OP STAP MET EEN LOCAL

KERSTMETZ
De Noord-Franse stad Metz is dé plek
om alvast in de stemming te komen voor
de feestdagen. De gezellige binnenstad staat
elk jaar vanaf eind november bol van de
kerstmarkten en er is van alles te proeven:
van slakken tot glühwein.
TEKST: HARMKE KRAAK | BEELD: DENISE KEUS
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Kathedraal Saint-Étienne heeft ontelbaar veel glas-in-loodramen

Bij chalet Moselle Passion op kerstmarkt Saint-Jacques verkopen ze de mooiste glazen kerstballen

Estelle Trunkenwald (42) studeerde geschiedenis
in Metz, vertrok naar elders, maar keerde terug
om mee te helpen aan de oprichting van het
Centre Pompidou (2009), een dependance van
het Parijse museum in Metz. Estelle woont in een
rustige wijk aan de overzijde van de Moezel en
is stadsgids.

Het is ons meteen duidelijk: de 13de-eeuwse
kathedraal Saint-Étienne is dé blikvanger
van Metz. Vanaf de snelweg zien we hem al
opdoemen. ‘Lantaarn van God’ wordt de
kathedraal ook wel genoemd, vanwege de
vele glas-in-loodramen. Een aantal van de
modernere ramen werd ontworpen door kunstenaar Marc Chagall.
In een hoek van de kathedraal staat een massief marmeren ligbad. Estelle: “Het is afkomstig uit het Romeinse badhuis, dat zich op
de plek bevond waar nu Musée de la Cour
d’Or is. Joséphine, de vrouw van Napoleon,
wilde het ligbad meenemen naar huis voor in
haar eigen badkamer, maar het bleek wat te
zwaar.”
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De eerste kerstbal
Overal in de binnenstad van Metz zijn er rond
december kerstmarkten, zo’n acht in totaal.
De bekendste is die op Place Saint-Louis.
Pyramide de Noël, een nostalgisch carrousel,
draait er vrolijk zijn rondjes. Samen met
Estelle lopen we langs de marktkramen. Het
zijn een soort Hans en Grietje-huisjes waar
kerstdecoraties in alle soorten en maten te
koop zijn. Net als snoepgoed, en culinaire
specialiteiten zoals oesters en slakken. Bij
Chez Mathilde, de favoriete kraam van Estelle, drinken we glühwein.
We lopen verder naar een volgende kerstmarkt, die op Place Saint-Jacques. De stalletjes hier hebben uivormige koepels, zoals
op Russische kerken. Net als elk jaar bezoekt
Estelle hier chalet Moselle Passion, waar
glazen kerstballen worden verkocht naar
authentiek model. Estelle: “Vroeger werden
de kerstbomen versierd met appels en andere
vondsten uit het bos. Toen de appeloogst een
keer schaars was, blies een vader appels van
glas voor in de boom. Zo is de allereerste

Kunstwerkjes bij patisserie Bourguignon

Kerstmarkt Place Saint-Louis | Musée de la Cour d'Or

kerstbal ontstaan. Deze gebeurtenis speelde
zich af in het dorpje Meisenthal.”

Schitterend glas in lood
De oude en sfeervolle binnenstad dateert uit
de middeleeuwen, maar kent daarnaast elementen uit de gotiek en de renaissance. Estelle wijst op de gele steen waar de huizen van
zijn gebouwd: “Het is een zachte kalksteen
uit de omgeving van Metz. Met de jaren wordt
hij steeds geler, een indicatie voor de ouderdom van deze huizen. Huizen uit latere
perioden zijn vaak van andere steensoorten
gemaakt, zoals de panden aan de bomenrijke
Avenue Foch. Die komen uit het begin van
de 20ste eeuw en vertonen veel jugendstildetails. Van 1871 tot 1918 was Metz in handen
van de Duitsers. Daarna kwam de stad weer
in Franse handen.”
Wandelend door de smalle straten stuiten we
op L’Église Saint-Maximin (Rue Mazelle 66).
Ook deze kerk blijkt schitterende glas-inloodramen te bevatten. Ze zijn een creatie van
schrijver en ontwerper Jean Cocteau. Nog

Toen de appeloogst schaars
was, blies een vader appels
van glas voor in de boom.
Zo is de kerstbal ontstaan
meer prachtig glas in lood valt te zien in
L’Église Saint-Eucaire (Rue Saint-Eucaire).
Hier lijken de glas-in-loodportretten wel
geschilderd met olieverf! Ze zijn gemaakt
door de 19de-eeuwse kunstenaar LaurentCharles Maréchal.

Thee met chocola
Lunchen doet Estelle graag bij Marché Couvert, een overdekte markt in het voormalig
bisschoppelijk paleis: een immens historisch
gebouw dat volstaat met eetkramen, delicatessenzaken en zelfs een vismarkt. We nemen
plaats bij Chez Mauricette en proeven er
producten uit Lorraine, de streek waar Metz
onder valt. Op tafel komen borden met
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Carrousel op Place Saint-Louis | Restaurant Maison Baci is de favoriet van Estelle | De prachtige Saint-Étienne

NAAR METZ
Vanaf Utrecht is het zo'n
vier uur rijden naar Metz,
via Maastricht of
Antwerpen. Per trein is
reizen via Parijs het
snelst. Meer info Metz:
Tourisme-metz.com/nl &
Toerisme-lorraine.eu
Meer cultuur- en
restauranttips
plús een filmpje vindt u
op Zin.nl/metz
WINNEN?
Tadaa! We mogen
een Metz-arrangement
voor 2 personen weggeven! U logeert 1 nacht in
Grand Hôtel de Metz***
(Hotel-metz.com),
inclusief ontbijt, diner
én museumbezoek. Kijk
op Zin.nl/metz

Ook Metz heeft een dependance van Centre Pompidou | Ontelbaar veel snoepjes in snoepwinkel Mr. Simms

Rue Taison is een van de oudste straten van Metz

r auwe ham, Elzas-worst, blauwaders en andere lokale kazen en wijn. Het is verrukkelijk!
Na het zout hebben we zin in zoet. Als Estelle
ergens dol op is, is het chocola. En die is in
deze stad in overvloed te krijgen, bijvoorbeeld bij patisserie Bourguignon (Rue de la
Tête d’Or 31), patisserie Fresson (Rue du
Grand Cerf 17) of chocolaterie Thuriès (Rue de
la Tête d’Or 28). Patissier Yves Thuriès is de
man achter de chocolade van Thuriès. In heel
Frankrijk zijn er vestigingen van dit beroemde label. De handgemaakte creaties ogen
beeldschoon en zijn onweerstaanbaar. Estelles favoriete theesalon annex patisserie is
Buttner (En Fournirue 18). Ook hier vergapen
we ons aan de lekkernijen. Estelle: “Ik hou
het meest van de eclairs en het millefeuilledeeg met pistache!” Ze kent de theesalon nog
uit de tijd dat ze in Metz studeerde en er
samen met haar tante vaak naartoe ging.

Ze heeft het nog niet gezegd, of we stuiten op een bandje dat bekende kerstliedjes speelt bij de ingang van het
hypermoderne winkelcentrum Saint-Jacques.

Verdronken monster
Rue Taison is het straatje waar Estelle in haar
studententijd woonde: “Het is een van de
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oudste straten en staat kruislings op de straat
En Fournirue. Beide waren Romeinse wegen.”
De draak die als decoratie in Rue Taison
hangt, heeft alles te maken met de legende
over een vervaarlijk monster. “Dit monster
zou veertig mensen hebben opgegeten en
werd in de rivier gegooid, waar het verdronk.
Taisons-nous betekent: laten we stil zijn. Wie
schreeuwt, zou het monster weer tot leven
wekken.”
Estelles favoriete adressen in Rue Taison zijn
snoepwinkel Mr. Simms (nr. 2), interieurwinkel Les Grenettes met tafels vol kerstdecoraties (nr. 7) en kinderboekwinkel Le Préau,
waar Estelle graag boeken of cadeautjes voor
haar kleine nichtje koopt (nr. 11-13). Estelle is
dol op knutselen en neemt ons nu mee naar
Eurodif Maison & Mode (Rue du Petit Paris 12)
waar ze altijd haar spullen inslaat om zelf
kerstversieringen te maken.
Het leuke van kerst in Metz, vindt Estelle, dat
ze zich elk jaar opnieuw kan laten verrassen:
“Overal op straat zijn er muziekoptredens en
je weet nooit van tevoren wat je tegenkomt.”

Magische lampionnenoptocht
Als Estelle even aan de drukte wil ontsnappen maakt ze
een wandeling langs rivier de Moezel. “De manier om
‘helemaal zen’ te worden.” Door de stad stromen twee
rivieren: de Moezel en de Seille. Een bezienswaardigheid is de brug annex burcht Pont des Allemands boven
de Seille-rivier. Een wenteltrap voert naar een uitkijkpost. Vanaf hier heb je een mooi uitzicht op de middeleeuwse wijk en op zwanen die op het water landen.
Een jaarlijks fenomeen is de magische lampionnen
optocht, Le sentier des lanternes, die start aan de overzijde van de rivier de Moezel bij de entree van Hôtel du
Département (Rue du Pont Moreau 1). De route voert
langs levensgrote verlichte sprookjesfiguren, poppen
en teddyberen! Na afloop strijken we neer bij de gezellige wijnbar La Quille (Place de Chambre 27), niet ver
van een van de kerstmarkten. Een lichtsculptuur van
een knallende champagnefles geeft aan waar het op
de kerstmarkt van Place de Chambre om draait: de
gastronomie! ■

