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TSJECHIE SPROOKJESACHTIG WERELDERFGOED — Cesky Krumlov in Tsjechië 

wordt omarmd door de snelstromende Moldau. Het stadje op het schiereiland is door de 

Unesco tot werelderfgoed uitgeroepen. Lex Veldhoen trekt naar Zuid-Bohemen om er de 

wonderlijke bezienswaardigheden te ontdekken.  

Cesky Krumlov is een doolhof van stijgende en dalende kasseisteegjes vol huizen met 

beschilderde gevels. Op de andere oever van de Moldau torent het langgerekte kasteel hoog 

boven de stad. Bij de toegang staat een sprookjesachtige toren die in pasteltinten beschilderd 

is: onderaan banden groene en gele stenen, daarboven trompe-l'oeils met schelpmotieven, dan 

een arcade rondom met daarboven een uivormige torenspits en goudkleurige bollen en 

windvanen.  

 

Aan de voet van de toren ligt in de diepte een berenkuil. Hier worden al eeuwenlang bruine 

beren gehouden, als symbool van de adellijke familie Rosenberg. De Rosenbergs, die in het 

kasteel woonden, dachten namelijk dat ze afstamden van de Romeinse familie Orsini. Vanaf 

een stenen boogbrug kun je de kolossen zien baden in de vijver en zich zien aanschurken 

tegen een boom.  

 

Aan het andere uiteinde is het kasteel door een overdekte brug verbonden met een weelderig 

ingericht barok theater. Het interieur is schaars verlicht met 'elektrische kaarsen', waarvan de 

lampjes heen een weer schommelen als echte vlammen. Op het podium hangen rijen 

decordoeken die vanuit de onderliggende ruimte met een ingenieus mechanisme verwisseld 

kunnen worden. Ze stellen bijvoorbeeld het bos voor, of de stad. Van onder het podium kun je 

rijen golfjes heen en weer doen bewegen of een zeilschip laten varen. Bij de orkestbak staan 

een windmachine en een trommel met zand en steentjes om regen na te bootsen. En rol een 

apparaat over de oneffen houten vloer en je hebt meteen een oorverdovend onweer. Het is het 

meest compleet bewaarde barokke theater van Europa, inclusief kostuums en partituren. Een 

wonderlijk zicht.  

 

's Zomers worden in de kasteeltuin opera's opgevoerd. Opmerkelijk hoe optimaal er gebruik 

wordt gemaakt van de omgeving: de toeschouwers nemen plaats in stoelen op een ronde 

draaischijf. Wanneer de eerste scène begint, draait het 400-koppige publiek naar het eerste 



decor, een bos, vervolgens naar een veld, een kapelletje en een groot buitenhuis. Er worden 

bovendien paarden en brandende vuurkorven ingezet tegen de achtergrond van de fraai 

verlichte kasteeltuin. 

 

Naakt poseren 

 

Ook voor liefhebbers van moderne kunst is Cesky Krumlov een bezoek waard. In het Egon 

Schiele Centrum in de oude stadsbrouwerij hangen tekeningen en grafiek in de kenmerkende 

knokerige stijl van de controversiële Oostenrijkse schilder. Er is een zelfportret bij, maar ook 

de grafische, bijna abstracte schilderijen die Egon Schiele van de daken van Cesky Krumlov 

maakte, met daarnaast panoramafoto's van diezelfde plekken nu. 

 

Schiele werd in 1890 in Tulln bij Wenen geboren als zoon van een stationschef. Nadat zijn 

ouders overleden waren, trok hij al op jonge leeftijd naar de geboortestad van zijn moeder, 

Cesky Krumlov. Maar omdat hij jonge meisjes naakt voor zich liet poseren, keerde de preutse 

bevolking zich tegen hem en moest hij het stadje verlaten. Later keerde hij voor kortere 

perioden terug en verbleef hij in pensions. Hij overleed in 1918 drie dagen na zijn vrouw aan 

de Spaanse griep, 28 jaar oud.  

 

Onlangs is in Cesky Krumlov ook een fotomuseum geopend dat uit diezelfde tijd stamt. Aan 

het Jugendstilpand dat fotograaf Josef Seidel begin vorige eeuw liet bouwen, valt de glaswand 

op de bovenverdieping op: dat is het fotoatelier waar hij en later zijn zoon Franz mensen 

portretteerden met als achtergrond verwisselbare, metersgrote landschappen en interieurs. In 

de studio staan nog houten camera's, poseerstoelen en -krukjes, terwijl het zonlicht getemperd 

wordt door banen dunne, witte stof die onder de dakramen hangen en verschoven kunnen 

worden. Alles is nog in oorspronkelijke staat. Ook de druk versierde muren en plafonds in de 

woonruimten, de donkere kamer met vergrootapparaat en droogtrommels, Leicacamera en 

Zeisslenzen, de kamer van de boekhouder, de kopieerruimte met apparaat om de achterkanten 

van prentbriefkaarten te bedrukken met adresregels, de retoucheerruimte en de zolder met 

archiefkasten. 140.000 negatieven zijn bewaard gebleven.  

 

Naast portretten maakten de Seidels en hun personeel landschapfoto's en legden ze het 

Boheemse volksleven en de opkomende industrie vast. Na de Tweede Wereldoorlog dwong 

het communistische Tsjecho-Slovaakse regime Franz Seidel zijn atelier te sluiten en in 

staatsdienst te treden. Hij overleed tien jaar geleden, maar al die tijd bleef het atelier 

onaangeroerd. Tot het in 2008 gerestaureerd werd. 

 

Middeleeuws eten 

 

In het centrum van Cesky Krumlov kun je alles kopen: van goedkope bonsaiboompjes over 

Russische matrozenshirts en vazen van kleurig Boheems glaswerk tot warme holle 

broodrollen met suiker en kaneel. Je kunt er eten in visrestaurants met terrasjes aan de 

Moldau, waarop talrijke kano's en vlotten varen.  

 

In restaurant U dway Maryi worden de gerechten nog bereid volgens middeleeuwse recepten, 

met gerst, spelt, verse kruiden en gerookt vlees. Midden op mijn aardewerken kom met 

roodbruine kool- en aardappelsoep drijft een eilandje van gemalen peterselie met daarop drie 

kleine margrietjes, die in de kasteeltuin worden geplukt.  

 

Je kunt er ook konijn, fazant en forel eten, getooid met de oranjerode, eetbare bloem van de 



Oost-Indische kers en als drankje het traditioneel Boheemse medovina: een combinatie van 

honing, wijn, gist en kruiden. Na het hoofdgerecht is er speltkoffie met karamel en jahour, 

knoedels in een dikke bosbessensaus met room. Na enkele dagen traditionele Tsjechische 

keuken is dit een ware verademing.  
 


