In vrede verbonden

Een stukje Nederland

over de grens
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Precies 370 jaar geleden werd in Münster de vrede tussen ons land
en Spanje getekend, waarmee een einde kwam aan de Tachtigjarige Oorlog. De KCK treedt in de voetsporen van de geschiedenis
en ontdekt dat het Duitse grensgebied op nog veel meer manieren
verbonden is met Nederland.
TEKST VICKY DE LA COTERA MANRIQUE, FOTOGRAFIE MARTIJN SENDERS MET DANK AAN EUREGIO

H

et is een zomerse dag in juli, maar
bovenop Burg Bentheim waait een
fris windje. Terwijl we gebiologeerd kijken naar drie volledig intacte
kanonskogels uit 1795 die nog steeds in
de kasteelmuur vastzitten, vindt beneden
in de tuin een trouwerij plaats. Dat kan
alleen op vrijdagen, hebben we ons laten
vertellen, van mei tot september. Het
bruidspaar poseert voor de fotograaf tussen de 150 jaar oude rozenstruiken, met
op de achtergrond de zorgvuldig gestalde
koetsen, eigendom van de huidige vorst.
“Deze koets was ooit een cadeau van
Koningin Emma”, vertelt de gids terwijl
ze naar een zwart, glimmend exemplaar
wijst. “Emma was namelijk de oudste zus
van onze oude vorst, Pauline. Elke zomer
kwam ze hier op bezoek. Zelf kwam ze
altijd met de trein, maar die ging maar
tot Almelo. Daarom liet ze een spoor
bouwen: van Almelo naar Bad Bentheim.
Dat lijntje hebben we dus aan haar te
danken.”

EMMA EN PAULINE

Kanon en harnas in Burg Bentheim
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In elke kamer van het kasteel is wel een
herinnering aan Koningin Emma te vinden. Zijn het geen foto’s of schilderijen
van Emma en Pauline samen, dan zijn
het wel de cadeaus die ze haar zus gaf:
van tapijten tot meubels en van kleding
tot servies. De zussen, die de eerste
twintig jaar van hun leven de achternaam
Waldeck-Pyrmont deelden, groeiden op
in het Duitse plaatsje Bad Pyrmont toen
in de zomer van 1878 Koning Willem III
op bezoek kwam voor een bruidsschouw.
Pauline vertelde al een partner te hebben
gevonden, zus Marie vond hem te oud.
Emma vond echter dat je ‘die arme man
niet alleen naar huis kon laten gaan’.
Twee maanden later verloofde ze zich
met de 41 jaar oudere Nederlandse
koning.

VREDE VAN MÜNSTER

Het verhaal van Emma en Pauline is niet
de enige link die het Duitse grensgebied
met Nederland heeft. De belangrijkste
link bevindt zich in Münster, op een
uurtje rijden vanaf Bad Bentheim.
De volgende ochtend staan we in de
oude rechtszaal van het stadhuis van
Münster, waar in 1643 de allereerste
Europese Raad werd gehouden. Een nog
veel belangrijker evenement volgde vijf
jaar later, toen Nederland na tachtig jaar
bezet te zijn geweest door de Spanjaarden, onafhankelijk werd verklaard.
Hoewel het originele, veertig pagina’s
tellende vredesverdrag in het Nationaal
Archief in Den Haag ligt, zijn de foto’s en
portretten van de vredesondertekenaars
het bewijs dat dit dé plek was waar het
allemaal gebeurde.
NO MAN’S LAND

Alles in de oude rechtszaal is nog precies
hetzelfde als 370 jaar geleden: van de

houten, krakende banken tot de indrukwekkende kroonluchter aan het plafond.
Er mogen maar een handvol mensen
tegelijkertijd de rechtszaal in en we hebben precies een kwartier voordat de volgende lichting naar binnen mag. Waarom
Münster uitgekozen werd voor het
ondertekenen van de vredesverklaring?
“Omdat Münster, samen met Osnabrück,
werd verklaard als neutrale grond”, legt
gids Marion uit. “No man’s land. De
ondertekening van het verdrag stond ook
onder grote belangstelling van het volk in
Münster. Sommige historici zeggen zelfs
dat hier de eerste stappen zijn gemaakt
tot een Europese Unie, maar dat is nooit
bewezen.”
HARING, TULPEN & DROP

Vandaag de dag is de Duitse stad favoriet
bij Nederlanders voor een weekendje
weg. Je staat immers binnen drie uur met
de intercity in hartje Münster. Vanwege
de vele studenten staat de stad bol van de

De klok in de
domkerk is een
wonderwerk

4 x zien & doen
in Münster:

1.	De ecologische boerenmarkt, elke
woensdag- en zaterdagochtend
op de Domplatz.
2.	De drie kooien boven de kerkklok
van de Dom hebben een luguber
verhaal: ter dood veroordeelden
stierven hier op grote hoogte een
eenzame dood…
3.	De prachtige klok uit 1600 in de
Münster Kathedraal is het enige
dat de bombardementen tijdens
de Tweede Wereldoorlog heeft
overleefd.
4.	Koffiedrinken doe je bij de hippe
Roestbar, lunchen bij de gezellige
Beleg’bar.
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Zo’n lekker
lome, lange
zomermiddag
gezellige cafés en terrassen en in de
prachtige binnenstad is het heerlijk slenteren langs de winkels in statige, oude
panden. Marion wijst naar een oud gildehuis vlakbij de Dom, onderdeel van de
Universiteit van Münster: “Kijk, het Centrum van Nederlandse studies!”
Nóg een stukje Nederland vinden we op
de zaterdagse boerenmarkt op het plein
voor de Dom, waar je naast haring en een
bosje tulpen ook echte, Nederlandse
drop kunt scoren in de Lakritzstraße.
Marion: “Een regelrechte hit, niet alleen
bij Nederlanders.”
SLAPEN IN EEN WIJNVAT

Zwemmen bij campingpark
Münsterland Eichenhof
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Voor diegene die wat langer erop uit
trekt en Münster wil zien in combinatie
met een ontspannen vakantie in de
natuur, kan terecht op één van de vele
campings die de regio rijk is. Zoals het
kindvriendelijke campingpark Eichenhof
bijvoorbeeld, dat pal aan een recreatieplas ligt die uitnodigt tot zonnen, zwemmen en zeilen. Reis je met een caravan of
camper, dan zit je misschien liever op
campingpark Heidewald, 500 meter
verderop. Je kunt het hier zo luxe maken
als je zelf wil: kies voor basic, zonder

water of elektriciteit, of kies voor een
‘premium’ plek met wifi en alles erop en
eraan. Of laat je huis op wielen voor wat
het is en slaap een nachtje in één van de
zes ‘wijnvaten’: houten slaapcabines in
de vorm van een enorm wijnvat.
FIETSEN LANGS KASTELEN

Het vlakke Münsterland leent zich
daarnaast ideaal voor fietstochten en
de omgeving staat bekend om zijn
fantastische fietspaden. Mocht je de
fiets niet bij je hebben, dan huur je die
gewoon bij de camping. Populair is de
100 Schlösser Route, de 100 kastelenroute,
de koningin onder de Duitse fietsroutes.
Een route van 960 kilometer, ingeleid
in vier ‘rondjes’ door Münsterland, met
elke etappe een paar parels van kastelen,
burchten met slotgracht, barokke pronkpaleizen in het water, versterkte herenhuizen, grafelijke residenties en meer
indrukwekkende bouwsels. Maar Bad
Bentheim heeft ons hart al gestolen.
Zeker toen we het nieuws hoorden over
het pasgeboren dochtertje van de oudste
zoon, de erfprins. Haar naam? Prinses
Wilhelmina. •

Eet, fiets,
kampeer,
geniet en
herhaal dit
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Info
Afstand Utrecht – Münster
199 km. Vanaf Enschede is
Münster slechts 1 uur ver.
Verrassende fietsroutes, tal
van campings in de natuur,
heerlijke streekproducten,
imposante kastelen en
eeuwenoude dorpen: dat is
Münsterland in een notendop. Hoofdstad Münster
heeft veel te bieden, maar
Steinfurt, Rheine, Sassenberg en Warendorf zijn ook
populaire plaatsjes. Kijk op
geheimoverdegrens.nl en
duitsland-campings.nl.

De 100
Schlösser Route

De 100 Schlösser Route (de 100
kastelenroute) is de koningin
onder de Duitse fietsroutes. De
totale route is 960 kilometer lang,
maar wordt ingeleid in 4 ‘rondjes’
door Münsterland: de Nordkurs,
Südkurs, Ostkurs en Westkurs. De
noordelijke route brengt je langs
historische steden als Steinfurt en
de beboste heuvels van Tecklenburgerland, dichtbij de Nederlandse grens. Voor imposante
bouwkunst en romantische kastelen fiets je de zuidelijke of westelijke route. Wie de oostelijke route
pakt, fietst langs de rivier de Lippe
en komt uit in ‘paardenhoofdstad’
Warendorf. Vanwege de rijke
geschiedenis van Westfalen (Karel
de Grote, hertogdom Saksen,
Pruisen, de Tachtigjarige Oorlog
en de Vrede van Münster) kun je
‘kasteel’ ook opvatten als een
burcht, slotgracht, grafelijke
residentie, versterkt herenhuis
of barok paleis.

Campings
Camping

1 Haddorfer Seen
Een rustig, tiptop verzorgd
campingpark, gelegen aan een
recreatiemeer en omgeven door
een dennenbos. Ook zijn er
safaritenten of eenvoudige trekkershutten te huur. De camping
biedt modern sanitair, vers
brood uit de campingwinkel, een
gezellige biergarten, bistro en
barbecueplaats. Vanaf de camping heb je direct toegang tot het
meer. Kinderen kunnen terecht
op de avonturenspeelplaats of
bij het piratenschip. Huisdieren
zijn toegestaan en wifi is er tegen
betaling.
adres Haddorf 59, D-48493
Wettringen
i anwbcamping.nl /22722
open hele jaar
terrein zeer grote camping met
170 toeristische- en 400 vaste
staanplaatsen, 10 huuraccommodaties

Camping Heidewald
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kampeerkorting ANWB
Kampeerkaart CKE, ACSI
Camping Münsterland

2 Eichenhof

Mooi ingebed in het prachtige,
groene en vlakke landschap
van Münsterland. Een luxe
camping vlakbij recreatiemeer
Feldmarksee, ideaal voor zwemmen, zeilen en zonnebaden.
De regio staat bekend om zijn
mooie fietspaden en gezellige
stadjes. Kindvriendelijk met
fijne speeltuin, kinderboerderij,
kinderanimatie en zandstrand
op 200 meter van de camping.
Sfeervol restaurant met Duitse
keuken en traditionele biergarten. Mogelijkheid tot het boeken
van privé-sanitair of huren van
mobilhomes. Wifi is gratis.
adres Feldmark 3, D- 48336
Sassenberg
i anwbcamping.nl/ 22734
open het hele jaar

terrein grote camping met 61
toeristische- en 250 vaste staanplaatsen, 5 huuraccommodaties
kampeerkorting ANWB
Kampeerkaart CKE, ACSI
Camping Heidewald

3 Luxe vijfsterrencamping
met ruime staanplaatsen op een
rechthoekig, parkachtig aangelegd terrein. Omgeven door hoge
bomen, bos en akkerland met
twee vijvers.
Op 300 meter bevindt zich recreatiemeer Feldmarksee met mooi,
groot zandstrand. Kampeerders
zonder tent of caravan kiezen uit
riante stacaravans, mobilhomes
of houten wijnvaten. Pizza- en
broodjesservice beschikbaar.
Voor kinderen is er een speeltuin,
kinderboerderij en skelterverhuur. Honden zijn welkom.
adres Versmolder Str. 44, D48336 Sassenberg
i anwbcamping.nl/ 22728
open het hele jaar
terrein grote camping met
90 toeristische en 220 vaste
staanplaatsen, 10 huuraccommodaties
Kampeerkorting ANWB
Kampeerkaart CKE, ACSI

