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Nederlandstaligen in Tsjechië

Berichten

Jaargang 5, nummer 9 / Praag, 1 september 2017

Zondag 10 september om 14.30u
Wandeling in Praag - Malešice
Een ongewone en verrassende tocht van de warmtecentrale (teplárna) naar het oude
centrum van Malešice en vandaar naar de Milíčova modlitebna (gebedshuis van de
Boheemse Broeders) en de botanische tuin en Hrdlořezy. Trefwoorden:
metamorfose van dorp tot buitenwijk, sídliště, nutsbedrijven, landbouw, Veldslag
bij Praag in 1757 (Zevenjarige Oorlog), botanische tuin van Malešice.
Bijdrage: 50,- kronen. Aanmelden graag. Nodig: twee kaartjes van 24 kronen
(openbaar vervoer). Iedereen moet goed ter been zijn, de afstand bedraagt ca. 3 km,
het terrein is vlak. Afspraak om 14.30u bij het metrostation Depo Hostivař
(eindstation lijn A, groen). Einde bij bushalte Pod Táborem.
Foto: Jirásek villa in de Botanische tuin van Malešice

Vrijdag 22 september vanaf 18.00u / 19.00u
Kontaktavond
Voor de eigenlijke kontaktavond heeft eerst de jaarlijkse bijeenkomst bij het graf van Walter Swerts plaats. Op
dat graf (Olšanský begraafplaats III, afdeling 10, nr 52) staat de enige grafsteen in Praag (in Tsjechië?) met een
Nederlands inschrift, dat eindigt met Hy ruste zacht in vreemde aarde. Walter († 1876) was de zoon van de
Antwerpse schilder Jan Swerts, die in de jaren zeventig van de 19de eeuw direkteur werd van de Praagse
kunstakademie. Het is ondertussen een traditie dat bij het graf een gedicht wordt voorgedragen, gevolgd door
duiding. Dit jaar stelt Markéta Kluková Willem Kloos voor. Afspraak om 18.00u vóór de hoofdingang van
winkelcentrum Atrium Flora (Vinohradská) bij metrostation "Flora" (lijn A, groen).
Maar de meesten zullen verkiezen om rechtstreeks naar het restaurant te gaan voor de kontaktbijeenkomst. Vanaf
19.00u bent u welkom in restaurant Bílá Vrána, Jagellonská 10, Praha - Vinohrady (http://www.bilavrana.com/).
Willem Visser zal die avond vertellen over zijn avontuurlijke belevenissen i.v.m. de aankoop van een huis in
Praag.
Metrostation "Jiřího z Poděbrad" (lijn A, groen), tramhalte "Jiřího z Poděbrad" (lijn 11, 13) of "Olšanské
náměstí" (lijn 5, 9, 15 en 26).
Aanmelding is nodig, vóór 19 september! delantaarn.cz@gmail.com
Vooruitzichten
►Zondag 15 oktober: bezoek aan SAPA en kontakt met de Vietnamese minderheid
►Donderdag 25 januari 2018: quiz in hotel Carol !!
Leesclub
In Praag bestaat al meer dan tien jaar een Nederlandstalige leesclub. Ook zin om mee te doen: boeken lezen en
ze dan bespreken? De leden komen om de zes weken samen en diskussiëren dan bij een kop koffie of thee over
het boek dat ze samen hebben gekozen. Interesse? Stuur dan een mailtje naar Radka Smejkalová (radka@lelievre.com) of Aimée Bentick (aimeebentinck@yahoo.co.uk). Welkom.
En nog dit
►Praag, Nationale Galerie, Sternbergpaleis: het schilderij "De heilige Helena" van de 17de eeuwse Haarlemse
schilder Jan Salomonsz de Bray wordt tot 8.1.2018 extra belicht, (http://www.ngprague.cz/en/expositiondetail/jan-salomonsz-de-bray-st-helen/). De verzameling Zuid- en Noord-Nederlandse meesters hier is top!
►Johannes Butzbach (1477-1516) schreef over de Tsjechen (Bohemers) dat ze onvergelijkelijke slempers en
drinkers zijn. Hij beschreef ook hun vreemd gedrag in het gezelschap van vrouwen zoals wild en gevaarlijk
rondspringen met luide uitroepen als "ju ju, heya hoya, hossa hossa" en dergelijke.
Met vriendelijke groet,
Eva Giese, Sylva Alderliestenová, Markéta Kluková, Sjoukje Robben, Radka Smejkalová, Monika Loderová,
Martin Kysly, Ruben Pellar, Bart Van Bambost, Joris Van Avermaet en Piet Schepens
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Verschijnselen (57)
Nummering der huizen in Praag
(ps) Op de gevels der huizen in Praag treffen we twee geëmailleerde nummerplaatjes aan: een rood en een blauw. Een
Tsjechisch adres, ook op identiteitskaarten, bestaat uit de straatnaam, gevolgd door het konskriptienummer, dan een
schuin streepje en tenslotte het huisnummer (oriënteringsnummer).
Konskriptienummer (op het rode plaatje)
Ten tijde van keizerin Maria Theresia werden in het Habsburgse Rijk vanaf 1754 volkstellingen georganiseerd. Daar
waren administratieve redenen voor w.o. vooral een betere rekrutering van soldaten en efficiëntere inning van
belastingen. Om die volkstellingen gemakkelijker te maken werden dan vanaf 1770 de huizen in de Oostenrijkse,
Boheemse en Galicische erflanden genummerd. Dat nummer werd Konskriptionsnummer genoemd, in het Tsjechisch
číslo popisné (lett. beschrijvingsnummer) of kortweg č.p. of čp. Het is een uniek huisnummer per gemeente of stadswijk.
De nummering begon met het raadhuis en dan volgde zonder strenge regels de verdere nummering, soms spiraalgewijs
met de wijzers van de klok mee. In dorpen verkreeg de adellijke residentie het nummer 1, dan volgden gemeentehuis,
pastorie, rechtbank, herenhoeve enz. Kerken, kapellen en onbewoonde torens kregen geen nummer. Bij de nummering
waren veel fouten gemaakt en daarom werden vanaf 1795 (Wenen) en 1805 (Praag) de gebouwen opnieuw genummerd,
ditmaal per straat of huizenblok. Later in 19de en 20ste eeuw volgden nog herzieningen van de nummers. Het is zo dat in
vele gemeenten de oudere gebouwen de laagste nummers hebben, maar de nummers hebben in historische steden en
dorpen niets te maken met de bouwdatum der huizen, van de meeste oude huizen kent men immers het bouwjaar niet.
De konskriptienummers bestaan nu alleen nog officieel in Tsjechië en in Slovakije. Ze zijn wat we nu kadasternummers
zouden noemen en per stadswijk (Praag) heeft elk gebouw een uniek nummer. Met andere woorden in de Oude Stad is
slechts één gebouw met het nummer 555, maar zowel in de Nieuwe Stad als in Smíchov kan een gebouw ook het
nummer 555 hebben. Onder het nummer staat de wijknaam, bijvoorbeeld Vinohrady, en de distriktsindeling, bijv. Praha
2. In Praag zijn de konskriptienummers de witte cijfers op rode achtergrond, in Brno op zwarte achtergrond.
Het internationaal meest bekende konskriptienummer is de merknaam 4711 (zevenenveertig-elf) voor Kölnisch Wasser
of Eau de Cologne, de nummering werd in Keulen in 1794 net voor de Franse bezetting van de stad ingevoerd.
Konskriptionsnummer (D), numéro cadastral (F), Číslo popisné (CZ)
Straatnamen
In 1784 werden de vier Praagse steden (Oude Stad, Nieuwe Stad, Kleine Zijde en Burchtstad) verenigd tot één stad
Praag. Drie jaar later kregen de straten voor het eerst in de geschiedenis een officiële naam. (Ze hadden voordien volkse
officieuze namen.) Men stelde immers vast dat de identifikatie van een huis efficiënter was als men straatnaam en
huisnummer kombineerde. De straatnamen werden in zwarte letters op witte achtergrond geschilderd op de hoekhuizen
en waren tweetalig Duits en Tsjechisch. (Nog zichtbaar in de Sněmovní, Kleine Zijde, zie foto.) Vanaf 1835 werden
metalen straatnaamborden aan de hoekhuizen aangebracht, vanaf 1893 met witte letters op rode achtergrond en
blauwwitte kader (nog steeds). Onder de straatnaam staat de naam van het stadsdeel (wijk) gevolgd door het
distriktnummer. Eilanden, bruggen en Moldaukaden werden genoemd naar leden van de Habsburgse dynastie, maar
vanaf het revolutiejaar 1848 koos het overwegend Tsjechische stadsbestuur voor (patriottische) namen die verwezen naar
de Boheemse geschiedenis. De Paardenmarkt werd toen Wenceslasplein, de Veemarkt Karelsplein.
Na de onafhankelijkheid van Tsjechoslovakije in 1918 volgde een golf van naamsveranderingen. Tijdens de
Nazibezetting (1939-45) kregen vele straten een nieuwe naam, in 1945 weer de oude naam, dan in de periode 1948-89
kommunistisch getinte namen en na 1989 de huidige namen. De Smetanovo nábřeží (Smetanakade) in de Oude Stad
werd gebouwd en aangelegd in 1841-45 en kreeg de naam Staroměstské nábřeží (Oudestadskade), eind 19de eeuw
omgedoopt tot Františkovo nábřeží (naar keizer Frans II). In 1919 werd de naam Masarykovo nábřeží (naar de eerste
Tsjechoslovaakse president), dan in 1940 Vltavské nábřeží (Moldau-Ufer), in 1942 Reinhard-Heydrich-Ufer, in 1945
weer Masarykovo nábřeží en in 1952 de huidige naam Smetanovo nábřeží.
Huisnummer, oriënteringsnummer (op het blauwe plaatje)
In 1868 verkreeg elk huis in Praag ook een orientační číslo, een opeenvolgend huisnummer per straat (blauwe bordjes).
Dat maakte de postbedeling veel gemakkelijker. Als algemene Europese regel geldt dat in iedere straat de huizen aan de
linkerzijde een oneven, aan de rechterzijde een even huisnummer hebben. In Praag is voor de nummering de ligging van
de straat ten opzichte van de Moldau bepalend. Op de linkeroever gaat de nummering stijgend van oost naar west, op de
rechteroever van west naar oost. In straten parallel aan de Moldau verloopt de nummering in de stroomrichting van de
Moldau m.a.w. van zuid naar noord. Op pleinen begint de nummering met het huis het dichtst bij de rivier.
Hausnummer (D), House number (E), numéro de rue (F), orientační číslo (CZ)
Foto´s v.l.n.r.: Skořepka-straat met huisnummers, Sněmovní met oude straatnaam en huisnummers in Praag-Nusle
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