, gelegen in een
überpure en ongerepte natuur, was jammer genoeg maar een tv-serie, maar als
voorheen – en dat al ruim 130 jaar – blijft de streek in het zuidwesten van Duitsland,
160 km lang en 30 tot 60 km breed, een van de meest geliefde Duitse
vakantieregio’s. We bezochten Karlsruhe en Freiburg, respectievelijk aan de noorden de zuidrand van het Zwarte Woud.
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Karlsruhe: stad waar Karel ging rusten
In de brede Rijnvlakte tussen het Zwarte Woud, de Vogezen en het Pfälzerwald ligt
de stad Karlsruhe. De naam is in Duitsland een begrip omdat hier het grondwettelijk
hof, het Bundesverfassungsgericht, gevestigd is. Het is de tweede grootste stad van
deelstaat Baden-Württemberg na Stuttgart en de trotse hoofdstad van Baden dat tot
aan het Congres van Wenen (1815) nog een zelfstandig vorstendom was. In 2015
wordt de stad 300 jaar oud wat voor Duitse normen erg jong is. In 1715, zo zegt de
legende, zou een zekere Karl Friedrich, een jonge markies die in het nabijgelegen
Durlach in een muffe residentie woonde, na een uitputtende jachtpartij van zijn paard
gestegen zijn in een donker bos. Hij at een hartige hap en legde zich dan te ruste.
Dat werd een keerpunt in zijn leven want wat wil de legende…? Dat hij droomde van
een schitterend kasteel met zonnige, vrolijke kamers en lanen die als zonnestralen
naar alle kanten uitwaaierden. De ‘Fächerstadt of waaierstad’ Karlsruhe, genoemd
naar de ruhende Karl, was geboren.
Nu de realiteit: Karel was inderdaad
een knappe kop en ontwierp met zijn
adviseurs
een
moderne,
overzichtelijke stad waarbij zijn
barokke kasteel centraal kwam te
liggen. In de uitwaaierende straten, 32
in totaal, liet hij statige herenwoningen
bouwen waar de diensten van zijn
kanselarij en familieleden hun intrek
namen. Dat deed hij geheel in de
geest van zijn tijd, de ‘Aufklärung’, als
een verlichte despoot volgens het
bekende principe van alles ‘voor’, maar niets ‘door’ het
volk. Karlsruhe werd al vlug een cultureel oord waar de
fine fleur van toen – Goethe, Herder, Klopstock – aan
het hof graag geziene gasten waren.
Het prachtige en enorme kasteel waarbij het kasteel van
Versailles model stond en waar we nu voor staan, baadt
in het zachte, oranjeachtige licht van de ondergaande
zon. In de mooi verzorgde en ruime Schlossgarten vol
beelden en zitbanken lijkt het verliefde deel van
Karlsruhe elkaar rendez-vous te hebben gegeven want
er wordt aardig wat af geknuffeld. ‘Allemaal studenten’,
knipoogt Yvonne die ons door de stad gidst, ‘we hebben
hier een erg gerenommeerde universiteit met wel goed
30 000 studenten. Die zijn manifest zichtbaar in deze
stad die zowat 292 000 inwoners telt’.
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Stad van kunst, cultuur en wetenschap
Vandaag staat Karlsruhe bekend als stad waar
wetenschap, technologie, kunst en cultuur een
prominente plaats innemen. De talrijke musea getuigen
ervan. Wij waren te gast in de ronduit prachtige
Staatliche Kunsthalle, een oud en eerbiedwaardig 19deeeuws pand dat uit drie in elkaar overvloeiende delen
bestaat. Oude partijen in hout en brede, krakende
trappen wisselen af met moderne, gloednieuwe glas-en
staalstructuren die de tentoongestelde werken goed tot
hun recht laten komen. Het is een ongemeen boeiende
en rijke collectie: kunst van de 12de tot de 19de eeuw,
opgedeeld in stijlrichtingen, periodes en thema’s. Alle
bekende namen, ook uit onze contreien, zijn er
vertegenwoordigd.
Ook
van
baanbrekende,
hedendaagse kunstenaars als Gerhard Richter of Georg
Baselitz worden werken aangekocht, vertelt de gids die
ons door dit sprankelende kunstlandschap leidt.
Vogelbier en lekkers van Becker
En dan is het tijd voor een biertje in deze studentenstad
met niet minder dan vier eigen huisbrouwerijen. We duiken
de Biergarten van brouwerij Vogel in waar Herr Vogel zelf
ons zijn zelf gebrouwen, ongefilterde bieren laat proeven.
Daarvan krijgen we guten Appetit en de joekel van een
Schnitzel die geserveerd wordt, beantwoordt volkomen
aan de Duitse maatstaven die in dit soort etablissementen
standaard is. De binnenstad met heel wat classicistische
gebouwen, monumenten en leuke shoppingstraten laten
we voor wat ze is want momenteel is de hele binnenstad
één grote bouwput. De stad wordt helemaal
ondersteboven gehaald voor de aanleg van een tunnel
onder de Kaiserstraße, de shoppingstraat, waardoor het
stadsvervoer zowel per tram als per trein, de zogenaamde
Kombilösung, in de toekomst naadloos moet verlopen.
Daarvoor graaft een reuzenboormachine zich een jaar lang een doorgang onder de
grond. Optimisten hopen dat het project in 2019 gerealiseerd zal zijn. Van
mobiliteitsaspecten en verkeer kennen ze hier wel iets, zo hoor ik, want ook
buitenlandse verkeersdeskundigen komen het Karlsruher Modell van nabij
bestuderen. In de late avond pikken we nog een workshop ‘bonbons maken’ mee bij
Zuckerbäcker Axel Becker die ons inwijdt in de smakelijke geheimen van de ‘praline’.
Als de tunnel klaar is, moeten we beslist nog eens terugkomen, vindt Yvonne, want
Karlsruhe is echt wel een levendige en bruisende stad waar er aardig wat gefeest en
gevierd wordt.
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Freiburg: verrassend mooi stadje
‘Als we ons haasten,
kunnen we dadelijk aan het
Neues Rathaus ‘onze Jogi’
een
handje
gaan
schudden’, zo begroet gids
Astrid ons als we in ons
hotel in de Bertoldstraße in
Freiburg aankomen. Van
Jogi
gaat
voetbalzot
Duitsland en Freiburg in het
bijzonder uit de bol. Jogi is
het
koosnaampje
voor
Joachim
Löw,
de
succesrijke coach van de
Nationalmannschaft die nog
maar net in Brazilië wereldkampioen werd. Löw die in de buurt van Freiburg geboren
werd, ooit bij het plaatselijke FC Freiburg speelde en er nu woont, wordt vandaag
door het stadsbestuur feestelijk ontvangen. De Rathausplatz is dan ook de ideale
setting voor een dergelijk evenement, en wat ik al vermoedde, wordt op dit plein
meteen bewaarheid. Freiburg is een opvallend knap en charmant stadje waar alle
clichés over Duitsland, zwaar beïnvloed door de romantische prenten in de
sprookjesboeken van Grimm, perfect kloppen. Kastanjebomen met beginnende
herfstroest in de blaren en gezellige terrassen omzomen het plein waar een grote
fontein met ruiterstandbeeld, de Bertoldsbrunnen, eer betuigt aan de hertogen van
Zähringen die in de middeleeuwen hier de dienst uitmaakten. Het witbepleisterde,
nieuwe raadhuis in gotische en renaissancistische stijl oogt erg romantisch: een
leuke klokkentoren, erkertjes en kleine ramen met gebrandschilderd groenig glas,
een trap- en een klokgevel, bloemen op het balkon, een mooie arcadengang en
breukstenen die door de schijnbaar willekeurige inmetseling de brede gevel
geraffineerd accentueren. Klassieker van bouw is het
Oude Raadhuis ernaast dat met zijn terracottakleurige
façade in de zakkende zon prachtig contrasteert met zijn
zachtwitte buur.
Het beroemde Freiburger Münster
Vlak achter de twee stadhuizen doemt op een reusachtig
plein het beroemde Freiburger Münster voor ons op. Een
dichter roemde dit indrukwekkende bouwwerk ooit als
een van de mooiste gotische kerken van het christelijke
Avondland. Met zijn bijna 120 m hoge toren in fijn
maaswerk torent de kerk hoog boven stad en omgeving
uit. Al rond 1200 begonnen ze met de bouw. De
romaanse stijl van de beginfase is hier en daar nog
zichtbaar, maar al vlug werd gekozen voor de
prestigieuze, gotische stijl waarbij de kathedraal van het
naburige Straatsburg model kwam te staan. In 1827 werd
de stad bisschopsstad waardoor de oorspronkelijke
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kloosterkerk (of munster, afgeleid van het Latijnse monasterium) ook de titel dom of
kathedraal mag dragen. Het zou volgens onze gids de enige kerk van die omvang
zijn die nog voltooid werd in de middeleeuwen zelf, wat erg uitzonderlijk was. Denk
aan Keulen waar ze 632 jaar na de eerste spadesteek pas konden afronden. In
Freiburg ging het een pak vlotter want driehonderd jaar later was ze af. Dat was
vooral te danken aan de toenmalige rijkdom van de stad. De plaatselijke heren
sponnen goed garen van de zilverwinning in de buurt en de vele zandsteengroeven
in en rond de stad zorgden voor betaalbaar en puik bouwmateriaal. Bovendien stond
Freiburg en omgeving onder het gezag van de ultrakatholieke Habsburgers die voor
een warm plekje aan de kachels van het hiernamaals tijdens hun zondige leven een
flinke stuiver veil hadden. Jammer voor fotografen is dat de torenspits al jaren in de
steigers staat (en volgens de gids zal dat nog heel lang duren) want de relatief
zachte zandsteen heeft erg veel onder erosie (regen en wind) te lijden en van nogal
wat vieze dingen in de lucht. Ook de burgemeester, een ‘groene jongen’ van het
eerste uur, staat daar machteloos tegen, hoewel daar aan de oude en erg hoog
aangeschreven universiteit veel onderzoek naar gedaan wordt. In de kerk met zijn
indrukwekkende voorportaal vol minutieus uitgewerkte figuren kom je Hans Baldung
Grien tegen, een plaatselijke maar erg begaafde kunstenaar die het prachtige
hoogaltaar in het koor ontworpen heeft.
Wandelen door de oude binnenstad
De Münsterplatz zelf ligt er bij een stralende zon
ook zalig bij: oude, hoge burgerhuizen uit de late
middeleeuwen zoals het het Basler Hof en het
Kornhaus omzomen het plein. Aan de andere kant
van de dom ligt het prachtige Historisches
Kaufhaus
in
dieprode
zandsteen,
een
renaissancistisch juweeltje met een rijkelijk
versierde façade vol beelden en mooie arcaden.
Het hele plein is een openluchtterras waar je van
een goed glas wijn uit de bekende wijngaarden van Baden en van de heerlijke
gerechten uit de Zuid-Duitse keuken kunt genieten.
In de Alte Wache, het zoveelste prachtige huis met
citroengele gevel, hebben de plaatselijke wijnboeren een
coöperatief genootschap opgericht waar je de plaatselijke
wijnen uit het Markgräfler Land niet alleen kunt kopen maar
ook degusteren. De meest verbouwde druiven in dit deel
van Baden zijn de Gutedel (40 %) en de Spätburgunder (30
%).
We vervolgen onze wandeling door de historische
binnenstad en verlaten onder oorverdovend klokkengelui –
de dom telt niet minder dan 14 klokken waaronder enkele
kleppers van duizenden kilo’s – het plein waar elke dag,
behalve op zondag, een levendige markt plaatsvindt. We
houden even halt aan het Haus zum Walfisch, een enorm
woonhuis met een ruim balkon, een sierlijke erker en een opvallend veelkleurige
toegangspoort waar een gedenkplaat aan de humanist Erasmus van Rotterdam
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herinnert die hier van 1529 tot 1531 verbleef. Hier, in
het katholieke Freiburg, was hij welkom nadat ze hem
in het gereformeerde Basel, waar hij prof was aan de
universiteit, de deur hadden gewezen. Door ronduit
romantische steegjes, doorsteekjes en straatjes vol
hoekterrassen, winkeltjes, restaurants komen we aan
de Martinstor, de tweede van de vier overgebleven
middeleeuwse stadspoorten.
Dan gaan we via het oude Augustinerkloster, nu een
recent vernieuwd en schitterend museum van
middeleeuwse religieuze kunst, naar de oudste
stadswijk Oberlinden tot aan de tweede stadspoort, de
Schwabentor met een beeld van Sint Joris, de
patroonheilige van de stad. Leuke bijkomstigheid: bij
een stadswandeling moet je wel goed uit je doppen
kijken want door een groot deel van de oude stad lopen
er Bächle of kleine kanaaltjes die in de middeleeuwen
als riolering dienden en nu fris regenwater door de stad laten stromen. De kinderen
laten er hun speelgoedbootjes op drijven.
Voor een mooi panorama over stad met de onvermijdelijke torenspits van het
Münster en met de heuvels van Vogezen en Zwarte Woud in de verte ga je naar de
Schlossberg. Dat kan ofwel via een mooi wandelpad ofwel met een milieuvriendelijke
kabelbaan. Hier was het dat hertog Koenraad van Zähringen rond 1120 een burcht
bouwde en zo de stad stichtte. Het is er zalig zitten op het grote terras en de keuken
van het Schlossberghotel is excellent. (Guy Meus)
Perscontact
Organisatie van de persreis ‘Cultuur & Culinair’ Zwarte Woud van 8 – 10 september
2014: Toerisme Zwarte Woud (www.zwartewoud.info), de steden Karlsruhe
(www.karlsruhe-tourismus.de ) en Freiburg (www.freiburg.de)
Vertegenwoordiger Zwarte Woud Belgische en Nederlandse markt: Henk Groenen.
schwarzwaldtourismus@greensteps.nl
Info:
Overnachting in Karlsruhe. Schlosshotel (4*) (www.schlosshotelkarlsruhe.de )
Restaurant Karlsruhe: Cantina Majolika (www.cantinamajolika.de )
Bierproeverij Karlsruhe: Vogelbräu (www.vogelbraeu.de )
Bonbons maken Karlsruhe: (www.zuckerbecker.com )
Overnachten in Freiburg. Parkhotel Post (4*) (www.park-hotel-post.de )
Restaurants Freiburg: Restaurant Oberkirch (www.hotel-oberkirch.de)
Schlosshotelrestaurant Dattler (www.dattler.de ).
Wijnproeverij Freiburg in de Alte Wache (www.alte-wache.com )

en

G.M.

*****
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LANGS DE VERSCHRIKKINGEN VAN HET ‘VERGETEN FRONT’ IN
NORD – PAS DE CALAIS
‘Vergeten fronten’ zijn geen zeldzaamheid in de oorlogsgeschiedenis. Het front
tussen Armentières en Arras is er zo een. De verschrikkingen die tijdens WOI in de
streek van Ieper plaats vonden, overschaduwden de kleinere aanvallen in Nord-Pas
de Calais die desondanks enorm veel slachtoffers eisten. Wij maakten een tocht
langs de herdenkingsplaatsen van het ‘Vergeten Front’…
Mademoiselle from Armentières
Armentières was een industriestad die tijdens de oorlog gedurende korte tijd bezet
werd door de Duitsers maar heroverd werd door de Britten. Tegen het einde van de
oorlog werd de stad zo goed als volledig vernield en nadien heropgebouwd in
Vlaamse renaissancestijl. Maar muziek verzacht de zeden, zeker in oorlogstijd. In het
huidige hotel des Arcades aan de rue de la Gare nummer 7 ontstond het lied
‘Mademoiselle from Armentières’ dat door Line Renaud gezongen werd en een
oorlogshit werd in de loopgraven. Het Hotel des Arcades is gesloten maar in Ciné
Lumières in dezelfde straat werd een ‘musée vivant’ nagebouwd met het authentiek
interieur van het estaminet. Je kan er de sfeer ten tijde van de Britse inkwartiering
opsnuiven en als je langs de achtertuin naar buiten gaat, kom je in de hel van de
loopgraven.
Fromelles, ‘From Hell’
De Slag bij Fromelles in 1916 is een van de zwartste oorlogsbladzijden voor het Brits
Gemenebest dat Groot-Brittannië en zijn koloniën omvatte. De koloniën
beschouwden het als een plicht en een eer om hun moederland te helpen. Sommige
soldaten hadden er zelfs een leugentje om bestwil voor over en deden zich zowel
ouder als jonger voor om toch naar het front te mogen gaan. Door een slechte
planning en strategieën vielen in Fromelles 5.000 Australische en 1.500 Britse
soldaten. De meeste gesneuvelde soldaten werden door Duitse soldaten in
massagraven begraven. In 2007 werd in het gehucht Le Bois des Faisans een
‘vergeten graf’ teruggevonden. Na DNA-onderzoek konden 50% van de vermisten
geïdentificeerd worden. De stoffelijke resten werden in 2010 herbegraven op een
nieuwe begraafplaats van de Commonwealth War Graves Commission in Fromelles.
Begin juli 2014 opende naast deze begraafplaats een oorlogsmuseum dat ook het
vertrekpunt is voor een wandeling in de voetsporen van de Australische soldaten.
Arras en de Wellingtongroeve
Arras heeft momenteel veel historische bezienswaardigheden, waaronder de
prachtige barokke pleinen Place des Héros en Grand’ Place met 155 façades
opgetrokken in Vlaamse barokstijl en een belfort dat op de Werelderfgoedlijst van
Unesco staat. De oorlogsgeschiedenis van Arras speelt zich af in de ‘Boves’, een
netwerk van ondergrondse gangen die tijdens de oorlogen gebruikt werden als
schuilplaats. Het idee kwam van de Britten die in november 1916 hun lente-offensief
van 1917 voorbereidden. Zij lieten de Nieuw-Zeelandse tunnelbouwers een netwerk
van ondergrondse kazernes ontginnen om zo een onderkomen te bieden aan 24.000
soldaten. De steengroeve werd door de Nieuw - Zeelandse gravers Wellington
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gedoopt. De duizenden soldaten die 20 meter onder de grond gestationeerd waren,
bevonden zich op amper een paar meter van de frontlinie. Op 9 april 1917om 5u30 in
de ochtend stortten ze zich op het slagveld voor en verrassingsaanval tegen de
Duitse stellingen.
De Duitse begraafplaats Maison Blanche
Tijdens de gevechten vielen niet enkel Franse en Britse maar ook Duitse soldaten.
Maison Blanche in Neuville Saint Vaast is de grootste Duitse militaire begraafplaats
in Frankrijk. Het merendeel van de 44.833 gesneuvelden, waarvan 8040 niet
geïdentificeerd werden, viel tijdens zware gevechten op de hoogtes van Lorette
(1914-1915) en de heuvelrug van Vimy (1917-1918). Deze begraafplaats werd na de
oorlog aangelegd door de Franse overheid. Het Verdrag van Versailles van 1919
verplichtte immers tot wederkerig onderhoud van oorlogsgraven. In 1922 stemde
Frankrijk toe in een eervolle teraardebestelling van gevallen ‘ex-vijanden’ op Frans
grondgebied. Midden op dit 8 hectare groot terrein staat een stenen monument met
daarop de eerste woorden van het gedicht van de Duitse dichter Uhland: ‘Ich hatt
einen Kameraden, Einen Bessern findst du nicht’. Sinds 1966 valt het onderhoud van
de Duitse militaire begraafplaatsen volledig onder de verantwoordelijkheid van de
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge die tussen 1975 en 1983 de houten
kruisen laat vervangen door gietijzeren kruisen, elk met de namen van vier soldaten.
Joodse soldaten kregen een grafsteen.
Vimy, de plek van de Canadezen
In april 1917 behaalden de Canadezen de
slag bij Vimy. De prijs die zij hiervoor
betaalden was enorm want 66.000 jonge
Canadezen wat één tiende was van de
toenmalige Canadese bevolking, lieten hier
het
leven.
Het
landschap
met
de
granaatputten
laat
vermoeden
welke
gewelddadige conflicten zich hier afspeelden.
Als eerbetoon aan de gesneuvelde soldaten
schonk Frankrijk dit landschap aan het
Canadese volk. Bezoekers worden er
rondgeleid door Canadese studenten die hiervoor in 3 teams voor een periode van 4
maanden naar Vimy komen. Als herinnering aan dit bloedig treffen, werd een
gigantisch oorlogsmonument opgericht dat een ontwerp is van de Canadese
architect en beeldhouwer Walter Seymour Allward. Dit 6.000 ton wegend monument
met de namen van 11.000 vermiste soldaten bestaat uit twee witte zuilen van 27
meter hoog die symbool staan voor de vriendschap tussen Canada en Frankrijk en
hun samenwerking in de strijd voor een gemeenschappelijk doel: vrede en vrijheid.
Notre Dame de Lorette
Na de slag van mei 1915 kiezen de Franse soldaten om hun gesneuvelde makkers
te begraven op de hoogvlakte bij Ablain-Saint-Nazaire waar de kapel van Onze Lieve
Vrouw van Loreto staat. Na de oorlog begint Frankrijk met de aanleg van deze
enorme begraafplaats waar naast 20.000 individuele graven ook de stoffelijke resten
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bewaard worden van 22.000 onbekende soldaten, verdeeld over acht ossuaria. De
bisschop van Arras liet er een basiliek in neo-Byzantijnse stijl bouwen naar het
ontwerp van de architect Louis-Marie Cordonnier. Tegenover de basiliek torent de
ossuariumlantaarn met een van de ossuaria. Het licht van de toren is op kilometers
afstand te zien. Een erewacht van vrijwilligers ontvangt sinds 1920 de bezoekers en
onderhoudt elke zondag de eeuwige vlam.
De Britse begraafplaats Cabaret Rouge in Souchez, ontleende zijn naam aan een
gelijknamige bar die destijds in de buurt stond. Cabaret Rouge Cementery werd
ontworpen door architect Frank Higginson en is een prachtige begraafplaats met als
inkom een gedenktekenboog. De graven liggen in halve cirkels rond de Stone of
Remembrance. De structuur is bewust gebaseerd op deze van het Parthenon om
met geen enkele vorm van religie te kunnen associëren.
Typisch Brits
De Britse en Commonwealth begraafplaatsen verschillen van de Franse en Duitse
begraafplaatsen door de beplanting met bloemen en kruiden. Gertrude Jekyll
ontwierp de beplantingsplannen van Britse oorlogsbegraafplaatsen en had als
oorspronkelijke idee om een mooie en rustige omgeving te creëren voor de
bezoekers. Als uitgangspunt nam zij de traditionele cottage tuinplanten en zij
ontwierp een eenvoudig, maar emotioneel beplantingsplan, waarin zij de
herinneringen aan Groot-Brittannië wilde laten doorleven. Naast rozen en vaste
planten groeit er ook tijm naast de graven.
De Britse schrijver Rudyard Kipling was een fervent voorstander van de oorlog.
Zozeer zelfs dat door zijn toedoen zijn zoon Jack commander-in-chief van het Britse
leger werd. Jack werd gedood door een granaat in de slag bij Loos. Als reactie op de
dood van zijn zoon werd Kipling een tegenstander van de oorlog. Voor de Stones of
Remembrance schreef hij gezegden zoals ‘Als iemand vraagt waarom we stierven,
vertel dan dat onze vaders ons belogen’. Hij stelde ook de uitdrukking ‘Known unto
God’ op de graven van de niet-geïdentificeerde soldaten.
Info:
http://www.wegenvanherdenking-noordfrankrijk.com
http://www.opstapinnoord-frankrijk.com
(‘Mademoiselle
from
Armentières’
gezongen
https://www.youtube.com/watch?v=1Gr5xaKNQk8)

door

Line

Renaud

op

Perscontact: Jeroen Stam jstam@cdt-nord.fr
R.G.

*****
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EUROPA-PARK (RUST,D): GENIETEN VOOR JONG EN OUD IN ’S
WERELDS BESTE THEMAPARK
Wat een spanning bij het naderen van het themapark Europa Park nabij de afrit 57b
van de A5-autoweg (Karlsruhe – Bazel) in de gemeente Rust, in de Rijnvallei vlakbij
het Zwarte Woud in zuidwest-Duitsland. In de verte ziet men het silhouet verrijzen
van de 73m hoge achtbaan Silver Star, de hoogste en snelste van Europa. Dat
belooft voor de echte durvers!
Aangekomen in het hoteldeel van het gigantische themapark, en het inchecken in het
recentste Bell Rock Hotel (geopend in 2012, met 190 kamers en 35 suites) wordt
men al direct ondergedompeld in een vakantiesfeer en bijkomend tijdens onze
persreis (oktober 2014) in de oranjekleurige griezelsfeer van Halloween.
Het grootste hotelcomplex van Duitsland
Om te logeren zijn er intussen 5 grote hotels, alle gegroepeerd in het hoteldeel van
het Europa Park. In totaal zijn hier 866 kamers en 83 suites beschikbaar met een
capaciteit van 4.000 bedden. Dit betekent zelfs de
grootste geconcentreerde hotelcapaciteit voor de
hele Duitstalige wereld.
Alle hotels zijn gethematiseerd (tabel 1): er zijn
twee 4*-hotels en drie 4* S (superior).
Eigenaardig genoeg is het Bell Rock hotel niet
Europese getint. Dit prachtige belevenishotel (Bell
Rock is de naam van de laatste vuurtoren in
Schotland, vooraleer de oversteek naar de USA
te maken) in een maritieme New England-stijl
omvat alle faciliteiten waarvan men kan dromen.
De zeer ruime standaardkamers (voor families 2
volwassenen en 2 kinderen, zoals trouwens in de 4
andere hotels) beschikken over een inloopdouche,
apart toilet, en vooral een opmerkelijk stapelbed dat
uit 2 bootjes is samengesteld. Kinderen zijn hier
uiteraard dol op!
De oudste logiesvorm in het Europa Park is het
Guesthouse Circus Ronaldo (budgetklasse, met 23
kamers), gelegen nabij de hoofdingang en de Deutsche Allee in het oudste en Duitse
deel. Naast deze budgetklasse kan men ook
verblijven in het Camp Resort, bestaande uit
een caravaning (200 standplaatsen voor
caravans en campers) en een deel (van 458
bedden) met 26 tipi’s (verwarmde tenten,
voor max. 12 personen), 13 huifkarren (voor
4 personen) en 7 blokhutten (max. 16
personen, + 1 honeymoon-suite). Ook hier
staat de Amerikaanse sfeer centraal, getuige
hiervan is ook de Saloon, waar men lekker
veel kan eten aan een redelijke prijs.
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Tabel 1. Hotelcomplex (gerangschikt naar openingsjaar) in Europa Park
Naam hotel
Thema/Klasse* Openingsjaar
Aantal kamers Aantal suites
El Andaluz
Spaanse
1995
182
10
finca/4
Castillo Acazar Spaanse
1999
112
8
burcht/4
Colosseo
Italiaans/4S
2004
324
22
Santa Isabel
Portugees/4S
2007
58
8
Bell Rock
New
2012
190
35 (waarvan 6
England/4S
in
de
vuurtoren)
Totaal
866
83
S = Superior
De vijf hotels hebben ook elk één of meerdere restaurants, een zwembad en
wellness-faciliteiten. In de Bell Rock is ook een groot fitnesscenter aanwezig, alsook
een rustgevend FKK (naaktrecreatie) wellness-center (toegankelijk vanaf 18 jaar).
Als men in één van de hotels verblijft, krijgt men een speciale vroege toegang om
8u30 (in plaats van de normale om 9u) en kan men lange wachtrijen aan de kassa’s
vermijden en al een (zeer beperkt) aantal attracties ervaren.
Recent schenkt men steeds meer aandacht voor het segment “Confertainment” (=
Conferences + Entertainment), waarbij seminaries, bedrijfspresentaties en
congressen georganiseerd worden. Nu al jaarlijks goed voor zo’n 1.300 zakelijke
prestaties!
Ook shopping krijgt een belangrijker rol toebedeeld. Nu zijn er al 63 shops over het
hele park verspreid, en recent opende een Camp David-kledingswinkel, vlakbij de
winkel van het bekende Duitse sportmerk Adidas.
Elke zomer is een deel van het Europa Park ingenomen als buitenstudio voor de
populaire Duitse live TV show “Immer wieder Sonntags”.
We maken ons klaar voor een eerste verkenningsronde in het themapark, dat
(uiteraard) opgebouwd is rond “Europa” en bestaat uit 13 thema-landengebieden
(waar België vooralsnog ontbreekt!) en
twee andere delen specifiek voor
kinderen. De mascotte Euromaus zul je
meermaals ontmoeten, ook in de
dagelijkse (weliswaar nogal korte) parade
van 14u. Om een eerste indruk te krijgen
kan men best de EPE (= Europa Park
Express) nemen. De totale rit duurt 15’
en passeert langs 4 stations op het
traject, nl. bij de hoofdingang Duitsland,
bij het Spaanse en Griekse landendeel
en bij het grootste hotel Colosseo. Verder
is er ook nog een kleinere monorail.
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Er was eens …
Europa Park is nog steeds een familiebedrijf en doet het economisch/financieel zeer
goed. Het verhaal van de familie Mack begint zo’n 230 jaar geleden. Het begon in
1780 met een bedrijfje voor kermiswoonwagens en kermisattracties in het Duitse
Waldkirch. Later werd het moederbedrijf Mack Rides de Europese referentie voor
achtbanen (rollercoasters). Daarbij fungeert het Europa Park - opgericht door Franz
Mack (1921-2010) en diens zoon Roland – als een soort showroom. Hier kan men
komen kijken, ervaren en daarna de attractie bestellen. Vandaar dat vele primeurs
inzake achtbanen hier kunnen bezocht worden. Trouwens 90% van alle attracties (er
zijn er meer dan 100!) worden door Mack Rides geleverd. De sensationele houten
achtbaan Woodan is daarentegen wel van Amerikaanse origine.
Voor een interessante belevenis inzake de
historiek van dit familiebedrijf beveel ik je
het “Historama” (geopend in 2010) aan, met
daarin
een
soort
ronddraaiende
theaterscene. Op 12 juli 1975 opende het
Europa Park met een attractiedeel in de
buurt van het uit 1442 daterende Balthasar
kasteel, nu met restaurantfunctie. In dit
Duitse deel is het panoramatreintje één van
de oudste nog bestaande attracties.
Enkele statistieken
Europa Park omhelst nu 134 ha, waarvan reeds 95 ha is ingenomen door de
attracties en de logiesmogelijkheden. Voor de toekomst zijn er plannen voor de bouw
van het grootste waterpark van Europa.
In 2014 worden voor het eerst jaarlijks 5 miljoen bezoekers geteld, en daarmee zit
Europa Park in de top-25 van de wereld en is de nr.2 van Europa (na Disneyland in
Parijs). Op 8 september 2014 werd de 100 miljoenste bezoeker ontvangen.
Omzeggens jaarlijks is een groei van het aantal bezoekers geweest: het eerste jaar
ongeveer 250.000 bezoekers, vervolgens 2,5 miljoen in 1995, 3 miljoen in 1999, 4
miljoen in 2006 en 4,5 miljoen in 2011. Daarenboven zijn er ongeveer 1,2 miljoen
facebook fans!
Opmerkelijk is de hoge score voor herhalingsbezoekers (namelijk 82% binnen de 3
jaar). Men kan dan ook een prijs-interessante jaarkaart kopen.
In 1975 telde Europa Park 130 personeelsleden, en in 2013 is dit gestegen tot 3.500
(waarvan ongeveer de helft uit het nabije Frankrijk). In de regio zijn er indirect nog
bijkomend zo’n 8.000 jobs.
De bezoekers bestaan voor 49% uit Duitsers (het is uiteraard ook het grootste Duitse
themapark, op ruime afstand gevolgd door Phantasialand in Brühl), 24% Franse,
20% Zwitsers en 7% anderen (waarvan meer dan de helft uit de groeimarkt Benelux).
Men wil nog meer de doorgangstoeristen aanspreken, nl. vakantiegangers op weg
(of terugweg) naar (van) hun vakantiebestemming. Tevens wil men meer combinaties
met een verblijf of vakantie in het Zwarte Woud, dat vlakbij is gelegen en waar de
universiteitsstad Freiburg de zonnigste plek van geheel Duitsland is.
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De gemiddelde leeftijd van de bezoeker is 29 jaar, men verblijft gemiddeld 8,5 uren in
het Europa Park en de gemiddelde reistijd ernaar toe bedraagt 2,2u. Bezoekers die 2
of meer dagen verblijven, scoren nu al 23%.
Voor de kids …
Europa Park is bijzonder kindvriendelijk.
Echte attracties voor de kleintjes zijn: het
sprookjesbos van de beroemde Duitse
sprookjesschrijver Grimm, waar men onder
meer het peperkoekenhuisje van Hans en
Grietje kan bewonderen, het “Walt der
Kinder”, een Ballonvaart, “Abenteuerland”
enz. Kinderen zullen ook gecharmeerd zijn
door de nieuwste 4D-(animatie)films. Bij de
achtbanen is er ook eentje voor de kids bij,
namelijk de Pegasus uit 2006 (430 m lang,
13 m hoog en 60 km/u). In het wat
afgelegen Nederlandse deel - dat ik trouwens wat minder geslaagd vind- is de
Batavia meer dan de moeite waard: het gaat hier om een indoor-boottochtje
doorheen het piratenland van de Caraïben. Ook bij de spookhuizen is er aan de
kinderen gedacht en kunnen zij in enkele specifieke attracties terecht. Het Adventure
Land (waterattractie met bootjes in een soort jungle), de 75-m hoge draaiende
panoramatoren Eurotower en de monorails zijn ook leuk voor families met kinderen.
Thrillers van formaat ….
Het Europa Park is terecht beroemd (of berucht?) om de 11 achtbanen met in totaal
8,3 km achtbanenlengte. Verschillende achtbanen kruisen elkaar op verschillende
hoogten, wat een uniek en spectaculair gevoel geeft, alsook prachtige uitzichten
(vooral vanuit het Portugese, Griekse en IJslandse landendeel). De oudste achtbaan
van het park is de Alpenexpress uit 1984 (250 m lang, 45 km/u).
De meest spectaculaire achtbanen hebben wij even voor u samengevat (tabel 2):
Tabel 2. De achtbanen (of rollercoasters)
Naam
+
type Openingsj Baanhoogt
achtbaan
aar
e
(in m)
Eurosat
Indoor
achtbaan
(donker)
Euromir
Spinning achtbaan
Matterhornblitz
Wilde muis
Poseidon
Waterachtbaan
Silver Star
Stalen achtbaan
Atlantica
Super

Ritduur Max.snelh
(in
eid
min.)
(km/u)

1989

25,5

3,18

60

Kinderen
(min.leeftijd
en
min.
lengte)
6j / 1,20 m

1997

28

4,47

80

8j / 1,30 m

1999

16

3,10

60

6j / 1,20 m

2000

23

3,50

70

6j / 1,20 m

2002

73

3

130

11j / 1,40 m

2005

30

-

80

4j / 1 m
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Splash
Waterachtbaan
Blue
Fire 2009
Megacoaster
Lanceerachtbaan
WODAN
2012
Timbercoaster
Houten achtbaan

36

3,20

100

7j / 1,30 m

40

3,25

100

6j / 1,20 m

Ondanks mijn hoogtevrees heb ik toch
proefondervindelijk alle spectaculaire ritten
aangedurfd. . ik moest wel (om dit artikel te
schrijven…). Het meest beangstigend vond
ik de houten WODAN-achtbaan, vooral door
het kraken van de houten constructie
(bestaande
uit
21.000
balken
en
samengehouden door 2 miljoen nagels). Het
bestijgen van de 70° helling als aanloop van
de 1,62 km lange Silver Star was ook niet
van de poes en bij de helse rit van amper 3
minuten
(die voor mij een eeuwigheid duurde) met
maximale krachten van 4G hield ik mijn handen
toch maar netjes vast aan de stang en niet in de
lucht zoals de meesten wel durven. En op de
Blue Fire Megacoaster krijg je gegarandeerd
hartkloppingen wanneer je van nul naar honderd
kilometer per uur in 2,5 seconden omhoog wordt
gekatapulteerd…en vervolgens vier keer over
kop gaat.
Waterattracties
De grote charme van het Europa Park
is het vele verzorgde groen en water.
De waterattracties vormen trouwens
een belangrijk aandeel van het
themapark. De oudste hierbij is de
Tiroler Wildwaterbaan uit 1978. Later
kwamen er o.m. bij: de heftige Fjord
wildwaterbaan, de Poseidon en de
indrukwekkende
Atlantica
Super
Splash (zie ook in tabel 2). Een leuke
vondst is ook de kunstmatige geiser in
het IJslandse deel (dat ik trouwens het
mooiste landendeel vond).
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Elk jaar iets nieuws onder de zon
In 2014 is de nieuwe attractie
“Arthur,
het
Minimoys
koninkrijk”, gebaseerd op de
bekende Franse en verfilmde
trilogie van Luc Besson. Dit is
het
grootste
indoorattractiecomplex (3.500 m²) met
meerdere
attracties
voor
kinderen, en als trekpleister de
550 m lange zweefvlucht (reeds
geschikt voor kinderen vanaf 4
jaar en min. 1m lengte …
alhoewel ik dit toch wel erg jong
vind) waar ook volwassenen dol
op zijn! Uiteraard is het van
eigen makelij (van Mack Rides). De totale investering bedroeg niet minder dan 25
miljoen euro.
Shows voor kinderen en KNT …
Europa Park biedt in totaal 6u shows per dag met 245 artiesten uit 25 verschillende
landen. Wij bezochten de ABBA-show in het Globe-theater van het Engelse deel, en
de variété-show in het Italiaanse deel. Er is ook een ijsrevue, en een stuntshow met
paardenshow in de Spaanse arena.
Iets helemaal anders is het gruwelijke evenement “Horror Nights”. Wij hadden al
schrik bij een bezoek achter de schermen, waarbij het niet eens helemaal duister
was, en er ook nog geen live-acteurs optraden. Voor geen geld ter wereld zou ik er ’s
avonds opnieuw in durven … nochtans is het een reuze-succes en worden er per
seizoen zo’n 6.500 bezoekers geteld. Men bezoekt een spookhuis in kleine groepen
van ongeveer 10 personen. Uiteraard worden kinderen (onder de 16 jaar) hier niet
toegelaten. Er wordt wel een aparte toegangsprijs (vanaf 25 euro) gevraagd. Het
concept van de 5 spookhuizen staat al jaren onder leiding van een bekende
Amerikaan Bill McCoy die al verschillende prijzen (awards) op zijn naam heeft.
Verder is wel de grootste Halloween Party (op 31 oktober) van Duitsland.
Het Oktoberfest en de verkiezing van Miss Germany is meer gericht op een
volwassen publiek. Jaarlijks worden zo’n 65 grote evenementen georganiseerd.
Een beetje (seizoens)variatie …
Het zomerseizoen start vanaf de Paasperiode. In de herfst staat Halloween (sinds
1999 georganiseerd) centraal. Het winterseizoen werd in 2001 ingevoerd. Dan wordt
het Europa Park volledig ondergedompeld in een kerstsfeer met zo’n 3 miljoen
lichtjes. Voor 2014-2015 is dit van 22 november 2014 tot 11 januari 2015. Vervolgens
wordt het themapark gesloten tot aan de Paasperiode. In de winter zijn uiteraard de
meeste outdoor achtbanen en buiten-waterattracties voor het publiek gesloten.
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160.000 pompoenen
Ongelooflijk maar waar … voor de opening van de Halloweenperiode (vanaf einde
september) werden er door het personeel 160.000 oranje pompoenen over het hele
themapark verspreid. Het geeft een zeer kleurrijke indruk en is een smaakmaker voor
de talrijke (familie)attracties die in een Halloween-sfeertje werden gedompeld.
Grootste blikvanger is de Euro-Dome die voor het evenement in een oranje
Halloween-jasje werd gehuld, en daarmee de grootste pompoen van de wereld is.
Voor de kerstperiode zal deze dan veranderen in een enorme kerstbal met strik.
F&B
In totaal zijn er 47 restaurants verspreid over het hele park. Uniek is het allereerste
en nog steeds enige food loop restaurant, geopend in 2011, waarbij drank en
gerechten via een achtbaan-systeem aan de ronde tafeltjes worden gebracht…
zonder morsen!
In november 2013 kreeg het luxe-restaurant “Ammolite – The Lighthouse
Restaurant”, gelegen op het gelijkvloers van de 35 m hoge rood-witte vuurtoren
(naast het Bell Rock hotel) de eerste Michelin-ster, voor opname in de Duitse rode
Michelingids anno 2014. Dit is wereldwijd een unicum! Geen enkel ander
thema/pretpark in de wereld doet dit na. Chefkok Peter Hagen laat u genieten voor
een instap-menu (3 gangen) à rato van 69 euro (zonder drank). Dit restaurant - met
slechts 36 plaatsen - scoort ook hoog in de Gault Millau met 16/20.
Ikzelf heb genoten van het uitgebreide en lekkere buffet in het maritieme decor van
het restaurant Harborside van ons hotel Bell Rock, voor een schappelijke prijs van
32,50 euro. Ook in het restaurant Antica Roma (deel van het Italiaanse hotel
Colosseo) staan buffetten centraal.
Perfecte prijs-kwaliteitsverhouding
In het algemeen kan men vaststellen dat de prijs-kwaliteitsverhouding voor eten en
drinken in Europa Park prima is. Zo genoten wij ’s middags een verse à la minute
bereide Flammkuchen voor amper 4,50 euro, en deze was dan nog in Halloween-stijl
bereid met pompoen. Een bijkomend glas pinot noir wijn kost 2,50 euro… Een
perfect koffietje na op een Italiaans terrasje voor 2,30 euro.
De algemene tevredenheid van de bezoekers is zeer hoog: gemiddeld 4,4/5. Bij de
waarderingssites zoals Tripadvisor en Zoover (9,2/10) scoort het Europa Park als
beste in ons continent.
Het is opvallend dat de focus op de bezoekers en gasten ligt, en dit tot in de kleinste
details. Zo zijn de talrijke toiletten in het park perfect onderhouden, hebben de hotels
hun eigen porselein (in de Bell Rock is dat van Villeroy & Boch) en zijn de
verschillende themalanden tot in de details uitgewerkt.
Tenslotte nog vermelden dat Europa Park tal van commerciële partners/sponsors
telt, zoals Gazprom (Russisch energiebedrijf), Mercedes-Benz (sponsor van de Silver
Star), Coco Cola, Milka, DB Bahn, en ook de regionale Volksbank in Lahr (die
indertijd als bank in het project geloofde en aldus financierde).
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Terug naar de dagelijkse realiteit…
Wij keerden zeer tevreden terug naar huis via de autoweg. Reken ongeveer 6 à 7
uren rijden vanuit Brussel (ongeveer 490 km). Het is best om minstens 2 volledige
dagen uit te trekken voor een bezoek aan Europa Park. Er zijn talrijke
verblijfsarrangementen. In de winter ongeveer 20% goedkoper, maar dan zijn niet
alle attracties geopend. Voor meer informatie omtrent prijzen verwijs ik naar de
website.
Info : www.europapark.de
Persinfo: Benelux -verantwoordelijke Henk Groenen henk.groenen@europapark.de
P.D.G.

*****
‘MONS 2015’ MIKT OP 2 MILJOEN BEZOEKERS
Bergen mag vanaf januari 2015 als eerste Waalse
stad en samen met het Tsjechische Pilsen een jaar
lang de titel dragen van Culturele Hoofdstad van
Europa. Met als programmathema "De metamorfose"
wil Bergen tonen dat het als een dynamische stad
herrees uit het grauwe Borinageverleden. De grote
publiekstrekkers
van
‘Mons
2015’
zijn
de
tentoonstellingen rond Van Gogh en Verlaine en het
Unesco-erkende patrimonium.
Uitgebreid programma
‘Mons 2015’ biedt zijn bezoekers 300 projecten met 5000 artiesten, 45
tentoonstellingen en een samenwerking met 22 toeristische en culturele instellingen
en 18 partnersteden. Voor de officiële opening op zaterdag 24 januari 2015 worden
in Bergen meer dan 100.000 mensen verwacht. Op 6 december 2014 wordt een
nieuwe houtstructuur van de Vlaamse kunstenaar Arne Quinze ingehuldigd. Het
wordt een houten constructie van 90 meter lang en 18 m hoog tussen de SintElisabethkerk en het Maison Losseau. Een ander topmoment van ‘Mons 2015’ is
beslist het eerste weekend van april want dan worden vijf nieuwe musea en een
nieuw muziekcentrum geopend. Het slotfeest midden december zal worden
gerealiseerd door de Henegouwse Daphné Cornez die ook artistiek directeur was
van
de
openingsceremonie
van
het
WK
voetbal
in
Brazilië.
Van Gogh en Verlaine
‘Mons 2015’ brengt hulde aan twee grote kunstenaars die ooit in de regio verbleven.
Vincent Van Gogh verbleef in de Borinage van december 1878 tot oktober 1880.
Afgezien van zijn latere prestaties was dit verblijf de belangrijkste periode in zijn
leven want net in de Borinage besliste hij om zijn carrière als predikant op te geven
en kunstenaar te worden. De werken uit die periode zijn hoofdzakelijk kopieën die
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geïnspireerd zijn op gravures en schetsen van andere kunstenaars. Belangrijk in de
artistieke ontwikkeling van Van Gogh is dat hij in die periode de thema’s vastlegt die
tijdens de rest van zijn leven aan bod zullen komen. De dagelijkse realiteit van het
arbeiders- en boerenleven boeien hem en dat vooral omdat hij in dezelfde moeilijke
omstandigheden leeft als de mijnwerkers en arbeiders uit de Borinage. In die periode
koestert hij grote bewondering voor schilders als Léon Lhermitte, Jules Breton en
Jean-François Millet, wines werken hij kopieert.
Op de tentoonstelling zullen een zeventigtal schilderijen, tekeningen en brieven van
Van Gogh, waaronder zelden uitgeleende exemplaren uit het Van Gogh Museum, te
zien zijn.
In februari zal ook het huis in Cuesmes waar de schilder verbleef, opnieuw geopend
worden voor het publiek.
De tentoonstelling over Verlaine is er een die men als een epische roman moet lezen
en die begint met de ruzie tussen Rimbaud en Verlaine, en het schot dat de oorzaak
vormde voor de rechtszaak tegen Verlaine. Vervolgens krijgt de bezoeker een beeld
van de gevangenis van Mons waar Verlaine in cel nummer 2 het merendeel van zijn
gedichten uit ‘Sagesse’ schreef. ‘Mons 2015’ brengt ook een eerbetoon aan
Orlandus Lassus, de renaissancepolyfonist die in Bergen geboren werd.
UNESCO erfgoed
Bergen richt ook de aandacht op zijn drie door Unesco erkende
patrimoniumelementen: het volksfeest Ducasse (of Doudou), dat een eigen museum
krijgt, het Belfort van Mons, het enige barokke belfort in België, en de neolithische
mijnen van Spiennes, één van de oudste en grootste ontginningscentra voor silex in
Europa.
Vlaamse hulp
"Mons 2015" krijgt een subsidie van 250.000 euro van de Vlaamse gemeenschap.
Door een ondersteuning van de artistieke productiekosten wil Vlaanderen helpen om
van 'Mons 2015' een internationaal succes te maken. Aan ‘Mons 2015’ werken heel
wat Vlaamse kunstenaars en instellingen mee zoals het KMSKA, de Brugse Musea,
Arne Quinze, Wim Vandekeybus, Guy Cassiers, Arno, LOD Muziektheater, Luc
Tuymans. Onder de achttien partnersteden zijn ook Antwerpen, Brugge, Gent,
Kortrijk, Mechelen en Oostende. Algemeen commissaris Yves Vasseur verwacht
twee miljoen bezoekers.
Info: www.mons2015.eu
Persinfo: Johan Vreys johan.vreys@mons2015.eu
R.G.
*****
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LASCAUX OF DE SIXTIJNSE KAPEL VAN DE PREHISTORIE
IN HET JUBELPARKMUSEUM

In 1940 ontdekten vier jongens per toeval in de vallei van de Vézère (Dordogne) een
grot waar ze oog in oog stonden met een kunstvorm die tot de oudste van de wereld
behoort. Tot 1963 kon men de originele grot betreden en de magnifieke
prehistorische schilderkunst bewonderen. De grot werd gesloten daar schimmels de
20.000 oude muurschilderingen, in 1979 erkend als UNESCO-wereldpatrimonium,
bedreigden.
In 1983 werd in dezelfde heuvel in Montignac een zeer getrouwe kopie (Lascaux II)
toegankelijk gemaakt voor het publiek. Opnieuw werd het een voltreffer met
gemiddeld 270.000 bezoekers per jaar.
In 2012 werd de eerste rondreizende tentoonstelling (Lascaux III) in Bordeaux
opgebouwd. Over een oppervlakte van 800 m2 kan je de natuurgetrouwe
reconstructie van de laat-paleontische grot op schaal 1:1 bewonderen. Na Bordeaux
volgde Chicago (300.000 bezoekers), Houston en Montréal, nu Brussel en daarna
Tokio.
Ondertussen is men in Montignac begonnen met de bouw van Lascaux IV, die in
2016 haar deuren zal openen. Met de modernste technieken (o.a. een elektronische
fakkel voor de bezoeker) zal de bezoeker nog meer onder de indruk komen van de
prehistorische wandschilderingen. De omgeving van Lascaux I en II zal omgevormd
worden tot een “site de sanctuarisation”.
Aan de Brusselse tentoonstelling zullen bovendien een dertigtal prehistorische
topstukken uit het Jubelparkmuseum en het Museum van Natuurwetenschappen
toegevoegd worden.
De tentoonstelling loopt van 14 november 2014 tot en met 15 maart 2015.
Info: www.kmkg.be
Persinfo: Bart Suys b.suys@kmkg.be

D.V.H.

*****
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PERSBERICHTEN
Te lezen op: http://www.bftp.be/nl-be/perscommuniques/persall-29.aspx
PERSNIEUWSBRIEVEN
Te lezen op: http://www.bftp.be/nl-be/persnieuwsbrieven/nieuwsall-30.aspx
VERSLAGEN VAN PERSCONFERENTIES EN WORKSHOPS:
Te lezen op: http://www.bftp.be/nl-be/verslagen/verslagensecure-27.aspx
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