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Lrlbeck
is misschien
welde mooiste
stadvanNoord-Duitsland.
EenHanzestad
vol romantische
hofjesen stegen,en met meerdan
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1000monumenten.
Daarnaast
heeftde stadeenbeeldschone
dochter,
het strandvanTravemunde.
Derdeargumentom ter hoogtevanLrlbeck
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af te slaan:
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en Sandinavië.Althans voor wie in Travemi.indehet
veer Íreemt,de beroemdebadplaatsaan de Oostzeeop
nauwelijks twintig kilometer van Lribeck.Je rijdt hier
altijd hard. Op de heenwegom toch vooral die veerboot
niet te missen en op de terugweg omdat je net van die
boot afkomt. Ik bezocht de stad ooit op mijn zeventiende, per ongeluk. Onze auto had het begeven.Dat is te
zeggen:toen mijn vriend, met wie ik op reis was, een
reep chocoladekocht bij het benzinestation,tankte ik
dieselin plaatsvan benzine.De stadbetoverdemij onmiddellijk, en dan zeggenze dat je nimmer terug moet
gaan naar een plek waar je zoeteherinneringen aan
hebt. Onzin natuurlijk, en als het inderdaadtegenvalt
pakjeje boeltje en trekje verder (de essentievan reizen zo ongeveer).Geen haar op mijn hoofd daarom, die
eraan dacht Lubeck links te laten liggen toen ik laatst

de naam, midden in een enorme plensbui,in glimmend witte letters boven de Autobahn zag oplichten.
'Verrek', mompelde ik in mezelf: 'Lribeck'.En zonder
verder na te denkenverliet ik de snelweg.Op weg naar
een orrdeliefde.
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"ï*iEïffionuarenten
Ltlbeck ligt op een eilandje van nauwelijks twee
vierkante kilometer en is met zijn stokoudepanden
een oester van cultuur, in zilveren omarming van
twee rivieren, de Wakenitz in het noorden en de Trave
in het zuiden. Kaarsrechteklinkerstraatjeskruipen
vanaf beide rivieren behoedzaamomhoog richting
Kónigstrasse.De 125 meter hoge,groen getoptetorens
van de reusachtige Marienkerk steken overal bovenuit.
Na elke hoek een nieuw schilderij, daar in de Altstadt.
Is het niet de met eeuwenoudepakhuizen afgezoomde
Holstenhafen,dan is het wel de Markt met daaraan
het als een Italiaans palazzoflonkerende raadhuis. )
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(YageIs het niet de aan het einde van het Fegefeuer
vuur) staandeDom, dan is het wel één van de tachtig,
uitbundig met klimop en bloemen behangenGringe.
de voor Liibeck zo karakteristiekehofjes. Is het niet
het van een stil makend interieur voorzieneHeiligenGeist-Hospital,dan is het wel het Sint Annen-Museum
met zijn verrukkelijke tuin en binnen, onder de serene
buigingen van het plafond, het overdonderendepassiealtaarvan de VlaamsemeesterHans Memling.
Liibeck telt meer dan 1000onder monumentenzorg
vallendegebouwen.Duizend! Logischdus dat UNESCO
het stadjein 1987aan haar werelderfgoedlijstheeft
toegevoegd.Hier mag nog geenpunaisein een vensterbankworden gedrukt of je moet er in achtvoud
toestemmingvoor hebben.Opdat het de bezoeker
voor eeuwig en altijd duidelijk zaI zljn hoe prachtig en
machtig dezebelangrijkstealler Hanzestedenooit was,
dezeKóniginderHanse.
"*tinke*destsgsq'
Alleen Keulentelde in het middeleeuwseDuitsland
meer inwoners dan Lubeck.Maar kom, dat waren
luizige armoedzaaiersvergeleken bij de rijke stinkerds
van het aan de OostzeegelegenLubeck.Die aartsdrukke doorvoerhavenvoor wijn, laken, zout, hout,
graan, huiden en wat voor kostbaarhedende naar alle
windstreken uitzeilendekoggeschepennog meer in

28

3 NOBELPRUSWINNAARS
Liibeck
iseenbetrekkelijk
kleine
stad,zelfs
alsalledorpjes
in dewijdeomgeving
wordenmeegeteld,
heefthetnauwelijks200.000inwoners.
Niettemin
kanhetbogenop drie
Nobelprijswinnaars.
Tweewerden
ergeboren:
Thomas
Mann
enWillyBrandt.
Deander,
GilnterGrass,
diein 1999de
Nobelprijs
voorliteratuur
ontving,
isergaanwonen.
Geboren,
getogenof slechts
gewoond,
destadhoudtalledrie
de heren
in eremeteeneigen'huis'.
21. Hierworden
@ GÍinterGrass-Haus
- Glockengiesserstrasse
regelmatig
gehouden,
gewijdaandebeeldenwisselexposities
dekunstvanCrass
enaanzijnboeken,
waaronder
natuurl'rjk
Die
Blechtrommel.
Zieook:www.guenter-grass-haus.de.
O ThomasMann- Inde Mengstrasse
4 staatsinds2001het
genoemd
Buddenbrookhaus,
naarde romanwaarvoor
de
schrijver
in 1929de Nobelprijs
voorde literatuur
ontving.Het
museum
staatin hettekenvandefameuze
Mann-dynastie,
dienaastThomas
onderanderebestonduit dochterErika
(actrice
enschr'rjfster)
enzijnouderebroerHeinrich,
schrijver
vanDeBlouwe
Engel.
HetBuddenbrookhaus
fungeerttevens
alsstartplaats
vooreenliteraire
Mann-wandeling
doorL0beck.
Zieook:wrrrm.buddenbrookhaus.de.
in
O Wilty Brandt*laus
21.Devoormalige,
- Kónigstrasse
'1992overleden
staatsman,
brachtzijnjeugddoorin Lrlbeck,
alvorens
hijin dejarendertigalsovertuigd
sociaaldemocraat
vluchtte
voorHitlerendeschuilnaam
WillyBrandt
aannam.
In197'ontvi
l
ng
hi jdeN obel pri j svoordev rHet
ede.
Willy
jeugd(eendocumentatiecentrum
Brandt-Haus
waarBrandts
jareneenvoorname
plaatsinnemen)
wordtop I8 december
2007geopend.
Zieook:wnnr.willy{randtJuebeck.de.

hun ruimen wisten te stouwen. Maar de zon gaat op en
de zon gaat onder. De Portugezen ontdekten de zeeweg
naar Indië en - nog veel frruikender - in de LageLanden werd begin 17de eeuw de VereenigdeOostindische
Compagnie (VOC)opgericht. Al ras bleek dat er met
peper, kruidnagel, koffie, thee, katoen en porselein
- om slechts een paar van die toen nogal buitenissige
producten te noemen - aanzienlijk meer dukaten te
verdienen viel dan met de tot dan toe gangbare handelswaar.En opeenslag Ltibeck in een verre uithoek.
Die eens zo schitterende stad vereenzaamde,verarmde,
verdorde. Zodat Heinrich Mann in Professor
Unrat (in
het Nederlands vertaald als DeBlauweEngel)zijn geboortestad aan het begin van de vorige eeuw naar waarheid
kon beschrijven als een plek vol 'kotigen Twieten', als
een gribus vol 'stinkende stegen'.
Hoe anders is het nu. Loop rond, verdwaal en ontdek
een prachtig Lribeck. Goed,op de Markt is Peek& Cloppenburg erin geslaagdhet romantische plaatje wat te
verstieren door er - onder valse voorwendsels, naar
men zegt - een pijnlijk lelijke bunker neer te zetten,
maar het is een frikandel op een menu met verder alleen maar exquise gerechten. Alsofje 'Gezicht op Delft'
van JohannesVermeer binnenstapt. Hoekje om, poortje
door, pleintje over, steegjein, kades langs. Hier een pittoresk steegje,daar een middeleeuwsepoort. Hier het
achter een deftige pui stralende Buddenbrookhaus, een

museum vernoemd naar de roman waarvoor Thomas
Mann in 7929 de Nobelprijs voor de literatuur ontving. Daar de met twee kekke puntmusjes opgedirkte
Holstentor, de bekende stadspoortvan Liibeck. Hier het
voorname, zwartrode middeleeuwse Burgklooster, daar
pronkend in het midden, de ultieme schipperstaveerne
'Schiffergeselschaft'anno 1535. En dan te bedenken
dat je op nog geen 20 kilometer de Middeleeuwen uitloopt en deroaringtwentiesbinnenwandelt. Want dat is
het leuke van Ltibeck, het stadie heeft ook een strand.
En wat voor één!

REIZEN
Magazine
TravelClub
Uitwaaien
aan
deOostzeekust
eneendagnaar
Hanzestad
Lrlbeck?
voor
Speciaal
REIZEN
MagaLiibecksmooistedochter
zineheeftLandal
In alles doet het nauwelijks 20 kilometer verderop
GreenParks
een
gelegen SeeheilbadTravemiinde je denken aan de roe- 4-daags
bungarige jaren twintig. Aan de tijd dus van tot in de golven
lowarrangement
gereden badkoetsjes,van wapperende linten voorziene samengesteld.
Zie
strooien hoedjes,kuise zwempakken met lange pijpen, REIZEN
Magazine
rieten strandstoelen en - aan de overkant van de boule- TravelClubop pavard - een eindeloze rij wit gesaustesuikertaartgebou- gina92,of kijkop
wen, elk met eigen pier. Ik weet het, sorry, het is één
www.reizen.nl.
van de verschrikkelijkste clichés dieje in reisverslagen
kunt tegenkomen, maar wandelend over de Travepromenade en de Vorderreihe, valt er onmogelijk aan te
ontkomen: hier heeft de tijd echt stil gestaan.
'Lribecks mooiste dochter'. wordt Travemtinde in de
brochures wel genoemd. En daar is geen letter van )
www.RErzEÍr.NL
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LiibeckPraktisch
gelogen.Van oorsprong was het een aan de monding
van de Trave gelegenvissersplaatsje,vervolgens werd
het een vesting met hoge muren en kanonnen (ter verdediging van ti.ibeck) en uiteindelijk - vanaf het begin
van de 19de eeuw ongeveer- is Travemtinde één van
Duitslands populairste badplaatsen.Met natuurlijk een
paardenrenbaan,welvaartswitte - tussen de duinen
schemerende- villa's, een casino,een Kurhaus (met
eigen l(urorchesfer),
hotels met namen als Deutscher
Kaiser,luxueuze winkels en wat zo'n dorp zijn voornamelijk deftige clientèle nog meer hoort te bieden.
Het strand van Travemrinde zelf, bij het Casino,stelt
eerlijk gezegdniet zo heel erg veel voor. Aanzienlijk
uitgestrekter zijn de wat verderop gelegen stranden bij
de golfbaan en op het schiereiland Priwall. Vanaf dat
schiereiland heb je overigens een magnifiek uitzicht op
Travemiinde. Althans, als er niet net een cruiseschip
voor anker is gegaan.Driejaar geleden pas arriveerden
de eerste schepenop de rede van de badplaats - nu al
varen ze afen aan. Travemrinde, leert onze reisgids, is
vooral onder Amerikanen een 'smashinghit'. En dan
hebben ze Liibeck nog niet eensgezien. De stad van
duizend middeleeuwse superlatieven. O
Hoekom je er
Auto:VanuitNederland
viaBremen Een6-persoonsbungalow
vooreen
of Hannover
(v.a.vrijdag)huurje in
naarHamburg
envan- langweekend
daarviadeA1 naarLtlbeck.
Afstand november
v.a.€ 290.
Utrecht-Ltibeck:
500km.
e: urww-Uf al.nlftravemunde.
Trein:r anafAi-isteidê
n of Utrecht ll
metdelCviaDuisburg
of OsnabrilckO Dineren
in hethistorische
TraditinaarHamburg.
DaardeRegional- onsrestaurantSchiffergesellschaft
,
expres
nemennaarLiibeckHbf.
BreiteStrasse
2, wordtgezienals
Reistijd
ruim7 uur.Retour2e klasse eenmustvoorLtlbeck-bezoekers.
vanaf€ 'l16p.p.
O MaarwiemeerwildaneeninderZiewww.nsinternationaal.nl.
daadverrukkelijke
ambiance
doet
Accsmmodatie
er verstandig
aaneentafeltjete
O KlassikAltstadHotel,Fischer- reseÍveren
bij Markgrafaande
grube52,in deoudestad.Degelijk Fischergrube
I 8. Hetetenisdaar
enaangenaam.
2-pkv.a.€ 132 per vanaanzienlijk
beterekwaliteit.
nacht,
of dejuniorsuite
inThomas Rei*gidsen
Mann-stijl
ingericht,
v.a.€ 147.
Liibeck
wordtredelijk
uitgebreid
Prijzen
incl.ontbijt.lnfo:www.klas- besproken
in de in deANWB-Gids
sik-altstadt-hotel.de.
'Noord-en MiddenDuitsland'
O Hotellensen,AnderObertrave (€ 17,95).
Goedalternatief
isoe
4-5.Inoudpatriciërshuis
gevestigd Duitstalige
Reisefiihrer
Osthotelmetuitzichtop de haven2-pk seekiistevon lÍibeck bis Kiel(€
v.a.€ 85 p.nacht
incl.ontbijt.Info: 15,90).
Hetmeestuitgebreid
isde
www.hotel-jensen.de.
- in het\A/V-kantoor
verkrijgbare
O Apartensfeervol,
maarvaaK
- LiibeckerStadtfiihrer(€ 6).
bezet,is hetAppartementBlohms- Informatie& internet
gangin de Effengrube
20.Prijsv.a. liibeck und TravemiindeTourist€ 70 p.p.pernachtbij3 tot 5 over- ServiceGmbh,Holstentorplatz
1,
nachtingen.
lnfo:www.apartment- 23552Lrlbeck,
tel.+0049-(0)1805
luebeck.de.
882233,
www.Iuebeck-tou
rismus.de.
O landalGreenPark
issindskort
DuitsVerkeersbureau,
gevestigd
op hetschiereiland
PriPostbus
12051.1101ABAmsterwall,tenoostenvanTravemilnde,
di- dam,folderbestellijn
0900-1
091029,
rectaanhetstrandvandeOostzee, klantenservice
020-6978066,
minderdan20 kmvanLtibeck.
www.duitsverkeersbu
reau.nl.

30 www.nrrzEt.rul
NovEtvBER
2007

VanLiibecknaarïravemiinde
pertrein,
VanuitLrlbeck
isTravemrlnde
eenvoudig
te bereiken
busenookperschip(meerdere
rederijen).
Voorwandelaars
enfietsers
vormthetzogeheten,
bijna18kilometer
lange
Treidelpfod,
eenaantrekkelijke
mogelijkheid.
Bijhetein'Jpunt
kunnen
wandelaars
(elkuur).Fietsverde bustefugnemen
huurondermeerbij Bike
ondlouraandeGeniner
2.
Strasse
Zievoorandereverhuurbedrijven
en routebeschrijving
wruw.luebeck-tourismus.de
onderSport(Radtou
ren).

