De Maretak
MR

" Land van Loon - Nieuw Eyck ”

KBC 453-4129101-95

Contact: Reselt 4 - 3650 Rotem
e-mail: friedagijsen@hotmail.com

Zomeruitstap 10 + 11 augustus 2013.

ARRAS + LENS

Aanwezige leden: Ton Alsemgeest, Lo Clijsters, Paul Janssen, Jos Nicolaes, Eric Rutten, Dirk Slaets, Nico
Stassen, Fien Symons Jean Vandeweert, Willy Van Pol, Frieda Gijsen.
Aanwezige partners: Pieter Van Enckevort, Annita Verhoeven, Marianne Hendrikx, Lizy Meuris, Mariet
Vankerkom, Else Wieërs, Mariette Ramsak, Herman Paesen, Liliane Hoogmartens, Willy Jans.

Op zaterdag 10 augustus 2013 moesten de ingeschreven leden van de Marnixring Land van Loon – Nieuw
Eyck al vroeg uit de veren om “gecarpooled” naar Arras te rijden. Onze voorzitter en zijn echtgenote
werden door hun privé-chauffeur (Jean) met snelle wagen aan de voordeur afgehaald en raceten dan naar
Arras om daar als eerste te zijn en zodoende iedereen te kunnen verwelkomen.
Hij, die het programma tot in de puntjes had samengesteld en uitgewerkt liet zijn mederezigers in Bree
met hun koffers 1 uur aan de straat staan wachten, want hij kende zogezegd het vertrekuur niet.

Zo moesten alvast 4 mensen het koffietje in het hotel en het bezoek aan de markt van Arras missen! We
troffen hen dan aan op een goed gekozen plekje op terras Bruxelles (een plaats die we later nog meer
zouden bezoeken!!) en daar was onze groep dan voor het eerst en gelukkig ook voor de rest van de tijd
voltallig samen!

Na dat aperitief keerden we terug naar ons hotel Mercure voor het middagmaal, een zogenoemde Grande
Assiette, die met de nodige wijn en water werd geserveerd en goed smaakte.

Jean moest al even naar zijn vrouwtje bellen; hij miste haar (handtas)

Toen we na het middagmaal in de hal samen kwamen voor de rit naar Lens waren we zeer aangenaam
verrast, toen bleek dat ons verblijf gesponsord werd door “Studie- en adviesbureau RYVAN”. Wij danken
Jean hiervoor van harte en als zijn zakken nu leeg zijn: eigen schuld, dikke bult!!!

Dan reden we in karavaan naar Lens naar het zogenaamde “klein Louvre” waar we het geluk hadden dat er
een tijdelijke tentoonstelling, “L’Europe de Rubens”, liep naast de permanente en voorlopig gratis
tentoonstelling “La Galérie du temps”, beide zeer zeker de moeite waard. Wat meer informatie over Lens:
Acht jaar geleden nam de Franse regering de beslissing om in Lens een filiaal van het beroemde Louvre te openen. Er zijn vier
delen waarvan twee tot eind 2013 gratis toegankelijk zijn: La Grande Galerie en Le Pavillon de Verre. Aan de andere zijde van het
gebouw ligt de Galerie des Expositions Temporaires (tijdelijke tentoonstellingen) en La Scene, een polyvalente zaal voor film,
theater ...
De Grande Galerie is veruit de grootste ruimte (3000 m² en 120 meter lang) en bevat officieel de 'permanente' collectie. Zo
permanent zal ze evenwel niet zijn. De meer dan 200 werken die je chronologisch doorheen de geschiedenis brengen van de
prehistorie tot de 20ste eeuw, zullen op regelmatige basis gewijzigd worden (tussen 1 en 5 jaar). Leuk is dat je minstens om de
paar jaar een totaal nieuw museum te zien krijgt. Doordat je doorheen de tijdslijn van de geschiedenis wandelt noemt men dit
ook wel de 'Galerie du Temps'. Je krijgt hier een totaal ander 'Louvre' te zien. In de Pavillon de Verre krijg je elk jaar een andere
thematische tentoonstelling. Bedoeling is de bezoeker even tot rust te laten komen na al die meesterwerken in de Grande
Gallerie.
De galerij voor de tijdelijke tentoonstellingen is 'slechts' 80 meter lang (1800 m²). De openingstentoonstelling is de 'Renaissance'
gevolgd door 'Rubens en Europa'. Jaarlijks gaan er twee grote tijdelijke tentoonstellingen door die een ruim publiek moeten
aantrekken. Omdat er in de regio Nord - Pas-de-Calais er nog veel kleinere musea zijn zullen die dikwijls mee betrokken worden.
Tot 11 maart 2013 zijn er 250 werken te zien onder de titel 'Renaissance. Révolutions dans les arts en Europe, 1400-1530'.
Waarom een tweede Louvre?
Het Parijse Louvre is nietttegenstaande zijn immense afmetingen te klein geworden. Uitbreiden is zowel praktisch als financieel
geen haalbare kaart. Met dit filiaal in Lens bereiken ze eveneens heel wat bezoekers die niet tot Parijs zouden komen en kunnen
ze belangrijke werken uit hun kelders aan het publiek tonen. Men verwacht zo'n 500.000 bezoekers per jaar die wellicht de
lokale economie een boost zal geven. Totale kostprijs: 150 miljoen euro. Exploitatiekost per jaar is geschat op 15 miljoen euro
per jaar.
Een bijzonder gebouw
Een architectuurwedstrijd heeft in 2005 bepaald wie het gebouw mocht ontwerpen. Het werd het Japanse Sanaa die zoals
steeds koos voor eenvoud en grote lichtinval. De werken werden opgestart in december 2009. Door te kiezen voor slechts één
verdiep is het een immens gebouw geworden (28.000 m² - 380 meter lang) met centraal de ontvangstruimte. Links daarvan de
tijdelijke tentoonstellingen, rechts de 'permanente' tentoonstellingsruimte. Eveneens het park is een belangrijk deel van de

beleving, zowel buiten als binnen het museum.
Waarom Lens?
Lens is een oude mijnstad die economisch enorm heeft te lijden van de sluiting van de mijnen (1986). Dat was een belangrijke
motivatie toen de regering in 2004 koos voor Lens. Het gebouw staat op een voormalige mijnsite die totaal vervallen was.
Uiteraard waren ook andere factoren van belang zoals de ligging langs de autosnelweg, in het rijke noorden met Lille op een half
uur rijden en Vlaanderen op minder dan een uur. Bovendien ligt Lens langs een route die de Engelsen nemen op weg naar het
zuiden.

Beelden van in het museum worden apart toegevoegd.
Wel even mooi om te zien is hoe onze Marnixleden netjes in de rij aanschoven voor de screening en hoe ze
als pubers gingen dringen voor een audiofoontje, waarna ze mekaar moesten helpen voor de werking
ervan!!!

We moesten op tijd terug naar Arras, want daar was, volgens Lo, een bakkerij waar ze overheerlijke taart
serveerden. De teleurstelling was dan ook enorm groot toen deze bakkerij in jaarlijks verlof bleek te zijn!
Dan maar een terrasje als vervanger. Daar we het goede weer mee hadden en niemand van ons een lekker
drankje weigert, was dit een goed alternatief. Zo goed zelfs dat we de tijd even uit het oog verloren en in
het hotel moesten vragen het avondmaal iets later op te dienen!

Onze protocolmeester had ook nu weer voor een aangepast, in dit geval niet gedicht maar, lied gezorgd.
Hij koos voor ‘Vlaanderen’ van Willem Gijssels. Helaas werd het niet gezongen maar voorgelezen.
Willem Gijssels werd geboren op 23 april 1875. Hij was een letterkundige die ook liederenteksten schreef. Vanaf 1916 werd hij redacteur van
het weekblad Vlaamsch Leven. Hiermee kwam hij in Brussel op voor de belangen van de Vlamingen. Op het einde van z'n carrière werkte hij
voor het museum van de Vlaamsche Letterkunde. Hij stierf op 5 februari 1945. Z'n bekenste liedjes zijn Vlaanderen (met muziek van Renaat
Veremans) en Aan u alleen (met muziek van Emiel Hullebroeck)
Vlaanderen
't Zijn weiden als wiegende zeeën,
Die groenen langs stroom en rivier,
Hier vredige dorpkens daar steden
Die rijzen met torens vol zwier,
't Zijn welige velden en wouden,
Of vlakten der heide vol rust.
O 'k wil in mijn harte behouden
Die schoonheid mijn opperste lust.
Voor Vlaanderen, Vlaanderen
Trille mijn harte vol geestdrift en vuur.
Mijn land is het land van de stilte,
De vreedzame brede natuur.
Uit beelden en doeken en zangen,
Uit al wat een kunstenaar schiep,
Straalt gij als met tover omhangen,
Zo innig gevoeld en zo diep.
Gij spiegelt de aard uwer kinderen,
Gij vindt in hun werken u weer,
Hoe zou mijne liefde verminderen,
U minnen wil ik meer en meer.
Voor Vlaanderen, Vlaanderen,
Trille mijn harte vol geestdrift en vuur.
Mijn land is het land van de stilte,
De vreedzame brede natuur.

Het avondmaal was weer heerlijk:
-

Croustillant de filet de rouget, asperges et filament de légumes.
Suprème de pintadeau farcie, pommes duchesse, poèlée de légumes.
Mille feuilles de poire, sauce caramel

Enkele moedigen wilden achteraf “Arras by night” nog meemaken en trokken terug naar het centrum ; en
het moet gezegd: het was de moeite: schitterend wat licht met gebouwen kan doen! Een terrasje mag
hierbij niet ontbreken na de nodige consumpties trokken we als “de mannen die het gas doen branden …. “
terug naar het hotel.

’s Anderendaags ’s morgens kwam iedereen goedgemutst aan het ontbijt: niet continentaal maar in
buffetvorm en voor elk wat wils. Soms was de koffie even zoek maar Nico toonde zich een echte
gentleman en serveerde waar nodig.

Na het ontbijt stond een stadsbezoek Arras, met plaatselijke gids, op het programma.
Zoals het een goed voorzitter past, leidde hij zijn troepen netjes over het zebrapad richting toeristische
dienst.

Een zeer goede gids gaf ons gedurende een wandeling van 2 uur uitleg over de belangrijkste
bezienswaardigheden in Arras en het moet gezegd: het was de moeite:
-

-

-

Het stadhuis (zelfde architect als die van het stadhuis in Oudenaarde), vernietigd tijdens WO I, en
heropgebouwd in dezelfde stijl als voorheen: Classique Flamand met behulp van oude tekeningen.
De Place des Héros met huizen ook in classique flamand stijl, en geen huisnummers maar
afbeeldingen. Deze markt van 1 ha werd al gauw te klein voor de rijke stad die Arras dank zij haar
handel werd en dus werd een grotere markt gebouwd:
Grand Place: 2 ha groot.
Enkele huizen in Art Deco-stijl.
De abdij St.-Vaast : 200 m lang ; hierin is nu o.a. het museum voor schone kunsten en de
mediatheek gevestigd. In de bijhorende imposante kathedraal konden we niet binnen omdat er een
dienst bezig was. Aan het einde van de dag zijn we nog met een aantal terug gegaan: we ontdekten
een heel imposant gebouw (volgens een kenner-architect onder ons: een dikke nekken
kathedraal!!) : rare structuren en je wist niet waar je eerst moest kijken : heiligenbeelden, kruisweg,
preekstoel, orgel, hoofdaltaar, ambo, katheder, gebrandschilderde ramen, enz…
Het geboortehuis van Robespierre.
Het huis waar Robespierre lange tijd bij zijn grootouders heeft gewoond.
….

We hebben dus uitzonderlijk veel gezien en geleerd en de afzonderlijk bijgestuurde foto’s zijn daar een
bewijs van.
Om 12.30 u moesten we terug in het hotel zijn voor de repas midi, die ook weer heel goed meeviel en
waarbij we zelfs een voortreffelijk dessert kregen:

Om 14.00 u vertrokken we dan met de auto voor een bezoek aan een deel van de antieke stad
NEMETACUM, die 2000 jaar geleden door de Romeinen werd gesticht. Dezelfde gids van in de voormiddag
wachtte ons hier op. De archeologische overblijfselen geven een beeld van het dagelijks leven. Op het
kruispunt van de wegen Amiens – Tournai en Cambrai – kust, de centrale assen van de stad, werd de
schola van de Debdrophores ontdekt, een complex dat werd gebouwd in het midden van de IIIde eeuw en
dat tijdens recente opgravingen werd blootgelegd

Na dit bezoek keerden we terug naar het centrum en vonden we dat we een drankje verdiend hadden. Wij
palmden ons dus bijna alle tafeltjes en stoeltjes van een terrasje in en zaten, zoals dat de leden van de
Marnixring past, heel gezellig bij elkaar.

Heel lang konden we niet blijven zitten want er wachtte ons nog een geleid bezoek aan de onderaardse
gangen van Les Boves. Dit zijn kalksteengroeven die werden uitgegraven aan het begin van de Xde eeuw.
Aanvankelijk was het een plek van opgravingen en zweet, vervolgens werden gangen gebruikt als kelders
en opslagplaatsen voor de plaatselijke winkeliers, en daarna eveneens als schuilplaats voor de bewoners
van Arras ten tijde van de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog.
Tot slot beklommen we ( lift + 40 treden ) het Belfort, sinds 15 juli 2005 geklasseerd als werelderfgoed van
de Unesco. Van daar hadden we een prachtig uitzicht op Arras en het omliggende platteland.

Vermits de lekkere vlaai ook vandaag niet lukte, stelden we ons tevreden met een laatste lekker koffietje,
of iets anders, waarna we afscheid moesten nemen van elkaar en zeer tevreden over deze zomeruitstap
(nogmaals dank aan de organisatoren) huiswaarts keerden.

OVERZICHT PROGRAMMA 2013.

15 januari:

nieuwjaarsreceptie

14 februari:

krokusuitstap : Isotopolis in Dessel + Mol

19 maart:

Nacht van de Geschiedenis

16 april:

bezoek Politie Bree (opgelet: wij starten dan al om 19.00u in Wurfeld)

21 mei:

René Akkermans spreekt over Technologie en Taal

18 juni:

heuglijk nieuws: de nieuwe voorzitter Marnix Nationaal komt (dank zij interceptie van Paul)
naar Wurfeld om er o.a. te spreken over de problemen in de Brusselse Rand

10+11 aug:

zomeruitstap: Arras + nieuwe Louvre in Lens

1 septemb:

dag van de vriendschap

17 septemb: besloten vergadering

19 oktober:

opgepast: dit is een zaterdag!! : deelname lustrumviering Brussel

19 novemb:

verkiezingen

… decemb:

kerstfeest
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