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JOODSE WIJK

JOODSE WIJK
Mistral Café
La Bodeguita del Medio
Joods Museum
Maisel Synagoge
Oud-Nieuw Synagoge
Klausen Synagoge
Ceremonial Hall
U Starého Hřbitova
Les Moules
Museum voor toegepaste kunst
Rudolfinum
Wandeling langs de rivier
Pinkas Synagoge
Joodse Begraafplaats
Kolonial
King Solomon
Galex
Pařížská Třída
Barock
Dreamhouse Living Concept Store
Jazzboat
Metronoom
La Gallery Novesta
La Veranda
Spaanse Synagoge
Le Patio
Boheme
Tatiana
Nostress
Kolkovna
PastaCaffé

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

St.-Agnesklooster

ROUTE
JOODSE WIJK
OVER DE ROUTE

Tijdens deze wandeling maak je kennis met de Joodse geschiedenis van de stad. De meeste
bezienswaardigheden, zoals de oude synagogen en de begraafplaats, maken deel uit van het

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 3.90 km)
Loop deze route liever niet op zaterdag, want dan zijn de Joodse monumenten gesloten.
Neem bij metrostation Staromĕstská de uitgang Kaprova, links van de roltrap. Links, in
Valentinská, kun je ontbijten bij Mistral Café
tafel voor vanavond

. Loop door tot het plein Námĕstí Franze Kafky. Sla hier linksaf

. Loop rechtdoor richting de Oud-Nieuw Synagoge

Joods Museum. Maar ook zonder toegang tot het museum is de wandeling de moeite waard.
Eeuwenoude religieuze historie en het mondaine stadsleven wisselen elkaar hier moeiteloos
af.

Hřbitova naar de Klausen Synagoge

DE WIJKEN

Moules

In de Joodse Wijk (Josefov) vind je de overblijfselen van het vroegere Joodse getto.
Honderden jaren hebben Joden binnen het getto gewoond, gewerkt en gestudeerd. De wijk
kreeg in 1850 de naam Josefov, naar keizer Jozef II. Hij maakte de wijk in 1781 tot een district
van Praag, met dezelfde rechten als de andere stadsdistricten.
De wijk ontstond in de 11e eeuw, toen de Joodse inwoners van Praag gedwongen werden
binnen de muren van het getto te gaan wonen. Periodes van relatieve vrijheid en
onderdrukking wisselden elkaar af. De wijk raakte overvol; er woonden ruim 18.000 mensen
in dicht op elkaar gepakte huisjes. Eind 19e eeuw werd het grootste gedeelte van de wijk
afgebroken om plaats te maken voor een buurt die een Parijse uitstraling moest krijgen. De
prachtige jugendstilgebouwen en brede, chique boulevards als de Pařížská hebben inderdaad
een Franse flair.
Van het oude getto zijn zes synagogen, de begraafplaats en het stadhuis overgebleven. Deze
zijn nu onderdeel van het Joods Museum. In de Tweede Wereldoorlog hebben de nazi’s de
gebouwen met opzet gespaard om van de Joodse Wijk een museum ‘van een uitgestorven

. Ga rechtsaf Kaprova in en reserveer een

souvenirwinkels en kraampjes

. Ga linksaf door U Starého

en de Ceremonial Hall

. Deze straat heeft veel

. Loop de straat uit naar het Belgische restaurant Les

. Ga linksaf door Břehová en dan linksaf door de straat 17. Listopadu. Bezoek het

Museum voor toegepaste kunst

en koop een kaartje voor een concert

mooie wandeling langs de rivier
Pinkas Synagoge

. Maak een

. Sla voor het Rudolfinum linksaf Široká in. Hier liggen de

en de Joodse Begraafplaats

. Verlaat de begraafplaats niet via de

andere kant, maar loop terug naar de ingang. Loop de straat door en ga lunchen bij Kolonial
of King Solomon

. Koop een paar nieuwe handschoenen bij Galex

de dure winkelstraat Pařižská Třida in
van Dreamhouse

, loop deze helemaal uit om de mooie etalage

te bekijken, een plekje te reserveren op de Jazzboat

metronoom te bekijken

. Ga linksaf

en de

. Loop terug en ga linksaf de Bílkova in. Sla dan rechts Elišky

Krásnohorské in voor een paar hippe regenlaarzen
einde linksaf richting de Spaanse Synagoge

of uitgebreid diner

. Ga aan het

. Voor designershops ga je bij de kruising

ras’ te maken. In plaats daarvan is de wijk nu een herdenkingsplek van vele eeuwen
onderdrukking geworden.

rechtsaf Dušní in

Tegenwoordig is de Joodse Wijk een trendy en chique wijk. Zo zijn rondom de straat Dušni de

straat Kozí in. Ga bij U Milosrdných rechtsaf. Deze straat leidt naar het St.-Agnesklooster met

nieuwste Praagse designers gevestigd en is de Pařížská de duurste winkelstraat van Praag.
Ook ’s avonds is het een levendige buurt. Je kunt wat eten bij een van de vele hippe
eettentjes, dineren bij een chic restaurant of genieten van een cocktail in een van de vele bars

de Nationale Galerie

in de straat Dlouhá.

WEINIG TIJD

Joods Museum + Rudolfinum + Shoppen in Pařížská + King Solomon + Metronoom

of Kolkovna

chic dineren

. Je kunt ook V Kolkovné in om wat te eten bij Nostress
. Of ga bij de kruising linksaf Vĕzeňska in

. Loop daarna met de bocht mee en langs een kerk. Hier kun je heel

. Ga links en meteen rechts Rybná in. Je komt dan uit bij de Dlouhá. Sla

linksaf voor een biertje of om wat te eten
design bij Kuraz

. Sla dan linksaf, de smalle

en daarna twee keer rechtsaf. Koop uniek

. Loop de Benediktská en de Masná uit en trakteer jezelf op een bierbad

.
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MISTRAL CAFé - ETEN & DRINKEN

Begin je dag goed met een ontbijtje in Mistral Café. Dit moderne, lichte café vol planten heeft
een uitgebreide ontbijtkaart. Worden het pannenkoeken met marmelade en stukjes chocola,
een brioche, of yoghurt met cornflakes en vers fruit? Ook later op de dag kun je hier prima
terecht voor lunch of diner.
valentinská 11, www.mistralcafe.cz, dagelijks 9.00-23.00, ontbijt 100 kč, diner 200 kč, metro
staromĕstská

LA BODEGUITA DEL MEDIO - ETEN & DRINKEN

Mojitos, cuba libre, muziek… In het Cubaanse restaurant La Bodeguita del Medio is het net of
je echt in Havana bent. Om het helemaal af te maken sluit je je diner natuurlijk af met een
sigaar van de uitgebreide sigarenkaart.
kaprová 5, www.labodeguitadelmedio.cz, di-za 11.00-4.00, zo-ma 11.00-2.00, 400 kč, metro
staromĕstská

JOODS MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De meeste bezienswaardigheden in deze wandeling behoren tot het Joods Museum. Dit
museum is in 1906 opgericht om plaats te bieden aan waardevolle spullen uit synagogen die
gesloopt werden bij de reconstructie van de wijk, eind 19e eeuw. De collecties van het
museum geven een goed totaalbeeld van de geschiedenis van de Joden in deze streek. Voor
alle monumenten geldt: kaartjes zijn te koop bij de Ceremonial Hall (Obřadní Síň), de Pinkas
Synagoge (Pinkasova Synagóga) en de Spaanse Synagoge (Španĕlská Synagóga).
maiselova 10, www.jewish-museum.cz, alle museumonderdelen open apr-okt zo-vr
9.00-18.00, nov-mrt zo-vr 9.00-16.30, gesloten op joodse f, entree voor alle monumenten 480
kč, alleen ou, metro staromĕstská

gebruik, dus mannen moeten hun hoofd bedekken. Keppeltjes zijn verkrijgbaar bij de ingang.
červená 1, toegang met kaartje joods museum (3), metro staromĕstská

KLAUSEN SYNAGOGE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De originele Klausen Synagoge (Klauzová Synagóga) werd samen met honderden huizen en
tien andere synagogen in 1689 door de gettobrand verwoest. In 1694 werd de huidige
synagoge voltooid, die eruitziet als een kerk in barokstijl. In de synagoge is deel I van de
tentoonstelling van joodse gebruiken en tradities te zien: De synagoge en feestdagen. Deze
gaat over de rol die de synagoge speelt in het dagelijks leven en bij feestdagen als geboorte,
bar mitswa, huwelijk en scheiding.
u starého hřbitova 1, toegang met kaartje joods museum (3), metro staromĕstská

CEREMONIAL HALL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Ceremonial Hall (Obřadní Síň) werd in 1911-1912 gebouwd in pseudoromaanse stijl en
deed dienst als ceremoniële hal en mortuarium. Nu vind je hier deel II van de tentoonstelling
van joodse gebruiken en tradities: Ziekte en dood.
u starého hřbitova 3, toegang met kaartje joods museum (3), metro staromĕstská

U STARéHO HřBITOVA - SHOPPEN

In de straat U Starého Hřbitova bevinden zich allerlei winkeltjes en kraampjes waar je
souvenirs kunt kopen, variërend van kleine schilderijtjes, Mucha-magneetjes en
sneeuwbollen, tot joodse keppeltjes en smeedwerk.
u starého hřbitova, metro staromĕstská

LES MOULES - ETEN & DRINKEN
MAISEL SYNAGOGE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De oorspronkelijke Maisel Synagoge (Maiselova Synagóga) werd aan het eind van de 16e
eeuw gebouwd als gebedsruimte voor burgemeester Mordechai Maisel. Tijdens de
gettobrand in 1689 werd deze verwoest, waarna de synagoge is gebouwd die je vandaag de
dag kunt zien. Binnen is een tentoonstelling over de geschiedenis van de Joden in de

Voor de beste mosselen van de stad ga je naar Les Moules. Dit is een originele Belgische
brasserie met 35 soorten Belgisch bier en welgeteld twee soorten Tsjechisch bier. Ook
serveren ze andere Belgische specialiteiten, zoals desserts van Belgische chocola.
pařížská 19, www.lesmoules.cz, dagelijks 11.30-0.00, 400 kč, metro staromĕstská

Bohemen en Moravië van de 10e tot de 18e eeuw.
maiselova 10, toegang met kaartje joods museum (3), metro staromĕstská

OUD-NIEUW SYNAGOGE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Oud-Nieuw Synagoge (Staronová Synagóga) werd rond 1270 voltooid en is daarmee de
oudste nog in gebruik zijnde synagoge van Europa. Het gebouw heeft sindsdien een hele
serie branden en belegeringen doorstaan. Oorspronkelijk was de naam ‘Nieuwe Synagoge’,
maar na de komst van een nieuw gebouw werd die naam gewijzigd. De synagoge is nog in
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PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

Ze was waarschijnlijk de enige die nooit een weekend naar Praag was geweest, en
uitgerekend Elke verhuisde ernaartoe. Ze houdt van de stad en is na al die jaren echt
NAME
een local. Ze is dol op de trammetjes, de parken en overdekte
Elke
Parsa
passages en houdt van de creatieve sfeer. Wat haar zelf verraste: Praag is het
hele jaar
Photography
door leuk, ook in de winter.
Hans Zeegers, Duncan
de Fey
LAATSTE UPDATE
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Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.
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