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Vlaamse Juristenvereniging – Juristenreis  
 

Frankfurt am Main 
20-22 November 2015  

 
De Vlaamse Juristenvereniging organiseert voor haar betalende leden (en hun partners) een studiereis met 
een juridische inslag naar Frankfurt am Main. Deze stad ontstond als koninklijk hofgoed ten tijde van Karel 
de Grote op de plek van de huidige dom en heette toen Franconovurt. Al in 1240 kreeg Frankfurt 
jaarbeursrecht en in 1450 werd het vrije rijksstad. Nog steeds is het Messestadt bij uitstek, maar het is 
ondertussen ook een belangrijk financieel centrum in Europa met 325 banken waarvan de Europäische 
Zentralbank wel de bekendste is. Maar vergeten we ook niet dat Frankfurt  de geboorteplaats van dichter 
én jurist Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) is. Zijn vader was een vooraanstaand jurist die niet diende 
te leven van zijn beroep. In het ouderlijk huis hield zoon Johann gedurende vier jaar kantoor als advocaat. 
 
 
Vrijdag 20 november 2015 
 
Reis met de ICE van Brussel Zuid naar Frankfurt Hauptbahnhof 
(vertrek om 10u25 en aankomst om 13u24).  
 
Transfer naar hotel:  Hamburger Hof,  Poststrasse 10-12, 60329 Frankfurt am Main 
http://www.frankfurt-tourismus.de/en/Media/Hotels/Frankfurt-am-Main-Hotel-Hotel-Hamburger-Hof 

 
Bezoek aan de Goethe Universität Frankfurt, met ontvangst en uiteenzetting in het House of Finance door 
SAFE (Sustainable Architecture for Finance in Europe, Theodor-W.-Adorno Platz 3, 60232 Frankfurt 
(www.safe-frankfurt.de)  [nog te bevestigen] 
 
’s Avonds vindt het traditionele groepsdiner plaats op een bijzondere locatie. 
 
Zaterdag 21 november 2015 
 
Ontvangst door Noerr, Börsenstrasse 1, 60313 Frankfurt, een van de grootste advocatenkantoren van 
Duitsland met 500 advocaten, waarvan een 80 in Frankfurt.  Uiteenzetting over onderwerpen van Duits 
recht [gedetailleerd programma in voorbereiding].   Lichte lunch aangeboden door het advocatenkantoor. 
 
Stadswandeling in twee groepen met locale stadsgidsen (Engelstalig) “Geschichte und Gegenwart” (duur : 
180 min.).  De stadswandeling eindigt met een bezoek aan het Goethehuis. Het geboortehuis van de dichter 
is in de Tweede Wereldoorlog met de grond gelijkgemaakt maar vanaf 1947 heropgebouwd. In zijn vier jaar 
advocatenpraktijk heeft zoon Johann er 28 processen begeleid die hij allemaal won. Naast het woonhuis is 
er ook nog het Goethemuseum met een collectie werken die een beeld geven van het Duitsland van de 18de 
eeuw. 
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De rest van de namiddag kan u vrij besteden aan een wandeling door de Innenstadt, maar om 18u worden 
we verwacht in de Oper Frankfurt aan de Willy Brandt-platz voor het bijwonen van de voorstelling Don 
Carlo van Guiseppe Verdi (1813-1901). Italiaans gezongen met Duits bovenschrift. Tijdens de pauze is een 
lichte maaltijd in het theatercafé voorzien.  De voorstelling eindigt omstreeks 22u30. 
 
Zondag 22 november 2015 
 
In de voormiddag maken we een begeleide stadswandeling (120 min.) met als thema “Historische 
Kriminalgeschichte” met bezoek aan juridische bezienswaardigheden van Frankfurt zoals de St. Paulkirche, 
Katharinenpforte, Rossmarkt, Hauptwache, Eschenheimer Turm en de Gerechtigkeitsbrunnen. We eindigen 
aan het gerechtsgebouw. 
 
Na de rondleiding wandelen we verder richting Sachsenhausen op de zuidoever waar we de gelegenheid 
hebben de Ebbelwei te proeven in “Apfelwein Wagner”, Schweizer Strasse 71, 60594 Frankfurt. We 
genieten er van typische Frankfurter gerechten (www.apfelwein-wagner.com). 
 
Na de lunch gaan we verder naar het in 1815 door de handelaar en bankier Johann Friedrich Städel (1728-
1817) opgerichte Städelsches Kunstinstitut, één van de oudste en grootste museum van Duitsland met 
meer dan 3000 werken. Dit jaar viert het museum haar 200ste verjaardag. Bij die gelegenheid heeft zij een 
bijzondere tentoonstelling opgezet waarbij zij haar eigen meesterwerken confronteert met werken van 
dezelfde meesters uit de meest gerenommeerde musea ter wereld. Wij krijgen een private rondleiding in 
twee groepen – Duits of Engels naar keuze (60 min). 
 
Terugreis met de rechtstreekse ICE om 18u29 met aankomst te Brussel-Zuid om 21u35.  
 

*** 

Praktisch: 
 

 Vervoer : rechtstreekse hogesnelheidstrein ICE 2e klasse van en naar Brussel. Openbaar vervoer ter 
plaatse niet inbegrepen 

 Overnachtingen (tweemaal) :  hotel Hamburger Hof op basis van kamer met ontbijt (eigen consumpties 
ter plaatse te betalen) 

 Opera : tickets voor plaatsen op het derde balkon (Halbmitte) 

 Maaltijden : 2 maal ontbijt, lunch op zaterdag en zondag en gastronomisch diner op vrijdag (dranken 
inbegrepen). 

 Begeleiding :  Marc Taeymans, erkend reisleider en bestuurder VJV 

 Deelnemers : maximaal 30 leden en partners. 

 Prijs : 495 euro per persoon, met korting van 20 euro voor deelnemers die individueel lidgeld van 40 € 
voor 2015 hebben betaald.  In de prijs is alles beschreven in het programma inbegrepen behalve waar 
vermeld. Deelnemers die de operavoorstelling niet bijwonen betalen 15€ minder. 

 Inlichtingen en inschrijvingen : Marc Taeymans, 0470 99 57 29  

 Organisatie : vzw VJV-Organisatie, KBO 0634.659.320  

 Inschrijvingen : formulier op www.vjv.be invullen of opsturen naar marc.taeymans@telenet.be. 


