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in  het mi�elpunt

Goethe en Schiller, Luther, Bach, Strauss en Liszt… 
Fietsend door Thüringen word je in vrijwel elke straat 

en steeg de echo van wereld beroemde genieën 
gewaar. Een fietsreis door het middelpunt van 

Duitsland is vooral een verhaal over kunst  
en cultuur. 
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�A
h, net gered. Tien minuten later en de 
Bachkerk in Arnstadt had z’n deuren  
voor vandaag gesloten. Vanwege de flinke 
rit de volgende dag is het zaak vroeg op  
pad te gaan. Daarom is het mooi dat er nu 

nog even de kans is het orgel te bekijken waarop Bach 
zich jaren kon uitleven. Hoewel uitleven... Lopend  
door het gangpad zie je de heren van het consistorie 
staan om de jonge Johann Sebastian opnieuw tot de 
orde te roepen. De een nog knorriger dan de ander. 
Nadat hij op 13 juli 1703 het nieuwe orgel van de  
Neue Kirche (nu de Bachkerk) had ingewijd, kreeg de 
musicus hier een contract als royaal betaalde organist. 
Daarvoor moest Bach de zondagse kerkdienst op het 

orgel begeleiden. Net als het gebedsuur op maandag  
en de vroege preek op donderdag. 

Moeizame relatie
So far, so good, denk je. Maar Bach weigerde met het 
schoolkoor van de kerk te musiceren. Hij vond het koor 
en het orkest te matig van kwaliteit. Dat leverde hem 
eerder een flinke berisping op. En ook nu was het con-
sistorie not amused. In plaats van één maand vakantie 
was hij zestien weken weggebleven. Bovendien vond  
het kerkgenootschap zijn inleidingen op de koraalzang 
te complex en te lang. Oké, dacht de jonge musicus en 
speelde daarop alleen nog begeleidingen die veel te kort 
waren. Conflicten alom dus. Maar de moeizame relatie 

Zelfs cafés in Weimar 
herinneren aan de  
grote meesters
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De crème de la crème van de Dichter 
und Denker kwam naar Weimar

met het kerkbestuur is de stad al lang vergeten en  
Arnstadt eert de beroemde componist waar het  
maar kan. Dat gebeurt ook op veel andere plekken  
in �üringen. Hier woonde z’n vader, daar verbleef  
hij op doorreis naar Mühlhausen en in Eisenach staat 
nu een ultramodern museum naast zijn geboortehuis. 
Overigens met veel gevoel voor stijl. Na een korte  
wandeling over de krakende vloeren waarop Bach sliep 
en componeerde, kom je in een zee van licht en geluid 
terecht. Heb je nog nooit de Matthäus Passion gehoord, 
dan kun je er daar interactief mee kennismaken. 

Overal herinneringen
Fietsend door �üringen word je in vrijwel elke  
straat en steeg de echo van grote meesters gewaar.  
De deelstaat, en vooral de stad Weimar, was ooit het 
middelpunt van de Duitse cultuur. Een leger aan  
creatieve en intellectuele grootheden woonde en werkte 
hier. Naast Bach ook Luther, Goethe, Schiller, Liszt, 
Nietzsche, Grimm, Wagner, Kandinsky, Klee. En de 
lijst gaat maar door... Overal kom je herinneringen aan 
hen tegen. Hier een standbeeld, daar een museum en 
verderop een gedenkplaat aan een middeleeuwse muur. 
Zoals in de Michaelstrasse in Erfurt. Wat nu een cock-
tailbar is, was ooit een drukkerij. Hier liet reformator 
Maarten Luther in 1549 enkele van zijn werken druk-
ken. Op de terugweg naar het augustijnenklooster  
liep hij met zijn boekwerken vast en zeker over de nu 
beroemde Krämerbrücke. 

Geur van boeken
Je stalt die ochtend even je fiets en slentert over de dan 
nog stille Koopliedenbrug. Die kwam er al in 1325. 
Daarop werden zestig winkeltjes en werkplaatsen 
gebouwd. Later werden de vakwerkhuizen samen-
gevoegd en ontstonden 32 ruimere panden. Het is de 
langste, over de gehele lengte met huizen bebouwde en 
bewoonde brug van Europa. De smalle huizen zijn aan 
beide kanten aaneengesloten. Daardoor zie je niet dat 
je op een brug loopt. Dat wordt pas duidelijk als je er 
onderdoor fietst; op weg naar Weimar. 
De eerste route van deze fietsreis is kort. Dat geeft je 
volop gelegenheid om van alles in het epicentrum van 
de kunst en cultuur te ontdekken. Later volgen langere 
tochten, met ook wat meer klimmetjes. Wil je volop 
cultuur proeven, spring dan tijdig op het zadel. Dan 
kom je eerder in de volgende stad aan en heb je meer 
tijd om door een kerk, klooster, stadhuis of barok paleis 
te struinen. Snuif in elk geval de heerlijke geur op van 
oude, eerbiedwaardige boeken in de bibliotheek van 
hertogin Anna Amalia in Weimar. Zij haalde de crème 
de la crème van de toenmalige Dichter und Denker  
naar haar stad. De intellectuelen ontmoetten elkaar  
in het paleis van de hertogin. En voor die illustere 

Het Goethehuis toont 
een fractie van wat de 
dichter ooit verzamelde
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De rococozaal in de bibliotheek van Hertogin Anna Amalia in Weimar
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De jonge Bach  
in Arnstadt

tafelronde haalden ze vast en zeker een lijvig boek uit 
haar bieb. Slenter door de rococozaal en het lijkt alsof 
de bibliotheek als een feniks uit de as is verrezen. Na 
een desastreuze brand in 2004 toont de bieb nu weer z’n 
volle glorie. Er gingen zo’n vijftigduizend boeken ver-
loren. Maar de enorme collectie is dankzij individuele 
giften weer enigszins aangevuld. 

Ziel verkopen
Het grootste genie van Duitsland is Johann Wolfgang 
von Goethe. De man had verstand van de schrijfkunst, 
het recht, het menselijk lichaam en ook de planten-
wereld. Hij was tevens diplomaat en werd zelfs minister. 
In 1782 verhuisde Goethe naar het huidige Goethehaus, 
waar hij bijna een halve eeuw woonde. Hier schreef hij 

jaren achtereen aan zijn beroemdste werk: Faust, het 
verhaal over de zestiende-eeuwse medicus die voor 
superieure kennis zijn ziel aan de duivel verkoopt. 
Tientallen kamers tonen een fractie van de zestigdui-
zend objecten die Goethe verzamelde, van Italiaanse 
sculpturen tot inktpotjes, boeken, herbariumbladen en 
mineralen. Op het �eaterplatz staat zijn standbeeld, 
samen met dat van Friedrich Schiller, de schrijver van 
Wilhelm Tell. Het tweetal, de handen via een lauwer-
krans ineengestrengeld, symboliseert de onverbrekelijke 
Männerfreundschaft. Schiller adoreerde Goethe, en die 
zag in de jongere dichter waarschijnlijk zijn alter ego. 
Tien jaar lang duurde de hechte vriendschap, tot aan  
de vroegtijdige dood van Schiller. Zijn woonhuis is  
nu een museum. 
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Onderweg kom je  
de onverwoestbare 
Trabantjes tegen
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jTHÜRINGEN PRAKTISCH

Routeboek bij de hand
Na al die verlichting wordt het tijd voor serieus fi etsen. 
Het ontvangen routeboek helpt je de juiste weg te 
vinden. Langs de kant sturen routebordjes je verder. 
De ene keer via de Ilmtal-Radweg, dan weer de 
Werratal- of de Unstrut-Radweg. Omdat je tijdens 
de tocht geregeld van bewegwijzerde routes wisselt, is 
het raadzaam het routeboek regelmatig open te slaan 
om te zien of je nog de goede kant opgaat. De route voert 
naar plaatsen als Bad Sulza, Jena, Arnstadt, Gotha, 
Eisenach en het volledig door oude stadswallen omge-
ven Mühlhausen. Die laatste stad ligt overigens vlakbij 
het dorp Niederdorla, sinds de Duitse hereniging in 
1990 hét echte geografi sche middelpunt van het land. 
Onderweg kom je even op adem in een minuscule 
dorpskerk die met een prachtig altaar imponeert. 
Of in de schaduw van een oude burcht waar een karak-
teristieke Duitse Stube Kaff ee und Kuchen serveert. 

In volle glorie
Mijmerend op het terras concludeer je dat dankzij 
die Duitse hereniging het eeuwenoude erfgoed aan de 
slopershamer van de DDR is ontkomen. Als de Muur 
niet was gevallen, zouden veel historische stadskernen 
tegen de vlakte zijn gegaan. Om plaats te maken voor 
grauwe woonsilo’s waar de machthebbers destijds patent 
op hadden. Je moet er niet aan denken. Nu blinken de 
paleizen en burchten weer in volle glorie. Je springt op 
de fi ets voor een volgende etappe door het heuvelland. 
Al klimmend denk je aan Goethes Dichtung und 
Warheit. Je vrije vertaling: Ein frohes Herz, gesundes 
Blut, ist besser als viel Geld und Gut. En met een 
lekker vaartje heuvelaf zoef je een volgend fraai 
vakwerkdorp binnen. •

8-DAAGSE FIETSVAKANTIE 
De beschreven fietsroute is 
gebaseerd op de achtdaagse 
individuele fietsvakantie Land 
van Luther, Bach en Goethe 
van Aktiva Tours. Het arran-
gement is op basis van ver-
voer per ICE-trein naar Erfurt. 
Ook eigen vervoer is mogelijk. 
Inbegrepen zijn de Duitstalige 
routebeschrijving, routekaar-
ten (1:50.000), zeer uitgebreid 
informatiepakket, verblijf, 
ontbijt, bagagetransport en 
gratis Thüringen Card. Kijk op 
de volgende pagina voor een 
aanbieding via FietsActief. 

GRATIS THÜRINGEN CARD
De Thüringen Card is een 
soort Museumjaarkaart 
waarmee je meer dan 220 

bezienswaardigheden kunt 
bezoeken. De kaart is enkele 
dagen geldig en je gebruikt 
’m ook voor de treinrit van 
Weimar naar Jena. De kaart is 
inbegrepen bij de fietsreis. 

GRATIS BACHCONCERT
Luister naar de muziek van 
Johann Sebastian Bach. 
Gespeeld op vijf barokke 
muziekinstrumenten uit 
zijn tijd. Elk uur vindt in het 
Bachmuseum in Eisenach een 
concert plaats van 20 minu-
ten. Het concert is inbegrepen 
in de toegangsprijs: 
8,50 euro of gratis met de 
Thüringen Card. Geboortehuis 
en museum zijn dagelijks 
open van 10-18 uur. Info: 
www.bachhaus.de.

reizen Thüringen
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Lezers�nbieding 
Arrangement
•  ICE-treinreis van elk 

Nederlands of Belgisch 
station naar Erfurt en 
vice versa

•  7 overnachtingen met 
ontbijt in twee- en 
driesterrenhotels in 
een tweepersoons-
kamer met bad of  
douche, en toilet

•  Bagagevervoer van 
hotel naar hotel

•  Gedetailleerde fiets-
kaart (1:50.000) en 
Nederlandstalige  
routebeschrijving

•  Uitgebreid informatie-
pakket

•  Gratis Thüringen Card
•  Hulp bij fietspech 

onderweg

FietsActief-
aanbieding 
•  Speciaal voor 

FietsActief-lezers:  
gratis huurfiets met  
7 of 21 versnellingen 
(normaal € 55,-). 
E-bike is ook mogelijk; 
hiervoor bedraagt de 
toeslag echter € 105,-

•  De aanbieding is geldig 
van 1 april t/m 30 
oktober, aankomst is 
dagelijks mogelijk

Prijs
€ 669,-

NIET INBEGREPEN
Overige maaltijden
Toeslag halfpension € 150, -
Toeslag éénpersoonskamer € 140,-
Zitplaatsreserveringen in de trein 
€ 25,-
Bijdrage Calamiteitenfonds
Reis- en annuleringsverzekering
Reserveringskosten

Fietsen 
door 

Thüringen
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Kijk voor informatie en boekingen op: www.aktivatours.nl/fietsactief

FAC1601R12_reizen weimar LEZERSAANBIEDING_JK_IB2_DEF.indd   21 25-02-16   10:08




