
DE ‘HEIMAT’
TRILOGIE
Voor een keertje geen Nutteloze Toer-
weetjes bij onze toerreportage, want 
dit keer hebben we wel degelijk iets 
interessants te vertellen. De titel van 
dit artikel is namelijk niet zomaar 
lukraak gekozen. Doen we nooit, 
eigenlijk, maar nu zit er een extra 
betekenis achter: ‘Heimat’ is name-
lijk ook een fi lmtrilogie en een van de 
meest succesvolle Duitse fi lms van de 
20ste eeuw. Dit cinematografi sche 
meesterwerkje van de hand van regis-
seur Edgar Reitz strekt zich uit over drie 
luiken. De fi lms werden opgenomen 
in de Hunsrück-regio, ten oosten van 
Trier, en vertellen de geschiedenis van 
Duitsland aan de hand van de fami-
liekroniek van de Simons. Het eerste 
deel duurt zestien (16!) uur en loopt 
van 1900 tot 1982. Deel twee duurt nog 
langer (25,5 uur om precies te zijn) en 
omhelst de woelige jaren zestig. 
‘Heimat 3’, tenslotte, is met 11 uur weer 
wat eh, korter: dit deel start in 1990 in 
Berlijn en handelt over de grote veran-
deringen die het herenigd Duitsland na 
de val van de muur onderging.
Het eerste deel van ‘Heimat’ kwam in 
1984 in de zalen en de trilogie werd 
sindsdien ook wereldwijd op televisie 
uitgezonden - als tv-reeks, vanzelfspre-
kend. Het stadje waar de Simons wonen, 
Schabbach, bestaat niet echt en is 
‘samengesteld’ uit verschillende hoekjes 
en kantjes uit de regio. Het oeuvre van 
Edgar Reitz is alomtegenwoordig in deze 
streek. Je vindt her en der verwijzingen 
naar de trilogie en de route is natuurlijk 
net een tikje leuker om te doen als je de 
trilogie gezien hebt.
 Nieuwsgierig geworden? De dvd-box 
is makkelijk online te vinden en te 
bestellen bij de usual suspects. 
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IDAR-OBERSTEIN
Deze stad heeft een lange 
geschiedenis in het slijpen 
van edelstenen. Er is niet 

alleen een museum over te 
vinden, de centrumstraten 

bulken vanzelfsprekend van 
de winkeltjes waar je edel-
stenen kunt kopen. En dat 

is niet alles: Idar-Oberstein 
staat ook bekend om de 

kerk die ‘in’ de rotsen ge-
bouwd werd en die meteen 

in het oog springt bij het 
binnenrijden van de stad. 

KIRCHBERG
Kirchberg is een superchar-
mant stadje dat zo van een 
postkaart geplukt lijkt. Ga 
vooral de plaatselijke apo-
theek bezoeken, die dateert 
uit de 18de eeuw. Je vindt er 
ook talloze, prachtig geres-
taureerde vakwerkhuizen - al 
lijken ze hier en daar een tikje 
over-gerenoveerd. Aanrader: 
een wandelingetje door de 
nauwe straatjes rond het 
marktplein. Je vindt er name-
lijk heel wat bijzondere huis-
jes. Op het marktplein zelf is 
er keuze zat voor een drankje 
en een hapje, tot zelfs een 
wokrestaurant toe… 

RHAUNEN
In Rhaunen is 
het Rathaus 
(gemeente-

huis) een bezoekje waard. Het is 
overigens de geboortestad van 

Albert Khan, de industriële archi-
tect die later naar de VS uitweek 

en bekendheid vergaarde met 
onder meer de bouw van verschil-

lende autofabrieken in Detroit.
TRIER

Trier, op een boogscheut van startpunt 
Waldrach, is een van de twee oudste 

steden van Duitsland (de andere is 
Worms). De stad vindt haar oorsprong 

in de Romeinse tijd, een overblijfsel 
daarvan is de bekende Porta Nigra. 

Trier bestaat voor een groot deel uit 
voetgangerszone en er is heel wat te 
zien. Het geboortehuis van Karl Marx, 

bijvoorbeeld, de keizerlijke thermen, de 
talloze vakwerkhuisjes… 

> Meer info: www.trier-info.de

HERMESKEIL
Het indrukwekkende openlucht luchtvaartmuseum in 

Hermeskeil is maar liefst 75.000 vierkante meter groot. 
Je vindt er meer dan 100 toestellen uit de burger- en 

de militaire luchtvaart en talloze grote onderdelen 
zoals vliegtuigmotoren. Die zijn dus net een tikje groter 

dan het blok van een motorfiets. Je kunt er zelfs iets 
drinken in een Concorde. Zeker doen! 

> Meer info: www.flugausstellung.de
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