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Pas na afloop wordt het de deelnemers 
duidelijk. Ze hebben genoten van een 
architectuurreis door Midden-Duitsland 
onder de hoede van een beoogd ERELID van 
de Bond Heemschut. Wanneer de Algemene 
Ledenvergadering op 28 juni besluit om Ton 
Gijsbers met die titel te eren, wordt ook 
gewezen op zijn verdiensten als initiator van 
meerdaagse Heemschut-reizen. Daarin staan 
monumenten, restauratie en wederopbouw 
centraal. Het zijn geen vakantiereizen, want 
er wordt een syllabus uitgereikt en je krijgt 
hoorcolleges in de bus. Een succesformule, 
want ook de reis van juni 2019 is overtekend. 
Ton zal als eerste benadrukken dat hij niet de 
enige bepalende factor is voor het succes. 
“Dat begrijpt u ook wel,” zegt hij regelmatig. 
Voor de technische kanten steunt hij al vele 
jaren op Fred Meijer, afkomstig uit de 
busreiswereld in het rivierengebied. 

Geleidelijk draagt Ton de kunsthistorische sturing over aan Joost van Hest, die nu voor de derde keer 
aan de leiding, de zogenaamde strohoedenbrigade, deelneemt. Maar zonder het gedistingeerde 
Zuid-Gelderse stemgeluid van Ton Gijsbers, erudiet en charmant, zou je toch iets missen, al is het 
maar de opwekking “Goedemorgen, beste medereizigers, we gaan weer een boeiende dag 
tegemoet”. Natuurlijk zijn er meer factoren van invloed op het welslagen van een reis. Sluit het 
gebodene aan bij de verwachtingen? Zijn de medereizigers net zo nieuwsgierig, flexibel en open als je 
zelf hoopt te zijn? Hoe is het weer en hoe zijn de bedden? Klikt het een beetje met de chauffeur die 
niet altijd met zo’n stel, soms wat eigenwijze, erfgoedliefhebbers op pad zal zijn? Ook wat dat betreft 
zit het goed in de 60-persoons bus van TCR Raalte. Als een Walküre leidt Diny Rensen het gezelschap 
naar schier onbereikbare plekken in binnensteden en op heuveltoppen.  
 
Van 13 tot en met 22 juni 2019 
voert de Heemschutreis naar 
het midden van Duitsland, met 
Schwetzingen en Aschaffenburg 
als eendaagse stop en 
Neurenberg en Bamberg als 
meerdaagse verblijfplaats. 
Rondom die steden is een 
parelketting aan 
bezienswaardige bouwkundige 
objecten en ensembles 
geregen. De deelnemers 
worden verrijkt met inzicht in 
eeuwen historische 
ontwikkeling van Duitsland. Het 
kader is het Heilige Römische 

Ton Gijsbers introduceert het concert in de abdijkerk van 
Neresheim (foto: auteur) 

Het trappenhuis van Schloss Bruchsal (foto: auteur) 



Reich Deutscher Nation met zijn vorstendommen, prinsbisdommen, Hoch Stiften en vrije rijkssteden. 
Na het uiteenvallen in de Napoleontische tijd, zorgt het opkomend nationalisme voor vereniging in 
een nieuw keizerrijk dat echter uitloopt op het verderfelijke Derde Rijk. Daarna volgt de tijd van de 
wederopbouw, zowel maatschappelijk als bouwkundig. Als een soort mascotte voor de eerste 
periode komt de naam Balthasar Neumann naar voren, de bouwmeester die in opdracht van diverse 
telgen uit het geslacht van de graven Von Schönborn schitterende barok- en rococo-bouwwerken 
realiseert, zowel in de kerkelijke als in de profane sfeer. Het is de tweede dag al raak bij het bezoek 
aan het Schloss Bruchsal en vervolgens het Hochstift, het klooster, van Neresheim. Daar wijst Joost 
van Hest (zeker niet voor de laatste keer) op het kenmerk van de zgn. tweeschaligheid bij Neumann, 
aangevuld met het principe van een longitudinale as met een rotunda. In dat prachtige en nog weinig 
bezochte klooster Neresheim ontwaakt bij de deelnemers het besef een unieke reis mee te maken, 
zeker wanneer het lukt om organist/reisgenoot Ben Veldstra plaats te laten nemen aan de speeltafel 
van het Holzhey-orgel.  

De eerste dag in Neurenberg alweer 
een klapper. De ziel van de stad 
moet even tot je doordringen. Je 
weet dat er weinig meer overeind 
stond in 1945. Toch zie je een voor 
tachtig procent intacte stadsmuur 
en prachtige stadskerken. De 
toppers zijn dus herbouwd, maar 
hoe is het met de ‘vullingen en 
kronen’? Ton Gijsbers heeft via zijn 
netwerk contact gelegd met Karl-
Heinz Enderle, voorzitter van de 
Altstadtfreunde Nürnberg. Die leidt 
ons rond. Alle dilemma’s  van 
sanering, restauratie en 

burgerparticipatie culmineren in het bezoek aan het Pellerhaus, eigendom van de gemeente, maar 
voor 5 miljoen gerestaureerd door de Altstadtfreunde. Enderle: “De gemeente wilde geen cent 
bijdragen. Voor het eerst een overheid die zich aan zijn woord houdt.” Wat moeten we vinden van 
die nauwgezette reconstructie van een renaissance koopmanswoning, voorzien van een jaren vijftig 
bakstenen voorgevel die inmiddels ook beschermd is?  
De volgende dag is het donker en regent het. Een passend decor voor een excursie naar de 
beklemmende NSDAP-architectuur op het Reichsparteitaggelände. We zien resten van de 
Ehrentribune waar Hitler stond te schreeuwen. Een reisgenoot, die de oorlog als kind meemaakte, 
heeft het er moeilijk mee: “Ik kan dit niet als een bouwkundig feit zien; hier zijn verschrikkingen 
opgeroepen”.  
 
Regensburg is aangewezen als UNESCO-werelderfgoed en nog herkenbaar als middeleeuwse stad. 
Hier komt met de Dom of op de Haidplatz architectuur uit eerdere eeuwen aan de orde. 
Amerikaanse toeristen hebben het gevonden, maar aan de rococo-inrichting van de Alte Kapelle gaan 
ze weer voorbij. De tijd van de Beierse koning Ludwig I manifesteert zich in twee pompeuze maar ook 
indrukwekkende bouwwerken aan de Donau, het Walhalla (wie zou daar niet willen zijn?) in 
Donaustauf en de Befreiungshalle in Kelheim. Is de Duitse romantiek het zaad van het latere 
nationalisme of van de Duitse eenheid? In het Walhalla beelden van grote geesten, waaronder 
Erasmus, Huge de Groot en (zien we dat goed?) Michiel Adriaenszoon de Ruyter.  
 
Bamberg is nog mooier om rond te lopen of voor een bus om vast te lopen op weg naar de 
Michaëlsberg. Gezellig ’s avonds, als op de zes bruggen rond het stadhuis, maar ook in de smalle . 
Dominikanerstrasse, honderden mensen ontspannen hun halve liters Fränkisches Kellerbier of hun 
glazen Brückensylvaner staan te drinken. Maar het is niet allemaal koek en ei in Bamberg. Zo mogen 

  Rondleiding Peller Haus Neurenberg door Karl-Heinz Enderle (foto: auteur) 



we ‘aus Versicherungstechnische Gründe’ niet plaatsnemen op het terras  van Café am Rosengarten 
wanneer dat nog niet officieel open is. En als we –bij een uitleg van Joost - vanwege de zon onder het 
markies gaan staan van een WMF-winkel en – met zijn vijftigen – niet meteen doorlopen, wordt het 
markies opgehaald! Maar voor echte Heemschutters zijn dat armzalige details in het leven, want de 
Dom, de Alte Hofhaltung of de Neue Residenz vinden zij interessanter.  
 
Het is niet moeilijk om een enthousiaste beschrijving te geven van de steden en bouwwerken die 
daarna aan bod komen. Een dag naar Coburg, een dag naar Bayreuth, een dag naar Würzburg; pracht 
en praal kunnen niet op. De Europese koningshuizen komen aan bod, Richard Wagner en de ‘zielige’ 
Wilhelmina van Pruisen (niet die van Goejanverwellesluis) die haar verveling in het dorpse Bayreuth 
sublimeerde in de creatie van het lustslot Erimitage en het Markgräfliches Opernhaus, met zijn 
instandgebleven houten inrichting uit 1740-1748. Balthasar Neumann dient zich weer aan. In de 
basilica van Vierzehnheiligen (alweer rococo) ontvangt de gardiaan Pater Heribert de 
Heemschutgroep. Onverwacht worden we genood om met een organist mee te klimmen naar de 
speeltafel. Wel gepland is het mini-concert dat organist Georg Schäffner geeft in de Basilica van 
Gössweinstein, een vroeg werk van Balthasar Neumann. In Würzburg heeft Neumann zijn wereldlijk 
hoogtepunt gerealiseerd met de Residenz. Joost van Hest mag ons leiden langs het beroemde 

trappenhuis en de fameuze gewelfschildering van Giovanni Battista Tiepolo. Streng verboden te 
fotograferen is het daar, maar voor dergelijke oekazes blijken Heemschutleden weinig gevoelig. Hij 
moppert wel, de suppoost, maar vervolgens laat hij de Heemschutgroep als enige toe tot het 
spiegelkabinet. 
Ja, zo zijn ze die deelnemers aan de Heemschutreizen van Ton Gijsbers. Vol van erfgoedkennis, niet 
meer van de jongste en soms eigengereid. Betrouwbaar als het gaat om plaatsen en tijden van 
vertrek; lastig als ze iets anders zien dat ook interessant is. Tegen een overvol programma zien ze 
niet op. Hoe meer objecten hoe beter. Oud en taai dus. Ton Gijsbers heeft zijn volgelingen 
geschapen. Dankbaar zijn ze ook. Dat blijkt uit het slotwoord van Ineke Veldhuis-Meester, die 
chauffeur Diny en de strohoedenbrigade lof toezwaait. Op naar de volgende reis? 

Groepsfoto voor de Erimitage bij Bayreuth (foto: Gerard van der Woud) 


