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De Route Charlemagne Aken verbindt belangrijke punten in de
stad met elkaar en baant zich een weg door de geschiedenis – zij
verwijst via het verleden naar de toekomst. Centraal staat de
voormalige palts van Karel de Grote, bestaande uit het Katschhof,
het stadhuis en de Dom, ooit de kern van een rijk met Europese
dimensies.
Aken is een historische stad, een stad van wetenschap en een
Europese stad. Haar verleden laat zich lezen als een geschiedenis
van Europa. Dit en andere thema’s zoals religie, macht, economie
en media worden verder toegelicht op passende locaties waaronder
de Dom en het stadhuis, het Internationale Krantenmuseum, het
Grashaus, het Couven-Museum, het Super C van de RWTH en de
Elisenbrunnen – een verwijzing naar het thema Badcultuur in Aken.
Het centrale informatiepunt van de Route Charlemagne is het Centre
Charlemagne, het nieuwe stadmuseum van Aken op het Katschhof,
tussen stadhuis en Dom. Hier vindt u alle informatie rondom de
bezienswaardigheden van de Route Charlemagne.

Für Elise
De Akense Elisenbrunnen is vernoemd naar prinses
Elisabeth Ludovika, roepnaam Elise. Ze was een dochter
van de Beierse koning Maximilian I en trad op 29 november 1823 in het huwelijk met Frederik Wilhelm IV van
Pruisen, die later koning werd. Ter gelegenheid van de
bruiloft droeg de gemeenteraad van Aken de bron, die
vier jaar later werd voltooid, aan haar op. Een busteportret van de mooie prinses is ook nu nog te zien in de
rotonde van de bron.

Elisabeth Ludovika van Beieren (1801 – 1873)
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Elisenbrunnen

Keizer in Kuur
Net zoals de Romeinen voor hem, waardeerde ook Karel
de Grote de zwavelhoudende thermen van Aken: „Erg
aangenaam vond hij de dampen van de warme bronnen“, zo schreef zijn biograaf Einhard. “Hij nodigde niet
alleen zijn zonen, maar ook vooraanstaande persoonlijkheden, vrienden, zijn gevolg en zijn lijfwachten uit met
hem te baden. Soms waren het er meer dan honderd.”
In navolging van de Frankische keizer kwamen in de
eeuwen erna veel prominente Europese badgasten naar
de badhuizen in Aken en Burtscheid toe om hun pijnen
te verlichten. Tsaar Peter de Grote, componist Georg
Friedrich Händel, koning Frederik de Grote van Pruisen,
koning Gustav III van Zweden en keizerin Josephine om
slechts enkelen te noemen.
Tegenwoordig is de Elisenbrunnen het meest markante
relict uit de geschiedenis van Aken als vooraanstaand
kuur- en badoord. Het witmarmeren gebouw werd tussen 1822 en 1827 gebouwd, slechts enkele jaren nadat
Aken onder Pruisische heerschappij viel. Peter Cremers
en Karl Friedrich Schinkels ontwierpen het classicistische
bouwwerk dat bovenop de resten van de middeleeuwse Barbarossamuur kwam te staan. Oorspronkelijk
wilde Schinkel de binnenruimte kleurrijk verven, maar
uiteindelijk koos men voor een stuclaag met reliëf. Op
vier marmeren platen, die in 1883 in de Wandelhalle
werden aangebracht, staan de namen van de beroemdste badgasten.
Tussen 1824 en 1938 was er in de rotonde een drinkbron,
gevoed door de nabijgelegen keizerbron. Via twee brede
trappen daalde men af naar de bron. In de zomer van
1943 werd de Elisenbrunnen bijna geheel verwoest door
de bombardementen. Tussen 1948 en 1953 werd het
gebouw in de originele staat hersteld. Tegenwoordig
stroomt het warme, zwavelhoudende water van 46° C
uit twee bovengrondse drinkbronnen.
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In het midden van de jaren vijftig werd ook in de linker vleugel
van de Elisenbrunnen geneeskrachtig water uitgeschonken.

Elisenbrunnen

Akense badcultuur
Het belangrijkste natuurlijke kapitaal van Aken is haar
mineraalrijke warme water. Verspreid over het hele
stadsgebied stroomt het water in meer dan 30 bronnen
uit de grond. Het water kan temperaturen van 50° C
bereiken, in het stadsdeel Burtscheid zelfs 74° C.
Toen de Romeinen in het eerste decennia v. Chr. zich in
het Akense keteldal vestigden, exploiteerden ze de geneeskrachtige werking van het warme water. Het eerste
monumentale thermencomplex werd op het Hof aangelegd. Vervolgens werden ook thermen op de Büchel,
onder de Dom en waarschijnlijk op de markt gebouwd.
Lang na het einde van de Romeinse tijd (rond 410) bleven delen van deze grote badcomplexen behouden.
Uiterlijk vanaf 765 gebruikten de Karolingische koningen
der Franken Aken als winterpalts. Het gemeenschappelijk bad met de koning in de thermen aan de Büchel was
een groots evenement aan het hof van Karel de Grote.
Het thermale water verlichtte zijn ouderdomskwalen.

thermale water werd voorgeschreven bij de uitwendige en inwendige behandeling van reuma, ontstekingen, huidziektes, orgaanproblemen, vergiftigingen, syfilis, astma, psychische ziektes en
veel meer. Aken ontwikkelde zich tot een mondain kuuroord. In de
omgeving van de Komphausbadstraße werd een luxe kuuroord voor
vooraanstaande Europese gasten gebouwd. Verschillende nieuwe
kuurhuizen, baden, tuinen, promenades, drinkbronnen, hotels
en balzalen bepaalden het stadsbeeld in de 18e en 19e eeuw. De
kuurgasten vermaakten zich met een bezoek aan het theater, een
dansvoorstelling, de casino‘s en ander tijdverdrijf.
Tijden de Eerste Wereldoorlog werd rond de Monheimsallee een nieuw kuurcomplex gebouwd, met kuurhuis en een luxe hotel. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog werden enkele badhuizen verwoest. Tussen
1960 en 2000 werden de laatste grote badhuizen gesloten. Slechts
enkele gespecialiseerde klinieken in Burtscheid bleven voortbestaan. De Carolus-Thermen, die in 2001 werden geopend, knopen weer
aan de Akense badtraditie aan.

De eerste naam voor Aken „Aquis“ verwijst naar de
thermen en de antieke geneeskundige traditie. Eng
verbonden met de bronnen zijn de legende over de
oprichting van de Aken door de Romeinen en Karel de
Grote.
In de middeleeuwen en de moderne geschiedenis werden ook op andere locaties in de stad bronnen aangeboord om er vervolgens nieuwe bad- en gasthuizen te
bouwen. De textielfabrikanten van Aken gebruiken het
warme water voor het vollen en spoelen van de wol na
het verven.
Mede door het werk van badarts Franciscus Blondel was
de 17e eeuw een bloeiperiode voor de badcultuur. Het
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De Elisenbrunnen aan de Friedrich-Wilhelm-Platz

Elisengarten

Oase voor iedereen
Een oase van rust midden in de stad, voor iedereen
toegankelijk – maar dat was niet altijd zo. Wie de
oude plannen bestudeert ziet dat de Elisengarten een
samensmelting is van verschillende grondstukken en
privétuinen. In de loop der tijd veranderde het park
meermaals van vorm. Tot 1787 lag het stadshof van het
Benedictijnenklooster Stavelot-Malmedy op de hoek van
de Hartmannstraße/ Ursulinerstraße– twee historische
straten die al in de hoge middeleeuwen schriftelijk zijn
vastgelegd en waarschijnlijk zelfs deel uitmaakten van
het Romeinse wegennet. Het huis dat op deze plaats
werd gebouwd, werd in 1813 omgebouwd tot bisschoppelijk paleis met tuin en deed tijdens de Pruisische tijd
dienst als zetel van het nieuwe district Aken.

omringd door gebouwen. Alleen op het terrein van het voormalige
klooster gaf het een tuin. In de jaren 1852/53 werd op deze plek
een klein stadspark aangelegd naar een ontwerp van Peter Joseph
Lenné, de landschapsarchitect die bijna een halve eeuw lang zijn
stempel drukte op de Pruisische tuinkunst. Naast de kleine tuinen
achter de balzaal in de Kurhausstraße was dit park de enige openbare groenvoorziening van de stad. Bij tijd en wijlen stond hier ook
een drinkbron voor de kuurgasten.

In 1651 werd in het oostelijke deel van het huidige park
een kloostertuin aangelegd door de Ursulinenorde.
Nadat de nonnen in de Napoleontische tijd hun klooster
moesten verlaten, deed het dienst als douanekantoor. In
1851 werd het gebouw gesloopt.

De nieuwe Elisengarten werd in 2009 ontworpen door landschapsarchitecten van het Berlijnse bureau Lützow 7. Er werden zitterrassen
langs de achterzijde van de rotonde geplaatst en een waterbassin
werd aangelegd. De weide met de kleine fontein – de architecten
refereren hiermee aan de fonteinen uit de Pruisische tijd – ziet op
een mooie dag erg uitnodigend uit. Bloemen en geurende planten
veranderen de tuin in het voorjaar en in de zomer in een oord waar
alle zintuigen worden geprikkeld.

Tegen de tijd dat de Elisenbrunnen in 1822 werd
gebouw, was het terrein tussen de Hartmannstraße,
Ursulinerstraße en Friedrich-Wilhelm-Platz bijna geheel

De kant van de Hartmannstraße was tot aan de bombardementen
van de Tweede Wereldoorlog volgebouwd met eigendomswoningen.
Op historische afbeelding uit de 19e eeuw zijn direct achter de
Elisenbrunnen gebouwen te zien. Eén van deze gebouwen was het
huis van de bronopzichter.

Fonteinen in de Elisengarten – rond 1900 en nu
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Archeologische Vitrine

Vuursteen en
doctorsinstrumenten
In Aken worden iedere keer weer belangrijke archeologische vondsten gedaan tijdens dieptebouwwerkzaamheden. Ook op het terrein van de Elisengarten.
Hier ontdekten wetenschappers tijdens systematische
opgravingen tussen 2007 en 2010 ongeveer 70000
objecten van historische waarde, van de jonge steentijd
tot de middeleeuwen. De Archeologische Vitrine, een
lichte roestvrijstalen constructie van het Akense bureau
kadawittfeldarchitektur, biedt een 60m2 grote blik in de
oorspronkelijke 200 m2 grote opgravingplaats.
De oudste vondsten die hier te zien zijn dateren uit
de het Midden Neolithicum (4700-4550 v. Chr.): een
werkplaats – een zitsteen – en een half afgewerkte
stenen bijl. Voor het maken van de bijlen gebruikten de
handwerkers vuursteen, dat uiterlijk tegen het einde de
4e eeuw op de Lousberg werd gewonnen.
Rond het jaar 0, tijdens de vroege Romeinse periode,
was Aken ongeveer 30 hectaren groot. De opgravingen

tonen aan dat de mensen toen in vakwerkhuizen woonden. In de
loop van de eerste eeuw werden ook de eerste stenen gebouwen
met dakpannen en geverfde muren gebouwd. Luxe woningen hadden ook muur- en vloerverwarming (hypocaustum). Resten hiervan
uit de 3e eeuw zijn in de Archeologische Vitrine te bezichtigen.
In de 2e en 3e eeuw n. Chr. kende „Aquae Granni“ een bloeiperiode. Handelaren en handwerkers bepaalden het stadsbeeld. De
belangrijkste vestigingsfactor waren de thermale bronnen. Rondom
de Büchel werden baden en tempels gebouwd. Een van deze gebouwen was een soort herberg. Onderzoekers ontdekten resten hiervan
in de Elisengarten. In deze herberg werden badgasten en patiënten
ondergebracht op kamers van 12 m2. Sondes voor de verzorging van
wonden en een pincet, opgegraven door de archeologen, bevestigen geneeskundige verzorging op deze plek.
In de 2e eeuw werd in de herberg een kleine tempel (aedicula) ingebouwd. Welke god hier werd vereerd is echter niet bekend. Al tegen
het einde van de 2e eeuw was de tempel niet meer in gebruik.

Gebouwd met
ondersteuning
van:

Archäologische Vitrine
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Keltisch armband van glas, 3e - 1e eeuw v. Chr.
ROUTECHARLEMAGNEELISENBRUNNEN 11

Archeologische Vitrine

Benen kammen
Enkele Romeinse gebouwen waren tot ver in de vroege
middeleeuwen bewoond. Uiterlijk in de 8e eeuw werd
hier een palts opgericht – gedeeltelijk binnen de Romeinse vesting. Rond 800 liet Karel de Grote de Mariekerk
bouwen. Uit de Karolingische tijd dateren resten van een
graf en een deel van een kelder.
Invallen van de Noormannen tegen het einde van de 9e
eeuw kunnen ertoe hebben geleid dat het aantal inwoners daalde in de 10e en 11e eeuw. Rond 1100 stegen de
inwonersaantallen weer. De laatste Romeinse muren werden afgebroken. De stenen werden gebruikt bij de bouw
van nieuwe gebouwen, o.a. voor de „stadstuin” van de
abdij Stavelot-Malmedy, waarvan de grote delen van de
muur nu nog bestaan. In voormalige Romeinse fundamenten werden benen en gewei gevonden, afval van een
beeldhouwerwerkplaats. Hiervan maakten de handwerkers grepen, naalden, kammen en schaakstukken.
Na 1171 werd de eerste stadswal, de Barbarossamuur,
rond de middeleeuwse stad gebouwd. Langs de Elisenbrunnen richting Hartmannstraße is het verloop van de
muur in het keienplaveisel gemarkeerd.
In een cisterne buiten de vitrine ontdekten archeologen knikkers van steen en leem – knikkerspel. Een stuk
kinderspeelgoed, dat ook werd gebruikt als munitie voor
speciale blaaspijpen waarmee op vogels werd gejaagd.

Kinderspeelgoed uit de 16e eeuw
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Laag voor laag terug in het stenen tijdperk. De archeologische
uitgravingen in de Elisengarten hebben drie jaar lang geduurd.
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Archeologische vensters

Informatie

Naast de grote Archeologische Vitrine in de Elisengarten [1] zijn er meerdere archeologische vensters verspreid over de stad. Ze bieden een inblik in de eeuwenoude geschiedenis van de stad. Hier vijf voorbeelden in
nabijheid van de Elisenbrunnen.

VVV kantoor
aachen tourist service in het atrium van de Elisenbrunnen
Friedrich-Wilhelm-Platz
52062 Aachen
Tel: +49 (0)241 18029-60 of -61
ma t/m vrij 9-18 uur, za 9-14 uur
Tussen Pasen en Kerstmis ook op zon- en feestdagen
geopend: za 9-15 uur, zo 10-14 uur
www.aachen-tourist.de
www.route-charlemagne.eu

Op de plaats van het stadhuis [2] stond tot 1330 de centraalbouw van de Akense palts van Karel de Grote. Door
het venster is het Karolingische muurwerk te zien. Bij
de bouw werden ook oude stenen hergebruikt, zoals dit
fragment van een Romeinse grafsteen toont.
Tussen de schappen van een drogisterij in de
Ursulinerstraße [3] zijn twee vensters in de vloer ingelegd. Ze bieden zicht op een 2000 jaar oud voorportaal,
waarvan de zuilen in het Hof zijn opgesteld.
Relicten van de Romeinse thermen zijn in de Buchkremerstraße [4] te zien. Een fragment van een apsis –
18 ton zwaar 2 meter hoog en 2,60 meter breed – is in
de etalage van een boekhandel tentoongesteld.
De Dom van Aken [5] werd bovenop Romeinse thermen
opgericht. In de noordelijk en zuidwestelijk travee zijn
door een glasplaat in de vloer resten van een vloerverwarming, een riolering en een koudwaterbad (frigidarium) uit de Romeinse tijd te zien. Daarnaast zijn ook de
Karolingische fundamenten van de kerk te bewonderen.
Een ander venster toont de originele blauwstenen vloerplaten uit de Karolingische tijd.
Meer op www.zeitreise.ac
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Bijdrage 1,- Euro

