Reisverslag Virbosenioren - Zwarte Woud (08/09/2013 – 15/09/2013)
Voor de jaarlijkse reis lag het reisdoel dit jaar iets dichterbij: slechts een 600 km van Brussel, in de
bosrijke streek van het Zwarte Woud, namelijk het schilderachtige dorpje Menzenschwzand, waar je
de vakantie beleeft zoals in een prentenboek. Tenminste zo werd het in de reisfolders aangekondigd en het bleek ter
plaatse dat de slogan niet overdreven
was. In de loop van de zondagnamiddag
kwamen de reisgenoten met eigen vervoer aan. Iedereen had het hotel weten te
vinden al dan niet met behulp van de
technische hulpmiddelen zoals wegenkaart of GPS. Vijftien personen sterk was
onze reisgroep dit jaar. De laatste deelnemers kwamen aan tegen 18 uur in de regen. Niet echt veelbelovend weer dus. Maar geen nood,
Virbo-senioren zorgen zelf voor de zon want iedereen was opgetogen over de kennismaking met het
hotel. Tegen 19 uur had het hotel onze eerste maaltijd voorzien en het werd meteen al een ongekend iets: maultaschen. Dit is een gerecht bestaande uit spinazie, vlees en kruiden samengebracht in
een pastaomhulsel. Het gerecht kent zijn oorsprong bij paters die in de vastenperiode heimelijk toch
vlees wouden eten en het vlees dus vermaalden en het alzo verwerkten in de ‘pastazakjes’ waar het
niet gezien werd… Ook het nagerecht was een specialiteit, de ‘Schwarzwaldkirschentorte’. Voor
Arnold die net die dag jarig was, werd de taart opgediend met vuurwerkstokjes. Een fijne verrassing
voor hem! Na het eten duikelden we de “Wälderstüble” in, een aangename gelagzaal ingericht in de
stijl van het Zwarte Woud. Ideaal om het voorgestelde programma nog even te overlopen, de afspraken te maken voor de volgende dag en de sfeer van het ‘Schwarzwald’ al eens te proeven.
Maandag 9 september stond in het programma aangegeven als de ‘Koekoeksklokkendag’. Het
Zwarte Woud staat immers bekend om de vervaardiging van koekoeksklokken. We vertrekken dus
om de ‘Uhrenroute’ te doen. De Duitse uitspraak zorgde al direct voor hilariteit bij de mannelijke
deelnemers die er wat anders in zagen en al dachten aan een dag vol van wulpse vrouwen … Onze
eerste halte in deze daguitstap was de ‘Hexenlochmuhle’ in Furtwangen. Dit is een oude nog steeds
draaiende molen die gebruikt werd om een zaag aan te drijven om bomen te verzagen tot balken en
planken. Toeristische stalletjes omringen de molen en onze mannelijke reisgenoten zien er de gelegenheid om zich allen dezelfde hoed te passen of
aan te kopen. Ze zien er als echte heren (of
eerder als stoere cowboys) uit! Van daaruit rijden we naar Schonach waar een koekoeksklok
staat ter grootte van een klein huis. Binnenin
krijgen we de uitleg over de werking en het ontstaan van de klok. Ongelooflijk hoe het kleine
raderwerk van een klok 60 maal uitvergroot
werd om de aandrijving van deze klok te realiseren en dat allemaal met handwerk. Dit exemplaar was de eerste huizengrote klok, maar

intussen is er nog een grotere gebouwd van liefst acht meter hoog. Daarmee staat deze laatste dan
ook genoteerd in het Guinessbook of records. Ze staat even verder in Schonachbach en natuurlijk
brengen we daar ook een bezoekje, het ligt namelijk op de weg naar Triberg waar we het ‘Schwarzwaldmuseum’ bezoeken. Buiten de traditionele koekoeksklokken zijn er nog een aantal voorlopers
van de koekoeksklok met geëmailleerde wijzerplaten. Daarnaast staat er een schare aan draaiorgels
die voorbeelden zijn van technisch vernuft. Maar ook het dagelijkse leven van de klokkenmaker en
de houtbewerker of het historisch erfgoed van het Zwarte Woud kan je er zien. Als één van de vele
orgels zijn melodietje speelt, kunnen een paar dames het niet nalaten even een walsje te dansen op
de tonen van het eeuwenoude apparaat. Triberg is ook gekend voor zijn waterval. Het is de grootste
waterval van Duitsland met zijn 193 m hoogte verdeeld over zeven niveaus. Al lopen we vandaag
onder een zonnige hemel (of misschien net daardoor), een aantal van de reisgenoten ziet op tegen
de beklimming en houden ze het liever bij een drankje op een terras onderaan de waterval, maar wie
wel meeging (de zes ‘dapperen’) heeft kunnen genieten van een prachtig uitzicht over de stad en
raakte onder de indruk van dit natuurwonder en de weg die er ons langs leidde. Het bezoek aan
Triberg wordt afgerond met een kijkje bij de “Tribären”, enkele metersgrote beren die bewegen en
gestuurd worden door een uurwerkmechanisme. Maar ook de ‘Rathaussaal” is nog een bezoekje
waard. Deze vergaderzaal is over alle muren en plafond voorzien van houtsnijwerk van Karl Josef
Fortwängler en geeft een beeld van het leven in het Zwarte Woud. Wij staan met open mond te gapen naar dit immens en prachtig houtsnijwerk en bedenken wat een enorm werk dit moet geweest
zijn om dergelijke taferelen uit te snijden en samen te brengen tot een geheel. Alle respect voor het
werk van deze kunstenaar die er waarschijnlijk jaren over gedaan heeft om dit kunstwerk te realiseren! Een avondmaal in het hotel en nadien een bespreking van de volgende dag bij een drankje in de
‘gaststube’ ronden onze eerste dag af.
Dinsdag 10 september toont bij het ontwaken natte straten. Het regent behoorlijk door. Normaal
zouden we vandaag – verspreid over de dag - een wandeling van zowat 8 km maken, maar met dit
weer ziet het er niet naar uit dat we zullen wandelen. Dus maar een noodprogramma opstellen. Er is
in de streek ook heel wat glascultuur aanwezig. Namen van dorpjes als Altglashutten en Glashutten
duiden op de aanwezigheid van glasbewerkers in het verleden. We gaan dus op bezoek bij een glasbewerker. We zien er hoe hij kunstige glazen kerstballen maakt of de kleine hangertjes die als sieraad
kunnen gedragen worden. Daarnaast staan er glazen schotels, diertjes en gebruiksvoorwerpen uitgestald. Keuze te over! Het valt duidelijk in de smaak van de vrouwelijke deelnemers want zowat
iedereen koopt er één of meerder stukken. Na het bekijken van deze glaskunstenaar richten we ons
aandacht op een ander zintuig. Van het zicht naar de smaak want slechts een tweetal km verder
bevindt zich een schnapsstokerij: Erich’s Schnapshäusle. Onnodig te verklaren dat onze Erik
interesse betoont. We worden er warm ontvangen
met proevertjes van allerlei geestrijke drankjes:
birnschnaps, obstler, kirschwasser, kräuterschnaps, vogelbeer, enziaanschnaps zijn maar een
paar van de vele soorten die er onderdak gevonden hebben. Een festijn voor smaakpapillen en
sommigen versterken het nog door een combinatie te maken van smaak en reuk. Daarnaast wordt
er nog het Schwarzwaldschinken (licht gerookte

hesp) en enkele worstsoorten ter kennismaking aangeboden. De schnapsstoker heeft ook nog een
klein museum aangelegd van stookinstallaties uit het verleden die hij ons toont. Sommige zijn nog
bedrijfsklaar, andere durft men niet te gebruiken omdat het oude glas na vele jaren niet meer
gebruikt te zijn, kans maakt om te barsten en er slechts nog drie installaties in de ganse wereld van
bestaan in hun oorspronkelijke staat. De man is ook een geboren entertainer bij zijn uitleg. Als hij van
de kräuterschnaps beweert dat dit drankje van 51 % volume alcohol goed voor de dames in hun wisseljaren en daarop een van onze dames beweert dat dit dus niet meer voor haar is trekt hij onmiddellijk haar uitspraak in twijfel en zegt hij dat hij eerst een controle zal uitvoeren. Hij begeeft zich
naar zijn kassa, haalt er een 10-centstuk uit en stopt dat in haar boezem. “Als er nu onderaan 10
stukjes van één cent uitkomen, heb je gelogen”, zegt hij. Gelukkig voor haar valt er geen wisselgeld
op de grond … Hij informeert ook naar de oudste van onze groep. Dan moet jij de enziaanschnaps
drinken zegt hij. Die heeft wat een grondsmaak weet hij te vertellen en op onze leeftijd (hijzelf is ook
al niet van de jongste meer) moeten we ons voorbereiden op de toekomst in het graf voegt hij er
droogjes aan toe. Of het nu ligt aan zijn komische opmerkingen of aan de kwaliteit de vele geproefde
drankjes, feit is dat iedereen in beste stemming flessen drank koopt om mee te nemen naar huis.
Enkel de chauffeurs kijken wat sip: zij moeten zich strikt beperken bij de proeverij want ze moeten
het gezelschap terug naar het hotel brengen … Doordat de regen spelbreker was in het programma
zijn we vroeger dan oorspronkelijk voorzien in het hotel terug en is er nog voldoende tijd om in het
wellnesscentrum tegenover het hotel wat te verpozen. Dat kan gratis met onze ‘Schwarzwaldkarte’
die we ontvangen hebben in het hotel. Binnen- en buitenzwembad staan er ter beschikking, naast
verschillende sauna’s. Na het eten kunnen we een optreden van de plaatselijke ‘Blaskapelle’ meemaken. Gedurende meer dan een uur worden we in het ‘Kurhaus’ door 38 muzikanten getrakteerd
op melodieën uit het Zwarte Woud en wereldsongs. Een mooie afsluiter van deze dag.
Woensdag 11 september kondigt zich weer bewolkt aan, maar het blijft voorlopig droog. We rijden
met de auto’s naar Sankt Blasien waar we een rondleiding zullen krijgen in de domkerk. Deze koepelkerk staat bekend als de kerk met de grootste koepel ten noorden van de Alpen. Met een doormeter van 36 meter komt ze op de derde plaats van grote koepelkerken in Europa. Niet alleen
daarom is de kerk zo speciaal.
Wie er binnen treedt waant
zich niet onmiddellijk in een
kerk omdat alles er baadt in
een helder wit licht. Witte
gemarmerde zuilen, witte
muren, witte kerkbanken en
een deels witte marmeren
vloer weerkaatsen het
overvloedig binnendringend
licht. De kerk werd gebouwd
in 1783 en kende een volledige restauratie in 1983. Dag op
dag – 11 september – dertig
jaar terug werd de kerk weer
volledig toegankelijk voor het
publiek. Van de lichtvolle kerk verplaatsen we ons naar de donkere ruimten van een grot voor onze

volgende halte. We bezoeken de ‘Erdmannshöle’ in Hasel. Gedurende een veertigtal minuten
vertoeven we onder de grond waar we een gedeelte van de 2,5 km gangen, zalen en ondergrondse
vijvers bezoeken. Mooie formaties van stalagtieten en stalagmieten spreken de fantasie aan om er
allerlei vormen in te herkennen. Helaas is het intussen bovenaards weer beginnen te regenen en de
geplande wandeling van 3,5 km langsheen de ‘Erdmannsweg’ moeten we overslaan. De weergoden
zijn ons niet goed gezind als we willen wandelen …. Aangezien we daardoor wat vroeger in het hotel
zijn biedt het nog de gelegenheid om Menzenschwand wat beter te verkennen: typische Schwarzwalderhoeven, een watervalletje, het Petit Salon of Winterhaltermuseum waar de broers en schilders geboren werden. Zij zouden het schoppen tot wereldberoemde portretschilders die werkten
voor het hof van Louis-Philippe in Versailles, koningin Victoria van England, Napoleon III en heel wat
opdrachten kregen om Poolse, Russische, Spaanse en Duitse edellieden te schilderen. Het meesterstuk werd echter een schilderij van de keizer Franz-Joseph en keizerin Elisabeth (welbekend door de
Sisi-filmen) in de jaren 1864-1865. In gans zijn loopbaan schilderde hij meer dan 500 portretten,
hoofdzakelijk van adellijke figuren uit gans Europa.
Donderdag 12 september hebben we voorbehouden om Freiburg te bezoeken. Met de auto’s rijden
we naar het station van Titisee om van daaruit dankzij de ‘Schwarzwaldkarte’ gratis met de trein via
de Höllerbahn naar Freiburg te sporen. Op die manier vermijden we de files in Freiburg. Aan het
Rathaus (het stadhuis) worden we opgewacht door een plaatselijke gids die ons zal rondleiden door
de stad met zijn vele steegjes en beekjes. Die “bachle”
vind je terug in bijna alle straten. Ze worden gevoed
door het water van de Dreisam, de rivier waarop
Freiburg ligt. In de zomer brengt het verkoeling in de
stad en vroeger werden ze gebruikt om dieren van het
nodige water te voorzien. Het verhaal gaat dat wie in
een van de beekjes valt zal huwen met een Freiburgse.
Ons leek het meer een gevaar voor wie een glaasje
teveel op had… Freiburg staat ook bekend om zijn
kathedraal, het Munster. Dus een bezoekje daar mag
zeker niet in de rondleiding ontbreken. Met zijn 116 m
hoge toren in typische gotiek werd het gebouw na
zowat 200 jaar na de bouwaanvang eindelijk afgewerkt.
Na een brand in 1185 begon de bouw van het Munster.
Het koor en dwarsschip werden in romaanse stijl
voltooid. Het schip werd tussen 1230 en 1300 in
gotische stijl gebouwd. Ondertussen werd tussen 1270
en 1340 de beroemde toren gebouwd. De Freiburgers
hadden zich intussen weten vrij te kopen waardoor er
geen geld meer was voor de bouw van de kathedraal. Het romaanse koor werd vanaf 1354 door een
laat-gotisch koor vervangen. De bouw daarvan sleepte zich tot 1536 voort… Na de middag konden
kooplustigen in de stad met zijn vele winkeltjes de koopwoede koelen.

Vrijdag 13 september kondigt zich weer aan als een droge dag. Goed want vandaag staat op het
programma de ‘merendag’. Bij het ontbijt lachen we ons te pletter met Noëls verhaal. Hij vertelt dat
hij deze morgen al het schuim op de tanden gehad heeft en Huguette voegt eraan toe dat hij nu
geen haar meer op zijn tanden heeft. De reden van dit alles was dat hij zich vergist had van tube en
(wellicht nog wat slaapdronken) de tanden gepoetst had met de tube scheerschuim … Onze eerste
halte van de dag bevindt zich in Titisee-Neustad: de springschans. Deze oorspronkelijke natuurschans
voor het skispringen werd door de jaren heen verder uitgebouwd tot een schans waar men tot 145
m ver kan springen. Indrukwekkend als je er beneden voor staat, maar nog indrukwekkender als je
het van bovenuit bekijkt. Een klim tot boven op de schans langs de steile berghelling lijkt echter voor
de meesten niet haalbaar, vooral omdat alles er nog nat en glad bij ligt. De plaatselijke horeca informeert ons echter verder. Via een bosweg kan je met de auto tot boven geraken en al is het haar sluitingsdag, de mevrouw die ons de inlichtingen geeft is bereid om voor wie beneden blijft een koffietje
te zetten. met een
paar wagens voeren
we dus een shuttledienst uit zodat iedereen de gelegenheid
heeft om het zicht van
bovenuit te bewonderen. Beneden aan de
schans maken we dan
ook een groepsfoto
dank zij een vriendelijke Nederlander die
bereid gevonden werd
om het toestel af te
drukken. Onze volgende stop ligt in het toeristische gedeelte van Titisee, de Seestrasse. Deze straat langsheen het meer herinnert je aan de
drukte in onze kuststeden met hun winkels langs de dijk. Het heeft ook een voordeel: we moeten
niet zoeken naar een eetgelegenheid om over de middag iets tussen de kiezen te stoppen. In de namiddag verplaatsen we ons naar de Schluchsee. De Schluchsee is met zijn 7,5 km lengte en breedte
van 1,5 km momenteel het grootste meer van het zwarte Woud. Oorspronkelijk was dat meer slechts
een derde van de huidige oppervlakte. Door het plaatsen van een stuwdam om hydro-elektriciteit op
te wekken is het echter verdrievoudigd. Het water van de Schluchsee (op ongeveer 900 m boven de
zeespiegel) wordt niet alleen gebruikt in de centrale van het nabije Häusern (op ongeveer 750 m
hoogte), maar vloeit vandaar verder naar een tweede centrale in Witznau (op zowat 500 m hoogte)
en dan naar de centrale in Waldshut (op 300 m hoogte) om dan in de Rijn terecht te komen. Wij hadden een boottocht van ongeveer een uur voorzien op het meer. Bij onze aankomst in Schluchsee
merken we dat de boot net voor onze neus uitvaart. We zullen dus een uurtje moeten wachten. Onze
senioren maken daar geen probleem van: een koffietje om de plaatselijke horeca te steunen, al dan
niet met een ijsje of taartje erbij, ziet iedereen wel zitten. De boottocht nadien laat ons de schilderachtige hoekjes van het meer zien en de enorme stuwmuur die er langs de waterkant niet eens zo
groot uitziet. Dat beeld verandert echter als we de andere zijde nadien met de auto aandoen. Een
hoogte van 63 meter, aan de voet 36 meter dik en boven slechts 3,5 m breed. In totaal goed voor een

inhoud van 124.000 kubieke meter steen en beton die 108 miljoen kubieke meter water moeten
tegen houden … Na een laatste wandelingetje over het damhoofd stappen we weer de wagens in
om ons terug naar het hotel te begeven. Daar wacht ons immers na het eten nog een uiteenzetting
over de cultuur, de dieren en de planten van het zwarte Woud. De liefde voor de streek klinkt uit elk
woord dat de spreker (een Tiroler nog wel) uitspreekt. Het geeft ons een goede samenvatting van
wat het Zwarte Woud nog meer te bieden heeft in deze regio.
Op zaterdag 14 september gaan we niet met zijn allen op stap. In kleinere groepjes zijn er verschillende uitstappen voorzien: enkelen willen even tot aan de Zwitserse grens rijden om daar een mooi
stadje te bezoeken met de historische houten Sackingerbrücke die de grensovergang vormt tussen
Duitsland en Zwitserland. Anderen bezoeken een tentoonstelling in Hoheschwand waar levensgrote
strofiguren opgebouwd werden onder het thema sprookjes. Een paar wagen zich aan een wandeling

van bijna 14 km doorheen de Wutachschlucht, een
wandelparadijs dat op één puntje na de tweede
plaats kreeg in de rangschikking van de Duitse wandelroutes. Een wandeling langs een kolkend riviertje,
loodrechte rotswanden en boszones met bijna
kunstige bomen of een moerassig gebied met langs
weerszijden mensgrote kleurige planten wisselen
elkaar af. Echt om stil van te worden … Net als van
de “kirschstrudel” die we nadien nog aten!
De week zit erop, nog een viergangenmenu in het
hotel en een laatste gezellige avond in de ‘stube’ van
het hotel en de volgende dag na het ontbijt de
terugrit aanvatten naar België. Het was weer een
geslaagde reis die ieders tevredenheid wegdroeg. Op
naar de volgende. De contacten in Praag worden al
aangesproken… Binnenkort meer nieuws over de
nieuwe bestemming en het programma van de
Virboreis 2014!

Uw verslaggever, Rudy Sterck

