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Een eeuwig raadsel zal ik blijven,
voor mezelf en voor de anderen …
LUDWIG II VAN BEIEREN werd door Paul VERLAINE de laatste koning van de 19e
eeuw genoemd.
Hij werd geboren in 1845. Waarom werd zijn echte geboortedatum niet zijn
officiële geboortedatum ?
Onvoorbereid bestijgt hij als 18-jarige de troon. Hij was een vredelievend
vorst maar werd verplicht twee oorlogen te voeren.
Waarom dweepte hij zo met Richard Wagner, de revolutionair ? Hield hij van
zijn nicht in de tweede graad Sisi ? of werden hun gevoelens verkeerd
begrepen en uitgelegd ? Verwaarloosde hij de staatszaken voor de kunst ?
Vergooide hij staatsgelden aan zijn prachtige kastelen Neuschwanstein,
Linderhof en Herrenchiemsee ?
Verkeerde hij in geldnood en vekocht hij de Beierse soevereiniteit aan
Bismarck ? Was hij homo-erotisch en aan morfine verslaafd ? Was hij gek ?
of was hij zijn tijd ver vooruit ?
In 1886 sterft hij op mysterieuze wijze. Vond hij de dood in de
Stranbergersee in een gevecht met zijn psychiater ? of werd hij vermoord ?
Waarom is men over de ganse wereld nog in hem geïnteresserd ? waarom
verschijnen nog jaarlijks boeken over hem ? waarom zijn er op het internet
nog zoveel sites over Koning Ludwig II te vinden ?

In juli en augustus neemt INFORMATIVA vakantie.
Noteer nu reeds in uw agenda:
16 september 2010

Manu ADRIAENS
Volkse sterren stralen overal.
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