Zesdaagse LGOG-Studiereis 2013 naar Lübeck en Mecklenburg (Noord-Duitsland)
De LGOG-studiereis voert ons in de maanden april en mei 2013 – het jubileumjaar van LGOG – naar
de Hanzestad Lübeck en het hertogdom Mecklenburg. Het gevarieerd programma heeft veel moois te
bieden. Wij gaan nader in op de geschiedenis van de Hanzesteden, waarbij de stad Lübeck ruim de
aandacht krijgt. Wist U dat ook Roermond (sedert 1441) en Venlo (1481) aangesloten waren bij de
Hanze? Nauw verbonden met de bloei van de Noord-Duitse handelssteden is de typische
baksteenarchitectuur, die alom aanwezig is en die in de 19de eeuw ook navolging in Limburg vond.
Het hertogdom Meckelnburg heeft Slavische wortels, hetgeen in veel plaatsnamen nog herkenbaar is.
Geruime tijd had Meckelnburg twee hoofdplaatsen, Schwerin en Güstrow. Beide plaatsen maken
uiteraard deel uit van het excursieprogramma. Meckelnburg speelt ook in de Nederlandse geschiedenis
een rol via prins Hendrik, sedert 1901 prins-gemaal van koningin Wilhelmina. Hendrik werd namelijk
geboren in Schwerin en was onder meer hertog van Mecklenburg. Wilhelmina en Hendrik waren
overigens familie van elkaar. Tsaar Paul I en diens vrouw Maria Fjodorovna waren hun
gemeenschappelijke overgrootouders.
Excursieprogramma (onder voorbehoud qua samenstelling en volgorde):
Eerste dag: heenreis.
De eerste dag is een reisdag. Er zijn geen excursies gepland. Via de autosnelwegen rijden wij naar
Mecklenburg, waar wij verblijven in het monumentale en stijlvolle Hotel ‘Schloß Wedendorf’. Het
kasteel gaat terug tot in de zeventiende eeuw en werd begin negentiende eeuw in classicistische stijl
verbouwd. Het hotel is gunstig gelegen ten opzichte van de plaatsen die wij zullen bezoeken.
Tweede dag:
Tijdens de volksverhuizingen verlieten de Germanen het huidige Meckelnburg. Hun plaats werd
ingenomen door de Slavische stam van de Obotriten. Zij wisten tot in de 12de eeuw hun
onafhankelijkheid te bewaren. In 1147 organiseerde de Duitse keizer een kruistocht tegen de nog altijd
heidense Obotriten. De laatste onafhankelijk vorst, Niklot, sneuvelde in 1170. Zijn zoon werd echter in
1170 hertog van Meckelnburg. Zijn afstammelingen regeerden tot 1918. Bij Groß-Raden werd in 1972
een goed geconserveerde nederzetting met burcht en tempel van de Obotriten gevonden. De
reconstructie ervan en het bijbehorende museum geven een goed beeld van de Obotritische cultuur
omstreeks het jaar 1000. Vervolgens rijden wij naar Güstrow, waar wij de lunch nuttigen. Güstrow
was tussen 1556 en 1695 een van de twee hoofdsteden van Meckelnburg, hetgeen aan de architectuur
van het stadje af te lezen valt. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de Dom met zijn
schitterende grafmonument van de hertogen van Meckelnburg-Schwerin en het ingetogen beeld ‘der
Schwebende’ van Ernst Barlach. Zijn oeuvre krijgt onder meer aandacht in de Gertrudiskapel. Het
renaissance-kasteel met zijn rijke kunstcollectie staat eveneens op het programma.
Derde dag
De Hanzestad Lübeck behoeft geen aanbeveling. Wij verblijven dan ook de hele dag in de stad. Het
Holstentor, de Marienkirche, de Dom, het H. Geesthospitaal zijn slechts enkele van de vele
monumenten die getuigen van het grootse verleden van deze handelsstad. Ofschoon de stad in de
Tweede Wereldoorlog werd gebombardeerd, bleef de historische binnenstad relatief ongeschonden.
De baksteenarchitectuur met zijn ruime toepassing van geglazuurde steen is alom aanwezig. In de
Lutherse kerken van de stad is veel oude (katholieke) kunst bewaard gebleven. Een gegeven dat wij
ook in Mecklenburg tegenkomen. Lübeck is onsterflijk gemaakt door Thomas Mann’s magistrale
roman Die Buddenbrooks. De familie Mann zal dan ook nader aandacht krijgen. Ter plaatse kundige
gidsen leiden ons rond.
Vierde dag
Van de voormalige cisterciënzerabdij te Doberan is feitelijk alleen de imposante abdijkerk over.
Volgens goede traditie van de cisterciënzers werd de abdij gebouwd in een ontginningsgebied. Zij was
echter ook een christelijk bolwerk in het nog maar pas bekeerde Meckelnburg. De kerk van Doberan
geldt als een hoogtepunt van de Noord-Duitse baksteengotiek. De kerk was tevens de laatste rustplaats

van vele hertogen. Daarnaast herbergt zij prachtige kunstvoorwerpen uit de voor-Reformatorische tijd.
Vanuit het beschouwelijke Doberan rijden wij door naar de levendige haven- en universiteitstad
Rostock. Wij lunchen in Rostock, waarna een stadswandeling ons nader inzicht geeft in het verleden
van deze Hanzestad.
Vijfde dag
’s Morgens bezoeken wij Schwerin, dat teruggaat op een stichting van de Obotriten (Zuarin, Swerin).
De stad werd na zijn herstichting rond 1160 hoofdplaats van het gelijknamige graafschap. 1358 werd
het graafschap verkocht aan de hertog van Meckelnburg, die Schwerin prompt tot zijn hoofdstad
maakte. Thans is Schwerin Landeshauptstadt van Meckelnburg-Vorpommern. De grootste
bezienswaardigheid is de hertogelijke residentie die voor een deel in gebruik is als deelstaatparlement,
maar voor een belangrijk deel is opengesteld voor publiek. Het kasteel gaat terug tot de hoge
Middeleeuwen, maar het slot werd in de tweede helft van de negentiende eeuw in historiserende trant
(neo-renaissance en neo-gotiek) verbouwd tot een ietwat protserige, maar niet minder indrukwekkende
residentie. In dit kasteel groeide prins Hendrik op.
Vanuit Schwerin keren wij wederom naar Lübeck, waar de middag ter vrije besteding is. Een
wandeling door de oude straten met zijn vele verscholen hofjes is aan te bevelen. En natuurlijk is er
veel cultuur te bewonderen. Er zijn musea gewijd aan Heinrich en Thomas Mann
(Buddenbrookshaus), Günther Grass en Willy Brand. Het St. Annen Museum herbergt de grootste
collectie gesneden altaren in Duitsland. Wie even geen behoefte meer heeft aan cultuur, vindt genoeg
winkels en terrassen om te verpozen. Vergeet daarbij niet de heerlijke Lübeckse marsepein te proeven!
Op het einde van de middag maken wij gezamenlijk nog een rondvaart door de oude haven en de
grachten.
Zesde dag: terugreis.
Wij verlaten Schloß Wedendorf en keren terug naar Limburg. Na het afscheidsdiner worden de
deelnemers naar hun respectievelijke opstapplaatsen terug gebracht.
Een afwisselend en interessant programma dus. Wij begroeten u graag bij een van de reizen!

Tekst: Antoine Jacobs
Reisdata:
Reis 1: 1-6 april 2013
Reis 2: 13-18 april 2013
Reservereis 3: 29 april/4 mei 2013
Reis 4: 12-17 mei 2013
Prijs: € 565,- per persoon op basis van een tweepersoonskamer. Reissom eenpersoonskamer
€ 640,-.
Inbegrepen: reis per luxe touringcar met airconditioning, toilet en bar.
Logies op basis van halfpension (ontbijt en 3 gangenmenu). Afscheidsdiner op de laatste
reisdag. Alle entrees, gidsen en fooien (ook voor de chauffeur).
Opstapplaatsen: (onder voorbehoud): Maastricht en/of Heerlen en/of Sittard, Roermond en
Venlo (afhankelijk van de inschrijvingen).
Reisleiding: Antoine Jacobs, Joke Jongeling-Rooth, Lita Wiggers, Manna Majoor-van
Eijndhoven, Ellie Peerboom-van der Meer en Henk Boersma.

