Valkenburg aan de Geul, 14 november 2008

Persbericht

Oud-president Michaël Gorbatschov te gast op Kasteel Erenstein
Oud-president van de Sovjet-Unie, Michaël Gorbatschov heeft vanmorgen een
persconferentie gehouden op Kasteel Erenstein. Daarna heeft hij geluncht met de
Burgemeesters van Kerkrade en Herzogenrath, de Russische ambassadeur, het bestuur
van de Euriade en Camille en Judith Oostwegel. In de Adam van Ederen salon van
Kasteel Erenstein werd een lunch geserveerd met o.a. gebakken coquilles en gebraden
hertenrugfilet. Gorbatschov bleek een gastronoom te zijn. Hij was zeer geïnteresseerd in
de recepturen en de witte en rode wijnen die geserveerd werden, een witte en rode
Bourgogne.
Gorbatschov had ook grote belangstelling voor de wederzijdse geschiedenis. Zo vertelde
Camille Oostwegel hem over het bezoek van Tsaar Peter de Grote aan Château
Neercanne (1717) en toonde hem het Ruiterstandbeeld van de Tsaar gemaakt door de
Russische kunstenaar Taratynov. Taratynov is bekend van o.a. de Bronzen Nachtwacht
op het Rembrandtplein in Amsterdam, maar hij is ook de beeldhouwer van het beeld van
d’Artagnan in Maastricht. Een beroemde 17e eeuwse bewoner van Kasteel Erenstein was
de beeldhouwer Gabriël de Grupello, een van zijn mooiste ivoren crucifixen bevindt zich
nog steeds in de Hermitage in St. Petersburg. Taratynov realiseerde onlangs ook een
beeld van De Grupello dat zich in de kasteeltuin van Kasteel Erenstein bevindt.
Gorbatschov en de Russische ambassadeur waren ook bijzonder verheugd om in de regio
van d’Artagnan te zijn. Beiden zijn een groot fan van d’Artagnan. Toen Camille Oostwegel
vertelde dat hij en historici op zoek zijn naar het graf van d’Artagnan gaf Gobatschov aan
dat hij graag op de hoogte zou willen worden gesteld als het graf gevonden wordt.
Gorbatschov was in Kerkrade samen met zijn kleindochter om de Martin Buber-Plaquette
2008 in ontvangst te nemen. Deze prijs wordt uitgereikt aan personen die zich op
gedreven wijze inzetten voor anderen en daarvoor bovenal de dialoog zoeken zoals de
filosoof Martin Buber (1878 – 1965) dat altijd heeft gedaan.

Foto’s:
Gorbatschov 01: Camille en Judith Oostwegel, burgemeester van Kerkrade, kleindochter van Gorbatschov en
Gorbatschov zelf luisteren naar het koor Cantus ex Corde.
Gorbatschov 02: Gorbatschov, zijn kleindochter, Judith en Camille Oostwegel, prof. Dr. Dr. Werner Janssen,
burgemeester van Kerkrade, dhr. Jos Som en de burgemeester van Herzogenrath, dhr. Christoph von den
Driesch voor Kasteel Erenstein.
Gorbatschov 03: Gorbatschov tekent het gastenboek van Kasteel Erenstein
Gorbatschov 04: Camille Oostwegel toont Gorbatschov het Ruiterbeeld van Tsaar Peter de Grote
Gorbatschov 05: Gorbatschov blijkt een gastronoom te zijn
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