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Iedere Frank rijk gan ger kent Lille als de stad waar je snel voor bij raast, op weg
naar het zui den. Dat is zonde, want Lille is prach tig en biedt de bezoe ker alle
ingrediënten voor een geslaagde ste den trip: een inte res sante geschie de nis, heel
veel kunst, intri ge rende archi tec tuur en bij zon dere win kels in vaak monu men tale
pan den. Ook op culi nair gebied kun je hier je hart opha len. Daar bij zijn de Lil lois,
zoals de inwo ners van Lille wor den genoemd, vrien de lijke en behulp zame Fran ‐
sen die gewend zijn aan de toe ris ten stroom die de stad bijna dage lijks mag ver ‐
wel ko men. Lille is een heer lijke, veel zij dige stad, lek ker dicht bij en daarom zeer
geschikt voor een bezoek van een of meer dagen. Het gezel lige cen trum staat vol
met prach tige gebou wen. Ook de wij ken net bui ten het cen trum zijn ver ras send
en een bezoek waard. Deze gids laat je in drie uit ge breide wan de lin gen ken nis
maken met deze bij zon dere Noord-Franse stad, die zui nig is op zijn cul tu rele erf ‐
goed en prach tig werd geres tau reerd. Om de gids com pleet te maken zijn ook
Rou baix, Vil le neuve d’Asq en het Musée du Lou vre in Lens opge no men. Rou baix
bezat eens ‘het mooi ste zwem bad van Europa’ en heeft nu een van de mooi ste
musea van Frank rijk. Voor wie van moderne archi tec tuur en moderne kunst
houdt, zijn het LaM in Vil le neuve en Villa Cavrois in Croix zeer aan be ve lens ‐
waar dig. Het Lou vre in Lens is een depen dance van het wel be kende Lou vre in
Parijs en stelt jaar lijks wis se lende ten toon stel lin gen samen met kunst voor wer pen
uit het depot. Lille met haar omge ving is de moeite waard om te ont dek ken.
 
Ik wil mijn echt ge noot Cees Bre dius, die mij op al mijn toch ten in en rond Lille
heeft ver ge zeld, en mijn zoon Mau rits Bre dius, die immer bereid is mijn tek sten
kri tisch door te nemen, bedan ken voor hun steun.
 
Veel ple zier met deze Odys see-gids,
Mirjam Bredius-Hoog en dam
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er fou tieve ver mel din gen, wij zi gin gen in ope nings tij den, prij zen en dienst re ge ‐
lin gen? Laat het ons weten! Of heb je tips over hotels, pen si ons en der ge lijke?
Ook dat horen we graag!
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Genieten in de zon op de Avenue du Peuple Belge

Lille, in het Nederlands ook bekend als Rijssel, gelegen aan de rivier de
Deûle, is de hoofdstad van het departement Nord in het noorden van Frank‐
rijk. Het ligt vlak over de grens van België. Lille zelf heeft 230.000 inwoners,
maar de moderne wereldstad Lille-Métropole (Lille met alle voorsteden) is
met 1,2 miljoen inwoners de vierde stad van Frankrijk, met treinverbindingen
naar het hele land. De bevolking in Lille is, net als in andere grote steden in
Frankrijk, een interessante multiculturele mix.
Lille, dat zich laat zich karakteriseren als een echte Franse stad met onmis‐
kenbare Vlaamse invloeden, kent een boeiende geschiedenis en was respec‐
tievelijk onderdeel van Vlaanderen en de Spaanse Lage Landen voor het in
1667 bij Frankrijk kwam. Lange tijd was de stad het centrum van de Franse
textielindustrie, tegenwoordig is Lille het economische hart van het noorden
van Frankrijk en vind je er grote bedrijven. De dienstenindustrie is er belang‐
rijk, maar Lille is meer: een bruisende studentenstad met een intiem centrum
vol leuke straten en bijzondere winkels. Daarnaast vind je in Lille prachtige
17de-eeuwse architectuur, naast moderne gebouwen en een groot aantal
kerken en interessante musea. De naam Lille komt van l’île, dat ‘eiland’ bete‐
kent. Maar het lijkt op lilium, Latijn voor ‘lelie’. Daarom siert de lelie al eeu‐
wenlang het wapen van de stad.
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De genoemde temperaturen (in °C), dagen en uren zijn gemiddelden per maand

Het kli maat in Lille is ver ge lijk baar met Neder land en België: een gema tigd zee ‐
kli maat met rela tief zachte win ters en niet al te warme zomers, maar het kan er
’s win ters vrie zen en ’s zomers behoor lijk warm wor den. Lille is geschikt om het
hele jaar door te bezoe ken, mits je hier reke ning mee houdt.

Com plete gekte heerst er in Lille in het eer ste week end van sep tem ber. Tra di tie ‐
ge trouw orga ni seert de stad dan haar jaar lijkse Bra de rie. De eer ste werd al
gehou den in de 11de eeuw en vanaf de 12de eeuw werd deze jaar lijks geor ga ni ‐
seerd. Huis be dien den ver koch ten kle ding van hun mees ters om zo een zak centje
te kun nen ver die nen. In de loop der jaren gin gen steeds meer gewone bur gers
deel ne men en voilà: de Bra de rie was een feit. Wie een indruk wil heb ben van
hoe het er vroe ger aan toe ging, kan in het Hos pice Com tesse schil de rijen bekij ken
van de Rijs selse schil der Louis Joseph Wat teau, die de Bra de rie uit zijn tijd (18de
eeuw) schit te rend heeft ver eeu wigd.
Voor de hui dige Bra de rie is het hele cen trum van Lille auto vrij, de oude straat jes
ver an de ren in een grote (vrij)markt met kilo me ters lange rijen van kraam pjes
met aller hande koop waar. Men sen grij pen het eve ne ment aan om hun huis op te
rui men en spul len te koop aan te bie den, win kels maken van de gele gen heid
gebruik om de laat ste zomer res tan ten met veel kor ting van de hand te doen.
Even bui ten het oude cen trum is een aparte bro cante markt. In Vieux Lille wor den
de smalle straat jes en plei nen vol gezet met tafels, stoe len en ban ken en bijna
ieder een eet mou les fri tes: mos se len met friet, en dan liefst met je han den. Voor
wie houdt van strui nen op zoek naar net dat ene mooie antieke of semi-antieke
voor werp, kan in Lille zijn hart opha len. Rea li seer je wel dat het immens druk is
in de stad. Alle musea en open bare gebou wen zijn geslo ten, voor een toe ris tisch
bezoek is deze peri ode dus min der geschikt. Som mige ker ken ope nen wel hun
deu ren en bie den dan een oase van rust.
Bezoe kers komen van heinde en ver met rol tas sen- en kof fers om hun aan ko pen
in mee te nemen. De stad is een groot gek ken huis, maar wel gezel lig, vooral als
de zon zich laat zien. Overal klinkt muziek, uit geluids in stal la ties en van har mo ‐
nieën en fan fa res. Trek goede schoe nen aan en heb geen haast, je kan alleen
slen te ren en vaak zelfs dat niet eens. Wie aan een dag strui nen niet genoeg heeft,
kan het beste van tevo ren een hotel reser ve ren in het cen trum van Lille. De bra ‐
de rie duurt twee hele dagen. Bij de metro krijgt de bezoe ker een plat te grond uit ‐
ge reikt en een boekje met tips. Als je met de auto komt: par ke ren kun je het beste
aan de rand van de stad bij een van de bewaakte par keer & rail metro sta ti ons. Op
ver toon van je metro kaartje par keer je hier gra tis. Kom vroeg, want vol is vol.
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Naast de bra de rie in het eer ste week end van sep tem ber is er ook jaar lijks een
kerst markt in Lille, vanaf eind novem ber tot en met 30 decem ber (eer ste kerst ‐
dag geslo ten).
De markt is wel is waar vele malen klei ner dan de grote bra de rie, maar heeft
vooral ’s avonds een intieme, sprook jes ach tige sfeer. Er staat een reu zen rad
opge steld op de Grand’Place, dat een voor tref fe lijk uit zicht biedt over de mooie
gebou wen van het cen trum. In de onge veer tach tig kraam pjes wor den kerst spul ‐
len ver kocht, ambach te lijke spe ci a li tei ten en kunst.

Het reuzenrad dat jaarlijks tijdens de kerstmarkt op de Grand'Place verschijnt

Het is goed win ke len in Lille. Niet alleen het over dekte win kel pa leis Eura lille,
waar alle bekende (kle ding)mer ken ver te gen woor digd zijn en je ook een fili aal
van de Hema treft, maar vooral het oude cen trum is een aan ra der, van wege de
grote hoe veel heid boe tiek jes die je ner gens anders vindt.
Tij dens de Bra de rie in sep tem ber pro fi te ren de bezoe kers van enorme aan bie ‐
din gen op rest par tijen. Maar ook gedu rende de rest van het jaar is win ke len in

Kerstmarkt
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Lille leuk. In Oud-Lille strui kel je over de boe tiek jes met dure en betaal bare kle ‐
ding, maar ook wor den er tal van chi que mer ken aan ge bo den (zoals bij voor beeld
in de Rue de la Grande Chaussée). Je kunt het win ke len prima com bi ne ren met
het bezich ti gen van de stad. Veel win kels zit ten in fraaie pan den, alleen daarom
al is het goed om regel ma tig naar bin nen te stap pen. Bij zon dere zaken vind je
bij voor beeld in de Rue du Sec Arem bault, de Rue de Béthune, de Rue Bart ho lomé
Masu rel en de Place Richebé. In Lille kun je goed terecht voor kook be no digd he ‐
den, zoals bij voor beeld bij de Creu set-win kel in de Rue Esquer moise, toon aan ge ‐
vend op dit gebied en dan niet alleen van wege de bekende pan nen. Een ander
typisch Frans pro duct is Savon de Mar seille, ook hier is een win kel voor, genaamd
la Com pag nie de Pro vence, in dezelfde straat.

Les Géants de Lille  (de Reu zen van Lille) zijn gigan ti sche figu ren van echte of
fic tieve per so na ges uit (ker ke lijke) geschie de nis en plaat se lijke legen des. De tra ‐
di tie om dit soort beel den te maken, ont stond in de mid del eeu wen in Por tu gal.
Vanaf de 16de eeuw zien we dat ze ook in Neder land, België en Noord-Frank rijk
tij dens pro ces sies door de stad wor den gedra gen. Tij dens de Tweede Wereld oor ‐
log ble ven de Géants bin nen, maar aan het eind van de 20ste eeuw is de tra di tie
nieuw leven inge bla zen en zijn er nieuwe reu zen beel den ont wor pen, zoals bij ‐
voor beeld dat van Jeanne Mail lotte.
Tegen woor dig wor den de Géants op ver schil lende momen ten en in ver schil lende
plaat sen getoond.

Les Géants de Lille
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