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Fiche d’œuvre 
Le lustre de Marc Lalique 

En 1951, à l’occasion de l’exposition l’Art du Verre, 

Marc Lalique crée un lustre monumental qui 

illumine la nef du musée des Arts décoratifs de 

Paris. Dépositaire de ce lustre pendant près de 60 

ans et n’ayant pas trouvé de lieu idéal pour sa 

valorisation lors de son réaménagement, le musée 

a proposé de transférer cette œuvre 

exceptionnelle au musée Lalique. La Maison 

Lalique a accepté quant à elle  de restaurer ce 

géant de cristal. 

 
Mesurant  près  de  3  mètres  de  

haut et pesant environ 1,7 t, ce 

lustre est composé d’une 

structure en métal et de 337 

pièces en cristal. Parmi elles, 60 

ont été restaurées et 59 

reproduites à l’identique dans les 

ateliers Lalique à Wingen-sur-

Moder. Pour l’occasion, des 

moules ont dû être fabriqués et 

les pièces sont passées entre des 

dizaines  de  mains expertes. 

Le  lustre  est  présenté   dans   le   hall d’entrée 

du musée Lalique. Dans cette perspective, la 

charpente  bois  a  été fortement  modifiée  et  

renforcée  par    une structure en métal. Ainsi, 

près de soixante ans  après sa création, le lustre 

trouve une nouvelle vie et brille de mille feux 

pour accueillir les visiteurs. 
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Programme 

 

Le samedi 21 mai 2016 

 

Départ à Geldermalsen 

Départ à Tiel 

Départ à Beneden Leeuwen 

Départ à Druten 

En route : film français 

Arrivée à Strasbourg 

Hôtel Pax : enregistrer 

Visite guidée de la ville à pied 

Dîner en ville 

 

Le dimanche 22 mai 2016 

 

Dégustation de vin : « Dopff au Moulin »  à Riquewihr 

Temps libre à Riquewihr 

Déjeuner (à votre compte)  

Tour en autocar à Colmar 

Arrivée à Colmar 

Promenade en barque sur Lauch (le quartier de la Petite Venise) 

Musée Unterlinden : visite guidée 

Temps libre à Colmar 

Dîner traditionnel dans un restaurant de la vieille ville 
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Le lundi 23 mai 2016 

 

Programma A : 

Le Struthof : centre européen du résistant 

déporté, le camp et son musée 

Visite guidée du site historique en français 

Chambre de gaz 

Casse-croûte 

Retour à Stasbourg 

Cathédrale 

Temps libre à Strabourg 

Dîner dans un restaurant de la vieille ville 

Programma B : 

Strasbourg : 

Promenade en bateau 

Déjeuner (à votre compte) 

Musée des beaux-arts 

Musée alsacien 

Cathédrale 

Temps libre  à Strasbourg 

Dîner dans un restaurant de la vieille ville 

 

 

Le mardi 24 mai 2016 

 

Tour en autocar de deux heures : 

dans le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord 

 

Wingen sur Moder : Musée Lalique 

Déjeuner chez Crista’Lion 

Départ 

En route : film français 

Arrivée à Druten 

Arrivée à Beneden Leeuwen 

Arrivée à Tiel 

Arrivée à Geldermalsen 
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Elzas 

De Elzas is een regio in Frankrijk, gelegen op de linkeroever van de Rijn. Aan de 

noordoostelijke grens. Frans is de officiële taal, maar men spreekt ook nog Duits. (dialect 

heet: Elzassisch of Elsässaerditsch). 

Straatsburg is de hoofdstad van de Elzas. Verder heeft de Elzas 903 gemeenten, met een 

oppervlakte van ± 8300 km² en ± 1.735.000 inwoners. 

Het is een typisch grensgebied, dat eeuwenlang omstreden was tussen Duitsland en 

Frankrijk. Tot 1848 in Duitse handen en na deze tijd (30 jarige oorlog) kwam het in Franse 

handen. Het werd toen een zelfstandige Franse provincie. 

Later na de Frans-Duitse oorlog van 1870 werd het weer Duits gebied. Na de 1e WO kwam 

het bij het verdrag van Versailles weer bij Frankrijk. In de 2e WO kwam het in 1943-1944 

weer bij Duitsland. Na de oorlog kwam het de Fransen weer toe. Hierdoor heeft de Elzas een 

geheel eigen identiteit door 

het Franse frivole en de 

Duitse gemütlichkeit! 

 

Kort samengevat:  

tot 1848 Duits 

1848-1870 Frans 

1870 Duits 

1919 Frans 

1943-1944 Duits 

1945 Frans 
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De vele gevechten zijn niet meer voor te stellen als je het vredige karakter van de Elzas 

bekijkt: dromerige wijngaarden, kloosters, kronkelige dorpjes van vakwerkhuizen met 

bloemen aan de balkons, prachtige sierijzeren uithangborden, kasseienstraatjes etc. 

Economie:  -- Bestaat voornamelijk uit de Elzas wijnen !!  

Alles wat met de wijnen te maken heeft draagt bij aan de grootse inkomstenbron van de 

Elzas. Er zijn 8 druiven soorten waaruit de wijnen worden gemaakt. Voor ons Nederlanders is 

misschien de Riesling de bekendste druif / wijn. Er loopt een “Route du Vin” door de Elzas, 

die 180 KM lang is. 

Eten en drinken: 

De Elzasser keuken bestaat uit stevige kost, waaronder ook: 

 Baekeoffe: 3 soorten gemarineerd vlees met aardappels in witte Elzasser wijn. 

 Choucroute; zuurkool met verschillende soorten varkensvlees. (ook te koop in blik in 

de supermarkten). 

 Coq au Riesling: haan in witte wijnsaus 

 Flammenkuche: (ook wel tarte flambeé) dunne pizza’s belegd met room, kaas en 

spek 

 Kugelhorf: tulbandcake met rozijnen 

 Munster: de kaas van de Elzas (andere naam is Géromé of Munster-Géromé) Het 

heeft een penetrante geur, dus wij zeggen stinkkaas! 

 Spätzle: soort van deegknoedels (pastavervanger) 

 

 

  



 
8 

  



 
9 

Straatsburg 

Straatsburg, een stad met 275.000 inwoners, is vooral bekend als vestigingsplaats voor 

instellingen van de Europese Unie, maar de stad heeft veel meer te bieden. Het centrum van 

Straatsburg is helemaal omringd door water: aan de ene kant de Ill en aan de andere kant 

een zijkanaal van de rivier. 

Straatsburg is de hoofdstad van de regio Elzas aan de monding van de Ill in de Rijn, die hier 

de grens vormt met Duitsland. De stad beschikt over een belangrijke haven, een universiteit 

en is de zetel van de Raad van Europa. De stad heeft zich ver buiten de armen van de Ill, 

waar haar historische kern ligt, uitgebreid. Aan de rand van de stad ontstonden gebouwen 

van beton, maar de oude stadskern bleef bewaard, werd voorbeeldig gerestaureerd en door 

middel van voetgangerszones beter toegankelijk gemaakt. Voor Straatsburg was de 

prachtige kathedraal eeuwenlang het symbool.  

Geschiedenis 

Als belangrijk kruispunt van natuurlijke water- en landwegen was Straatsburg al in het 

bronzen tijdperk een menselijke nederzetting. De Kelten en later de Romeinen vestigden 

zich hier en Argentoratum werd een belangrijk militair en bestuurscentrum, dat talrijke 

keren verwoest en opgegeven werd.  

Straatsburg werd onder de Romeinse keizer Augustus in 12 v. Chr. als Argentoratum ("stad 

bij de rivier") gesticht. In 496 werd de stad ingelijfd bij het Frankische Rijk. In de 6e eeuw 

vestigen groepen Alemannen zich in het gebied dat snel gegermaniseerd wordt. De stad 

krijgt de Germaanse naam Straatsburg (in documenten verlatijnst tot Strateburgum, "vesting 

bij de straat"). Godsdienst reformistisch.  

In de Middeleeuwen groeit Straatsburg uit tot een belangrijk economisch centrum en in 

1262 wordt het vrijstad. De kathedraal van Straatsburg - voltooid in 1439 - met zijn 142 

meter hoge toren geldt tot 1874 als het hoogste gebouw ter wereld.  

Eind 17e eeuw bezetten Franse troepen de stad en wordt het ten gevolge van de Vrede van 

Rijswijk voorgoed bij Frankrijk ingelijfd. De stad, haar taal en haar cultuur blijven nog Duits, 
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maar protestanten mogen geen overheidsbetrekkingen meer bekleden en de kathedraal 

wordt weer als rooms-katholiek. 

In 1770 en 1771 studeert de bekendste Duitse dichter, Johann Wolfgang von Goethe, aan de 

Universiteit van Straatsburg. De stad is in dat dan een belangrijk literair centrum. Tijdens de 

Franse Revolutie op 25 april 1792 componeert Claude-Joseph Rouget de l'Isle in Straatsburg 

het nieuwe Franse volkslied, de Marseillaise.  

Met de industrialisering in de 

19e eeuw verdriedubbelt het 

inwonertal tot 150.000 

inwoners.  

Na de Frans-Pruisische Oorlog 

van 1870-1871 moet Frankrijk 

Elzas-Lotharingen aan het 

nieuw gestichte Duitse Rijk 

afstaan. Naast Metz en Keulen 

wordt Straatsburg na 1871 als 

een van de belangrijkste Duitse vestingen in het westen gezien. Na de Eerste Wereldoorlog 

moet Duitsland de stad door de Vrede van Versailles in 1919 weer aan Frankrijk afstaan.  

Aan het begin van de tweede wereldoorlog in september 1939, wordt de stad, net als 

andere grenssteden en -dorpen, ontruimd. Afgezien van de soldaten in de kazernes blijft 

Straatsburg tien maanden lang een lege stad. In juni 1940 bezetten Duitse troepen, in 

november 1944 werd Straatsburg gebombardeerd totdat Franse troepen de stad in 1944 

bevrijden.  

Na de Tweede Wereldoorlog zette burgemeester Pierre Pflimlin zich in voor de verzoening 

met Duitsland, en werd Straatsburg een symbool van de vriendschapsbanden tussen de 

twee landen en de Europese samenwerking. Sinds 1948 is Straatsburg de zetel van de Raad 

van Europa. Helaas in het weekend niet te bezoeken en doordeweeks ver van tevoren 

aanmelden.  

Straatsburg omstreeks 1840 
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Door de steeds wisselende nationaliteiten is de taal ook een mengeling van Duits en Frans 

(Elsas).  

Bezienswaardigheden en architectuur 

Straatsburg is gelegen aan de rivier de Ill, een zijrivier van de Rijn. Het gebied langs deze 

rivier is in 1988 door de UNESCO tot werelderfgoed verklaard.  

De romaans-gotische Onze-Lieve-

Vrouwekathedraal van Straatsburg, 

gebouwd tussen 1176 en 1439, en in 

1547 voorzien van haar beroemd 

astronomisch uurwerk, is het 

bekendste kenmerk van de stad. Het 

plein voor de kathedraal is erg sfeervol, 

door de vele ambachtsliedenhuizen 

(vakwerkstijl) in Zuid-Duitse stijl met 

soms vier tot vijf verdiepingen. Kenmerkend zijn de steile daken die nog eens vier tot vijf 

verdiepingen herbergen.  

Aan die oever van de Ill en zijn talrijke kanalen ligt de zogenaamde Looiersbuurt (Duits: 

Gerberviertel, Frans: La Petite France) met haar bekoorlijke vakwerkbouwstijl, dakkapellen 

en kleine straatjes. Als je de wijk in loopt, word je overdonderd door vakwerkhuizen die 

meer dan 300 jaar oud zijn. Veel van deze huizen zijn winkels of restaurants geworden. 

 Europese hoofdstad 

Dankzij de tweetalige en biculturele geschiedenis is Straatsburg bij uitstek geschikt als een 

van de Europese hoofdsteden. Straatsburg is de zetel van de Raad van Europa, het Europees 

Parlement (samen met Brussel) en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het 

halfronde gebouw van het Europees Parlement is een voorbeeld van moderne architectuur. 

Helaas kun je het alleen bezoeken op persoonlijke uitnodiging van een Europarlementariër 

of na een lange aanvraagperiode. 

Straatsburg: La Petite France 
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Momenteel loopt er een actie van een aantal EP-leden, waaronder bijna alle Belgische en 

Nederlandse leden, om de maandelijkse verhuizing tussen Brussel en Straatsburg, die de 

belastingbetaler jaarlijks 136.000.000 EURO kost, af te schaffen en alles in Brussel te 

concentreren. Er is zelfs een site opgestart waar burgers een petitie kunnen ondertekenen. 

Uiteindelijk is het aan de nationale regeringen om daarover te beslissen. De teller is 

inmiddels een miljoen gepasseerd, maar Frankrijk is vooralsnog niet bereid Straatsburg op te 

geven. 

 

Straatsburg huisvest ook een aantal Europese instellingen zoals het hoofdcommando van 

Eurocorps, het rekencentrum van de Europese politie Europol en het Europees Directoraat 

voor de Kwaliteit van Geneesmiddelen. Daarnaast is het ook de vestigingsplaats van de 

tweetalige Frans-Duitse culturele televisiezender ARTE. 

Musea 

• Het Musée des Beaux-Arts (Museum van Schone Kunsten) stelt schilderijen ten 

toon van oude meesters, maar ook van Gustav Klimt.  

• Het Musée d'Alsace toont de volkskunst en ambachten van de Elzas.  

• Het Musée de l'Art moderne et contemporaine (Museum van Moderne en 

Hedendaagse Kunst) met het kenmerkende paardenstandbeeld op het dak, is één 

van de bekendste Europese musea in zijn soort.  
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• Het Centre Tomi Ungerer toont de tekenkunst en het grafisch werk van de 

internationaal bekende kunstenaar uit de Elzas. Speelgoed, foto's en het 

familiearchief maken deel uit van de tentoonstelling.  

• Le Vaisseau (Het Schip), geopend in 2005, is een centrum voor wetenschap en 

technologie voor kinderen en jongeren tussen drie en vijftien jaar.  

Hoger onderwijs en bibliotheken 

Oude universiteit, uit 16e eeuw. De voertaal is in het verleden steeds aangepast van Duits 

naar Frans en een paar keer omgekeerd.  

Samen met de universiteiten van Karlsruhe (Duitsland), Bazel (Zwitserland), Mulhouse 

(Frankrijk) en Freiburg im Breisgau (Duitsland) is de Universiteit van Straatsburg vandaag lid 

van de Europese Confederatie van Universiteiten aan de Opper-Rijn. Sinds de jaren 1970 is 

de universiteit verdeeld in drie instellingen: Strasbourg I, Strasbourg II en Strasbourg III. 

De grootste openbare bibliotheken in Straatsburg zijn de Bibliothèque Nationale et 

Universitaire en de Bibliothèque Municipale (Stedelijke Bibliotheek). 

Vervoer 

Het stadsbestuur van Straatsburg had in 

de jaren tachtig plannen voor de aanleg 

van het automatische metrosysteem 

VAL. Echter, in 1989 werden deze 

plannen geschrapt, nadat Catherine 

Trautmann (PS) gekozen was tot 

burgemeester. Zij was voorstander van 

de herinvoering van tram (het vorige 

trambedrijf werd in 1960 stilgelegd). In 1990 werd besloten tot de aanleg van een tramnet. 

Daarbij werd het centrum autovrij gemaakt en de openbare ruimte opnieuw ingericht. Aan 

de rand van de stad werden P+R-terreinen aangelegd. Op 26 november 1994 werd lijn A 

geopend.  

Vandaag de dag kan men spreken van een zeer modern tram netwerk in Straatsburg.  
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Het openbaar vervoer in Straatsburg is uitbesteed aan CTS, een dochteronderneming van 

Transdev. Sinds 1994 maakt een ultramoderne tram deel uit van het openbare vervoer in de 

stad. In het voorjaar van 2007 is er een TGV-hogesnelheidslijn geopend die Straatsburg met 

Parijs verbindt. De Franse snelweg A4 verbindt Straatsburg met Metz en Parijs. 

Geboren in Straatsburg 

• Marie Tussaud (7 december 1761), 

wassenbeeldenartiest  

• Generaal Kléber werd in 1753 in Straatsburg 

geboren en aan de voet van zijn standbeeld 

begraven. Place Kleber.  

Kathedraal Notre-Dame 

Deze prachtige gotische kathedraal werd voornamelijk 

gebouwd tussen de 11de en de 15de eeuw. Ze behoort ook tot het Unesco Werelderfgoed. 

De lengte bedraagt 103 meter en heeft de vorm van een Latijns kruis. Erg donker van binnen. 

De belangrijkste attractie in deze kathedraal is het Astronomisch uurwerk, met bewegende 

beelden van de apostelen. Het werd gebouwd tussen 1838 en 1842. Om 12.30 uur kan je er 

het grote spel meemaken. Tegen betaling.  

Op de rechter toren staat er een laag huisje. Het verving in 1782 de oude behuizing voor de 

klokkenluiders en de bewakers die soms bepaalde seinen moesten geven. Naast de 

wachtkamer en de slaapkamers bevond er zich een 'eekhoornkooi'. Deze kooi bevat een rad 

waarin twee mannen een goederenlift konden bedienen. Deze toren kan je beklimmen tot 

het platform. Je krijgt een mooi zicht over de stad want je bevindt zich dan op 66 meter 

hoogte. Een lift is er evenwel niet en het aantal treden enkel bedraagt ongeveer 300. 

Naast de kathedraal meerdere kerken, hart ophalen met kerken bijvoorbeeld Thomas Kerk 

en Sint Pieter.  
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Musea 

Behalve de Oeuvre Notre-Dame naast de kathedraal, beschikt Straatsburg over andere, 

opvallend goed ingerichte musea. In het grote Palais Rohan zijn maar liefst drie musea 

gevestigd: het Musée des Beaux-Arts (Museum van Schone Kunsten), het archeologisch 

museum, en het Musée des Arts Décoratifs, met een mooie keramiektentoonstelling. 

Musée des Beaux Arts 

bezit met name werken vanaf de 14de eeuw tot het eind van de 18de eeuw, naast enkele 

schilderijen uit de 19de en de 20ste eeuw: Italiaanse 'schilderkunst (Botticelli, Filippo Lippi, 

Correggio, Tiepolo, Guardi), schilderijen uit Vlaanderen en Holland (Lucas van Leyden, 

Rubens, Van Dijck, Jordaens), Franse Scholen uit de 17de en 18de eeuw. Een beroemd stuk 

van Nicolas de Largillière is het Portret van de Belle Stras¬bourgeoise (1703); het laat een 

vrouw zien in regionale klederdracht met een merkwaardige hoed met horens.  

Musée des Arts Décoratifs  

heeft prachtige kunstwerken voornamelijk uit de 18de eeuwen een belangrijke 

keramiekcollectie met fraaie stukken uit de plaatselijke 'Manufacture de Hannong', die in 

1721 werd gesticht.  

Musée Archéologique  

stelt op de benedenverdieping van het kasteel de in Straatsburg en in de Elzas opgegraven 

vondsten tentoon: voorwerpen uit het Paleolithicum tot de Merovingische periode; 

bezienswaardige Gallo-Romeinse afdeling.  

Musée historique 

in de buurt van de Pont du Corbeau, is ondergebracht in het voormalige gebouw van de 

Grande Boucherie (uit het eind van de 16de eeuw) en vertelt de geschiedenis van de stad. 

Regimenten Straatsburgse soldaatjes (19de eeuw), een enorme collectie uniformen, een zaal 

met 19de-eeuws mechanisch speelgoed.  



 
16 

Musée d'Art moderne 

tegenover het historisch museum, presenteert werken uit de 19de en de 20ste eeuw, 

waaronder heel moderne stukken. Schilderijen van Monet, Sisley, Renoir, Boudin, Monticelli 

en Degas; belangrijke werken van de Straatsburgers Jean Arp en Sophie Tauber-Arp, en van 

Magnelli, Herbin, Hartung en Lindner. Vreemde projecten van de uit de Elzas afkomstige 

François Ru¬pert Carabin, die in 1921 in Straatsburg stierf.  

Musée Alsacien 

tegenover de Ancienne Douane (het gebouw waarin het Musée d'Art moderne gevestigd is), 

sluit aan op de oude 16de- en 17de-eeuwse panden aan de Quai Saint-Nicolas. Het toont 

volkstradities en -kunst, beroepen en het werk van boeren en wijnboeren, oude zeden en 

gewoonten. De rijke collecties passen in hun omgeving; uithangborden en herinneringen aan 

de militaire dienst. 

GM, februari 2016 

 

Palais Rohan 
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De kathedraal van Straatsburg 

De kerk, met haar unieke silhouet, haar spitse toren en fijntjes bewerkte façade, verenigt in 

zich de Rijnlandse traditie, de nieuwe gotiek van het Île-de-France en eigen originaliteit. De 

grootse basiliek uit de 11de eeuw werd herbouwd vanaf de 12de eeuw; vanaf de 13de eeuw 

dringt de gotiek door, dank zij de in het Île-de-France gevormde ambachtslieden. De 

westelijke façade, met name het werk van Erwin von Steinbach, werd tussen 1284 en 1365 

tot stand gebracht. Volgens plannen van de bouwmeester van de Münsterkerk in Ulm werd 

in 1439 de spitse toren voltooid. In de 19de eeuw ondernam Gustave Klotz een restauratie, 

die echter mislukte. De Oeuvre de Notre-Dame' (bouwloods) is verantwoordelijk voor de 

financiering en het onderhoud van de kathedraal. 

 De façade 

aan de westzijde werd gedeeltelijk uitgevoerd volgens het 'Plan B' dat door de Oeuvre 

Notre-Dame bewaard wordt. In tegenstelling tot traditionele façades, geeft zij niet de 

structuur van het gebouw weer, maar werd zij opgevat als een op zichzelf staand decor. Zij 

wordt gekenmerkt door rijk versierde portalen, luchtig boogwerk (vrij van de achterliggende 

muren) en door het zeer fraaie roosvenster, bestaande uit zestien straalsgewijs geplaatste 

'bloembladeren'. De iconografie van de portalen uit de late 13de eeuw wordt toegeschreven 

aan Albert Le Grand. Het middenportaal, met beelden van reliëfs uit verschillende perioden, 

heeft een timpaan met vier registers (de eerste drie dateren uit de 13de eeuw, de bovenste 

is modern). De sculpturen in de bogen dateren uit de 19de eeuw; de middeleeuwse werden 

tijdens de Revolutie verwoest. Op het rechterportaal is de geschiedenis van de wijze en 

dwaze Maagden uitgebeeld (enkele beelden zijn kopieën). Op het linkerportaal zijn de 

deugden te zien die de ondeugden overwinnen (14de eeuw). Het bovenste platform, 

vanwaar men een prachtig uitzicht over Straatsburg heeft, draagt een zeer fijn bewerkte, 

open torenspits, die bijna zo hoog is als die in Rouen. Langs de zijbeuken werden in de 18de 

eeuw gesloten neogotische galerijen opgetrokken, om de winkeltjes te verbergen die tegen 

de kathedraal waren aangebouwd. 

Het Portail de l'Horloge 

aan de zuidzijde is het oudste portaal van de kerk. Het dateert uit de 13de eeuwen bestaat 
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uit twee gekoppelde romaanse portalen waartussen een beeld van Salomon is geplaatst. 

Links en rechts bevinden zich kopieën van figuren die de Synagoge (met geblinddoekte ogen) 

en de Zegevierende Kerk voorstellen. In het timpaan boven de linkerdeur een prachtige, 

Byzantijns beïnvloede voorstelling van de dood van Maria (ca. 1225). 

Het Portail Saint-Laurent  

 aan de noordzijde dateert uit de 15de eeuw. Het werd ingrijpend gerestaureerd en is 

voorzien van een reconstructie (19de 

eeuw) van het martyrium van de heilige 

Laurentius; aan weerszijden staan 

kopieën van beelden die zich in het 

Musée de l’ Oeuvre Notre-Dame 

bevinden.  

De kathedraal is 103 m lang en heeft de 

vorm (plattegrond) van een Latijns kruis. 

Het door brede zijbeuken geflankeerde 

schip heeft drie verdiepingen en beschikt 

over opvallend mooie vensters uit de 

13de en de 14de eeuw (in het noordelijke zijschip: keizers en vorsten van het Heilige Roomse 

Rijk). De gedetailleerd bewerkte preekstoel, voorzien van nissen en beelden, werd in 1485 

gemaakt door Hans Hammer voor de grote predikant Geiler von Kaysersberg. De orgelkast 

uit het einde van de 15de eeuw rust op een doorhangende sluitsteen die zeer fraai 

gebeeldhouwd is. 

De Chapelle Sainte-Cathérine (ca. 1340)  

ligt aan de zuidzijde naast het transept. Behalve zeer fraaie 14de eeuwse vensters, bevat de 

kapel een reliëf: de Dood van Maria (1480). In het midden van de rechtertranseptarm staat 

de Pilier des Anges (of: de Pilier du Jugement Dernier; met voorstellingen van de 

evangelisten, engelen die op trompetten blazen en Christus als rechter. Dit prachtige werk is 

gemaakt door een anonieme kunstenaar die uitstekend op de hoogte moet zijn geweest van 

de sculptuur in Chartres (13de eeuw). Leunend op de balustrade van de zangerstribune, 

bekijkt een mannetje van steen deze unieke pijler; wellicht is het een zelfportret van een van 

de architecten (1495). 
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 De kast van het Horloge Astronomique dateert 

hoofdzakelijk uit de 16de eeuw, het mechanisme 

werd in 1838 vernieuwd. Het loopt een halfuur 

achter (het geeft twaalf slagen om 12.30 uur), 

beschikt over een eeuwigdurende kalender en is 

versierd met talrijke figuren. Links naast het Horloge 

een glazen raam uit de 13de eeuw met een 

reusachtige Christoffelfiguur. Het transept staat in 

verbinding met de Chapelle Saint-André uit het eind 

van de 12de eeuw; vandaaruit bereikt men de 

kruisgang (vensters uit de 14de en de 15de eeuw, 

afkomstig uit de voormalige dominicanenkerk: 

beeldhouwwerk, religieuze voorwerpen, tapijten). 

Het koor  

is gebouwd boven een crypte. De koorruimte scheidt de twee transeptarmen. De bogen en 

de schilderingen in het koor zijn modern. In de apsis een venster van Max Ingrand, dat in 

1956 werd gefinancierd door de Raad van Europa: een voorstelling van de Heilige Maagd, 

beschermvrouwe van Straatsburg. Aan beide zijden van de trap naar het koor altaren met 

triptieken (16de eeuw). 

De noordelijke transeptarm 

werd verbouwd en tussen 1220 en 1225 voltooid en bevat enkele fragmenten van de 

oorspronkelijke basiliek, alsmede een monumentale nis (ca. 1200). Hierin staat een prachtige 

gebeeldhouwde laatgotische doopvont van Jodoque Dotzinger (1453). In het midden van de 

transeptarm staat de reusachtige beeldengroep Christus op de Olijfberg (eind 15de eeuw). 

Dit gedeelte van het transept staat in verbinding met de Chapelle Saint-Jean-Baptiste, die in 

1230 werd gebouwd: het grafmonument van de aartsbisschop Conrad de Lichtenberg. 

Plein voor de kathedraal 

Voor de kathedraal staat het bekende vakwerkhuis met de Pharmacie du Cerf van 1268; 

begane grond in steen uitgevoerd. Links van de kathedraal staat het prachtige Maison 

Kammerzell, eigendom van de Oeuvre de NotreDame, dat als restaurant in gebruik is. Het 
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draagt de naam van een vroegere eigenaar en dateert, wat de begane grond betreft, uit 

1467; de overige verdiepingen kwamen in de l6de eeuw tot stand. Veel beeldhouwwerk aan 

de gevel, wandschilderingen in de vertrekken (ca. 1910). In de buurt staan nog andere oude 

gebouwen, met name in de Rue Mercière (gebouwen uit de 16de en de 17 de eeuw), in de 

Rue du Maroquin (maroquin betekende vroeger schoenmaker), de Place de la Grande-

Boucherie en de Place du Marché-aux-cochons-de-lait. Het voormalige jezuïetencollege 

(18de eeuw) sluit de Place du Chateau af, waarop het Musée de Oeuvre Notre-Dame en het 

Musée de Rohan staan. 

Oeuvre Notre-Dame 

Een bezoek aan dit museum is niet te scheiden van een bezichtiging van de kathedraal, 

waarvan de bouw ook nu nog door het Oeuvre wordt gefinancierd (deze bouwloods heeft 

talrijke bezittingen). Het mooie Musée de l'Oeuvre de NotreDame is ondergebracht in een 

gebouwencomplex uit de middeleeuwen en de renaissance. Het linkergedeelte (trapgevel) 

dateert uit de l4de eeuw, de rechtervleugel (gevel met voluten) stamt uit het eind van de 

l6de eeuw. Ook het voormalige Hôtel du Cerf uit de l4de eeuw behoort tot dit complex, 

evenals enkele van elders overgebrachte en gerestaureerde vakwerkhuizen. In de vestibule 

bevindt zich een originele wenteltrap in renaissancestijl. Het museum herinnert voortdurend 

aan de kathedraal, zonder uitsluitend aan haar gewijd te zijn. Het beschikt over een van de 

oudst bekende glasramen, de Tête de Christ de Wissembourg uit de 11de eeuw. Het bezit 

ook mooi glaswerk, keramiek, tapijten, prachtig goudsmeedwerk, l5deeeuwse sculptuur 

(Rijnlands), schilderijen, een mooi stuk van Konrad Witz (de Heilige Catharina en 

Magdalena), miniaturen, Elzassische meubelen. Voorts staan er enkele originele beelden uit 

de kathedraal opgesteld, waaronder de 

Synagoge, de Zegevierende Kerk (1230) 

en de Wereldvorst die de maagden 

verleidt (van het rechterportaal van de 

westelijke façade). Ook de ontwerpen 

van de middeleeuwse bouwmeesters zijn 

te bezichtigen.   
GM, februari 2016  
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ELZAS: Tradities en folklore 

Onderweg naar Riquewihr en Colmar: De ooievaars 

De Elzas staat bekend om zijn ooievaars. Er wordt wel gezegd "De 

Elzas zonder ooievaars, het is ondenkbaar". In veel plaatsen, 

steden en dorpen in de Elzas zijn deze prachtige vogels dan ook 

aanwezig. Vaak hebben ze hun nesten op het dak van een kerk, 

op een toren of een andere hoge plek gebouwd. De vogels zijn 

hier voor de toeristen een graag gefotografeerde attractie. De 

plaatselijke middenstand maakt dankbaar gebruik van de 

aanwezigheid van deze vogels want in zo goed als ieder dorpje kom je wel een winkel tegen 

waar er allerlei ooievaar prullaria en knuffels verkocht worden.  

Sinds mensenheugenis zijn de ooievaars een 

teken van voorspoed en geluk voor de huizen 

waar ze in de lente elk jaar opnieuw naar hun 

nest terugkeren. Ooievaars maken deel uit van 

de streekeigen identiteit. Dit is meteen ook de 

reden waarom het verdwijnen van deze 

vogelsoort vanaf de jaren 1960 een enorme 

commotie teweeg bracht. Met de vinger werd naar het moderne leven gewezen. De 

natuurlijke habitat van de ooievaars was grondig verstoord door de hoogspanningslijnen en 

het verlies van wetlands. De jacht was medeschuldig. Ooievaars werden steeds meer aan 

menselijk gevaar blootgesteld tijdens hun lange reis naar West-Afrika. Drie decennia lang 

spaarden mensen kosten noch moeite om de vogelsoort te beschermen en opnieuw in te 

voeren. Tal van jonge ooievaars werden in beschermde plaatsen gefokt. Op de dag van 

vandaag doorklieven ze opnieuw de Elzassische hemel. De laatste jaren werden weer 

tweehonderd koppels geteld. Bovendien worden de ooievaars aangemoedigd om in de 

winter ter plaatse te blijven. Het mannetje komt in de lente als eerste terug naar het nest. 

Hij begint onmiddellijk met oplap- en opknapwerk. IJverig haalt hij takken van de grond. Het 

ooievaarsnest is een indrukwekkend gevaarte met een diameter van 1,5 à 2 m en een 
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hoogte van 60 cm tot 1m. Het nest kan meer dan 500 kg wegen. Het vrouwtje legt 3 à 6 

eieren en broedt die uit in 35 dagen. De kleintjes moeten voortdurend gevoed worden want 

ze groeien snel. De ouders geven hen insecten, larven, hagedissen, kikkers, muisjes, mollen 

of slangen. Na 4 weken staan de nestblijvertjes recht en beginnen ze rond het nest te 

vliegen. Twee maanden later zijn ze klaar om het nest definitief uit te vliegen. Samen met 

hun ouders op het torenhoge nest zijn het net witte vlekken met een knalrode bek en zwarte 

vleugels. Een magnifiek spektakel. Het maakt deel uit van de kleuren van de Elzas.  

In Hunawihr op weg naar Riquewihr, is een bijzonder ooievaarpark. Sinds 1976 is hier 

een vogelcentrum waar er alles aan wordt gedaan om het migratie-instinct van de ooievaar 

te onderdrukken  en ze zo voor uitsterven te behouden. Vooral door elektriciteitskabels en 

de droogte in Afrika worden ze serieus met uitsterven bedreigd. Maar de natuur van de 

vogels is sterker en de migratie blijft bestaan. Gelukkig keert toch een aantal jonge vogels op 

het nest terug. In het park leven meer dan tweehonderd vogels.  

Elzas (wijnstreek) 

 De Elzas is de meest zuidoostelijk gelegen regio van Frankrijk en grenst in het noorden en 

oosten aan Duitsland. In het zuiden grenst de regio aan Zwitserland en in het westen aan de 

regio Lotharingen. De Elzas is eeuwenlang onderdeel geweest van het Duitse Keizerrijk 

totdat het aan het einde van de achttiende eeuw door Frankrijk werd ingelijfd. Hierdoor 

doet de streek vaak wat Duits aan en klinken de namen van de meeste dorpen en steden 

eerder Duits dan Frans. De streek staat bekend om zijn heerlijke Elzas wijn en om de 

Munster kaas. De Elzas wijn kun je hier natuurlijk gewoon in de supermarkt halen maar veel 

leuker is het om bij een lokale wijnboer eerst wat soorten te proeven voordat je uiteindelijk 

je keuze maakt. In de Elzas komen er meerdere microklimaten voor. Hierdoor zijn sommige 

delen van de regio uitermate geschikt om je zomervakantie door te brengen. 

De Elzas is de meest noordelijk gelegen wijnstreek van Frankrijk en ligt in het gebied tussen 

de Vogezen in het westen en de Rijn in het oosten. De Elzas wijn staat ook wel bekend als de 

vin de Alsace. In de wijnstreek worden voornamelijk witte wijnen geproduceerd en een 

kleine hoeveelheid rode wijnen. De rode wijn heeft vaak een wat frisse smaak en het 

ontbreekt hier vaak wat aan diepte. De witte wijnen van de Elzas zijn beroemd en gelouterd 

over de hele wereld. Ze zijn er in verschillende kwaliteit en prijscategorieën te verkrijgen. Er 
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zijn in de streek drie verschillende AOP's de 

Alsace, de Alsace Grand Cru en de Crémant 

d' Alsace. De laatste geld alleen voor 

mousserende wijnen. De mousserende wijn 

uit de Elzas heeft de laatste jaren net als 

cava en prosecco erg aan populariteit 

gewonnen. 

De Rijn is de belangrijkste rivier van de 

Elzas. De Rijn vormt voor het grootste deel 

de grens met Duitsland voordat hij verder 

door Duitsland stroomt richting Nederland. 

De Rijn komt in de buurt van de Zwitserse 

stad Basel Frankrijk binnen. De Rijn speelt 

een belangrijk onderdeel in de economie 

van de Elzas en zorgt daarnaast voor enkele 

van de mooiste plekjes van de streek. Langs 

de Rijn liggen enkele van de mooiste 

dorpjes van Frankrijk. Het mooiste voorbeeld hiervan is het vestingstadje Neuf-Brisach. Voor 

de stad Straatburg is de Rijn van groot economisch belang. 

 

Gradie Martini,  

29 januari 2016  

 

 

  

Neuf-Brisach 
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Riquewihr 

De stad Riquewihr heeft als titel:  “Één van de mooiste dorpen van Frankrijk.” De stad ligt in 

een dal dat open is naar het oosten en ligt aan de stroming van de rivier de Sembach. Naar 

het westen toe is een groot bos dat gelegen is tot 900 meter hoog. 

Aan de noordkant en aan de zuidkant vindt men 

de heuvels, de uitlopers van de Vogezen en 

deze heuvels zijn beplant met de wijnstokken, 

waaronder de beroemde Grands Crus, de 

beroemde grote wijngaarden: Schoenenbourg 

en Sporen.  

In de Elzas wordt de denominatie A.O.C. Alsace Grand Cru gegeven aan wijnen die 

beantwoorden aan speciale criteria zoals een exacte afbakening van het terrein waarop de 

druivenstokken staan. Ook de behandeling van de druivensoort behoort tot de criteria 

evenals de behandeling van de wijn. Deze mag nooit met andere wijnen “versneden” worden.  

In de Elzas zijn 51 gebieden die de A.O.C. Grand Cru verdienen en zo de meest specifieke 

aroma’s tot ontwikkeling brengen. Op de etiketten kan men lezen waar de wijn vandaan 

komt, welk jaar en bovendien wordt dan de druivensoort genoemd. Er zijn 4 druivensoorten 

die de A.O.C. kunnen voortbrengen: 

Le Muscat d’Alsace, le Riesling, le Pinot Gris en le Gewürztraminer. 

In Riquewihr is men er trots op dat er in hun gemeente 13 van die bijzondere wijngaarden 

zijn. In totaal groeien er in de Elzas 7 soorten druivenstokken: naast de hierboven genoemde 

ook nog: De Sylvaner, de Pinot Blanc, en de enige druivensoort die rode wijn of rosé voort kan 

brengen namelijk de Pinot Noir. Alle andere wijnen zijn dus witte wijnen. 

Riquewihr is een welvarende stad geworden in de loop van de eeuwen, vooral in de XVIe 

eeuw. En dit dankzij de wijnbouw en de wijnhandel. 

De versterkte stad wordt omgeven door een dubbele muur. De oude stad heeft een zeer 

dicht tapijt van straten gehandhaafd; de huizen uit de XVe tot de XVIIIe eeuw vormen een 
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buitengewoon rijk architectonisch geheel. De agglomeratie is buiten de stadsmuren ontstaan 

vanaf de 2e helft van de XIXe eeuw. 

De naam stamt uit de VIIIe eeuw en komt waarschijnlijk van een wijnboer die Richo heette: 

“Richo villa” vormde de naam Riquewihr. Diverse malen gaat het wijngoed over in andere 

handen, van Duits naar Frans en van Frans naar Duits. Bepalend is geweest de hertog van 

Württemberg die aan beide zijden van de Rijn land bezat en om een eenheid te hebben in 

zijn hertogdom bepaalde hij dat allen de leer van de Duitse Reformator Luther moesten 

volgen. Tijdens de 30-jarige oorlog van 1618-1648 heeft Riquewihr zeer te lijden gehad. 

Plunderingen, hongersnood, brandstichtingen enz. Daarna breidt de Franse invloed zich uit: 

de stad komt onder koninklijk gezag van Lodewijk XIV in 1680, maar blijft wel in eigendom 

van de familie van Württemberg. Bij de Franse Revolutie kiezen de inwoners voor de Franse 

Republiek en tijdens het Verdrag van Parijs in 1796 wordt Riquewihr definitief verbonden 

met Frankrijk. 

Opmerkingen betreffende de schitterende vakwerkarchitectuur in Riquewihr. 

De huizen van de wijnboeren hebben altijd een begane grond van metselwerk. Dit stenen 

metselwerk beschermt de druivenpers en de kelder, zijnde de rijkdom van de wijnboer. 

Meestal heeft het huis dan nog twee verdiepingen. Zijn deze van metselwerk, dan betekent 

dat dat er een grotere rijkdom is. Armere mensen lieten hun huis bouwen met vakwerk. Zo 

wisselen deze huizen elkaar af. Wie geld had liet een huis van steen bouwen: vandaar de 

uitdrukking steenrijk.  

De betekenis van de diverse vakwerken: 

- het Andreas kruis of (maalkruis) staat voor 
bescherming 

- La chaise curule lijkt erg op een Andreas Kruis 
maar heeft een rondere vorm. Wanneer dit 
vakwerk op een huis aanwezig is, betekent 
dat dat er een notabele in het huis woonde. 

- Le Mann is een grotere verticale balk en het 
lijkt alsof er twee k’s met de ruggen tegenover 
elkaar staan. Dit symboliseert de 
vruchtbaarheid. 

- Een beroepssymbool is bijvoorbeeld de 
tonnenmaker  
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- Een schaar als symbool voor de kleermaker. 
 

Een veel voorkomend bouwkundig werk aan de gevel van de vakwerkhuizen is de oriel: 

een vooruitgeschoven erker, over vaak meerdere verdiepingen. Daardoor was er meer zicht, 

meer licht in de kamer. Ook de overhangende verdiepingen waren belangrijk, want zo kwam 

er minder regenwater tegen de gevels die toch wel kwetsbaar waren.  

Beschrijving van de wandeling in Riquewihr: tekst vertaald zoals op 

folder van VVV: Circuit de découverte 

1. Reproductie van een gravure van Riquewihr op de muur tegenover het stadhuis. 
Gravure uit 1644. Op deze plaat ziet men duidelijk de eerste versterking uit 1291 en 
de plaats waar de versterkte torens stonden evenals de toegangspoorten. 

2. Stadhuis uit 1809 in neo klassieke stijl Het eerste stadhuis is verwoest in 1789. 
3. Het Huis Schickhardt uit 1606. Gebouwd door de architect met dezelfde naam voor 

Ambroise Dieffenbach. Let eens op de opmerkelijke toegangsdeur en de uitstekende 
erker. 

4. De “wolkenkrabber” twee afzonderlijke gebouwen uit 1561 maar onder één dak. 
Maar liefst 5 etages: een van de hoogste vakwerkhuizen in de Elzas. Begane grond 
van metselwerk; vakwerk met veel chaises curules: teken van notabele die hier 
woonden. Het huis is 25 meter hoog. Zeer hoog voor vakwerk. 

5. Plein van de 3 kerken: de parochiekerk gewijd aan de Heilige Marguerite uit de XIIe 
en de XVe eeuw. Erg in verval sinds 1833. Het gebouw is in het midden van de XIXe 
eeuw vervangen door de huidige protestante kerk en de nieuwe katholieke kerk is 
gebouwd bij de “Porte neuve”. De pelgrimskerk Notre-Dame is gebouwd in 1337 om 
de heilige afbeelding onder te brengen. Deze afbeelding zou wonderen verrichten. 
Sinds de reformatie is deze kerk de pastorie geworden. De kerk van Saint Erard: uit 
het begin van de XIVe eeuw. Deze kapel was oorspronkelijk verbonden met het 
vroegere ziekenhuis. Na de Reformatie is het in 1539 een jongensschool geworden.  

6. Neem de doorgang tussen de nummers 14 en 16 op het plein van de drie kerken en 
je ziet beneden vanaf de straat, dite de Steckgraben, de versterkingen uit 1291.  

7. Cour des nobles de Berckheim: een huis geheel van steen uit 1523. Een zonnewijzer 
siert de zeshoekige toren. Je vindt dit huis achterin de binnenplaats aan 38, straat 
Général de Gaulle. 

8. Het Huis genaamd “À l’étoile” is eigendom van de stad Riquewihr. Het is in barokke 
stijl herbouwd in 1686. Één van de meest gedecoreerde gevels. Vakwerk in de vorm 
van de chaise curule, gedecoreerde hoekpalen en ramen met zeer gedecoreerde 
omlijstingen, versierd met de wapens van de stad, met een ster en de herbergier die 
een beker in zijn hand houdt. Het uithangbord is gemaakt door de Elzasser tekenaar 
Hansi. Hansi is de “artiestennaam” van Jean-Jacques Waltz, schrijver en aquarellist 
geboren in Colmar in 1872 en die leefde tot 1951. Hansi had een groot talent voor de 
karikatuur. Zijn potlood gaf de Duitse bezetters groteske trekken maar was teder, 
humoristisch en poëtisch als hij de kleine man van de Elzas kleurrijk, 
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vaderlandslievend en ondeugend uitvergrootte. In de rue des Écuries vindt u het 
Maison Hansi: via de souvenirwinkel gaat u het kleine museum binnen dat zich 
bevindt op de eerste verdieping. Aquarellen, litho’s, etsen, posters en keramiek van 
deze kunstenaar is hier tentoongesteld. 

9. Maison du Cloutier: 45, rue du Général de Gaulle. Huis uit 1667, met afbeeldingen in 
het vakwerk van de “spijkermaker” . Dat was het beroep van de opdrachtgever. 

10. De Fontaine de la Sinne: de Sinnbrunnen: hier werden de wijngaten gecontroleerd of 
ze wel waterdicht waren. De bron is uit 1560 en de leeuw draagt het wapen van de 
heren van Horbourg ( de ster)  en de wapens van Riquewihr, het hertengewei en de 
ster. 

11. La Tour des Voleurs: aan het einde van de Jodenstraat, la rue des Juifs. De smalle rue 
des Juifs leidt naar de merkwaardige Cour des Juifs, een voormalig getto, vanwaar 
een samlle doorgang en een houten trap naar de stadsmuur en het Musée de la Tour 
des Voleurs voeren. Deze voormalige 
gevangenis omvat een martelkamer, 
een vergeetput, een wachterszaal en 
het huis van de bewaker. Riquewihr 
was namelijk de zetel van de 
Rechtbank van de Heren van 
Riquewihr. Er werd recht gesproken 
in de Middeleeuwen. De toren staat 
in verbinding met het 16e -eeuwse  
huis van de wijnboer met een 
gemeubileerde keuken en slaapkamer 
en een kelder waar werktuigen 
worden tentoongesteld. In de 15e 
eeuw woonden veel Joden in het 
getto van Riquewihr. De bewoners 
zaten krap bij kas en leenden veel 
geld van de Joden. Om uit de rode 
cijfers te komen, vonden ze er niets 
beters op dan hun schuldeisers te 
vermoorden…….. 

12. Dan komt de Dolder, dat is de naam 
van de toren. Deze is 25 meter hoog 
en het is het beeldbepalende 
monument van Riquewihr. Opgericht 
in 1291. Het is de eerste fortificatie 
van de stad. De toren heeft het Middeleeuwse aspect behouden: aan de buitenkant 
strak en streng en aan de binnenkant versierd met vakwerk.  

13. La Porte Haute: of de Obertor:  eind 13e eeuw. Gebouwd om de verdedigende functie 
van de muur te versterken. Een houten valhek is te bewonderen: de oudste van 
Europa. Bij deze poort is nog te zien waar vroeger de ophaalbrug was bevestigd. Aan 
de linkerkant staat de vestingmuur van de Cour des Bergers, met verdedigingstoren. 

14. Maison Conrad Ortlieb in de rue du Cerf, gebouwd in 1574 voor de herbergier 
Ortlieb. Twee toegangspoorten, waarbij de één met een schuine hoek is gebouwd 
zodat de voertuigen gemakkelijker naar binnen konden. De gevel heeft een 
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bijzondere versiering: inscriptie waarin de eigenaar praat met de dood…..: “Dood, jij 
hebt geen macht over mij, in dit huis leidt ik mijn luxe leven.”De dood antwoordt: 
“Doe afstand van al deze luxe, dit huis heb je gebouwd voor een ander.” 

15. Binnenplaats van de abdij van Autrey, rue du Cheval nummer 5. Eigendom vanaf 
1320 van de abdij. Het woonhuis heeft een schitterende erker over twee 
verdiepingen. Op de binnenplaats een trap die afdaalt naar de wijnkelder. Een 
waterput uit 1587. 

16. Cour de Strasbourg: 11-13 rue de la 1ère Armée. Dit is de voormalige cour dîmière. 
Dîme is de belasting die door de geestelijkheid werd geïnd. Het waren vooral de 
pachters die daar een gedeelte van hun inkomsten moesten betalen, inleveren voor 
het kapittel van de kathedraal van Straatsburg.  

17. Maison Dissler: 6, rue de la Couronne: natuurstenen huis uit 1610, met een loggia en 
puntgevels. Een rijk gedecoreerde  bouw uit de Renaissance. 

18. Huis op de rue Général de Gaulle nummer 13: een inscriptie in Oud-Duits laat zien 
dat het huis is gebouwd in 1709 en herinnert aan het feit dat in dat jaar de wijnoogst 
en fruitoogst verloren is gegaan door vorst in heel Europa.  

19. Kasteel van de Graven van Wurtemberg-Montbéliard: Cour du Château: 
20. In 1539-1540 laat de Graaf Georges van Wurtemberg het oude kasteel afbreken en 

laat het vervangen door het huidige kasteel. Kruisvensters, de topgevel met 
hertengeweien en een opvallende traptoren. Het geeft onderdak aan het 
“Postmuseum”: het Musée de la Communication en Alsace en Musée d’Histoire des 
PTT. Boven de ingang een bijzondere spreuk: “ Die Stund bringt’s End: Elk uur kan het 
laatste zijn.”  

 

Einde beschrijving van de route door Riquewihr: Parel van de Wijngaard. 

Gradie Martini, januari 2016 
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Colmar 

Colmar ligt halverwege Basel en Straatsburg aan de A35. De naam komt van Columbarium: 

duiventil. Lodewijk de Vrome noemde de plek zo al in 823. De plaats was een 

ontspanningsoord voor de rondreizende Karolingische vorsten onder wie Karel de Grote. 

Later werd de stad Colmar genoemd.  

Colmar ligt in het departement Haut-Rhin (68) en heeft ongeveer 87.000 inwoners. 

Beroemde inwoners zijn Hansi, zie Riquewihr en Bartholdi, de bekendste Elzasser in de 

Verenigde Staten. Hij is in 1834 in Colmar geboren en overleden in 1904.  

 
In Colmar staat een replica van het Vrijheidsbeeld op de noord rotonde in de weg naar 
Straatsburg de RN 83. 

Het beeld werd ontworpen door de Franse beeldhouwer Frédéric Bartholdi, geboren te 
Colmar, en voorzien van een staalconstructie ontworpen door Gustave Eiffel. De moeder van 
Bartholdi, Marie, zou model hebben gestaan. Oorspronkelijk was het bedoeld als reusachtige 
vuurtoren aan de noordelijke ingang van het Suezkanaal, maar Egypte had er geen geld voor. 
Het werd door Frankrijk ten geschenke gegeven aan de Verenigde Staten en werd in juni 
1886 geplaatst. Het bestaat geheel uit koperen platen die bevestigd zijn aan een geraamte 
ontworpen door Maurice Koechlin, een medewerker van Gustave Eiffel. De sokkel werd van 
Euvillekalksteen gemaakt naar een ontwerp van de Amerikaanse architect Richard Morris 
Hunt. De kroon bestaat uit zeven punten, symbool voor de zeven continenten en zeeën. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Bartholdi
http://nl.wikipedia.org/wiki/Colmar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vuurtoren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Egypte_(land)
http://nl.wikipedia.org/wiki/1886
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maurice_Koechlin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_Morris_Hunt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_Morris_Hunt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Symbool
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Op 15 oktober 1924 werd het standbeeld samen met Fort Wood tot National Monument 
bestempeld. Het Vrijheidsbeeld werd Statue of Liberty National Monument. In 1935 werd 
heel Bedlou's Island hieraan toegevoegd en omgedoopt tot Liberty Island. Op 11 mei 1965 
werd ook Ellis Island aan dit National Monument toegevoegd. Van 1984-1986 is het beeld 
gerestaureerd, waarbij de toorts met de 24-karaats bladgouden vlam is vervangen. Sinds 
1984 staat het Vrijheidsbeeld op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Na 11 september 2001 
is het beeld enige jaren gesloten geweest voor het publiek. 

In 2003 werd het toen 118 jaar oude monument wederom gerestaureerd, vooral om de 
veiligheid van de bezoekers te vergroten en het behoud van het beeld te waarborgen. Sinds 
de zomer van 2004 is het Vrijheidsbeeld weer te bezoeken. Er is een veerverbinding van 
Battery Park op het zuidpuntje van Manhattan naar Liberty Island, het eiland waarop het 
Vrijheidsbeeld staat, en naar Ellis Island, waar de aankomsthallen voor de immigranten te 
bezichtigen zijn. 

Op Onafhankelijkheidsdag (4 juli) 2009, is ook de kroon van het Vrijheidsbeeld, voor het eerst 
sinds 11 september 2001, weer opengesteld voor het publiek. 

Een kopie van 11,5 meter hoog bevindt zich in Parijs, op het Île aux Cygnes in de Seine, vlak 
bij de Eiffeltoren. Dit beeld werd onthuld in 1885. Omdat toen het bronzen beeld nog niet 
klaar was, werd een gipsen kopie gebruikt. Het definitieve beeld werd in 1889 geplaatst. 
Hoewel Bartholdi het in de richting van haar zusterbeeld in het westen wilde laten kijken, 
werd het beeld aanvankelijk naar de Eiffeltoren gericht om te voorkomen dat het met de rug 
naar het presidentiële paleis, het Élysée, zou komen te staan. Bij de wereldtentoonstelling 
van 1889 is het beeld uiteindelijk omgedraaid; het is nu gericht op New York. Afgezien van 
het verschil in grootte, is het verschil met het beeld in New York dat de Parijse kopie een boek 
in de hand houdt dat zowel de datum van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring 
toont (4 juli 1776), als de datum van de Franse Revolutie (14 juli 1789). 

Het bezoek aan Colmar 

Of je de stad nu te voet verkent of vanuit een bootje op de grachten van “Klein Venetië”, de 
fonteinen, ooievaars, vakwerkhuizen en balkons met bloemen verraden Colmars Elzassisch 
karakter; oorlogen noch verleden hebben het gezicht van de stad getekend. Naast een haast 
onuitputtelijke schat aan cultureel erfgoed, biedt de stad een even grote rijkdom aan 
tafelgenoegen. Colmar weet te betoveren.  

Uitstapplaats is de Boulevard Saint Pierre bij de Pont Saint Pierre: op de kaart CD5. De 
opstapplaats is de busparkeerplaats Lacarre: op de kaart CD1. Op die manier maakt men 
een mooie wandeling van het zuiden van het stadje naar het noorden. Men heeft wel 
anderhalf uur hiervoor nodig bij goed doorlopen.  

Beschrijving van de wandeling vanaf Petite Venise (Klein Venetië)  

Rue de la Poissonnerie: kleurrijke vissershuizen. Deze straat komt uit op de rue de Turenne: 
de vroegere Krutenau ofwel de Groentemarkt. Hier woonden vroeger de groentekwekers 
die met platte schuiten over de grachten voeren. U bevindt zich hier in het hart van de 
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leerlooierswijk: het Quartier des Tanneurs. De vakwerkhuizen zijn hier smal en hoog omdat 
ze een droogzolder voor de huiden hadden. De rue de la Herse leidt naar de rivier de Lauch. 
Wanneer u deze volgt komt u uit op de Place des Six-Montagnes-Noires met het 
Roesselmannfontein: een ereteken van Bartholdi voor de plaatselijke held die Colmar had 
verdedigd tegen de bisschop van Straatsburg in 1261. Bij de brug rechts van het plein mooi 
uitzicht op de rivier die langs de oude huizen stroomt. De rue Saint Jean heeft links een 
prachtig Venetiaans palazzo: de Maison des Chevaliers-de-St-Jean. De sierlijke symmetrische 
voorgevel met twee boven elkaar liggende galerijen dateert van 1608. Gemaskerde figuren 
in één van de loggia’s. Place du Marché-aux-Fruits: mooie Renaissance huizen, de rechtbank 
uit roze zandsteen opgetrokken en het oude tolhuis: Ancienne Douane. Dit beschreven 
gebied ligt op de kaart in vakken CD 4, vooral vak D4.  

Vak D3: de wandeling begint vanaf de Place de l’Ancienne Douane. Een schilderachtig plein. 
Veel vakwerkhuizen en de Ancienne Douane of Koifhus: een indrukwekkend mooi gebouw 
met geglazuurde dakpannen. Rue des Marchands inlopen en het mooiste architectonische 
juweel is het Maison Pfister uit 1537 met beschilderde voorgevel en hoekerker. In dezelfde 
straat staan nog meer prachtige vakwerkhuizen. Loop verder naar de Place de la Cathédrale. 
Aan dit plein staat het oudste huis van Colmar: het Huis Adolph uit 1350.  Op dit plein staat 
de Collégiale St-Martin, de kerk die hier kathedraal wordt genoemd. Is opgetrokken uit rode 
zandsteen. Interieur dat zeer fraai is en een prachtig orgel van Silbermann (18e eeuw).Ga via 
de rue Serruriers naar de Dominicanenkerk: een opmerkelijk en verrassend hoog schip met 
mooie glas-in-lood ramen uit de 14e en 15e eeuw. Volg de rue des Boulangers  en ga rechts 
de rue des Têtes in. Daar staat het beroemde huis met de hoofden: La Maison des Têtes op 
nummer 19, zeer fraai met verschillende hoofden gedecoreerde huis. Ga de rue de l’Eau in 
steek de rue Kléber over en u komt bij het meest beroemde museum van Colmar: het 
Musée d’Unterlinden. Het museum gevestigd in een voormalig nonnenklooster uit de 13e 
eeuw. Tijdens de Franse Revolutie gesloten en sinds 1849 museum beroemd door de werken 
van Grünewald het Issenheimer altaar uit 1500 tot 1515. Het meerluik bestaat uit 24 
panelen en beschrijft de passie: het lijden van Christus op een nooit vertoonde wijze: 
verbeelding, symboliek, poëzie en humor. Vanaf Musée Unterlinden loopt u via de Place de 
la Mairie alsmaar naar het noorden naar de parking voor touringcars aan de rue de la 
cavalerie PARKING Lacarre.  

 

Gradie Martini, 29 januari 2016  
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Muse e Unterlinden 

Le Musée Unterlinden propose un parcours de visite couvrant près de 7000 ans d’histoire, de la 

Préhistoire à l’art du 20e siècle. Dans le cloître médiéval est présenté l’art du Moyen-Age et de la 

Renaissance avec des œuvres de Martin Schongauer, Hans Holbein, Lucas Cranach... et le chef-

d’œuvre incontournable, le Retable d’Issenheim (1512-1516) de Grünewald et Nicolas de Haguenau. 

Les anciens bains inaugurés en 1906 offrent un espace propice aux manifestations temporaires, et 

l’aile contemporaine constitue le nouvel écrin des artistes majeurs du 20e siècle tels que de Staël, 

Picasso, Dubuffet, Soulages... 

L’extension du Musée Unterlinden avec la construction d’un bâtiment résolument contemporain 

venant s’insérer dans l’architecture médiévale, est un épisode remarquable de l’histoire du musée. 

En parcourant le couvent et les collections du musée, le visiteur perçoit les étapes successives d’une 

histoire de plus de 150 ans. Les murs et les œuvres sont les témoins du travail dynamique de la 

Société Schongauer, association qui gère depuis 1853 le Musée Unterlinden. 

Le 3 avril 1853, le Musée Unterlinden ouvre officiellement ses portes. Outre la mosaïque du 3e siècle 

découverte à Bergheim en 1848 et les plâtres antiques, il présente des œuvres d’art tels que le 

Retable d’Issenheim de Grünewald et le Retable des dominicains de Martin Schongauer issus du 

séquestre révolutionnaire. À son ouverture, le musée est limité à l’espace de la chapelle où est 

présentée une grande partie des collections. Mais les œuvres furent bien vite à l’étroit entre les 

hauts murs de la nef et du chœur et finirent par occuper progressivement tout le couvent 

d’Unterlinden à partir de la seconde moitié du 20e siècle. À fin du 19e siècle et au cours du 20e sont 

créés de nouveaux aménagements muséographiques afin d’adapter les espaces à la présentation des 

œuvres d’art et au confort des visiteurs de plus en plus nombreux. À l’aube du 21e siècle, le musée 

est à l’étroit dans les murs du couvent et doit à l’occasion des expositions temporaires, reléguer les 

œuvres d’art moderne en réserves. La fermeture des bains municipaux en 2003 et leur affectation au 

musée a permis d’envisager une extension ambitieuse avec un redéploiement complet des 

collections.  

Le nouveau Musée Unterlinden, inscrit au cœur d’un espace urbain réaménagé, englobe les galeries 

du cloître, les anciens bains municipaux construits au début du 20e  siècle et les bâtiments du 21e 

siècle. Un tel redéploiement permet au visiteur de mieux cerner le caractère encyclopédique des 

collections du musée. Le Musée Unterlinden invite le visiteur à un parcours qui le mène de l’époque 

néolithique aux années 2000, de l’archéologie aux beaux-arts, des arts et traditions populaires aux 

arts décoratifs.  
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Le Struthof: Een uitzonderlijk kamp 

Nacht und Nebel, Nuit et Brouillard – Natzweiler. 

De woorden horen bij elkaar en verwijzen naar de verdwijning – in nacht en nevel – van mensen die 

om hun verzet tegen het naziregime waren gearresteerd. Niemand wist waar zij bleven. Dat ze in 

Natzeiler waren opgesloten, betekende niet alleen figuurlijk dat ze onzichtbaar waren, maar ook 

haast letterlijk. Het concentratiekamp Natzweiler-Struthof werd in gebruik genomen op 21 mei 1941 

en was met sadistisch raffinement gesitueerd op de noordhelling van een achthonderd meter hoge 

bergtop in de door Hitler geannexeerde Elzas. 

Het kamp deed zijn faam recht: nevel en duisternis waren er vaste gasten. Een Frans gedenkboek 

vermeldt onder climat dat er in de lange winters een ijskoude snijdende noordoostenwind waaide, 

die behalve mist ook regen en sneeuwstormen bracht. Zelfs in mei kon het er nog sneeuwen. Die kou 

werd door gevangenen als een grotere kwelling gezien dan honger; anders dan honger kon je kou 

niet even vergeten. 

Het kamp lag ver van de bewoonde wereld. De bewoners van het stadje Rothau, waar de 

gevangenen per trein arriveerden en lopend of per vrachtwagen naar het kamp werden afgevoerd, 

moeten hebben geweten dat daarboven aan het eind van de lange slingerende bergweg nabij het 

vroegere skioord een kamp was ingericht. Maar wie de plek nu bezoekt, realiseert zich dat hij na een 

bepaald moment op de lange kronkelweg bergopwaarts, nergens meer dorpjes, woningen of 

boerderijen ziet – nergens nog mensen. Vanuit het kamp is diep in het dal het stadje Schirmeck 

zichtbaar, onwerkelijk als een miniatuur. Deze verre leegte bezorgde veel gevangenen een gevoel 

van alles en iedereen verlaten te zijn 

.En dat was de bedoeling: “ Toen we 

boven kwamen wisten we dat het mis 

was”, vertelde Godert van Dedem, “Dit 

was durchs Tor hinein, durchs Kamin 

heraus – entree door de poort, vertrek 

door de schoorsteen". Hetgeen 

illustreert dat je niet geacht werd het 

kamp levend te verlaten en dat de 

lijken in de verbrandingsoven werden 

verbrand. 
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Hoe gruwelijk het concentratiekampsysteem ook was dat de nazi’s over Europa hadden uitgespreid, 

binnen dat gruwelgeheel valt nog weer onderscheid te maken. Sterker nog: moet onderscheid 

worden gemaakt, zoals ook de ex-gevangenen zelf steevast doen. De uitdrukking “ een heel slecht 

kamp” impliceert een vergelijkend perspectief. Niet alleen was er het wezenlijke verschil tussen de 

vernietigingskampen, die alleen waren ingesteld voor de systematische vernietiging van 

bevolkingsgroepen zoals joden, en de concentratiekampen, waar bijvoorbeeld verzetsmensen 

werden opgesloten, ook die concentratiekampen verschilden onderling in zwaarte; de ernst van de 

situatie daar liep bovendien sterk uiteen naargelang de periode. 

Natzweiler was geen vernietigingskamp zoals Auschwitz-Birkenau, Majdane, Sobibor en Treblinka dat 

waren, waar de gevangenen na selectie systematisch werden vergast. Wel zijn er medische 

experimenten verricht op gevangenen. In de kleine gaskamer die bij het kamp hoort en die zo’n 

vijfhonderd meter lager dan het kamp gelegen was tegenover de herbeg Struthof, waar de ss zich 

vermaakte en zijn kantoren had, werden geen Natzweilergevangenen vergast, maar joden die 

werden aangevoerd uit Auschwitz. Hun lijken en lichaamsdelen waren bestemd voor het anatomisch 

museum dat de nazi’s wilden inrichten bij de medische faculteit van Straatsburg. Ook werden er 

medische experimenten verricht op daartoe eveneens van elders aangevoerde ‘zigeuners’. 

Natzweiler was een Konzentrationslager dritter Stufe. De indeling Stufe III slaat zowel op het type 

gevangenen als op het kampregime. Categorie III waren gevangenen die als zeer gevaarlijk werden 

beschouwd en de zwaarste Schutzhaft vereisten; een Stufe III kamp was een ‘zwaar’ kamp met een 

hoge sterfte. In Loe de Jongs hiërarchische rangschikking van kampen naar ‘zwaarte’ staat Natzweiler 

boven de andere concentratiekampen direct 

onder de vernietigingskampen. Maar al was het 

kamp dan geen moordfabriek, veel ex-

gevangenen noemen Natzweiler toch een 

vernietigingskamp om te accentueren hoeveel 

groter de sterftekans daar was in vergelijking 

tot hun eerdere of latere gevangenschappen. 

“Vernietiging op termijn,” schreef journalist en 

ex-Natzweiler W.L. (Boebie) Brugsma. 

Niet alleen werden er gevangen opgehangen en gedood door injecties, ook zijn veel Natzweilers 

gestorven als gevolg van de Vernichtung durch Arbeit. Berucht was het werken in de op enige 

afstand van het kamp gelegen steengroeve, waar roze graniet werd gehakt voor bouw- en 

beeldhouwwerken van het Reich. De steengroeve werd geëxploiteerd door de Duitse onderneming 
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DEST (Deutche Erd- und Steinwerke); het 

mooie graniet was een van de redenen 

waarom juist deze plek werd gekozen om 

een concentratiekamp aan te leggen. De 

gevangenen moesten er tunnels graven en 

er waren diepe spelonken waarin de steen 

werd vergruisd voor de aanleg van wegen. 

Het was zware, ongezonde arbeid. In de 

Steinbruch lieten velen het leven – van 

uitputting of omdat zij werden 

doodgeslagen door de ss. Tegelijkertijd doen juist over die steengroeve reddingsverhalen de ronde 

van mannen die hun leven dankten aan een ander die stiekem een zware last overnam.Al was 

Natzweiler een relatief klein concentratiekamp, en al is het bij het Nederlandse publiek nog steeds 

niet erg bekend, het is een belangrijk kamp. Naar Natzweiler zonden de nazi’s de zogenoemde Nacht 

und Nebel gevangenen. Dat waren ter dood veroordeelden van wie het vonnis niet snel kon worden 

voltrokken, of veroordeelden die vielen onder het zogenoemde Keitel-Erlass (van 7 december 1941), 

dat voorschreef dat deze verzetsmensen moesten verdwijnen zonder dat iemand wist waar zij waren 

gebleven. Dergelijke verdwijningen zouden de bevolking net zoveel schrik aanjagen als voltrokken 

doodvonnissen, meenden de Duitsers, terwijl de bezetter tegelijkertijd geen slechte indruk meer 

maakte door het regelmatig bekendmaken van lijsten van geëxecuteerden. Pim Boellaard, net als 

Van Dedem veroordeeld in het’ tweede OD-proces’, was een van de degenen die onder het Keitel-

Erlass vielen: “Tijdens dat proces kwamen er nieuwe richtlijnen uit Berlijn dat er geen doodstraffen 

meer voltrokken mochten worden. Eenentwintig doodvonnissen waren al voltrokken op de 

Leusderhei. De rest werd ‘abgetrennt auf weiteres Verfahren’. Er zijn in de jaren daarna overigens in 

Nederland nog veel verzetsmensen doodgeschoten. 

In Natzweiler was elk recht en elke wet opgeheven op een manier waarop dat zelfs in de andere 

kampen niet het geval was en NN-gevangenen genoten nog minder rechtsbescherming dan ‘gewone’ 

gevangenen: zo mochten volgens de interne kampreglementen elke ss-er, van welke rang dan ook, 

tegen een NN-gevangene geweld gebruiken. NN’ers hadden officieel ook geen recht op medische 

zorg; evenmin werden overlijdensberichten naar huis gestuurd wat voor andere gevangenen wel het 

voorschrift was. NN stond vermeld op de rode driehoek die ze op hun kleding droegen en was vaak 

ook nog op de rug van de kampkleding geschilderd en de aldus gebrandmerkte gevangenen leefden 

onder constante dreiging van de dood. De eerste Nederlandse NN-ers, onder wie, Arie van Soest en 

Carel Witmond van het eerste Parool-proces, arriveerden op 10 juli 1943. Een tweede grote groep 
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NN-ers kwam in september. Behalve de veroordeelden uit het tweede (en enkele overlevenden van 

het eerste) OD-proces en de Parool-groep, zaten onder de Nederlandse gevangenen veel 

Engelandvaarders; ook werden ter dood veroordeelden die al elders zaten naar Natzweiler gestuurd. 

Zo moesten Frans de Bordes en Otto van Gool als NN-gevangenen uit Buchenwald naar Natzweiler. 

Vrouwelijke NN-gevangenen gingen niet naar Natzweiler. 

Voordat de NN-ers arriveerden, waren Gert Nales en Wim Roessingh al naar Natzweiler gebracht. 

Roessing arriveerde op 13 maart 1942. Juist doordat zij er zo vroeg waren, hebben ze veel betekend 

voor de Nederlandse NN-ers die ongeveer een jaar later kwamen. De gevangenen onderling weten 

aan iemands kampnummer meteen wanneer hij is gearriveerd omdat in Natzweiler de nummers niet 

werden opgevuld als er een ‘uitviel’, zoals in bijvoorbeeld Dachau. Zo vertelde Ad de Jonge: “Willem 

Roessingh heeft een nummer ergens in de achthonderd, dat is heel laag. Die heeft het kamp nog 

opgebouwd, dus hij heeft het, als een van de eerste Nederlanders, heel slecht gehad. Gruis, stof en 

modder”. Nales had nummer 757, Roessingh 835. 

Eind 1941 waren er in Natzweiler vier barakken voltooid, in maart 1942 stonden er zeven. Het 

werden er uiteindelijk zeventien, waarvan veertien voor gevangenen en drie voor de keuken, het 

crematorium en de gevangenis. Toen in het najaar van 1944 de geallieerde troepen de Elzas 

naderden, werd het hoofdkamp Natzweiler ontruimd. Dat is dus nooit bevrijd, wat een van de 

redenen is waarom het onder het publiek niet zo bekend is. (Een andere is dat het kamp niet in 

Duitsland lag). Er is geen datum waarop jaarlijks een bevrijding wordt herdacht en er zijn nooit 

geallieerden binnengemarcheerd, met in kielzog persfotografen die werden geconfronteerd met een 

uitgemergelde kampbevolking en stapels lijken, zoals in Dachau en Bergen-Belsen. Met die 

ontruiming werd de hoop op een spoedige bevrijding de grond in geboord. De meeste Nederlanders 

werden via een verschrikkelijke treinreis 

overgebracht naar Dachau. Anderen beleefden, na 

niet minder vreselijke transporten, hun bevrijding 

zo’n negen maanden later in onder meer 

Mauthausen of in een van de buitencommando’s 

van Natzweiler, zoals Vaihingen. Ook die kampen 

waren in die laatste periode een verschrikking. 

Doordat de Duitsers in verband met de opmars van 

het Rode Leger zo veel mogelijk gevangenen 

westwaarts stuurden, raakte bijvoorbeeld Dachau 

overvol en bezweken er in de laatste weken nog 
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honderden gevangenen aan honger en besmettelijke ziekten. Toen Piet Bouwense in september 

1944 uit Natzweiler in Dachau kwam, dacht hij: “Dit overleef ik wel”. Het leek zoveel minder erg. 

Toch, verzwakt als zij waren, kostte Dachau nog vele Natzweilers het leven. Het centrale kamp, enige 

concentratiekamp op Frans grondgebied, ligt in het toen zogeheten geannexeerde Elzas. De 

buitenkampen waren verdeeld over de twee delen van de Rijn. Zo ontstond een gebied van ongeveer 

70 kampen. Van de ongeveer 52 000 gedeporteerden van het KL-Na zijn er zo’n 35 000 nooit in het 

hoofdkamp geweest. Naast het werk voor de industrie van het Nazi-regime werd het kamp ook 

gebruikt voor medische experimenten van de professoren aan de universiteit van het Reich te 

Straatsburg. Op 23 november 1944 vinden de geallieerden een leeg kamp. Sinds september zijn de 

gevangenen geëvacueerd naar Dachau. Voor een aantal gedeporteerden uit de buitenkampen 

strekte de lijdensweg zich uit tot in het voorjaar 1945 door de marsen des doods. Van 1941 tot 1945 

is het KL-Na een van de meest dodelijke kampen van het Nazi systeem. Rond 22.000 gedeporteerden 

zijn er gestorven. 

NOOT: 

In de meeste archieven over het Nazi concentratiekamp Natzweiler staat KL-Natzweiler of KL-Na en 

niet “KZ” zoals het gebruikelijk is bij de aanduiding van alle andere kampen. Zo wordt dit kamp 

tegenwoordig benoemd.  

Bronvermelding en nog enige toelichting: 

 

Jolande Withuis, ‘Een uitzonderlijk kamp’, inleiding bij: Hinke Piersma, Doodstraf op termijn. 

Nederlandse Nacht und Nebel-gevangenen in kamp Natzweiler, Zutphen: Walburg Pers 2006 

Keitel Erlasz  

Nacht und Nebel "Nacht und Nebel Erlaß" of "Keitel Erlaß". 

De order die op 7 december 1941, op bevel van Adolf Hitler, door Keitel, de chef van het OKW 

(0berkommando der Wehrmacht) werd uitgevaardigd. De order werd uitgevaardigd om de bevolking 

in de door Duitse troepen bezette gebieden af te schrikken en te weerhouden van militaire- en/of 

politieke verzetsactiviteiten. 

 

De order hield in: De straf voor activiteiten tegen het Duitse Rijk is de doodstraf. Als de doodstraf niet 

wordt toegepast zal dat als zwakte kunnen worden opgevat. Afdoende intimidatie kan slechts worden 

bereikt door de doodstraf toe te passen, of door maatregelen te treffen waardoor de buitenwereld 

onbekend is met het lot van de gevangene. 
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Zij die in staat van beschuldiging werden gesteld - en waarbij (nog) geen doodvonnis door een 

Militärgericht was uitgesproken - werden heimelijk (bij nacht en nevel) naar een concentratiekamp in 

Duitsland gevoerd. In Deutschland beslisten "Sondergerichte" over de straffen voor de zogenaamde 

NN-Häftlinge. Dit kon wederom of alsnog de doodstraf betekenen. Bij een tijdstraf werden de 

gevangenen naar een concentratiekamp gevoerd. Meestal naar Natzweiler of Groß Rosen. Over het 

lot van de gevangene werd geen informatie verstrekt. NN-gevangenen mochten niet corresponderen 

of op andere wijze in contact staan met de buitenwereld. 

Natzweiler-Struthof was het enige Duitse concentratiekamp op Frans grondgebied. Het ligt ongeveer 

50 kilometer buiten Straatsburg bij de plaats Natzwiller (ook wel Natzweiler). 

 

Het kamp was van 21 mei 1941 tot 23 november 1944 operationeel. De locatie van het kamp was 

door Albert Speer gekozen vanwege de aanwezigheid van graniet. Deze steen was nodig voor het te 

bouwen Germania, de nieuwe hoofdstad van het Derde Rijk. 

 

In totaal werden 52.000 mensen vastgehouden in het kamp uit onder meer Frankrijk, Nederland, 

Duitsland, Noorwegen, Polen en de voormalige Sovjet-Unie. De gevangen moesten zware lichamelijke 

arbeid verrichten en dit samen met de barre levensomstandigheden en voedseltekorten leidde tot 

veel slachtoffers. Er stierven 22.000 mensen voor het 

einde van de oorlog aan uitputting of werden vermoord 

in de gaskamers.  

 

In september 1944 werd het kamp door de SS 

geëvacueerd vanwege de naderende Geallieerden, en 

Natzweiler-Struthof werd op 23 november officieel door 

de Amerikanen bevrijd, maar de gevangenen waren weg.  

 

Er hebben ongeveer 590 Nederlandse verzetsmensen 

met uiteenlopende politieke achtergronden gevangen 

gezeten, waarvan 280 de oorlog niet overleefd hebben. 

 

  
La villa Kommandatur 
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 Rene  Lalique 

René Jules Lalique (né le 6 avril 1860 à Aÿ dans la Marne et 

mort le 1er mai 1945) est un maître verrier et bijoutier 

français. 

Il s'est rendu célèbre par ses créations étonnantes de bijoux, 

puis de flacons de parfum, de vases, chandeliers, horloges et, 

à la fin de sa vie, de cabochons de voitures. L'entreprise qu'il a 

fondée fonctionne toujours. Son nom est resté attaché à la 

créativité et la qualité, car il a toujours su dessiner des objets 

fastueux mais restant discrets. 

Le bijoutier Art nouveau 

Élément d'un collier Lalique > 

À seize ans, il commence son apprentissage avec un 

joaillier parisien, Louis Aucoc. Il suit ensuite, de 1878 

à 1880, les cours du Sydenham Art College à 

Londres. Après être revenu en France, il travaille pour Aucoq, Cartier, Boucheron et d'autres. 

Il découvre l'art japonais contemporain à travers les expositions universelles de 1867 et 

1878, ce qui sera pour lui une source d'inspiration. 

En 1882, il devient dessinateur concepteur indépendant pour plusieurs maisons de joaillerie 

de Paris (Georges Fouquet, Aucoq, Hamelin, Boucheron, Henri Vever…). Il lance quatre ans 

plus tard, en 1885, sa propre joaillerie. 

En 1887, il épouse à Mâcon Marie Louise Lambert dont il aura une fille, Georgette en 1888. 

Cette dernière décèdera en 1910. Le couple se sépare en 1893 et le divorce est prononcé en 

1898. 

En 1890, il rencontre Alice (Augustine dite Alice) Ledru qu'il épousera en secondes noces en 

1902 et avec qui il aura une fille, Suzanne Renée Ledru (1892) et un garçon, Marc André 
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Lalique (1900). En 1920 il se liera avec Marie-Jeanne Anère avec qui il aura deux autres 

enfants : Raymond Lalique (né en 1925) et Renée Lalique (née en 1927). 

Lalique est reconnu comme un des concepteurs de bijoux les plus importants de l'Art 

nouveau français ; en créant des pièces innovantes pour la nouvelle boutique de Samuel 

Bing à Paris, Maison de l'Art nouveau. Il commence à exposer ses œuvres à son nom dès 

1894, notamment au Salon des artistes français de 1897 et 1898. Le grand verrier Émile Gallé 

le découvre à l'occasion du premier et en fait un éloge appuyé. Son stand à l'exposition 

universelle de 1900 à Paris remporte un franc succès. 

Tout en gardant les sources d'inspiration de l'Art nouveau, faune et flore, dont le paon, 

divers insectes et parfois un bestiaire fantastique, il innove en utilisant des matériaux peu 

usités pour la bijouterie à cette époque : le verre, l'émail, le cuir, la corne, la nacre, et en 

préférant souvent les pierres semi-précieuses aux pierres précieuses. L'introduction du 

volume dans la bijouterie est facilitée par ses connaissances en modelage. Il dessine ses 

modèles, les faisant réaliser par une équipe de ciseleurs, sculpteurs et émailleurs qu'il 

recrute avec soin. 

De nombreuses femmes de la noblesse, de la bourgeoisie et du spectacle se sont mises à 

porter ses bijoux extraordinaires, telles la marquise Arconati-Visconti, la comtesse de Béarn, 

la princesse de Guermantes, Mme Waldeck-Rousseau, Sarah Bernhardt pour laquelle il 

réalise en 1902 son costume de scène pour la reprise de la pièce Théodora au Théâtre Sarah 

Bernhardt. 

Lalique fut l'unique artiste moderne dont Calouste Gulbenkian devint le client et l'ami. Ce 

dernier acquit le fameux Pectoral à la libellule (vers 1897-1898), chef-d'œuvre très admiré à 

l'Exposition universelle de 1900, qu'il prêta à la tragédienne Sarah Bernhardt. Quelques 

bijoux Lalique visibles au musée Calouste-Gulbenkian de Lisbonne : 
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Le maître verrier 

Il s'intéresse tôt au verre comme matière artistique et il installe dès 1890 un atelier de 

verrerie où il commence à expérimenter ses possibilités, dans un premier temps dans la 

bijouterie. Il en effectue des moulages et apprivoise la liaison verre-métaux. Ses premiers 

bijoux comportant cette matière sont exposés en 1895. 

< Calice aux motifs viticoles 

Après avoir ouvert une boutique place Vendôme à Paris, 

il commence à concevoir en 1895 des flacons de parfums 

en verre, étant ainsi le premier à imaginer de 

commercialiser cet emblème du luxe et du raffinement 

dans un emballage tout aussi splendide. Il le fait aussi 

dans le but de produire de beaux objets en séries 

importantes, et donc de rendre son art accessible à un 

nombre croissant de personnes. Cette même année 

1895, le musée des arts décoratifs de Paris fait entrer 

Lalique dans ses collections. 

En 1898, il installe un atelier de verrerie dans la propriété de Clairefontaine (Yvelines), lui 

permettant, en particulier, de mieux maîtriser le verre soufflé. 

En 1900, Lalique triomphe à l'Exposition universelle de Paris et en 1905 il ouvre un magasin, 

place Vendôme. En 1910, il crée pour le parfumeur François Coty, qu'il a rencontré en 1908, 

le flacon pour Ambre antique. 
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En 1913, il rachète une verrerie à Combs-la-Ville 

(Seine-et-Marne) et dès 1914, il convertit son usine 

à la fabrication d'objets médicaux destinés aux 

hôpitaux et aux pharmacies. En 1921, il construit 

une usine de verre en Alsace à Wingen-sur-Moder. 

Après la fin de la Première Guerre mondiale, les 

bijoux très colorés, très fantastiques de Lalique 

n'étaient plus dans l'air du temps. Le créateur le 

sent et décide de se reconvertir, et dès 1920, il se 

tourne vers l'Art déco. Ainsi le succédané néo-

classique et géométrique Art déco remplace l'Art 

nouveau. Cependant, selon Olivier Mauny, le PDG 

de Lalique, ses créations vont ouvrir la voie à une 

industrialisation des objets d'arts, car une des meilleures manières d'inscrire le luxe et 

l'esthétisme au quotidien est d'en faire des objets usuels. Il va ainsi créer de nombreux 

objets tels que vases, coupes, chandeliers, flacons à parfum, bouchons de radiateurs pour la 

5 CV Citroën (1925), décorations des wagons-restaurants de l'Orient Express (1929), 

décorations de la salle à manger des premières classes du paquebot Normandie (1936), 

fontaines des Champs-Élysées. 

En 1933, la première rétrospective est organisée au Musée des arts décoratifs de Paris. En 

1934/1935, réalisation du retable et autres chefs d'œuvre dans l'église Saint-Matthieu, de la 

paroisse Saint-Laurent à (Jersey). En 1945, année de sa mort, son fils Marc Lalique démarre 

le travail du cristal. René Lalique est enterré dans le cimetière du Père-Lachaise 23e division. 

< Tombe de René Jules Lalique (cimetière du Père 

Lachaise, division 23) 
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Innovations techniques 

René Lalique ne se contente pas de créer des modèles, il construit aussi une usine à Wingen-

sur-Moder afin de les fabriquer en grande série, et dépose des brevets sur de nombreuses 

techniques de fabrication (verre pressé-moulé, 

verre à double fond). Il crée également des effets 

esthétiques : le satiné Lalique, les verres 

opalescents. 

< Retable de René Lalique à l'église Saint-Matthieu, 

dans la paroisse Saint-Laurent à (Jersey). 

Œuvres de commande 

L'excellence de ses créations, et le goût qu'il met dans œuvres, lui valent de réaliser le décor 

intérieur de plusieurs paquebots : l’Île-de-France, le De Grasse, le Normandie, ainsi que des 

trains de prestige l'Orient-Express et le Nice-Côte d'Azur express. 

Il réalise les vitrages ainsi que la colombe et les lampes liturgiques pour l'Église Saint-Nicaise 

de Reims. Inspiré par la chapelle de la Vierge Fidèle à Douvres-la-Délivrande, près de Caen, il 

livre aux sœurs qui lui ont commandé un crucifix, outre cette croix de verre, une porte de 

tabernacle, un retable, une lampe, deux colonnes lumineuses, les verrières du chœur, la 

table de communion et l'autel, entièrement en verre 

Réalisations monumentales 

René Lalique fut le premier à sculpter le verre dans de grandes réalisations monumentales: 

Portes de l'hôtel d'Albert Ier à Paris, Fontaines du rond-point des Champs-Élysées 

(démontées en 1958 et disparues depuis). Décorations des wagons-restaurants de l'Orient 

Express, (1929), les luminaires et les panneaux Femmes, Joueur de pipeau et Raisin. Portes 

du palais du prince Yasuhiko Asaka, aujourd'hui le Tokyo Metropolitan Teien Art Museum, 

(1932). Décorations de la salle à manger des premières classes du paquebot Normandie 

(1936) 

Gebruikte bron: Musée Lalique, maart 2016 
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Fiche d’œuvre 
Mascotte  Grande libellule 

La plupart des mascottes créées par René Lalique ne l’ont pas été pour  

une marque de voiture. Les particuliers des Années Folles aimaient 

 personnaliser leur véhicule en choisissant une figurine qu’ils plaçaient  

à l’avant du capot à la   place du bouchon de radiateur standard.  

Lalique créa une cinquantaine de modèles dans les années   20. 

Certaines  marques  se  sont  aussi  fait  une  spécialité  de  

leurs mascottes, à l’instar de Rolls Royce. La seule que René  

Lalique a créé pour une marque est la mascotte Cinq  chevaux   

pour  Citroën  en  1925. 

La libellule est un des insectes préférés de René Lalique. Il l’a  

énormément représentée dans ses bijoux et ses œuvres en  

verre. Il renoue donc ici avec un de ses thèmes favoris. 

Il avait déjà réalisé une petite libellule avec les ailes fermées.  

Celle-ci les ouvre et semble prête à s’envoler. 

Il avait conçu pour cette mascotte un système d’éclairage.  

Plus la voiture allait vite, plus la  mascotte s’éclairait.  

Il y avait ajouté des filtres qui modifiaient en même temps  

la couleur de la libellule. 
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