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VOORWOORD 

 
Aan de reizigers naar Praag en alle overige lezers! 

 

 
EINDELIJK IS HET ZOVER... 

 

Waarschijnlijk voor het eerst in je leven met een grote groep medescholieren op reis! 
Samen op weg naar Praag, een reisbestemming die de laatste jaren steeds populairder is 

geworden. We zullen vast niet de enige school in Praag zijn als we er rondwandelen! De 
stad heeft dan ook het nodige te bieden. 

Praag is mooi, heeft anderzijds ook nog steeds typische "Oostblok" trekjes, is voor 

buitenlanders goedkoop en tegenwoordig gemakkelijk te bereiken. Geen visum meer 
nodig, geen verplichte geldomwisseling, geen norse douane. Een geldig paspoort is 

voldoende voor een bezoek aan de Parel van de Moldau, zoals Praag liefkozend wordt 
genoemd. 

Praag heeft trouwens nog veel meer bijnamen zoals De Gouden Stad, Moeder der Steden 

en niet te vergeten Stad met de Honderd Torens.  
 

Tijdens de bewogen geschiedenis van de stad hebben vele heersers Praag verfraaid met 
kerken, paleizen, burchten, bruggentorens en ander moois. Allemaal met torens als 

kroon op het werk. De hoogste toren van de stad, die van de St. Vitusdom in de Praagse 

Burcht, steekt ver boven alles uit en bezorgt de stad een dramatisch silhouet dat geen 
enkele bezoeker ooit zal vergeten. 

Allerlei modeverschijnselen zijn in Praag te bewonderen. Romaanse cultuur, de gotiek, de 

renaissance en niet te vergeten de barokstijl en de jugendstil komen veel voor. Vooral de 
late Middeleeuwen en de 16e en 17e eeuw waren voor Praag bloeiperioden. Dit alles is 

gelukkig nauwelijks beschadigd tijdens oorlogen en bovendien ook nauwelijks aangepast 
aan de huidige eisen die aan een moderne stad gesteld worden. En dit alles kan nu nog 

allemaal door ons bekeken worden! 

 
Het lijkt wel of in de historische binnenstad van Praag de tijd heeft stilgestaan. Geen 

grote doorgaande wegen, geen ontsierende hoogbouw en betrekkelijk weinig verkeer. Je 
waant je er gewoon in de middeleeuwen. De stad prijst zich gelukkig met het feit dat de 

meeste belangrijke monumenten op loopafstand van elkaar liggen. Praag moet je 

wandelend ondergaan om zo onder de indruk te komen van de overweldigende cultuur. 
We zullen tijdens de reis natuurlijk nog veel meer doen dan je alleen met de stad Praag 

te laten kennismaken. We bekijken ook de omgeving van de stad, gaan naar het 

werkkamp Theresienstadt, gaan naar het theater en natuurlijk is er dan ook nog 
voldoende tijd over om gezellig met en onder elkaar te zijn! 
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De reisleiding hoopt dat dit gevarieerde programma je aanspreekt en dat je een gezellige 

reis gaat beleven waarin wellicht nieuwe vrienden worden gemaakt.  
Wel moet toch voorop staan dat je je bedenkt dat de schoolreis een educatief gebeuren 

is, waar je dus aan deelneemt om iets te leren.  

Over vreemde landen, andere culturen, vreemde gewoonten etc. Voor dit leeraspect 
moet je openstaan en bovendien goed zijn voorbereid. Zonder kennis over Praag en zijn 

historie zal veel van wat er gezegd en getoond wordt, aan je voorbijgaan.  

Om de leemte in je kennis op te vullen is deze gids vooral bedoeld. Bovendien bevat de 
gids praktische informatie voor zowel de deelnemer als de thuisblijvers.  

De reisleiding verwacht dan ook dat je de gids volledig hebt doorgelezen voordat we echt 
vertrekken. Allemaal een heel plezierige reis toegewenst, een reis waar je later hopelijk 

nog vaak aan zult terugdenken! 

 
 

De reisleiding:  
 

Dhr.  A. van Dinter  

Mevr. L. Litjens 
Dhr. P. van Osch 

Mevr. P. van der Vegt 
             

 
 

De Petrinheuvel, een kleine uitvoering van de Eiffeltoren. 
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ALGEMENE INFORMATIE  
 

Voor de deelnemers aan de Praagreis en hun ouders/verzorgers zijn de volgende punten 

van belang: 
 

* Op maandag 8 oktober staat de bus om 7.45 uur klaar aan de voorzijde van de school 

(Beatrixlaan) de school. We vertrekken om 08.00 uur. 's Avonds hopen wij om ongeveer 
19.00 uur in Praag te arriveren. Zorg ervoor dat je op tijd op school bent en dat je de 

voor de eerste dag de benodigde spullen in je handbagage hebt: Paspoort of Europese 
Identiteitskaart!!!, Varendonck-pasje (voor korting bij musea), lunch, avondmaaltijd, 

spelletjes e.d. 

 
In Praag verblijven we in een driesterrenhotel met vier- of driepersoons kamers. Het 

adres van dit hotel is:  

 

HOTEL CITY CLUB - 3 *** 

SOKOLSKÁ 8 

120 00 PRAGUE 2 

CZECH REPUBLIC 

TEL: 00420 / 224 261 371 

 00420 / 224 261 376  

FAX: 00420 / 224 261 377 

www.city-club.cz 

 

*   Bellen naar een Nederlands nummer? Toets dan 0031-netnummer zonder nul en 
abonneenummer achter elkaar door. 

 
* Sinds 15 juni zijn extra roamingkosten verleden tijd. Dat betekent dat je vanaf 

dat moment met je Nederlandse bundel kunt bellen en internetten in een ander 

EU land. Je hebt dus geen extra kosten meer bovenop je abonnement. Dus als 
je naar ons belt tijdens de reis worden de kosten betaald uit je bundel. 

 

*   De laatste dag, vrijdag 12 oktober, vertrekken we om 12.00 uur richting 
Nederland waar we rond middernacht arriveren afhankelijk van de 

verkeersdrukte.  
 

* Tijdens de reis is mevrouw H. Moors de contactpersoon op school, 

 Tel:0493-672672 (school). 

http://www.city-club.cz/
http://www.city-club.cz/
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*  
 

  

 
  

  

 
Aan de leerlingen: zorg ervoor dat je dit boekje altijd bij je hebt in Praag, of dat je onze 

mobiele nummers in je mobiel hebt staan. Wanneer het nodig is, dan kun je met ons 
contact opnemen. 

Aan de ouders: u dient altijd contact op te nemen met mevr. H. Moors. Zij neemt dan 

contact met ons op. Het is dus niet de bedoeling dat u ons rechtstreeks belt. 
 

* Voor de gehele groep is een reisverzekering afgesloten die de normale zaken als 
diefstal en ziektekosten dekt. Dure sieraden en dergelijke zijn niet verzekerd. 

 

* Je dient zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.  
 

GEDRAGSREGELS 
 

Een aantal gedragsregels is eigenlijk zo vanzelfsprekend dat het niet nodig zou moeten 

zijn om ze hier te vermelden, maar we doen het toch maar. Belangrijk is, dat je je 
realiseert dat je niet alleen op reis gaat maar in een groep, onder directe 

verantwoordelijkheid van de reisleiding. Die reisleiding neemt een grote 

verantwoordelijkheid op zich om met zo'n grote groep leerlingen op stap te gaan. Het is 
dus een logische zaak dat er een aantal regels is gesteld waar iedereen zich aan dient te 

houden! 
*  Iedereen zorgt ervoor op tijd bij een afgesproken plaats te zijn. Niets is  

 ergerlijker dan te moeten wachten op iemand, omdat dat zowel de rest van het 

programma in de war kan sturen als ongerustheid teweeg kan brengen bij de leiding en 
de overige deelnemers. 

*  Vanzelfsprekend verwachten we dat je luistert als er iets gezegd wordt.  
 Gidsen dienen met extra aandacht gevolgd te worden, daar zij de   

 Engelse of de Duitse taal gebruiken.  

*  Tijdens de excursieweek wordt er geen alcohol genuttigd. Ook niet in de 
hotelkamer. Dit geldt ook voor leerlingen die de leeftijd van 18 jaar reeds 

hebben bereikt. 

*  In het hotel wordt er van je verwacht dat je andere gasten niet hindert.  
 Maak dus geen onnodig lawaai en blijf 's nachts op je kamer. 

*  Zorg ervoor dat de bus er bij terugkomst net zo netjes uitziet als bij het  
 vertrek. Gooi afval in plastic zakken of emmers. Let speciaal op kauwgom. 

*  Ga nooit alleen op pad. Als je onverhoopt toch verdwaalt, bel ons mobiel  

 of in het uiterste geval neem je een taxi naar het hotel. Vergeet dan niet,  
 eenmaal gearriveerd in het hotel, een bericht achter te laten bij de   

 receptie. 
 

Meer informatie over gedrag en regels is te vinden op www.varendonck.nl → Voor 

leerlingen → reisweek. 

http://www.varendonck.nl/
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ENKELE NUTTIGE TIPS 

 
Ben voorzichtig met hetgeen je meeneemt. Neem geen waardevolle spullen mee zoals 

sieraden en dergelijke. Dit soort zaken zijn niet verzekerd. Laat nooit waardevolle zaken 

achter op je kamer.  
 

Zorg dat je behalve een normale koffer ook een klein draagtasje meeneemt dat zowel op 

de heen- en terugreis als tijdens de wandelingen in Praag goede diensten kan bewijzen. 
 

We lopen veel in Praag. Zorg dus om problemen met je voeten te voorkomen voor 
goede wandelschoenen. Twee paar is helemaal ideaal. Een paar pleisters in je toilettas 

en wat talkpoeder kunnen ook veel problemen voorkomen. 

 
Zorg altijd dat je een kaart van Praag bij je hebt (achter in het boekje). Let ook altijd 

goed op de groep. In Praag wandelen zoveel toeristen dat je de groep gemakkelijk uit het 
oog kunt verliezen. 

 

 
GELDZAKEN 

 
Wissel vantevoren geen geld bij het grenswisselkantoor (GWK). Daaraan zijn hoge kosten 

verbonden. Alles op de reis is betaald inclusief één drankje bij het diner. Als je geen 

gekke dingen van plan bent, moet €50,- zakgeld ruim voldoende zijn. Je kunt in de stad 
pinnen, dat is verreweg het veiligst. Soms moet je transactiekosten betalen en kan het 

slim zijn om met meerdere leerlingen samen één bedrag op te nemen. Bij het pinnen 

worden 2 mogelijkheden geboden: 1. Je krijgt een gegarandeerde wisselkoers. 2. No 
commission. Kies voor de tweede optie. Meestal moet je dan links klikken. Bij de andere 

mogelijkheid ben je veel duurder uit. Bij het betalen in een winkel met je pinpas, kies er 
dan voor om te betalen in Tsjechische Kronen. 

 

Soms kun je in Praag door vreemden worden aangeklampt met de vraag of je geld wilt 
wisselen. Hoewel de verleiding groot kan zijn, moet je daar om drie redenen niet aan 

beginnen: 
-  Te veel omgewisseld geld kun je soms slechts met moeite terug wisselen en dan 

nog tegen zeer ongunstige koersen. 

-  Illegaal wisselen is streng verboden. Je loopt de kans te wisselen met een agent in 
burger. Eventuele gevolgen zijn niet te overzien en voor eigen risico! 

-  Vaak krijg je bij het illegaal omwisselen oud, dus waardeloos of ander Oost-

Europees geld in je  handen gedrukt! 
 

De Tsjechische munteenheid is de kroon:  
1 euro = ca. 26 Tsjechische Kroon-CZK.  

100 kronen is €3,93 (wisselkoers op 20 september 2018).  

De kroon is onderverdeeld in 100 heller. 
 

Een handig trucje is het volgende: 
 

(aantal kronen x 4): 100 

 
v.b. CZK 100 =  (100 x 4): 100 = 400: 100 = 4 euro 
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VERZEKERINGEN 

 
De school heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten voor deelnemers aan de 

reisweek. De polisvoorwaarden zijn te vinden op www.varendonck.nl → voor ouders → 

verzekeringen. Indien ouders de dekking onvoldoende vinden, dienen zij zelf voor een 
aanvullende verzekering te zorgen. Het eigen risico bij deze verzekering is € 100,-.  

Indien gewenst dient u zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. 

Meer informatie over verzekeringen en aansprakelijkheid is te vinden op 
www.varendonck.nl → voor ouders → verzekeringen. 

 
 

TENSLOTTE 

 
Natuurlijk is voor de reis een goede voorbereiding op zijn plaats. Daarvoor dient onder 

andere deze reisgids. We gaan ervan uit dat je deze gids geheel hebt doorgelezen 
voordat we vertrekken en dat je hem op reis ook meeneemt om er af en toe eens in te 

lezen. 

 
Neem niet alleen je interesse mee op reis, maar vooral ook goede zin en bovendien de 

wil om er het beste van te maken. Het welslagen van een schoolreis valt of staat met een 

gemoedelijke sfeer. Deze kan alleen bereikt worden als iedereen zich sociaal (dus als lid 
van een groep) gedraagt en als leerlingen en docenten elkaar goed aanvoelen. Het 

Varendonck College kennende, zal dat allemaal best lukken. Wat ons betreft kan de reis 
dan niet meer stuk! 

 

 
 

 
 

De wisseling van de wacht 

 

http://www.varendonck.nl/
http://www.varendonck.nl/
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PROGRAMMA van de PRAAGREIS van het Varendonck College oktober 2018 

(wijzigingen voorbehouden!) 
 

Korte programmabeschrijving: 

 
Maandag 8 oktober:  

   vertrek 8.00 uur. Bus staat klaar vanaf 7.45 uur aan de voorzijde  

   van het Varendonck College (Beatrixlaan) 
                    Aankomst hotel om ongeveer 19.00 uur 

                    Inschrijven hotel, kamers indelen, koffer uitpakken, bedtijd.  
   Eventueel avondwandeling door Praag. 

 

Dinsdag 9 oktober:  
   8.30 uur: vertrek met een bus vanaf hotel naar Praagse Burcht 

                     Bezoek Praagse Burcht 
                     12.00 uur: wisselen van de wacht bij de hoofdingang 

                     12.30 uur: middagpauze 

                     14.00 uur: Narodni Galerie 
                     16.00 uur: Loreta en/of Mucha-museum 

                     17.00 uur: einde dagprogramma 
   gezamenlijke avondmaaltijd 

                     Karelsbrug 

                     22.00 uur: hotelwaarts 
 

Woensdag 10 oktober:  

   8.30 uur: vertrek met bus naar Theresienstadt 
                     Bezoek werkkamp en kampmuseum 

                     12.30 uur: middagpauze  
                     13.30 uur: crematorium 

                     rond 16.00 uur: einde dagprogramma 

                     gezamenlijke avondmaaltijd 
                     avondprogramma 

                     22.00 uur: terug naar hotel 
 

Donderdag 11 oktober: 

   8.30 uur: vertrek vanaf hotel naar het centrum van   
   de stad. Rondleiding door oude stad + Joods Getto 

                     12.30 uur: kriskrastocht 

                     gezamenlijke avondmaaltijd  
                     22.00 uur: terug naar hotel 

 
Vrijdag 12 oktober:  

   8.30 uur: kamer controle 

                    9.30 uur: vrije tijd 
                    12.00 uur: inladen koffers + vertrek bus 

   gezamenlijke maaltijd  
                    Rond middernacht: aankomst te Asten 
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GEDETAILLEERD PROGRAMMA van de PRAAGREIS  

 
Maandag 8 oktober, 's morgens 8.00 uur vertrekken we van school. We maken twee keer 

een stop, maar vergeet niet om voldoende eten en drinken mee te nemen voor 

onderweg.  
 

Dinsdag 9 oktober, brengen we een bezoek aan de Praagse Burcht. We nemen een kijkje 

in het Gouden Straatje, waar wetenschappers probeerden om uit stof goud te maken. 
Daarna gaan we naar de Vladislavzaal, het oude koninklijke paleis en de Vituskathedraal. 

Om 12.00u vindt het wisselen van de wacht plaats op het eerste binnenhof van de 
burcht. Leuk om bij te wonen, deze ceremonie gaat gepaard met de nodige muziek. 

Tijdens de middagpauze ga je met minimaal drie leerlingen je maaltijd kopen, waarvoor 

je vooraf geld meegekregen hebt. 
Om 14.00 uur vertrekken wij dan naar de Nationale Galerie, waar een uitgebreide 

collectie schilderkunst aanwezig is, zowel oude meesters als moderne kunst. 
Als afsluiting van het middagprogramma gaan we naar de Loreta, een barok klooster met 

een carillon dat in Amsterdam gemaakt werd. In het klooster zelf worden veel kostbare 

schatten bewaard waaronder een diamanten monstrans die met 6200 diamanten bezet 
is.  

Na het avondeten gaan we met z’n allen naar de Karlsbrücke, de oude Praagse brug, een 
ontmoetingsplaats voor jong en oud. 

 

Woensdag 10 oktober, bezoek aan Theresienstadt. We bezoeken daar het voormalige 
werkkamp uit de Tweede Wereldoorlog en het oorlogsmuseum, dat zoals je wel zult 

begrijpen een overzicht geeft van de gebeurtenissen die zich hier tijdens WOII hebben 

afgespeeld.  
Na de middagpauze gaan we naar het crematorium, dat gedurende de oorlog voor 

duizenden joden het eindstation vormde. Na het avondeten zoeken we ontspanning in 
het centrum van de stad. 

 

Donderdag 11 oktober, brengen we een bezoek aan de joodse wijk met het beroemde 
kerkhof en diverse synagogen. 

’s Middags ga je op eigen gelegenheid een zoektocht maken door Praag. Je volgt met een 
groepje van minimaal drie leerlingen de opdrachten die door de reisleiding worden 

verstrekt. Met metro, tram en kabelbaan reis je kriskras door Praag, zodat je een goed 

beeld krijgt van de totale stad. 
 

Vrijdag 12 oktober, ’s ochtend heb je vrij te besteden. Om 12.00 uur laden we de koffers 

in en vervolgens vertrekt de bus richting Nederland. Onderweg stoppen we in Duitsland 
voor het diner. 

 
Aankomst in Asten rond middernacht, waar je de thuisblijvers snikkend van verdriet of 

geluk in de armen kunt vallen! 

 
 

 



 ______________________________________________________________ 
 

10 

 

 
 

De Sint-Vitus-kathedraal
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PAKLIJST 

 
Wat heb je bij de hand in de bus: 

 

*  PASPOORT of Europese Identiteitskaart 
*  dit informatieboekje 

*  je Varendonck-pasje (hiermee krijg je korting in musea) 

*  klein tasje, dat je ook in Praag tijdens de wandeling kunt meenemen 
*  eten en drinken, voor lunch EN avondeten (we stoppen onderweg bij tankstations 

waar je evt. iets eetbaars kunt kopen. Dit is echter niet bij de prijs inbegrepen) 
*  neem ook iets mee als appels, kauwgom of snoep 

*  mobiele telefoon 

*  een leesboek en/of spelletjes voor onderweg 
*  zakgeld (wij raden ongeveer €50,- aan) 

*  indien nodig medicijnen 
*  wekker/telefoon met alarm 

*  goed humeur  

 
 

Verder nog in je koffer of tas onder in de bus: 
 

*  nachtgoed, ondergoed, voldoende sokken 

*  zowel warme als luchtige kleding 
*  regenkleding/paraplu 

*  toiletspullen (meisjes: maandverband, tampons) 

*  goede wandelschoenen (niet van die dunne gympen dus). Liefst 
   twee paar schoenen 

*  plastic zak voor de vuile was  
*  naar behoefte: extra etenswaar (mag niet bederven of ruiken: verpakte   

 worstjes, koekjes e.d.) 

 
 

Verboden om mee te nemen 
 

*  in het algemeen dure dingen, zoals sieraden - deze zijn namelijk niet   

 verzekerd 
*  geluidsversterkers/boxen/radio e.d.  (ook niet verzekerd – maken bovendien te veel 

herrie) 

*  alcohol 
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DOCENT     LEERLING  
DIN  1  
DIN  2  
DIN  3  
DIN  4  
DIN  5   
DIN  6  
DIN  7  
DIN  8  
DIN  9  
DIN  10  
DIN  11  
LIT  12  
LIT  13  
LIT  14  
LIT  15  
LIT  16  
LIT  17  
LIT  18  
LIT  19  
LIT  20  
LIT  21  
LIT  22  
OSC  23  
OSC  24  
OSC  25  
OSC  26  
OSC  27  
OSC  28  
OSC  29  
OSC  30  
OSC  31  
OSC  32  
VEG  33  
VEG  34  
VEG  35   
VEG  36   
VEG  37  
VEG  38  
VEG  39  
VEG  40  
VEG  41  
VEG  42  
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TELEFOON 

 

Sinds 15 juni 2018 zijn extra roamingkosten verleden tijd. Dat betekent dat je vanaf dat 
moment met je Nederlandse bundel kunt bellen en internetten in een ander EU land. Je 

hebt dus geen extra kosten meer bovenop je abonnement.  
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OP ZOEK NAAR SOUVENIRS 

 
Als je naar Praag toegaat met de gedachte eens heerlijk goedkoop te gaan winkelen, 

kom je bedrogen uit! Tsjechië heeft nog een lange weg te gaan alvorens er op 

consumptiegoederengebied net zoveel te koop is als bij ons in Nederland. 
Dé grote winkelstraat in Praag is het 700 meter lange Wenzelplein in Nove Mesto. De 

meeste winkels en warenhuizen van de stad zijn op of vlakbij dit plein te vinden. 

Buitenlandse toeristen die op zoek zijn naar een souvenir komen meestal terecht in boek- 
en plaathandels. Vooral de goedkope boeken over Praag vinden gretig aftrek. Ook 

sieraden en kunstnijverheidsartikelen zijn gewilde dingen om mee naar huis te nemen. 
Ben je uit op iets goedkoops, kijk dan eens naar typisch Tsjechische gerechten zoals 

Praagse ham. In nevenstaande kaart zijn de belangrijkste winkels aangegeven.  

Let op: Wenzelplein = Vaclavské Namesti ! 
 

Winkelopschriften:  
Potravini        -  Levensmiddelen 

Cukrarna         - Konditorei 

Fotografické     -  Fotoartikelen 
Hodiny/kletony   -  Horloges en juwelen 

Kavarna          -  Koffiehuis 
Knihkupectvi     -  Boekhandel 

Kvetiny           -  Bloemenzaak 

Lahudky          -  Delicatessenzaak 
Lekarna          -  Apotheek 

Maso/uzeniny     -  Vlees/vleeswaren 

Nabytek          -  Meubels 
Obuv              -  Schoenen 

Opravy           -  Reparatie 
Ovoce a zelenina -  Fruit en groenten 

Papirnictvi       -  Papierwinkel 

Sklo a porcelan  -  Glas en porselein 
Starozitnosti    -  Antiquiteiten 

Otreveno od do   -  Geopend van / tot 
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Praag wordt wel de stad met de honderd torens genoemd. Met evenveel recht had de 

stad ook de "stad met de honderd cafés " kunnen heten want het aantal bierkelders is 
niet te tellen. In bijna iedere straat in Stare Mesto, Nove Mesto en Mala Strana is er wel 

één te vinden. Het bier dat in deze kroegen wordt geschonken wordt alom geroemd. 

Menig toerist zal bij thuiskomst zeggen: "dat bier, daar blijf je van drinken!" Waaraan 
hebben ze die goede naam te danken? Volgens insiders komt dat door de uitstekende 

hop die in Bohemen wordt verbouwd. Verder is het water in Bohemen opmerkelijk zacht 

en ook belangrijk is de serieuze taakopvatting van de brouwers.  
Zoals gezegd kent Praag vele bierhuizen, waar de tappers meer dan een dagtaak hebben 

aan het vullen en versjouwen van de halve liter glazen met donker of licht bier. Vanwege 
het hoge gehalte aan kooldioxide heeft het bier meestal een blijvende schuimkraag.  

 

Praag heeft een aantal eigen bierbrouwerijen. Uniek is "U Fleku", die al sinds 1499 
bestaat en alleen bier levert aan de bovengelegen bierhal. Bij mooi weer is de 

binnenplaats geopend waar men enkele avonden per week liveoptredens kan bijwonen. U 
Fleku (de vlek) biedt plaats aan ongeveer 1000 mensen die allemaal gezeten aan lange 

houten tafels gezellig keuvelen. Hierbij lest het bier niet alleen de dorst maar smeert ook 

de keel.  
 

 
 

 

- Een paar andere woordjes die goede diensten kunnen bewijzen:  
     vchod      =    ingang        slecno        =    juffrouw 

     vychod    =    uitgang       platit        =    betalen 

     obsazeno  =    bezet         ucet          =    rekening aub 
     pokladna  =    kassa         na shledanou  =    tot ziens 

     kava       =    koffie        caj           =    thee 
     woda       =    water         pané vrchni   =    ober ! 

 

 
BIJ DE TIJD....... 

 
Als toerist in Praag rondlopend, zul je snel merken dat het laat op de avond in de stad 

opvallend rustig is. Niks even blijven praten en even blijven hangen. Na concert, theater 

of film neemt iedereen de kortste weg naar huis. Geen tijd te verliezen, zo lijkt het wel. 
Als de meeste toeristen nog op één oor liggen wordt de zaak duidelijk. In Praag gaat in 

vele huishoudens zeer vroeg de wekker. Vaak betekent dat al om 5 uur opstaan. 

Kinderen aankleden, eten, snel huis aan kant maken en dan naar het werk. Het verhaal 
wil dat deze ochtend-tic te danken is aan de Habsburgse keizer Frans Josef. Hij leed aan 

slapeloosheid en kon het niet verdragen dat iedereen in het land nog sliep als hij al aan 
het werk was. Dus beval hij dat het werk in de ochtend vroeg beginnen moest. Deze 

gewoonte is er niet meer uit te krijgen al heeft men dat enkele jaren wel geprobeerd om 

zo de ochtendspits te spreiden. Na veel geklaag van vooral vrouwen, dat ze zo geen tijd 
hadden om in de middag de boodschappen te doen, hebben ze dat experiment 

stopgezet. Stoor je, dit wetende, dus niet te veel aan de lege straten en vroege 
sluitingsuren van de pubs en cafés. Pragenaars gaan gewoon vroeg naar bed en neem ze 

dat maar eens kwalijk. Als je de Tsjechen een keer op straat wilt zien, dan moet je zelf 

om zes uur opstaan. 
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TOILETTEN 
 

Openbare toiletten in de metrostations en de warenhuizen zijn tamelijk schoon. In wc's 

met toezicht betaalt men over het algemeen 50 heller, maar meestal geeft men de 
toiletjuffrouw een kroon. De metrotoiletten zijn officieel gratis. Voor de rest zijn de 

openbare toiletten van Praag nu niet bepaald hygiënisch. Buit in dit opzicht dus elk 

restaurant- of cafébezoek uit! In etablissementen van lage prijsklassen en op het 
platteland kunt je echter ook voor onaangename verrassingen komen te staan. Een 

praktische aanwijzing: m u z i = heren, z e n y = dames.  
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GEOGRAFIE EN STAAT 

 
Tsjecho-Slowakije is niet meer. Dit sinds 1918 bestaande land bestaande uit een 

federatie van Tsjechië en Slowakije is definitief uit elkaar gevallen. 

Ondanks vele lijmpogingen van president Havel, was met name de Slowaakse fractie in 
het parlement voorstander van een definitieve en ook volledige splitsing van dit 770 km 

lange land in het centrum van Europa. 

Jarenlange achterstelling van de grotendeels agrarische samenleving van Slowakije ten 
opzichte van de veel rijkere Tsjechische broeders heeft blijkbaar voor zo veel problemen 

gezorgd dat een scheiding de enige weg was die de Slowaken konden gaan. 
Samen bestond het oude Tsjecho-Slowakije uit het heuvelachtige Bohemen in het 

Westen, Moravië in het midden en het landschappelijk veel ruigere Slowakije in het 

Oosten. Met een totale oppervlakte van ruim 128.000 km5 was het land ongeveer vier 
keer zo groot als Nederland. Nu wonen de ruim 10 miljoen Tsjechen in Bohemen en 

Moravië samen (oppervlakte ongeveer 75.000 km5). De ruim 42 miljoen Slowaken 
wonen dus in de resterende + 50.000 km. 

Grootste stad in Slowakije is Bratislava. Deze stad die tegen de Hongaarse grens aanligt 

is eigenlijk de enige stad van betekenis in Slowakije. 
 

Tsjechië heeft echter veel meer grote steden. Praag steekt met zijn ruim 1.3 miljoen 
inwoners ver boven de andere uit. De stad is de grootste toeristentrekker, heeft de 

meeste instellingen op cultureel gebied, is industriestad nummer één en is natuurlijk de 

zetel van de regering. De Federale regering van Tsjecho-Slowakije heeft plaats gemaakt 
voor de landsregering van Tsjechië. Nadat president Havel van Tsjecho-Slowakije bij het 

uiteenvallen was afgetreden, werd hij weer gekozen tot president van het sinds 1 januari 

1993 bestaande Tsjechië. In 1998 volgde zijn herverkiezing voor een tweede termijn van 
vijf jaar. Toen de tweede termijn in 2003 afliep, was een derde periode grondwettelijk 

onmogelijk. De dood van Havel in 2011 op 75-jarige leeftijd, dompelde het land in een 
diepe nationale rouw. Na de tweede president, Václav Klaus, heeft het land onlangs Miloš 

Zeman als derde president gekozen. Hij is de eerste president die rechtstreeks door het 

volk gekozen is. De president in Tsjechië heeft grotendeels een ceremoniële functie. Hij 
vertegenwoordigt Tsjechië in het buitenland en benoemt de premier, de rechters van het 

grondwettelijke hof en de raad van de nationale bank. De president heeft zijn intrek in 
het presidentiële paleis in de Praagse Burcht. 

 

 
 
Presidentieel paleis en de Praagse Burcht 

   

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_presidenten_van_Tsjechi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Klaus
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EEN EERSTE KENNISMAKING MET PRAAG 

 
De stad is ontstaan op een kruispunt van handelswegen en ligt aan de rivier de MOLDAU 

zo'n 40 km voordat deze rivier uitmondt in de Elbe. 

Met 50E NB ligt Praag op dezelfde breedtegraad als Frankfurt (Duitsland) en Amiens 
(Noord-Frankrijk). Met de ligging op 14.5E OL geldt in Praag de Midden-Europese tijd. 

Tsjechië ligt op de grens van het zeeklimaat en het landklimaat.  

Vanaf de tweede helft van mei is de winter definitief voorbij en is de stad op zijn mooist. 
 

Praag is veruit de grootste stad van het land. Als enige grote centrum van Tsjechië trekt 
Praag een groot deel van de economische activiteiten naar zich toe. De stad is het 

middelpunt van handel en verkeer. In de industrie nemen machinebouw en de metaalin-

dustrie een belangrijke plaats in, gevolgd door de voedingsmiddelenindustrie. Een 
belangrijke bron van inkomsten vormt het toerisme. Jaarlijks bezoeken zo'n 18 miljoen 

buitenlanders Praag. Vóór de ‘Fluwelen Revolutie’ in 1989, kwam slechts 5% van de 
toeristen uit niet socialistische landen. Op dit moment vormen de toeristen uit het 

westen de grootste groep. 

 
De binnenstad van Praag wordt gevormd door de oude stad van vóór de grote stadsuit-

breidingen, die na de Industriële Revolutie de stad haar grenzen van stadsmuren, torens 
en poorten deed overschrijden. De binnenstad bevat een deel van het verhaal van de 

stad, allerlei modes en opvattingen uit diverse periodes zijn hier herkenbaar in de 

aanwezigheid van historische gebouwen. Tijdens onze excursie zullen we veel in deze 
historische binnenstad vertoeven. 

 

Het stadscentrum is dat gedeelte van de stad, waar zich de grootste concentratie van 
activiteiten bevindt, hier is het meeste te doen. 

Het stadscentrum vervult als belangrijkste taken: de verzorging van de stad en 
omgeving met goederen, diensten en werkgelegenheid en heeft daarnaast een 

ontmoetingsfunctie. De bewoners van de stad en de omgeving doen er hun inkopen, 

maken er gebruik van verschillende diensten, werken er of zoeken er ontspanning. Het is 
het centrum van het stedelijk leven, maar ook een brandpunt van de cultuurvorming. 

Ook in het stadscentrum zullen wij vele uurtjes doorbrengen waarbij o.a. een bezoek aan 
een theater of opera en een museum op het programma staan. Je kunt er natuurlijk ook 

uitrusten op een terrasje of souvenirs kopen in de vele winkeltjes. Het stadscentrum is 

niet per definitie hetzelfde als de binnenstad. Zij beslaan gedeeltelijk dezelfde ruimte, 
maar het stadscentrum zet zich nog buiten de oude binnenstad voort. 
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Tot de tweede wereldoorlog wordt de opbouw van de stad gekenmerkt door een 
kapitalistische benadering, daarna voornamelijk socialistische invloeden, vooral in de 

nieuwbouwwijken. De socialistische woningbouw wordt gekenmerkt door eentonige 

flatblokken van maximaal vijf woonlagen, om de kosten van een lift uit te sparen. Het 
verschil tussen een westerse woonwijk en een socialistisch wooncomplex zit hem in de 

aanwezigheid van allerlei openbare voorzieningen, zoals kindercrèches, kleuterscholen, 

wasserettes en een cultureel centrum in het complex. Omdat veel bewoners aangewezen 
zijn op het openbaar vervoer, liggen de wooncomplexen op loopafstand van een 

metrostation of bushalte. Tot voor kort behoorden de Trabantjes tot het favoriete 
vervoermiddel. Op een nieuwe Trabant moest men minstens acht jaar wachten. Nu is de 

fabriek gestopt met de productie, omdat na de omwenteling de auto's uit het westen 

favoriet zijn. 
 

De communisten hebben gedurende 40 jaar geprobeerd Bohemen en Slowakije aan 
elkaar te lassen. De twee gebieden werden pas na de tweede wereldoorlog één staat. De 

Tsjechen hadden een industriële traditie. De Slowaken waren boeren, arm en door de 

Hongaren onder de knoet gehouden. Pas na de tweede wereldoorlog is in Slowakije de 
zware industrie tot ontwikkeling gekomen, met name de wapenindustrie, maar de 

regering in Praag heeft de wapenexport stopgezet uit morele overwegingen. Daarmee 
braken donkere tijden aan voor Slowakije. De werkeloosheid steeg snel en werd in deze 

deelrepubliek de hoogste van het hele land. De Slowaken pikten deze bemoeizucht van 

de regering uit Praag niet. 1 januari 1993 ontstonden er twee staten Tsjechië en 
Slowakije. 

 

 
 
Beeld uit het oude stadsdeel
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PRAAG, SCHETS VAN DE STAD. 

 
PRAAG-WENZELPLEIN 

In Nové Mësto ligt dit plein Václavské námëstí, een brede boulevard, die voor het "hart 

van Praag" doorgaat. Aan het hoge eind van dit plein staat het ruiterstandbeeld van 
koning Václav (of Wenzel of Wenceslaus, 921-929 koning van Bohemen) voor het 

Nationaal Museum. 

 
PRAAG-KARELSBRUG 

Hoe kort je ook in Praag bent, een bezoek aan de Karlúv most hoort erbij, en dat zul je 
ook nooit vergeten. Aan beide zijden van de brug bevinden zich gotische bruggentorens 

waarvan de bouw samen met de brug door Peter Parler, bouwmeester van Karel IV, 

vanaf 1357 heeft plaatsgehad. Niet zo oud zijn de dertig barokke beeldengroepen, die 
vanaf 1707 erop zijn geplaatst, maar ze maken de brug wel sfeervol en schilderachtig. 

Het laatste beeld is er in 1938 op geplaatst.  
De Karelsbrug is voor alle verkeer gesloten, alleen de voetganger mag er gebruik van 

maken, en die gebruikt deze prachtige verbinding tussen de stadsdelen Malá Strana en 

Staré Mësto dan ook in grote aantallen. 
 

 
 

De Karlsbrucke 
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PRAAG - HET ONTSTAAN EN DE NAAM 
Al in de vroege middeleeuwen reisde men van en naar Krakau en Kiev, van en naar 

Frankfurt,  

Nürnberg, Regensburg, van en naar Wenen en Boedapest, en dat ging via een 
doorwaadbare plaats in de Vltava (Moldau). Deze drempel (práh) bevond zich tussen de 

twee vestigingen Vysehrad en Hradcany, en dat was de plek die later uitgroeide tot de 

wereldstad Praag. 
 

PRAAG-STARÉ MESTO 
Aan de voet van beide burchten ontstond de Staré Mësto ("oude stad") met het wijde 

marktplein Staromëstské namësti. Dit plein was het oudste handelscentrum van 

Bohemen. Dit deel van het huidige Praag kreeg in 1232 stadsrechten. 
In deze wijk bevinden zich bezienswaardigheden als de Tynkerk, het Oude Raadhuis met 

het Aposteluurwerk, het Kinskypaleis, het monument voor Johannes Hus. 
 

Onderdeel van Staré Mësto is de Joodse wijk met een aantal synagogen en het 

beroemde Joodse kerkhof. De oudste Synagoge (Staronová synagóga = Alt-Neu-
Synagoge) dateert van ongeveer 1250, is de oudste in Europa, en wordt nog voor de 

erediensten gebruikt. De andere synagogen zijn grotendeels ingericht als 
tentoonstellingsruimten. 

 

 
 
De Joodse wijk in Praag 
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PRAAG-MALA STRANA 
In 1257 was het deel van Praag dat op de andere oever lag ook zo belangrijk geworden 

dat het eveneens stadsrechten kreeg. 

Deze wijk Malá Strana ("smalle zijde") is ontstaan in gotische tijden, maar de gebouwen 
hebben in de Barok hun huidige uiterlijk gekregen. De wijk bevat te veel kerken en 

paleizen om op te noemen, maar de Nicolaaskerk en het Wallensteinpaleis moeten wel 

genoemd worden. Verder is de wijk een uitgaanswijk met taveernes en eethuisjes, en 
veel trappetjes en trappen. 

 

 
 

Praag - Mala Strana 

 
PRAAG-HRADCANY 

De oudste delen van het burchtcomplex uit de 9e eeuw zijn nu tot ruïne vervallen, maar 
het enorme burchtcomplex dat vanaf 1320 werd gebouwd is er nog steeds. Het ligt in de 

wijk Hradcany , waar verder veel huizen en paleizen in barokke stijl te vinden zijn. Het 

burchtcomplex kent een aantal kerken, basilieken en kapellen, waarvan de gotische St. -
Vituskathedraal boven alles uitsteekt. De bouw werd in 1344 onder Matthias van Arras 

begonnen, en in 1385 onder Peter Parler voltooid. Verder bevindt er zich het Oude 
Koninklijke Paleis, waar de verschillende zalen tussen 1200 en 1500 ontstonden. Ook 

vindt men hier het Gouden Straatje, waar vroeger goudmakers in kleine huisjes zwoeg-

den. 
Op de Hradcany bevindt zich verder o.a. het Aartsbisschoppelijk Paleis en de Nationale 

Galerie (met een collectie Europese schilderkunst, o.a. Rubens, Rembrandt, Dürer, 

Brueghel, Hals). 
 

 
 Het gouden straatje 
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PRAAG-NOVÉ MESTO 

De sterkste uitbreiding van Praag gebeurde onder Karel IV (1346-1378, koning van 
Bohemen en later keizer van het Duitse Rijk). Dit deel heet Nové Mësto ("nieuwe stad") 

maar is dus al in de 14e eeuw ontstaan, en heeft dus ook vele gotische bouwwerken. In 

deze wijk bevinden zich o.a. het Wenzelplein, het Nationaal Museum, het Nationaal 
Theater en het Raadhuis van de Nieuwe Stad (novomëstská radnice, nieuw, maar dus 

wel 600 jaar oud). Uit dit raadhuis wierpen de Hussieten hun religieuze tegenstanders in 

1419 uit het raam. Verder vind je in deze wijk nog kloosters en woonhuizen in allerlei 
stijlen. 

 
DE PRAAGSE BURCHT 

De Praagse Burcht, het grootste gebouwencomplex van de stad, werkt op de toeristen 

als een magneet. Toeristen bezichtigen dit enorme bouwwerk meestal als eerste. Als 
toeristisch uitgangspunt stelt de burcht niet teleur. De burcht, die hoog boven de Moldau 

het stadspanorama beheerst, is meer dan alleen maar een burcht. Het is een majestueus 
complex van paleizen, kerken, kloosters en pleinen met de tegen de hemel afstekende 

St.Vituskathedraal als kroon op het werk. Alle grote heersers in de Tsjechische 

geschiedenis hebben hun glorie in de burcht weerspiegeld willen zien. Meer dan 1000 
jaar geleden was de burcht al een aanzienlijke vesting, waarop naast het vorstelijk paleis 

twee christelijke kerken stonden (St.Jorisbasiliek en Heilige Maagd Maria kerk) en de St. 
Vitus-rotonde. Na 973, toen Praag een bisdom werd, kwamen er een 

Benedictijnenklooster en een bisschoppelijk paleis bij. De grootste bloei maakte de 

burcht door tijdens het bewind van koning (en later keizer) Karel IV. Niet alleen liet hij 
het oorspronkelijk Romaanse paleis ombouwen tot een indrukwekkend koninklijk paleis, 

hij gaf ook de opdracht tot de bouw van de St.Vituskathedraal.  

Tijdens de Hussietenoorlogen had de burcht het zwaar te verduren, waarbij de 
toenmalige heersers zelfs de burcht als woonplaats verruilden voor Stare Mesto, alwaar 

vlakbij de Kruittoren een Koninklijk paleis stond. Gelukkig voor de burcht kwam er met 
de komst van de Habsburgers een nieuwe bloeiperiode. De eerste Habsburger op de 

troon, Ferdinand I, schonk de burcht een paar van de fraaiste voorbeelden van de uit 

Italië overgewaaide Renaissance-stijl: de Koninklijke tuinen met het daarin gelegen 
lustslot Belvedère. Keizer Rudolf II (1552 - 1612) verrijkte de burcht met twee vleugels 

om daarin zijn grote kunstcollecties onder te brengen. Hij verzamelde naast schilderijen 
ook geneeskrachtige stenen, biologische miniaturen, biologische gedrochten enz.  

 

 
 
De St. Vitus kathedraal 

 

In 1620 na de nederlaag van de Tsjechische opstandelingen in de Slag om de Witte Berg, 
was het gedaan met de burcht als keizerlijke residentie; de Habsburgers vestigden zich 

voorgoed in Wenen en kwamen alleen nog maar naar Praag om als Tsjechische koning 

gekroond te worden. De burcht werd in die tijd alleen gebruikt als familiekasteel voor 
incidentele bezoeken. De laatste gezichtsbepalende bouwwerken op de burcht dateren 
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uit de tijd van Maria Theresa (1717 - 1780), die in 1743 tot Koningin van Bohemen 

gekroond werd. 
 

Zicht op de Praagse Burcht vanuit het zuiden.  

De bijna 100 meter hoge zuidelijke toren van de St.Vituskathedraal toornt boven alles 
uit. Op de voorgrond voor de burcht staat de St.Nicolaasdom van Mala Strana. Tijdens 

het bewind van Maria Theresia werden talloze herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de 

burcht, waarbij de gehele buitenkant één karakteristieke stijl kreeg. Sinds 1918, toen 
Tsjecho-Slowakije tot zelfstandige staat werd uitgeroepen, is de burcht de officiële zetel 

van de president. 
 

Na een vermoeiende klim op de nieuwe Slottrappen en een korte blik op Mala Strana 

vanaf het Burchtplein, betreden de meeste toeristen het enorme gebouwencomplex via 
de grote ijzeren poort (permanent bewaakt!) die toegang geeft tot het Eerste binnenhof.  

Dit gedeelte van de burcht is door Maria Theresa in de 18e eeuw toegevoegd aan het 
complex. Wanneer je onder de Matthias-poort doorloopt (een prachtige, in barokstijl 

uitgevoerde poort, die daterend uit de 16e eeuw, een plaatsje heeft gevonden in de 18e-

eeuwse nieuwbouw!), kom je als vanzelf op het Tweede Binnenhof terecht. De Matthias-
poort diende vroeger als hoofdingang van de verdedigingsmuur, die het westelijke deel 

van het complex afschermde. 
Het Tweede Binnenhof is het domein van de president.  

De woning van de president bereik je (als tenminste niemand je zou tegenhouden) door 

de rococo-trap aan je linkerhand te bestijgen. De ruimten aan de rechterhand zijn veelal 
gastverblijven. In het midden van dit rechthoekige binnenplein trekt de barokke bron, 

versierd met barokke beelden, de aandacht.  

Rechts zie je Heilige-Kruis-kapel waar sinds 1961 de schatkamer van de St. Vitusdom is 
ondergebracht. Aan de linkerhand bevindt zich de Burchtgalerie in de voormalige 

paardenstallen. Hier zijn werken tentoongesteld die de grootste kunstverzamelaar die 
Praag rijk was, bijeengebracht heeft.  

Vanuit het Tweede Binnenhof kun je via de Kruitbrug in de Koninklijke tuinen komen met 

aan het oostelijke einde daarvan het Lustslot Belvedère dat Habsburger Ferdinand voor 
zijn vrouw liet aanleggen. Wanneer je vanuit het Tweede Binnenhof via een nauwe 

doorgang naar het Derde Binnenhof wandelt, sta je ineens voor het pronkstuk van de 
Burcht, de St.Vituskathedraal. Deze is in opdracht van Karel IV in de 14e eeuw gebouwd 

op de plaats waar eerder de St.Vitusrotonde stond.  

De bouw van de kathedraal heeft wel erg lang geduurd. Na de dood van meesterbouwer 
Mathias van Arras werd het werk aan de kerk voortgezet door Peter Parler (dezelfde van 

de Karelsbrug en het slot Karlstein). Tachtig jaar na de aanvang van het werk moest de 

bouw worden stilgelegd door de Hussietenoorlogen. Brand veroorzaakte nog meer 
ellende. Pas in de 19e eeuw na de herontdekking van de Gotiek, werd een begin 

gemaakt aan de voltooiing van de kerk. In 1929, 1000 jaar na de dood van de heilige 
Wenceslaus, die de stichter was van de St.Vitusrotonde, werd de kerk officieel ingewijd. 

Dankzij de lange bouwtijd heeft de kerk verschillende bouwstijlen in zich verenigd. 

Gotiek, neo-gotiek en renaissance-stijl zijn zichtbaar. 
 

Al met al is het een indrukwekkend bouwwerk geworden dat met zijn lengte van 124 
meter, breedte van 60 meter en een hoogte van bijna 100 meter gezichtsbepalend is 

voor de stad. De gehele kerk bespreken voert natuurlijk te ver, maar één kapel in de 

kerk moet toch met name genoemd worden, de Wenceslaus-kapel. Deze kapel, die zich 
vlak bij de zuidelijke toren bevindt, ligt precies boven op de plaats waar vroeger de 

St.Vitus-rotonde stond en boven het graf van de heilige Wenceslaus. De grafsteen staat 
in het midden van de kapel met daaromheen een overdadig ingericht interieur met 

halfedelstenen en een cyclus van uit de 14e eeuw daterende schilderijen die de 
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lijdensweg van Christus voorstellen. In de kapel bevindt zich ook de toegang tot de 

kamer waar sinds Karel IV de kroonjuwelen worden bewaard. 
 

Tegenover de St.Vitusdom bevindt zich op het Derde Binnenhof het Oude Koninklijke 

paleis. Dit gebouw hoort tot de oudste gebouwen in de Burcht. Pronkzaal nr.1 is hier de 
beroemde Vladislav-zaal die reeds in het begin van de 16e eeuw in gebruik werd 

genomen als huldigingzaal. Deze ruimte van 62 bij 13 meter was de grootste ruimte in 

het middeleeuwse Praag. 
Verder naar het oosten bevinden zich op het binnenhof nog het Benedictijns klooster en 

de St.Jorisbasiliek. In het klooster dat in de 17e eeuw een Barok-uiterlijk kreeg, is een 
omvangrijke verzameling Boheemse kunst tentoongesteld met werken uit de 14e  tot 19e  

eeuw. 

De St.Jorisbasiliek, de oudste kerk van Praag (dateert uit 920!) maakt deel uit van het 
klooster en is hét Praagse toonbeeld van Romaanse architectuur. Het interieur is sober, 

maar juist door zijn eenvoud zeer indrukwekkend.  
Bij de ingang van de basiliek is een reliëf zichtbaar, voorstellende de strijd van Sint Joris 

en de draak. In de smalle Jitska aanbeland, zien we aan de linkerhand een kleine trap 

die de rij adellijke paleizen onderbreekt. 
 

Deze trap brengt je naar één van de beroemdste plaatsten van het Burchtcomplex, “het 
Gouden Straatje (Zlata Ulicka)”. 

De rij sprookjesachtige huisjes, uitgevoerd in romantische pasteltinten, staat ingeklemd 

in de bogen van de oorspronkelijke vestingmuur, waar ze in het begin van de 17e eeuw 
tegenaan werden gebouwd. Hier woonden aanvankelijk de burchtschutters en later de 

kleine ambachtslieden die werkten voor het koninklijk hof. Ten tijde van levensgenieter 

en zonderling Rudolf II van Habsburg woonden er alchemisten die de keizer niet alleen 
beloofden goud uit metaal te zullen smelten maar ook het levenselixer te maken dat de 

keizer eeuwig jong zou maken. De keizer bleef in hen geloven tot hij waanzinnig was 
geworden. In één van de huisjes heeft ook de Duitse schrijver van Tsjechische afkomst 

Franz Kafka een jaar gewoond. Over hem is in de gids meer te lezen. Tegenwoordig zijn 

er in de kleine huisjes souvenirwinkeltjes te  
Vinden. Pas op je hoofd als je er naar binnen gaat! 

 
Aan het einde van het Burchtcomplex vind je nog de Daliborka-toren en de Zwarte toren. 

De Zwarte toren is een overblijfsel van de Romaanse vestingmuur uit de 12e eeuw. 

Vroeger heette de toren de Gouden Toren, omdat in de tijd van Karel IV de toren met 
vergulde platen was bedekt. Het was in die tijd dat Praag de bijnaam "Gouden Stad" 

kreeg. Via de oude slottrappen kan men weer afdalen naar de stad. 
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Graf van Franz Kafka 



 ______________________________________________________________ 
 

 

 

 
  27 

EEN STUKJE GESCHIEDENIS. 
 

Tsjecho-Slowakije werd in 1990 officieel de Tsjecho-Slowaakse Federale Republiek 

(CSFR). Het was een federatief staatsverband van de Tsjechische Republiek met als 
hoofdstad Praag (Praha) en de Slowaakse Republiek met als hoofdstad Bratislava. De 

oppervlakte van de CSFR was ruim drie keer die van Nederland terwijl er maar ongeveer 
1 miljoen inwoners meer wonen.  

Op 1 januari 1993 maakte Tsjechië zich los van de opgeheven staat Tsjecho-Slowakije, 

nadat Slowakije de unie met Tsjechië vreedzaam verlaten had. 
Tsjechië is nu een parlementaire representatief democratische republiek. 

De 10 miljoen Tsjechen wonen hoofdzakelijk in Bohemen en Moravië. Naast de Tsjechen 

wonen er ook minderheden van Moraviërs, Slowaken, Duitsers, Polen en Roma.  
 

Praag, de "stad met de honderd torens" of de "Gouden stad aan de Moldau" is ook de 
hoofdstad van de federatie. Bestuurlijk gezien omvat Praag meer dan alleen de oude 

stad Praag zelf. De stad beslaat tegenwoordig een oppervlakte van 497 km5 en telt 1,2 

miljoen inwoners. De rivier die 28 km door de stad onder 15 bruggen door slingert en 
soms een breedte heeft van 300 meter heet Moldau (Tsjechisch Vltava) en is een zijrivier 

van de Elbe. 
 

Pas in onze eigen eeuw is Tsjecho-Slowakije als onafhankelijke staat ontstaan. Door de 

eeuwen heen hebben Duitsers, Oostenrijkers en Hongaren de zaken in Bohemen en 
Moravië trachten te beheersen. De geschiedenis van de stad Praag is onlosmakelijk 

verbonden met het veelbewogen verleden van het koninkrijk Bohemen. 

 
De geschiedenis van het gebied is oud. Archeologische vondsten wijzen uit dat reeds in 

de oude steentijd het gebied bewoond was. Veel later, omstreeks 400 v.Chr. kwam de 
Keltische stam van de Bojers en naar hen noemden de Romeinen het gebied 

Bojohemum. De Germaanse stammen die er ook nog tijdelijk woonden trokken in de 5de 

eeuw na Christus weg om plaats te maken voor Slavische stammen afkomstig uit Zuid-
Rusland. In de 9de eeuw kwam het tot een eerste hechte aaneensluiting van de twee 

dominerende Slavische volkeren, Tsjechen en Slowaken, binnen één staatsverband. 
 

Het verleden van Praag is vooral ook bepaald door de ligging van de stad. Praag lag 

precies op het kruispunt van belangrijke handelsroutes van oost naar west en van noord 
naar zuid. Tussen de Slavische en de Germaanse wereld, tussen Polen, Hongarije en de 

Oostenrijkse en Duitse landen.  

 
Van de eerste Boheemse vorsten verwierf Wenceslaus I (Tsjechisch: Václav) grote 

bekendheid. Tijdens zijn korte bewind (921-929) stimuleerde hij de verspreiding van het 
Christendom. Nadat hij door zijn broer was vermoord werd "de goede koning" heilig ver-

klaard. In Praag wordt deze heilige nog steeds in ere gehouden. 

 
DE 13E EN 14E EEUW 

 
Een hoogtepunt van macht bereikte Bohemen kort na 1250 toen de hertog Ottokar II die 

inmiddels koning was geworden door toedoen van de Duitse keizer. Ottokar was heer en 

meester in een gebied van de Baltische Zee tot Oostenrijk en Hongarije. Een poging om 
Duits keizer te worden mislukte toen de Duitse keurvorsten de onbekende en arme 

landgraaf Rudolf van Habsburg tot keizer kozen. Deze Rudolf ontpopte zich als een sterk 
heerser, maakte zich meester van grote delen van het gebied van Ottokar en legde zo 

de basis voor de latere macht van de Habsburgers. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tsjecho-Slowakije
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slowakije
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parlementair_systeem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Representatieve_democratie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Moravi%C3%ABrs&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slowaken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Polen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Roma_%28volk%29
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In de stad Praag getuigden al twee trotse burchten van de macht van de Tsjechische 

vorsten. Beneden aan de rivier groeiden de steden, want tot 1784 heeft Praag bestaan 

uit vier steden die weliswaar omgeven waren door één gemeenschappelijke vestingmuur 
maar tegelijkertijd ook waren gescheiden door stadsmuren en -grachten. De oudste der 

Praagse steden is de Oude Stad (Staré Mesto, 1234), gevolgd door de Kleine Zijde (Malá 
Strana, 1275), Hradcany (1320) en Nieuwe Stad (Nové Mesto, 1348). 

 

In het rijke Praag van de 12de en 13de eeuw voltrok zich een ontwikkeling die het lot 
van de stad tot in de moderne tijd in de hoogste mate mee zou bepalen: de komst van 

zowel Duitse als joodse immigranten. Deze kooplieden en handwerkers bezorgden Praag 

de bijnaam "de stad van de drie volkeren".  
 

Een kleine eeuw later zou een andere koning van Bohemen, uit een andere familie, het 
wel brengen tot Duits keizer. Zijn naam was Karel IV (1346-78); als Boheems koning 

wordt hij Karel I genoemd. Karel was een, zeker voor zijn tijd, bijzonder veelzijdige en 

verlichte geest. Hij was zeer ontwikkeld, sprak vijf talen en was voor die tijd erg sociaal 
ingesteld. Tijdens zijn regering begon Praag aan haar glorieuze traditie als centrum van 

kunst en wetenschap. In 1348 opende de eerste universiteit in Midden-Europa, het 
Carolinum, haar poorten. Nadat Praag in 1344 aartsbisdom was geworden, werd 

begonnen met de bouw van de St.Vitus-kathedraal. De Karelsbrug over de Moldau 

dateert uit 1357 (zie ook elders). 
 

MAAR DAN…… 

 
Zelfs het rechtvaardigheidsgevoel van Karel IV kon niet verhinderen dat de spanning 

tussen Tsjechen en Duitsers in de stad al in zijn tijd opliep. De Duitsers hadden de 
meeste machtsposities in handen, Duits was voertaal, ook van de machtige gees-

telijkheid, die de arme Tsjechische meerderheid al helemaal tegen zich in het harnas 

joeg door haar vaak liederlijke levensstijl. 
 

Een radicale verandering in de gang van zaken trad op, toen de Tsjechische theoloog 
Johannes Hus (1371-1415) in de Praagse Bethlehemkapel ging preken tegen de verwor-

ding en vooral tegen de financiële praktijken van een groot deel van de geestelijkheid. 

Tegelijkertijd richtte hij zich tegen de steeds sterker wordende Duitse infiltratie. Dat Hus 
bovendien in de landstaal preekte, maakte zijn optreden in de ogen van Rome 

onuitstaanbaar. Als ketter stierf hij in 1415 op de brandstapel. 

Binnen een paar jaar veranderde Praag in een opstandige stad. De volgelingen van Hus, 
de Hussieten, trokken plunderend en brandstichtend door de straten, waarbij vooral 

kerken en kloosters het moesten ontgelden. Wat aanvankelijk hervormingsgezinde 
ideeën waren, verscherpte zich tot een woedende volksbeweging tegen kerk én Duits 

gezag. In 1419 leidde de Eerste Praagse Defenestratie tot de Hussietische revolutie.  

Defenestratie is een moeilijk woord voor de curieuze plaatselijke gewoonte om vijan-
delijke hoogwaardigheidsbekleders uit het raam te gooien. In dit geval waren het de 

schepenen van de Nieuwe Stad die langs deze weg het Nieuwe-Stadsraadhuis verlieten! 
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Het monument van Johannes Hus 

 
DE 16e EEUW 

 

Grote delen van het 14de eeuwse "Gouden Praag" veranderden in de 15de eeuw in een 
rokende puinhoop en de stad zou zich maar langzaam herstellen. Pas in 1526 zegevierde 

Rome toen de eerste Habsburger zijn plaats innam op de Tsjechische troon. Met het 
strenge katholieke bewind van de Habsburgers geholpen door de Jezuïeten zette in 

Bohemen de Contrareformatie in. De Habsburgers zouden bijna vier eeuwen over Praag 

en Bohemen heersen: tot 1918. 
Met de komst van de Habsburgers hield Praag op centrum van het rijk te zijn. De 

Habsburgers immers zetelden met hun machtige hof in Wenen. Praag werd tot 1918, 
een historische stad ergens in de provincie van het Habsburgse Rijk. 

 

 
De geschiedenis stond de stad nog één legendarische uitzondering toe: de Habsburger 

Rudolf II, Duits keizer en koning van Bohemen, die in het jaar 1584 alsnog Praag tot zijn 

residentie verkoos. Rudolf was een zonderling, een duistere dromer. Occultisten en 
astrologen ontfermden zich over zijn ziel, alchemisten beloofden de keizer goud uit 

metaal - bijgeloof en geheimzinnigheid beheersten het hof. Hij haalde echter ook 
briljante astronomen als Brahe en Kepler naar Praag. De medische wetenschap vierde 

een triomf toen de anatoom Jessenius, tegen de wil van de kerk, de eerste 

(geregistreerde) sectie in Midden-Europa uitvoerde. Schilders en beeldhouwers uit heel 
Europa werden naar de Praagse burcht uitgenodigd. En wat hij niet ter plekke kon laten 

maken, kocht hij. Hij werd in korte tijd de grootste verzamelaar aller tijden. 
 

DE 17e EEUW 

 
In 1611 werd de intussen waanzinnig geworden Rudolf door zijn broer Matthias tot 

aftreden gedwongen, waarmee Rudolfs beloften aangaande godsdienstvrijheid een loze 

letter werden. De spanningen liepen zo hoog op dat de Tsjechen overgingen tot weer 
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een Defenestratie. Dit keer was het de beurt aan de twee stadhouders van de 
Habsburgers om de Praagse burcht via het raam te verlaten. 

 

Dit was het begin van de opstand van de protestantse Tsjechen tegen de Habsburgers - 
en tevens het begin van de Dertigjarige Oorlog, die over heel Europa zou gaan woeden. 

 
De Dertigjarige Oorlog (1618-48) liet Bohemen achter als een slagveld en Praag als 

een geteisterde stad. De helft van de inwoners, met name de protestanten waren 

gevlucht, bijvoorbeeld naar de calvinistische Nederlanden. Toch beleefde Praag in de 
eeuw die volgde een grootse bloei. De Habsburgers, hun hoogste adellijke dienaren en 

de kerk van Rome vierden hun overwinning met een ware bouwwoede in de stijl van de 

Barok, de stijl van het grote gebaar en de onbedwingbare versierlust (zie ook elders). 
 

De ontwikkelingen die ten slotte tot een onafhankelijk Tsjecho-Slowakije zouden leiden, 
werden voor het eerst voelbaar ten tijde van de 18e eeuwse Verlichting, de Franse èn de 

Industriële Revolutie. De Tsjechen benadrukten steeds krachtiger hun eigen cultuur, die 

voor zover niet onderdrukt door de Habsburgers toch als ondergeschikt werd afgedaan. 
Niet alleen was het Duits van de Oostenrijkse machthebber voertaal, in feite waren ze 

ook de heersers over het culturele leven. In het hele land stonden bijvoorbeeld Duitse 
gymnasia en schouwburgen en verschenen (later) Duitse kranten. Aanvankelijk nam de 

strijd vooral de vorm aan van een taalstrijd. Het patriottisme bloeide, een nieuwe 

nationale geschiedschrijving riep de Tsjechen hun glorierijke verleden in herinnering. 
1848 was een onrustig jaar in heel Europa; ook in Praag. Overal vonden revoluties 

plaats, maar de Oostenrijkse legermacht maakte in Praag aan alle onlusten een einde. 

De Tsjechen kregen het aanvankelijk zwaar tijdens de regeringsperiode van keizer 
Frans-Jozef van Oostenrijk. De Slowaken kregen het nog zwaarder te verduren, want de 

Hongaren die zelf een grote mate van onafhankelijkheid in de Dubbelmonarchie Oosten-
rijk-Hongarije verwierven, gunden de volken waarover zij heersten geen greintje 

zelfstandigheid; zij voerden integendeel een rigoureuze ‘magyarisering’ door (een 

politiek gericht op het vestigen of behouden van de dominantie van de Hongaarse taal 
en identiteit). Na verloop van tijd konden de heersers toch de tijdgeest niet negeren en 

moest men de nationale partijen een klein plaatsje inruimen in de parlementen. Dat wil 
niet zeggen dat er van democratie sprake was in de Dubbelmonarchie. In Praag leidde 

de nationale wedergeboorte tot het ontstaan van allerlei nationale instellingen zoals een 

Nationaal Museum, een Nationaal Theater en een Nationale Galerie.  
 

Praag bleef door de jaren heen een centrum van cultuur. De stad telde belangrijke 

kunstenaars en de burgerlijke en adellijke kringen trokken vele Europese beroemdheden 
naar zich toe. Voorbeelden van Praagse grootheden zijn de componisten Antonin Dvorak 

(†1904) en Bedrich Smetana (†1884), bekend natuurlijk van onder andere "De Moldau". 
Of schrijvers als Franz Kafka (†1924) en Rainer Maria Rilke (†1926) - die evengoed wel 

in het Duits schreven. (Zie ook elders!) 

Het Habsburgse rijk ging aan het einde van de Eerste Wereldoorlog als één van de 
verliezers ten onder en viel uiteen in een aantal nieuwe, onafhankelijke staten, waarvan 

Tsjecho-Slowakije er één was. Op 28 oktober 1918 werd in Praag de republiek uitgeroe-
pen, een parlementaire democratie met aan het hoofd president Masaryk. Praag werd 

weer hoofdstad, nu van een veelvolkerenstaat van ca. 13 miljoen inwoners, waarin 

behalve Tsjechen en Slowaken ook een grote Duitse minderheid (meer dan 20% van de 
totale bevolking) een plaats vond. 

De Duitsers waren eeuwenlang de heersende klasse van het land geweest. Ze hadden de 
Tsjechen als ondergeschikten behandeld en moesten nu toezien dat hun bevoorrechte 

positie veranderde in die van een afhankelijke minderheid. Ofschoon ze in de nieuwe 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hongaars
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staat tolerant werden behandeld, groeide onder de Tsjechische Duitsers toch een 
stemming die Hitler, na zijn machtsovername in 1933, zou misbruiken.  

 

Onder Dr. Benes, die Masaryk in 1935 opvolgde als president, groeiden de moeilijkheden 
met de 32 miljoen Duitsers in  

Tsjecho-Slowakije. Ze begonnen zich in de jaren dertig te organiseren in de nazistische 
Sudetendeutsche Partei, die onder leiding van K. Henlein de actie "Heim ins Reich" voer-

de. Hitler vertaalde die slogan voor de internationale politiek: hij eiste dat de Tsjechoslo-

waakse grensgebieden met een meer dan de helft Duitse bevolking (de zgn. Sudeten) 
aan nazi-Duitsland zouden worden overgedragen. Na de Conferentie van München in 

september 1938 moesten de Tsjechen ten slotte buigen voor Hitlers eis, hiertoe gedwon-

gen door hun bondgenoten Frankrijk en Engeland, die zodoende een oorlog met 
Duitsland hoopten te kunnen vermijden. De Tsjechoslowaken echter voelden zich door 

hun belangrijkste bondgenoten verraden en kregen na "München" alleen nog maar meer 
te lijden van verdere Duitse intimidaties.  

Op 15 maart 1939 vielen Hitlers legereenheden Tsjecho-Slowakije binnen, richting 

Praag. De republiek ging ten onder; Bohemen en Moravië werden "das Protektorat 
Böhmen und Mähren", Slowakije werd als een satelliet van nazi-Duitsland "zelfstandig". 

 
De oorlog 

 

Praag is tijdens de Tweede Wereldoorlog geen slagveld geworden. Hitler wilde de stad 
onbeschadigd behouden, met name de joodse stad Josefov - die "na de oorlog" moest 

dienen als "museum van een uitgestorven ras". Pas in de laatste fase van de oorlog 

veroorzaakte een bombardement schade aan een aantal historische gebouwen van de 
stad.  

 
De door de Duitsers ingezette Jodenvervolging bereikten een dramatisch hoogtepunt in 

het wegvoeren van de bevolking van het Praagse getto (slechts 1/10 van zijn inwoners 

heeft de oorlog overleefd). 
Een wandaad die de wereld schokte was het uitmoorden van het Boheemse dorpje Lidici 

bij wijze van represaille voor een aanslag op de wrede Reichsprotektor Heydrich. De 
mannelijke bevolking werd meteen uitgemoord en de vrouwen en kinderen werden naar 

concentratiekampen gevoerd, vanwaar het merendeel nooit terugkeerde. 

 
Vooral in de bergen van Slowakije was er verzet maar tegen het einde van de oorlog 

kwam ook Praag in opstand tegen de Duitse bezetter. De Amerikanen hadden toen al 

gedeelten van West-Bohemen bevrijd, maar op het hoogste niveau was 
overeengekomen dat de Russen de Tsjechische hoofdstad mochten innemen. Dat 

gebeurde pas op 9 mei 1945 (na de Duitse capitulatie) toen de opstandelingen onder de 
druk van de fel reagerende Duitsers in een uiterst precaire situatie waren geraakt. De 

Russen verlosten zich zo op voorhand van eventuele toekomstige tegenstanders. 

 
Het communisme 

 
Benes werd opnieuw president van de herboren republiek. Een van de eerste 

maatregelen die hij uitvoerde - op grond van een besluit van de geallieerden - was het 

zonder pardon het land uitzetten van ruim 3 miljoen Duitsers. Bij de eerste verkiezingen 
in 1946 kwamen de communisten met 38% van de stemmen als sterkste partij uit de 

bus. Hun leider Klement Gottwald werd premier van een coalitiekabinet samengesteld uit 
partijen die in de oorlog hadden samengewerkt. Toen de communisten hun ideeën wil-

den doordrukken boden de andere ministers hun ontslag aan in februari 1948.  Onder 
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goedkeurend oog van de Russen dwongen goedbewapende en getrainde 
arbeidersmilities Benes om Gottwald een blancovolmacht te geven. De minister van 

buitenlandse zaken, de zoon van de vroegere president, Jan Masaryk viel te pletter uit 

een raam. Defenestratie of zelfmoord? In de jaren die volgden vonden bloedige 
zuiveringen plaats. 

 
In 1948 kwam er een einde aan de parlementaire democratie in Tsjecho-Slowakije: de 

communistische partij kwam alleen aan de macht. Tsjecho-Slowakije sloot zich aan bij 

het Warschaupact en de COMECON, het communistische Oost-Europese antwoord op 
respectievelijk de NAVO en de EEG. De Sovjet-Unie werd de belangrijkste bondgenoot.  

In 1960 werd Tsjecho-Slowakije een federatie van een socialistisch Tsjechië en een 

socialistisch Slowakije: CSSR. 
Een steeds toenemende kritiek, ook binnen de communistische partij, op de oude garde 

met hun bekrompen ideeën en onbekwaam bestuur maakte de weg vrij voor meer 
liberale, meer humane stromingen in de partij onder leiding van de Slowaak Alexander 

Dubcek. De "Praagse Lente" was anno 1968 losgebarsten.  

 
Verschuiving in de politiek 

 
De politieke lente was met de komst van de zomer alweer voorbij. Op 5 juli dreigde 

Sovjet-leider Breznjev met ingrijpen, omdat hij vreesde dat Tsjecho-Slowakije zou 

afglijden naar het kapitalisme. Een slecht voorbeeld voor de rest van Oost-Europa. Nadat 
druk van de zusterpartijen uit de bevriende socialistische wereld niet het gewenste 

resultaat had, vielen op 21 augustus 1968 de legers van de broederlanden Polen, 

Bulgarije, DDR, Hongarije en de Sovjet- Unie de CSSR binnen. Dubcek werd afgezet en 
opgevolgd door Husak, die op zijn beurt in 1988 de macht overdroeg aan Milos Jakes. 

Husak en Jakes probeerden een koers te varen die was uitgezet door de neo-Stalinisten 
in Moskou. Dat daarbij weinig ruimte overbleef voor andersdenkenden behoeft geen 

betoog. In 1977 ontstond desondanks toch een burgerrechtenbeweging. Een van de 

bezielende leiders van deze beweging (Charta 77) was de schrijver Vaclav Havel. 
Ondanks de repressie door de overheid bleven de leden van Charta wijzen op het 

onrecht in Tsjecho-Slowakije.  
 

De herdenking van de 20ste verjaardag van de inval van de Warschaupactlanden op 21 

augustus 1988 leidde in Praag tot grote demonstraties tegen het communistisch bewind. 
Aangemoedigd door de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie en andere Oost-Europese lan-

den voerden de mensenrechtenbewegingen hun activiteiten op. Na een aantal wisseling 

aan de top van de communistische partij moest deze partij in totale wanorde afhaken.  
In 1990 werd Vaclav Havel, jarenlang de strijder tegen de communistische heersers en 

een half jaar ervoor nog in de gevangenis, de president van een democratisch 
Tsjechoslowakije in wording. De Russen begonnen met de terugtrekking van hun 

troepen.  In 1991 werd ook het Warschaupact ontbonden. 

De nieuwe naam van de republiek werd: de Tsjechoslowaakse Federatieve Repu-
bliek (CSFR). Maar met de verandering van de naam waren de problemen nog niet 

opgelost.  Naast de economische en politieke problemen doemden nu ook, zoals in 
meerdere landen van de voormalige socialistische wereld, nationaliteitenproblemen op. 

Slowaakse nationalisten vonden dat zij lang genoeg hadden geleden onder de Boheemse 

heerschappij. 
Op 1 januari 1993 viel Tsjecho-Slowakije uiteen in twee aparte staten Tsjechië en 

Slowakije. 
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FRANZ KAFKA 
 

Een internationaal zeer bekende schrijver is Franz Kafka, die het grootste deel van zijn 

leven in Praag heeft geleefd en die een aantal belangrijke boeken geschreven heeft, die 
tot de wereldliteratuur behoren (Das Urteil, Die Verwandlung, Der Prozeß). 

 
Kafka werd in 1883 geboren als zoon van een Joods gezin, dat zich tot de gegoede 

burgerij rekende. Kafka bezocht het gymnasium op de eerste verdieping van het Kinsky-

paleis aan het marktplein van Staré Mësto ("oude stad'), waar zijn vader op de begane 
grond zijn zaak had gevestigd. In 1901 gaat hij rechten studeren, hij studeert af in 

1906, en na een jaar werkt hij dan als jurist bij een verzekeringsmaatschappij tot zijn 

vervroegde pensioen (wegens gezondheidsproblemen) in 1922. In 1924 overlijdt hij in 
een sanatorium aan tuberculose. 

 
Kafka heeft op verschillende plaatsen in Praag gewoond, o.a. ook een tijdje op de 

Hradcany in het Gouden Straatje in een piepklein huisje. 

Kafka behoorde in Praag tot de Duitssprekende minderheid, en binnen die minderheid 
weer tot de Joodse groep. Er kan dus gesproken worden van een behoorlijk isolement 

waarin Kafka zich bevond. Bovendien werd hij door zijn vader sterk gedomineerd en leed 
hij daardoor aan een enorm minderwaardigheidscomplex. Je kunt je dan ook voorstellen 

dat zijn werken niet tot de vrolijkste, maar wel tot de psychologisch meest interessante 

werken van de Duitse literatuur gerekend worden. 
 

 
 
CULTUURZORG IN PRAAG 

 
Veertig jaar socialisme is Praag niet in de koude kleren gaan zitten. Afgezien van de 

typisch socialistische woningbouw die de voorsteden van Praag ontsieren en de typisch 

Stalinistische bouwwerken die rondom het centrum zijn neergezet (gelukkig is het ergste 
voorbeeld hiervan - het pompeuze Stalin-monument op de Letnaheuvel - reeds verdwe-
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nen), heeft Praag ook op een andere manier te lijden gehad van het socialisme. 
Praag is behalve cultuur- en regeringsstad ook industrieel centrum van het land. Op 

basis van grote voorraden steenkool en ijzererts in de buurt, zijn rondom de stad 

grootschalige industrieën ontstaan. Aangezien milieuproblematiek in Oost-Europa tot 
voor kort niet serieus werd genomen, zorgden de industrieën voor een enorme 

luchtvervuiling. Het verouderde autopark in het land zorgde voor de rest. Vooral zure 
regen sloeg neer op de kostbare cultuurerfenissen van de stad. Gelukkig heeft de 

regering van Tsjecho-Slowakije bijtijds ingezien dat de aangetaste cultuur niet aan zijn 

lot overgelaten kon worden. Hoewel de bronnen van de vervuiling nog steeds niet 
afdoende zijn aangepakt, is men toch maar begonnen met het restaureren. Reeds voor 

miljarden is er geïnvesteerd in deze herstelwerkzaamheden. Deze verdienen zichzelf 

hopelijk weer terug, want dankzij de verbeteringen is Praag de moeite van het 
bezichtigen meer dan waard. 

 
 

 
 

Praag in volle glorie. Gerestaureerde huizen op Staromestske Namesti  

(Plein van de oude stad) 
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ROMAANSE KUNST 

Laten we de kunsthistorie beginnen in de middeleeuwen. In de periode daarvoor bestond 

Praag immers nog niet. Zoals je hebt kunnen lezen in de geschiedenis van de stad, 
stichtte de dynastie van de Premysliden in de 10e eeuw een tweetal burchten, Hradcany 

en Vyserad. Tussen beide vestingen ontstond de stad Praag. In die tijd (1000 - 1200) 
overheerste de romaanse stijl. Dit was een bloeiperiode van de katholieke kerk. Vandaar 

dat vele kloosters en kerken uit deze tijd in de romaanse stijl zijn gebouwd. Kenmerkend 

zijn de volgende elementen: 
 

*  dikke muren met zware massieve pilasters. 

*  dikke, kleine ramen / donker interieur. 
*  burchtachtige bouw. 

*  sobere inrichting. 
*  rondbogen. 

 

Vooral het laatste stijlelement is voor veel  
mensen hét kenmerk van de Romaanse kunst. 

Nevenstaand plaatje geeft een voorbeeld. 
In de stad Praag zijn er nog maar weinig 

gebouwen die als Romaans kunnen worden  

gekenmerkt. Het mooiste voorbeeld vinden 
we in de Praagse Burcht. Hier vinden we  

de St. Jorisbasiliek (1142), een kerk die  

juist door zijn eenvoud indrukwekkend is. 
                St. Jorisbasiliek 

DE GOTIEK 
De periode tussen 1200 en 1500 is voor Praag zeer belangrijk geweest. Dit komt omdat 

tijdens dit tijdperk Praag één van zijn bloeiperioden kende. Karel IV en zijn opvolger 

Wenceslas IV lieten in de 13e en begin 14e eeuw toparchitecten als Peter Parler en 
Mathias van Arras vele gotische gebouwen neerzetten, waarin Franse-, Duitse- en 

typisch Boheemse stijlelementen vermengd werden. 
In tegenstelling tot de Romaanse kunst was niet alleen de kerk opdrachtgever. Vooral de 

adel en de rijke burgerij liet zich niet onbetuigd! 

Typische kenmerken van de gotiek zijn: 
*  Accentueren van de verticale lijnen. (Hoge gebouwen dus). 

*  Spitsbogen i.p.v. rondbogen. 

*  Kruisribgewelven. 
*  Steunberen die voor extra steun zorgen voor de muren (vaak los van de kerk,  met 

luchtbogen). 
*  Grotere vensters zijn mogelijk omdat de muren niet meer al het gewicht 

 hoeven te dragen. Vaak glas-in-lood ramen. 

* Overdadige versiering, vaak natuurgetrouw. 
Gotiek is in Praag volop te bewonderen. Tot de pronkstukken worden gerekend de St. 

Vitusdom op de Praagse burcht, de Tynkerk, het Oude stadhuis en de Kruittoren in de 
Stare Mesto en niet te vergeten de Karelsbrug (alleen de brug, niet de beelden). 



 ______________________________________________________________ 
 

 

 

 
  36 

Beeldhouwkunst 
De beeldhouwkunst is een deel van de architectuur. Vooral in de portalen aanwezig 

volgens vaste programma's. 

Aanvankelijk pilaarfiguren, strak, stijf en emotieloos. Gaandeweg losser en beweeglijker 
met uitingen van emoties; beelden maken zich los van de achtergrond. 

Onderwerpen zijn religieus: laatste oordeel, H. Maria, "plaatselijke" heiligen. 
 

Onder invloed van de stijgende macht van de steden, kooplieden en gilden, steeds meer 

wereldse onderwerpen, die realistischer van vorm worden. 
 

 

Schilderkunst 
De schilderkunst maakt ook deel uit van de architectuur: fresco's, gebrandschilderde 

ramen en altaarstukken. 
 

 

De bedoeling van het verhaal, dat in eigen tijd speelt, is belangrijker dan een realistische 
uitbeelding. 

In de laatste fase komt het realisme wel tot uitdrukking. Giotto laat al mensen van vlees 
en bloed zien. 

Vlakke, vaak goudkleurige achtergrond, maakt plaats voor landschappen en 

vergezichten. Eerste vormen van perspectief. 
 

 

Onderwerpen religieus, zelfde programma's als bij de beeldhouwkunst, worden later ook 
wereldser: portretten.  

Jan van Eyck gebruikt olieverf in plaats van tempera. 
 

 

RENAISSANCE 
Deze kunststroming drong in de 15e eeuw vanuit Italië langzaam tot in Praag door. 

Vanwege het feit dat deze tijd gekenmerkt werd door vele godsdienststrijden werd er in 
deze tijd niet zoveel gebouwd. Er zijn daarom in Praag geen kerken in renaissancestijl. 

Gelukkig is er wel veel burgerlijke architectuur uit deze tijd te bewonderen. 

Renaissance (letterlijk wedergeboorte) vertoonde een hernieuwde belangstelling voor de 
klassieke oudheid. Dit komt tot uiting in het uiterlijk van de gebouwen.  

Typische renaissance-kenmerken zijn: 

*  Koepelconstructies. 
*  Perfecte symmetrie en verhoudingen. 

*  Rationele visie; geen overdadige versieringen. 
*  Rustig, statisch, eenvoudig. 

*  Stevigere muren, muren krijgen weer de rol van drager. 

*  Nadruk op het horizontale i.p.v. het verticale.  
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Schilderkunst 
Ontwikkeling naar een grotere ruimtelijkheid en streven naar natuurgetrouwheid. 

Dit wordt mogelijk gemaakt door een aantal vindingen: 

 - gebruik van olieverf; 
 - ontwikkeling van lijn- en atmosferisch perspectief; 

 - ontwikkeling van de kennis van de anatomie; 
 - hernieuwde kennis van de proportieleer. 

 

Zeer veel aandacht voor de opbouw van de kompositie (compositieschema’s). De 
schilderkunst wordt een zelfstandige kunstvorm. Profane, naast religieuze onderwerpen, 

veelal ontleend aan de Griekse en Romeinse mythologie. Het naakt is daarin een belang-

rijk uitdrukkingsmiddel. Ook landschappen en portretten. 
Naast de christelijke symboliek ook allegorische voorstellingen. 

Opkomst van de grafische technieken. 
 

Beeldhouwkunst 

Van toegepaste naar zelfstandige kunstvorm. Beelden komen los van achtergrond of 
ondergrond en worden volledig ruimtelijk. 

Evenals in de schilderkunst grote aandacht voor proportie, anatomie en houdingen. 
De klassieke oudheid is voorbeeld. Menselijke uitdrukkingen als angst, haat, trots enz. 

worden uitgebeeld. Onderwerpen: ruiterstandbeelden, portretbustes, mythologische 

figuren en taferelen, heiligen en bijbelse figuren. 
Marmer en brons zijn de meest gebruikte materialen. De techniek van het bronsgieten 

wordt herontdekt en bereikt een grote hoogte. 

 
DE BAROK 

De barokperiode valt voor Praag samen met een nieuwe bloeiperiode. Voor de adel 
betekende de barok een bewijs voor hun kunnen. Men toonde graag de pracht en praal. 

De (katholieke) kerk liet met overdadige decoraties de mensen doordringen van de 

goddelijke glorie van die katholieke kerk. 
Deze stijl wordt gekenmerkt door: 

*  Asymmetrische plattegronden 
*  Dynamische vormgeving. Dit wordt o.a. bereikt door naar voren springende  en 

terugwijkende gedeelten van gebouwen, hetgeen dieptewerking en  schaduw 

geeft. 
*  Versterken van lichtdonker effecten. 

*  Zeer overdadige versiering. Hierbij is er een zeer nauwe samenwerking  tussen 

architecten, schilders en beeldhouwers. Er ontstaat een organisch  geheel. 
In Praag zijn zeer veel barokgebouwen te bewonderen. De meeste zijn te vinden in de 

Mala Strana en de Stare Mesto. De Tynkerk is van buiten gotisch en van binnen barok! 
De belangrijkste cultuurmonumenten in deze stijl zijn de twee St. Nicolaas-dommen, de 

St. Salvadorkerk en het Waldsteinpaleis. 

 
Schilderkunst 

 
Enkele kenmerken: - dynamische (diagonaal) komposities; 

    - lichtdonker effecten; 

    - emotionele uitdrukkingen; 
    - speelse licht toets. 

 
In de bouwwerken veel muurschilderingen, waarin het trompe-l'oeil wordt toegepast. 

Opkomst van de genreschilderkunst; specialisatie en verkoop op de vrije markt. 
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In de strenge barok aandacht voor een evenwichtige en rustige kompositie. 
Onderwerpen veelvuldig ontleend, of verwijzend naar de klassieke oudheid. 

 

Beeldhouwkunst 
Meer dan de schilderkunst is de beeldhouwkunst toegepast in de architectuur. 

Beeldengroepen vertonen een geweldige dynamiek, waarbij de schaduwwerking een 
grote rol speelt (show). De zelfstandige beeldhouwkunst uit zich voornamelijk in 

portretten en ruiterstandbeelden. 

 
ROCOCO 

De stijl is voortgekomen uit de laatste fase van de barok. Gekenmerkt door krullerige en 

speelse vormen, met lichte kleuren en het toepassen van veel bladgoud. 
Ook de onderwerpen zijn luchtig en ondeugend van karakter.   

In Praag zijn niet veel originele rococogebouwen. Wel hebben een aantal gebouwen in 
deze eeuw een nieuw rococojasje aan gekregen. 

 

19e EEUW, DE NEO-…PERIODE. 
Romantiek, nationalisme e.d. doen de kunstenaars in die tijd terugkeren naar oude 

tijden. Een streven naar eenvoud uit zich in het neoclassicisme. Kenmerkende 
zuilenbouw met simpele dragende constructies worden toegepast in bijv. het Smetana-

museum. Het eind 19e eeuw neergezette Nationale Museum op het Zuideinde van het 

Wenzelplein toont een typisch neo-renaissance karakter. Compleet met koepel, de 
horizontale dimensie en strakke symmetrie lijkt het gebouw te dateren uit 15e of 16e 

eeuw. Het is dus veel jonger. 

 

 
 

            Hoofdgebouw van het nationaal museum 
20e EEUW. 

De 20e eeuw begint kunsthistorisch gezien interessant met de jugendstil-periode. 

Kenmerkend voor de jugendstil is de elegante, decoratieve stijl, waarbij organische 
motieven zoals bloemen en wijnranken een hoofdrol spelen. Eén gebouw in Praag moet 

hierbij genoemd worden, het Representatiehuis (Obdecni Dum) aan het Plein van de 
Republiek in Stare Mesto. Tussen beide wereldoorlogen zijn er zowel invloeden van het 

Neoclassicisme als het Bauhaus. De laatste staat voor strakke, doeltreffende, functionele 

bouw, die uitmunt in eenvoud. Na de tweede wereldoorlog ontkomt ook Praag niet aan 
de typisch Stalinistische cultuur. Zware, logge bouwwerken worden neergezet, alsmede 

de zeer eentonige en slecht gebouwde woonblokken die nu (gelukkig alleen de 
voorsteden van) Praag "sieren". 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Narodni_muzeum.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Narodni_muzeum.jpg
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Het Representatiehuis (Obdecni Dum) 
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THERESIENSTADT (TEREZIN) 

Een zestigtal kilometers boven Praag ligt Terezín, een klein plaatsje dat in de tijd van de 

Duitse overheersing Theresienstadt heette. Dit plaatsje is tijdens de oorlog geheel 
veranderd in een concentratiekamp, waarbij de oorspronkelijke bevolking moest wijken. 

Een gedeelte van dit dorp, de zogenaamde Kleine Vesting, is nu nog als Nationaal 
Monument te bezichtigen. In dit museum herinnert veel aan de verschrikkingen die de 

mensen hier hebben meegemaakt. Het bezoek zal je niet in de koude kleren gaan zitten. 

In Terezín legden de nazi's het grootste gevangenencomplex aan op Tsjechisch grondge-
bied. Terezín bestaat eigenlijk uit twee forten. Beide forten werden gebouwd van 1781 

tot 1784 met militaire doeleinden. 

 
Het Grote Fort 

Het Grote Fort staat bekend als de stad Theresienstadt en werd in 1941 door de nazi's 
ingericht als joden getto. In dit doorgangskamp voor joodse gevangenen deporteerden 

de nazi's tot 1945 in totaal 139.000 mannen, vrouwen en kinderen uit Boheemse landen, 

Oostenrijk, Duitsland, Nederland, Denemarken, Slowakije en andere bezette gebieden. 
Ongeveer 34.000 gevangenen stierven in dit getto. Naar schatting 84.000 gevangenen, 

afkomstig uit het Grote Fort, werden in verschillende vernietigingskampen zoals Ausch-
witz vermoord. 

 

Het Kleine Fort 
Het andere fort, het Kleine Fort, werd een waar concentratiekamp. Van het begin af aan 

werd dit gebruikt als strenge militaire gevangenis. Gedurende de Eerste Wereldoorlog 

werden er ook politieke gevangenen ondergebracht. De bekendste gevangene was de 
Zuid Slavische Gavrilo Princip, die in 1914 de moordaanslag pleegde op troonopvolger 

Frans-Ferdinand en diens vrouw. Dit was de directe aanleiding tot het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog. 

 

Na de inval van de nazi's in Tsjecho-Slowakije in 1939 legde de Praagse Gestapo beslag 
op het Kleine Fort en richtte het in als politiegevangenis. Er werd in 1940 een uitwijkker-

ker ingericht naar Duits gevangenismodel. Het opschrift van deze ruimte luidde "Arbeit 
macht frei", hetgeen toen al wees op het idee om er een concentratiekamp van te 

maken. Geleidelijk aan kreeg het Kleine Fort het uiterlijk van een waar 

concentratiekamp. Op 10 juni 1940 werd SS-officier Heinrich Jöckl als kampcommandant 
aangesteld. Op 14 juni werden de eerste gevangenen opgesloten. De meeste gevange-

nen kwamen uit Praag of uit het getto van Theresienstadt. 

 
Jöckl stond bekend als een cynisch sadist. Voor hem waren er alleen levende of dode 

gevangenen. Zieke gevangenen waren er bijna niet. De doden werden met een 
vrachtwagen naar het Grote Fort gebracht waar ze verbrand werden in het moderne 

crematorium dat al voor de aanleg van het getto was gebouwd. De as van de doden 

kwam terug in een papieren zak waarop F of M (Frau of Mann) geschreven stond met het 
betreffende gevangenennummer. Veel van deze "urnen" werden in de gracht die het 

Kleine Fort omringde, gegooid.  
In de rivier Ohre werden na de oorlog 25.000 zakken met as van de in Theresienstadt 

omgekomen slachtoffers teruggevonden. 

In het midden van het Kleine Fort bevond zich een park met een paar grote gebouwen. 
Eén van die gebouwen werd bewoond door Jöckl, zijn gezin en enkele SS-opzichters. Het 

park werd zorgvuldig onderhouden met bloemen, bomen en sierheesters. Dat was het 
wat Jöckl toonde als hij het Internationale Rode Kruis op bezoek kreeg. 
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Vanaf midden 1942 werden ook vrouwen in het kamp opgesloten. Er waren twee 
terechtstellingplaatsen waar mannen en vrouwen door executiepelotons gedood werden 

of opgehangen. Eén van deze plaatsen lag binnen het kamp. Er werd terechtgesteld tot 2 

mei 1945. In dat jaar brak ook een hevige buik- en vlektyfusepidemie uit. Het ontstaan 
en de uitbreiding van deze epidemie betekende het hoogtepunt van de nazimisdaden in 

Theresienstadt. 
De Russische bevrijders die tussen 8 en 10 mei de bevrijding van de gevangenen over-

namen, vonden bergen doden en stervenden, aan hun lot overgelaten gevangenen. Eind 

mei was de ergste ziektegolf bedwongen: 30.000 mensen werden zo van een zekere 
dood gered. Van mei tot en met augustus 1945 keerden de gevangenen, afkomstig uit 

29 landen, naar huis terug. 

 
Terezín nu 

In Terezín werd na de oorlog het normale leven weer opgevat. Het Kleine Fort herinnert 
thans aan het veelbewogen verleden. Het is een herdenkingsplaats voor de slachtoffers 

van nazibeulen. Bij de ingang ligt het nationale kerkhof.  

Op de terreinen van het fort zijn nog enkele cellen te zien, de werkplaatsen, de 
slaapbarakken, de waslokalen en de plaats waar de mensen werden terechtgesteld. In 

het gebouw van de voormalige commandantur is een klein museum ingericht. 
 

 

 

 
 

 
Theresienstadt, het ‘geschenk’ van Hitler aan de Joden 
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OPENBAAR VERVOER 

 
Alle openbaar vervoer (metro, tram en bus) maakt gebruik van dezelfde kaartjes. Deze 

zijn te koop bij de metrostations (uit automaten, zorg dus voor kleingeld) en bij boeken- 
en kaartenkiosken in de stad. Stempel je kaartje af als je instapt en bewaar het tot je 

weer boven de grond bent. Vaak wordt er gecontroleerd bij de uitgang! Er zijn twee 

soorten kaartjes: één voor volwassenen en een voor kinderen tot 16 jaar (halve prijs). 
 

De metro heeft maar drie lijnen die ieder met een eigen kleur en letter worden 

aangeduid. De richting waarin de trein rijdt wordt aangegeven door de naam van het 
eindstation van de lijn. 

Plaatsen waar je eventueel moet overstappen zijn duidelijk aangegeven met een wit 
bolletje. Als je onder de grond blijft hoef je geen nieuw kaartje te kopen.  

Plattegronden van de metro vind je behalve in dit boekje ook in de metrostations, in de 

rijtuigen en op allerlei stadsplattegronden. 
 

Op de perrons zijn witte lijnen op de grond geschilderd. Je mag pas voor die lijnen gaan 
staan als de trein stilstaat! 

De deuren openen en sluiten automatisch. In de trein wordt omgeroepen welk station er 

aan komt en voordat de deuren met een klap sluiten wordt er ook iets onverstaanbaars 
omgeroepen. 

 

 
Smer    richting 

kolej    spoor 
stanice   station 

vystup   uitgang 
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Plattegrond van de metro in Praag
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