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1989

op 9 oktober bereikten de 

demonstraties in Leipzig 

hun hoogtepunt.

Dresden, Leipzig en Weimar

1
voetbalclub uit de regio speelt 
op het hoogste niveau, in 
de  Bundesliga: RB Leipzig, 
 bijgenaamd die Roten Bullen.

5
gigantische machines om bruin-
kool af te graven staan tegen-
woordig in Ferropolis.

9
historische raderstoomschepen 
bevaren de Elbe vanuit Dresden.

13
februari 1945 zorgde een Brits- 
Amerikaanse bombardement 
voor een inferno in Dresden.

35
vorsten uit het huis Wettin ma-
ken deel uit van de Fürstenzug 
in Dresden.

50
jaar (bijna) woonde Johann 
Wolfgang von Goethe am Frauen-
plan in  Weimar.

93
jongens in de leeftijd van 9 tot 
12 jaar telt het wereldberoemde 
Thomanerchor uit Leipzig.

562
meter hoog is de Großer 
Zschirnstein, de hoogste berg in 
de Sächsische Schweiz.

1925
is het jaar waarin het Bauhaus 
verhuist van  Weimar naar Des-
sau, waar Walter Gropius zijn 
eigen school mag bouwen.

3500
ton weegt het Blaues Wunder bij 
Löschwitz.

300.000
ton weegt het Völkerschlacht-
denkmal in Leipzig.

2.500.000
bezoekers komen er jaarlijks 
naar de Striezelmarkt, de kerst-
markt, in Dresden.

18.000.000
euro kostte de wederopbouw 
van de Frauenkirche in Dresden 
die bij het bombardement van 
1945 werd verwoest.

27.000.000
euro schade liep de Semperoper 
in Leipzig op tijdens de over-
stromingen in 2002.

in cijfers
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_______Waar begin ik?

Het kompas van Dresden

#13
Concentratiekamp 
nabij Weimar – 
Buchenwald

#1
Symbool van 
verzoening – 
Frauenkirche

#15
Een magische wereld 
van ijzer – Ferropolis

#14
Iconische architectuur 
– het Bauhaus

#12
In twee art-
nouveaugebouwen – 
Bauhaus in Weimar

#10
Trendy wijken in het 
westen – Plagwitz en 
Lindenau

# 9
De kerk van de 
vreedzame revolutie – 
Nikolaikirche

# 8
Bach in Leipzig –  
in en om de 
Thomaskirche

#7
Op en top romantisch 
berglandschap – 
Sächsische Schweiz

# 6
Met een stoomboot op 
de Elbe – van Dresden 
naar Meißen

# 5
Herinneren en 
gedenken – na het 
bombardement

# 4
Arty in Neustadt – 
Kunsthof Passage

#3
Een onvoorstelbare 
schatkamer – 
Residenzschloss

#2
Barok op zijn mooist – 
Zwinger

Florence 

aan de  Elbe

SCIENCEFICTION 

OF 

GRAAFMACHINES?

van ruïne tot 

visitekaartje

barnsteen     zilver, 

       email     ivoor

Bach achterna

uom
o universale

wandelen in het 

Elbsandsteingebirge

Regen-
wasser-

spiel

uit de as herrezen

en 
STOOMFLUITSC

HO
EPE

NRAD

hip | creatief | alternatief

WIR SIND 
DAS VOLK

#11
Letteren, kunst 
en wetenschap – 
Goethe’s woonhuis

15 manieren om je onder te dompelen in de stad

Schokkend
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Zwinger  #2

 eindeloos  genieten van een omvangrijke verzame-
ling Europese schilderkunst uit de 15e tot 18e eeuw 
én beeldhouwkunst van antiek tot renaissance. Tra-
ditioneel worden de Ganymedes van Rembrandt en 
de Sixtijnse Madonna van Rafaël tot de absolute 
highlights gerekend. Andere grote namen zijn Ver-
meer, Rubens, Hals, Jordaens, Correggio, Titiaan, 
Tintoretto en Guercino. Bovendien beschikt het 
museum over de grootste collectie ter wereld van 
Lucas Cranach de Oude en de Jongere. 

De Canaletto van Dresden
Bernardo Bellotto (1720-1780) was een neef van 
de Italiaanse schilder Canaletto die faam verwierf 
met zijn gedetailleerde gezichten (vedute) op Vene-
tië. In talent moest Bellotto onderdoen voor zijn 
beroemde oom, maar toen hij in 1746 door Au-
gust III van Saksen tot hofschilder werd benoemd, 
groeide hij uit tot ‘de Canaletto van Dresden’. De 
Gemäldegalerie toont verschillende mooie, precieze 
stadsgezichten van zijn hand.

Barok op zijn mooist –  
Zwinger
Wat begon met een keurvorstelijk plan voor 
een oranjerie groeide uit tot de bouw van een 
barokpaleis, nu hét hoogtepunt van een bezoek 
aan de stad. In het complex zijn twee musea, 
plus ‘het Louvre van Dresden’, de Gemälde Ga-
lerie Alte Meister, maar dat is ondergebracht in 
een 19e-eeuwse toevoeging, de Semperbau. 

Keurvorst en koning van Polen August II de  Sterke 
was de initiatiefnemer voor de bouw van de Zwin-
ger (1709-1728) op basis van van ontwerpen van 
architect Matthäus Daniel Pöppelmann. De sculp-
turen waarmee de gebouwen werden gedecoreerd 
zijn grotendeels van beeldhouwer Balthasar Permo-
ser. Je krijgt een mooi overzicht van de Zwinger als 
je naar het binnenplein met zijn fraai aangelegde 
vijvers en perken wandelt over de Wallgraben-
brücke 1 en onder de Kronentor 2 door. Op het 
uivormige dak van de Kronentor prijkt de Poolse 
kroon, gedragen door vier adelaars. Aan de korte 
zijde liggen ellipsvormige galerijen met twee pa-
viljoens. Links het Wallpavillion 3, dat wordt be-
kroond met Hercules die de aardbol draagt; rechts 
het Glocken spielpavillion 4, genoemd naar het 
ranke carillon van wit Meißenporselein. Loop via 
het Wallpavillion vooral even naar het schitterende 
Nymphaeum 5, waar Poppelmann duidelijk werd 
geïnspireerd door Italiaanse voorbeelden. Verder 
zijn er de Mathematisch-Physikalischer Salon 6, 
een historische verzameling uurwerken, rekenma-
chines, globes, astronomische instrumenten enz., 
en de Porzellansammlung 7, met niet alleen porse-
lein uit Meißen maar ook uit China en Japan.

Rijke collectie meesterwerken
Tegenover de Kronentur bevindt zich de Gemälde-
galerie Alte Meister und  Skulpturensammlung 
bis 1800 8, een walhalla voor kunstliefhebbers. 
Dit neoklassieke gebouw werd midden 19e eeuw 
aan het Zwingercomplex toegevoegd door Got-
tfried Semper, de architect die ook de naar hem 
vernoemde Semperoper tekende. Hier kun je 

# 2

In de Zwinger bevinden 
zich verschillende 
musea.

I N F O  E N  O P E N I N G S T I J D E N

Mathematisch-Physikalischer 
 Salon 6: in de Zwinger, di.-do.  
11-17 uur, € 6 (tot 17 jaar gratis).
Porzellansammlung 7: in de Zwinger, 
vr.-zo. 11-17 uur, € 6 (tot 17 jaar 
gratis).
Gemäldegalerie Alte Meister 8: in 
de Semperbau, tel. 0351 4914 2000, 
dag. beh. di. 10-17, vr. ook 17-20 uur, 
€ 14 (tot 17 jaar gratis). 1
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Sophienstr.

Zwingergraben

DuMont DNL Relaunch 2017 Dresden Leipzig,
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De bekende engeltjes 
van Rafaëls Sixtijnse 

Madonna sieren tal van 
souvenirs.

Plattegrond: zie ook blz. 20 
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Bewoonde wereld
Vanaf de Bastei of Festung Königstein zie je in de 
Sächsische Schweiz (288 km2, waarvan ruim een 
derde een nationaal park is) talrijke schilderach-
tige dorpjes liggen, zoals Hohnstein 4 met zijn 
vakwerkhuizen, kerkje en burcht. Over een fraai 
barokkerkje beschikt ook Lohmen 5. Sterker, 
liefhebbers menen dat het hier om het mooiste 
 exemplaar van Saksen gaat. 

Als je vooral op zoek bent naar een restaurant 
of slaapplaats, kun je naar het gezellige, van ter-
rassen langs de Elbe voorziene Stadt Wehlen 6, 
waar ook de stoomboot van de Sächsische 
Dampfschiffahrt aanlegt. Of je kiest voor kuur-
oord Bad Schandau 7, hét (drukke) centrum van 
de streek waar zich het bezoekerscentrum van de 
Sächsische Schweiz bevindt. Hiervandaan kun je 
een mooie tramrit maken door het Kirnitzschtal 
tot de waterval van Lichtenhain.

voor welke wandelpaden je ook kiest, de Säch-
sische Schweiz zal je niet teleurstellen. Voor ve-
len is een bezoek aan de Bastei 1 het letterlijke 
(305 m) en figuurlijke hoogtepunt. Treurig is wel 
dat naarmate je de Bastei vanuit het dal nadert, je 
ermee wordt geconfronteerd – groot parkeerter-
rein, eettentjes, souvenirkraampjes – dat dit ook 
een toeristenfuik is. Probeer dus als het kan het 
hoogseizoen en de weekends te mijden. Anders 
wordt het echt dringen op het terras dat je een 
onvergetelijk uitzicht op het Elbedal biedt. Via een 
zandstenen brug, die het oorspronkelijke, houten 
exemplaar halverwege de 19e eeuw verving en die 
een serie ontzagwekkende rotspunten verbindt, 
kom je bij de Felsenburg Neurathen 2, ruïnes van 
een middeleeuwse burcht.

Vesting op een tafelberg
Het landschap kenmerkt zich verder door enkele 
indrukwekkende tafelbergen. Deze hoog oprijzen-
de rotsen met een afgevlakte bovenkant zijn uit-
stekende locaties voor het optrekken van een ves-
ting. Een schitterend voorbeeld hiervan is Festung 
Königstein 3. Op de 250 m hoge tafelberg was 
al in de 13e eeuw een burcht te vinden. In later 
jaren werd deze uitgebreid, gemoderniseerd en 
voor diverse doeleinden gebruikt. Zo was er gerui-
me tijd een gevangenis. Onder anderen de Russi-
sche anarchist Bakoenin en de ‘uitvinder’ van het 
porselein, Johann Friedrich Böttger (> blz. 26), be-
landden er achter de tralies. In de DDR-tijd zaten 
er ook politieke gevangenen. Nu is er een militair 
museum in ondergebracht. 

I N F O  E N  O P E N I N G S T I J D E N

saechsische-schweiz.de heeft uitge-
breide info, ook over de Malerweg.
lanu.de/de/nationalpark 
zentrum.html heeft veel aandacht voor 
flora, fauna en landschap.
Felsenburg Neurathen 2: dag. 9-18 
uur, € 2, 4-14 jaar € 1).
Festung Königstein 3: tel. 0350 216 
4607, festung-koenigstein.de, apr.-okt. 
9-18, nov.-mrt. 9-17 uur, € 12, gezin (2 
volw. + 2 kinderen onder 16 jaar) € 30. 
De vesting is te voet bereikbaar vanuit 
het dorp (30-45 min.). Of neem de 
Festungsexpress (€ 4) omhoog en daarna 
nog een klim of een lift.
Nationalparkzentrum Sächsische 
Schweiz: Dresdner Straße 2B, Bad 
Schandau, tel. 0350 2250 240, apr.-okt. 
dag. 9-18, nov.-mrt. di.-zo. 9-17 uur, € 4.
Toeristenbureau Stadt Wehlen: 
Markt 7, tel. 0350 2470 414, stadt- 
wehlen.de.
Toeristenbureau Bad Schandau: 
Markt 12, tel. 350 2290 030, bad- 
schandau.de. 

E T E N,  D R I N K E N  E N  O V E R N A C H T E N

Berghotel Bastei 1 1: Lohmen, tel. 
0350 247 790, berghotel-bastei.de, 2 
pk vanaf € 130. Heerlijk om vanuit dit 
luxueuze hotel te wandelen. Overdag 
ben je er weliswaar omringd door 
dagjes toeristen, maar ’s avonds heb je 
er het zandsteenrijk alleen. Uitgebreid 
ontbijtbuffet, sauna, spa, fietsverhuur. 
Goed panorama restaurant (dag. 11-22 
uur) ook voor niet-hotelgasten.
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Niet alleen schilders, 
maar ook schrijvers 
en componisten vielen 
voor de Sächsische 
Schweiz. Zo raakte 
sprookjesschrijver Hans 
Christian Andersen 
heel gefascineerd, getui-
ge zijn lovende woorden 
in Reise nach Dresden 
und in die Sächsische 
Schweiz (2006), een 
aardig boekje met mooie 
foto’s. Componist Carl 
Maria von Weber liet 
zich graag inspireren 
door het dramatische 
zandsteengebergte, net 
als Richard Wagner, die 
in 1846 aan een vriend 
berichtte: ‘Ik ben god 
dankbaar want ik ben 
terug op het platteland, 
drie uur van Dresden in 
de fraaie omgeving van 
de Sächsische Schweiz 
en ik begin weer als 
mens en kunstenaar te 
ademen.’ 

I
INSPIRATIE

Uitzicht vanaf de Bastei.

De zandstenen brug bij 
de Bastei.

Uitneembare kaart: J-K 4-5
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