
 
 
Brief van Prins Claus der Nederlanden aan de stad Hitzacker (Elbe) 
 
 
                                                                                            HUIS TEN BOSCH 
                                                                                               ´s-Gravenhage 
  

Hitzacker - kleine stad met grote charme 
 
Als je van Hitzacker spreekt, bedoel je vakwerkhuizen, plaveisel van straatkeien,  
een door de mens nog onbeschadigd stadbeeld. Je denkt aan de Jeetzel, die hier  
in de Elbe richting Hamburg en dan in de Noordzee stroomt, waar het Elbewater  
zich samen doet met andere stromen. Wie aan Hitzacker denkt, herinnert zich  
aan heerlijke, lange wandelingen op de dijken aan de Elbe, waar zelfs de verwende 
ornitholoog niet te kort komt. Ook de oostkant van de Elbe - vele jaren een symbool  
van scheiding tussen oost en west, nu een rivier, die oost en west samenvoegt -,  
lokt de enthousiasten wandelaar en fietser, - misschien wel een van de vele Neder- 
landers uit hun overvolle land -, in Hitzacker en omgeving ook te voet, op de fiets,  
of te paard, de stilte van een natuur te zoeken die nog niet betonneerd is. En het  
gevoel heeft mens te zijn, in harmonie met de natuur. 
Wie Hitzacker hoort, denkt ook aan muziek. Ik herinner mij nog , aan de oorsprong 
vlak na de oorlog. Vluchtelingen kwamen uit het oosten, uit Berlijn en uit andere 
cultureele creatieve centra, vaak alleen maar met de kleren die zij op het lijf hadden. 
Maar de nu nieuwe vrijheid liet ze plannen smeden met nieuwe ideen en creativiteit. 
Op vandaag verschijnen in "Le Monde", "The Times" enz., enz., beoordelingen 
over de "Sommerliche Musiktagen Hitzacker", over de concerten, soloconcerten 
en solostemmen. In de muziekwereld kan je zonder overdrijving zeggen, dat Hitzacker  
wereldberoemd is. En het blijft niet bij muziek in de zomer.  
Daar waar muziek op zo hoog niveau gemaakt wordt, worden mensen aangetrokken 
die nadenken over zichzelf en over de wereld, die tijdgenoten proberen op te sporen 
die zich ook met deze vragen bevatten. De muziekdagen in het zomerlijke Hitzacker 
zijn ook katalysatoren, die het ontstaan van nieuwe initiatieven voor symposia,  
kongressen, opvoeringen van hedendaagse en experimenteele muziek mogelijk 
maken. Zo is uit het oude, sympathieke stadje een juweel van cultureele aktiviteit  
en een natuurlijke oase voor veel mensen geworden, die van heinde en ver in de 
Jeetzelstad komen, om hier wat te vinden, wat in onze wereld, waar alles altijd groter, 
sneller, compliceerder en uiteindelijk onmenselijker word, langzaam maar zeker 
zelden is: een plaats, waar door de consumentendwang opgejaagde mens tot rust 
komt. Waar hij creatieve inspiratie vindt, die aangenaam is voor lichaam en ziel. 
   
Voor de lezer wordt duidelijk, dat ik voor mijn geboortestadje een gevoel van 
bewondering en grote genegenheid koester. Ik wens de mensen die hier als toeristen 
ontspanning en geestelijke aansporing zoeken, en de mensen die zo gelukkig zijn, hier 
in Hitzacker te wonen en thuis te zijn, dat hun bewust is, dat ze in een omgeving wonen,  
waar het zich goed laat leven. Hitzacker, U kunt mij geloven is een reis waard,  
en diejenige die hier wonen, weten het.  
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