Dit wist u nog niet over de Eiffeltoren

Op maandag 31 maart 2014 werd de 125ste verjaardag van de Eiffeltoren gevierd. Dat het een
smeedijzeren constructie is in Parijs, weet u wellicht. Maar de Britse krant The Telegraph
verzamelde enkele feiten waar u waarschijnlijk nog niet van op de hoogte was. Een selectie.
1. In 1889 was de Eiffeltoren, gebouwd door Gustave Eiffel, met zijn hoogte van 317 meter
het hoogste gebouw ter wereld. In 1930 werd dat record verbroken door het Chrysler-gebouw
in New York.
2. Je kan met de trap naar de top van de toren, maar het zijn er niet weinig. 1.665 om precies
te zijn. De meeste mensen nemen de lift (vijftien euro) tot boven.
3. Als het koud is, kan de Eiffeltoren tot vijftien centimeter krimpen.
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4. Sinds de opening van de attractie hebben ruim 250 miljoen mensen de Eiffeltoren bezocht.
Jaarlijks lokt de constructie ongeveer zeven miljoen bezoekers.
5. In 1940 klommen Duitse soldaten naar de top van de Eiffeltoren om er een vlag met
swastika aan te bevestigen. Maar die was te groot en vloog weg. Later werd die vervangen
door een kleiner exemplaar.
6. De Eiffeltoren was helemaal klaar na twee jaar, twee maanden en vijf dagen. Dat is 180
jaar sneller dan de bouw van de Notre Dame.
7. Om de zeven jaar wordt de Eiffeltoren geschilderd en daar is zo’n 60 ton verf voor nodig.
8. Sir John Bickerstaffe, burgemeester van het Britse Blackpool, bezocht De
Wereldtentoonstelling van 1889 en was zo onder de indruk van de toren dan hij een
soortgelijke constructie liet bouwen in zijn kuststad. In Las Vegas en in het Chinese Shenzhen
lieten ze een replica bouwen.
9. In 1923 fietste de heldhaftige Pierre Labri, de latere burgemeester van Montmartre, vanaf
de eerste verdieping van de toren naar beneden. Langs de trappen, welteverstaan. Hij werd
gearresteerd door de politie.
10. In 1960 wou de Franse president Charles de Gaulle de toren opsturen naar Montreal voor
Expo 67, maar dat ging niet door.
11. De Eiffeltoren is elke avond spectaculair verlicht dankzij 20.000 lampjes.
12. Als je helemaal boven staat op een winderige dag, dan voel je de toren bewegen. De top
kan 6 tot 7 centimeter ‘wegwaaien’.
13. In 2008 is een vrouw met een objectfetish met de Eifelltoren getrouwd. Ze veranderde
haar naam in Erika La Tour Eiffel als eerbetoon aan ‘haar partner’.
14. In het verleden probeerden piloten onder de bogen van de Eiffeltoren te vliegen. Die
poging liep in 1926 fataal af voor ene Leon Collet.
15. Gustave Eiffel had een appartementje op de derde verdieping om vrienden te ontvangen.
Dit kunnen toeristen nu bezoeken.
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