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Vindt dan geen enkele vrouw een bezoek aan een sportstadion de moeite waard?

Pils in het bloed
Zo onontkoombaar
als ham in Parma,
is bier in Plzen.
Eric van den Berg
heft het glas in
's werelds bierstad
nummer 1.

R
idder Roland heeft iets
sulligs, zoals hij daar
staat. Het beeld, met
snor, bewaakt de gevel
van een pand aan het

Plein van de Republiek. Of siert
haar. Zijn taken lijken verder vol-
bracht. Hij heeft eeuwenlang de
rechten van de stad verdedigd, zo
gaat de legende in Plzen. Wat ruim
is te interpreteren: het recht om de
stad te verdedigen, het recht om
voor zijn neus een markt te hou-
den, en ja, het recht om bier te
brouwen.

Je kunt er niet langer dan een
paar zinnen omheen in Plzen. Zo-
als je bij Parma alsmaar weer die
ham voor je ziet, denk je hier eerst
aan pils. De stad in West Bohemen
heeft zijn naam gegeven aan de
goudgele biervariant – met
schuim. Dat is wat je noemt een
unique selling point.

Grote groepen toeristen komen
een dagje over uit Praag om in die
ene beroemde brouwerij te kijken,

Pilsner Urquell, waar op 5 oktober
1842 het allereerste pilsje aan de
wereld werd getoond. Waar ze ho-
ren dat er nu jaarlijks bijna 11 mil-
joen hectoliter de deur uit gaat,
naar 55 landen. Of ze lopen rond in
het Brouwerij Museum, waar pop-
petjes uitbeelden dat de Mesopo-
tamiërs al iets dronken dat op bier
leek. Maar dat was zeker geen pils,
en ze dronken het met een rietje.

Het is een zegen en een vloek,
zuchten ze bij de marketingafde-
ling van de gemeente. ‘Maar wei-
nig mensen blijven hier overnach-
ten’, zegt coördinator Martina
Chromatova. ‘We hebben ook een
kasteel. Een dierentuin. En een
nieuw wetenschapsmuseum. Wilt
u dat misschien zien?’

Lerares geschiedenis/Tsje-
chisch/Engels Maria Zemenova,
die ook is in te huren als gids: ‘Het
is niet anders. Jammer, er is zoveel
m e e r. ’ De stad is er nog niet hele-
maal klaar voor. Er zijn niet veel
gidsen. Zomaar een stadstour boe-
ken bij het VVV-kantoor of een reis-
bureautje kan niet. Wie een ge-
bouw wil bezichtigen, moet echt
eerst even de openingstijden be-
studeren: de Grote Synagoge, een
van de grootste ter wereld, is voor
publiek dicht van november tot en
met maart (te koud binnen), tours
door het neorenaissancistische J.K.
Tyla Theater zijn er in juli en augus-
tus, maar dan enkel in de oneven
jaren.

In de toren van de St. Bartholo-
meuskathedraal, dat het Plein van
de Republiek domineert, hangt

een grote lijst met suggesties wat
je op eigen gelegenheid in de stad
zou kunnen doen. Zo’n beetje alles
op loopafstand, want ook al is dit
een stad met 170 duizend Plzena-
ren en bijvoorbeeld drie universi-
teiten, het oude centrum is er een
op pocketformaat. De helft van de
attracties kun je zo’n beetje zien
vanaf de VVV-balie (in het pand van
Ridder Roland).

‘Kerk. Toren. U omhoog klim-
men’, zegt de dame achter de balie,
eerst in het Tsjechisch, dan in wat
Engels, dan in het Duits, en dan
met handen en voeten. Het zijn 301
treden omhoog, maar dit is dan
ook de hoogste kerktoren van heel
Ts j e c h i ë .

Boven zie je direct de schoorste-
nen en rookpluimen die verraden
waar het allemaal om draait in
Plzen: in het zuidwesten de enor-
me machinefabriek van Skoda – de
grootste werkgever, die volgend
jaar zijn 150-jarig jubileum viert –
en aan de noordoostkant het uit-
gestrekte terrein van Plzensky
Prazdroj, de officiële (Tsjechische)
naam van de Pilsner Urquell-brou-
werij.

Je ziet ook waarom juist hier
Plzen is gesticht, in 1295 al, door
Wenceslaus II, de koning van Bohe-
men. Vier rivieren komen hier sa-
men, de Radbuza, Mze, Berounka
en Uslava. Strategisch, handig. En
het water, soms even diep in de
grond als de kerktoren hoog is (103
meter), was van een hoge kwali-
teit. Tel daarbij op dat de gerst en
hop uit de regio al beroemd wa-

ren, en je ruikt het bier al bijna.
Wenceslaus had dat snel door. Hij
gunde de 260 families die binnen
de stadsmuren woonden een ver-
gunning bier te brouwen.

Wat, zo willen de Plzeners nu
ook wel toegeven, niet altijd best
was. Iedereen deed maar wat. Een
bekende test: gooi het bier op een
bank, laat er een man op zitten, en
als hij na een paar uur gewoon kan
opstaan, is het bier niet goed. Als
zijn broek blijft plakken, is het
oké.

In februari 1838 kwam het keer-
punt: na een inspectie bleken 36

5
1. Museum van het Ondergronds Plzen
Even geen pils of bier? Plzen heeft meer te bieden. Het muse-
um heet voluit de Plzenske Historiscke Podzemi, een enorm
stelsel van gangen en kelders, gegraven in de 14de eeuw.
Schattingen over de lengte lopen uiteen van 17 tot 20 kilome-
ter. Ze werden gebruikt als schuilplek en als opslag voor bij-
voorbeeld gerst. Slechts 800 meter daarvan is toegankelijk,
maar het is de moeite waard. Met de restauratie zijn ze soms
wat ver gegaan; de gangen zijn iets te veel gepleisterd. Entree:
55 Tsjechische kronen (2 euro). Check wanneer de tours in het
Engels (of Duits) zijn. Perlova 4.

2. St. Bartolomeuskathedraal
Wie die mist, heeft echt te veel ‘proeverijen’ gedaan. Dominant
aanwezig op het Namesti Republiky, het grote Plein van de Re-
publiek in het oude centrum. Stralend aanwezig in deze zowel
gotische als neogotische kathedraal is de Plzner Madonna, eind
14de eeuw. Daarna de 301 treden op van de toren voor een fe-
nomenaal uitzicht over stad en regio. (En de Skoda- en Pilsner
Urquell-fabriek.) Entree kerk 20 kronen, toren 30.

3. De Grote Synagoge
Eind 19de eeuw. De joodse minderheid kreeg een synagoge,
maar die moest lager zijn dan de kathedraaltoren. Dat is gelukt,
al is deze synagoge, in moors-romaanse stijl, volgens de stad
Plzen toch de op twee na grootste ter wereld, na die van Jeruza-
lem en Boedapest. Dat valt te betwijfelen (New York? Oekraï-
ne?), maar wat maakt het uit. Dicht van november tot en met
maart. Als je geluk hebt, wordt er een concert gehouden of een
expositie. Klatovskastraat 11. Entree 50 kronen, per familie 70.

4. Het Plein van de Republiek
Je zou het bijna vergeten, zo vaak kom je er overheen. Het plein
meet 139 bij 193 meter. Let op de beschilderde gevels. Linkson-
der op de gevel van het stadhuis, het pand met de grote klok, is
Wenceslaus II te zien, de koning van Bohemen (1271-1305) die
de stad stichtte in 1295. Opvallend zijn ook de decoraties van
Mikolas Ales op het pand van de apotheker (nr. 27) en Het Rode
Hart Huis (nr. 36). Het monument met Maria is een dankbetui-
ging: Plzen doorstond de Zwarte Plaag van 1680 relatief goed.

5. Techmania Science Center
Omdat het de nieuwste aanwinst is, en omdat het leuk is met
de kinderen: een soort NEMO (Amsterdam), maar dan in een
oude fabriekshal. w w w. t e c h m a n i a . c z . Vraag naar Poort 5 van
het Skoda-terrein, aan de Borska Ulice. Daarna naar het Dino-
park, bij de Zoo. Dertig levensgrote dinosaurussen, met geluid.
Voor dierentuin én dino’s 100 kronen (kinderen) of 150 (volwas-
senen). Pod Vinicemi 9, www.dinopark.cz of www.zooplzen.cz.
Buslijn 41, halte Vinice of tramlijn 1 of 4, halte Lekarske Fakulty.

Zie www.plzen.eu voor meer informatie en andere mogelijk-
heden. Check eerst de openingsdagen en –tijden.

Alcoholvrij

n Brouwerij en museum
Ontontkoombaar en toch aardig: de Pilsner Urquell Brouwe-
rij. In het Tsjechisch: Pivovar Plzensky Prazdroj. Een van de
beroemdste brouwerijen ter wereld. Dagelijks tours, in het
Engels en Duits. Entree, inclusief ongefilterd proefbiertje in
plastic bekertje, 150 kronen, 6 euro. Foto’s maken kost 100
kronen extra. Het adres hoef je niet te weten: bij de schoor-
stenen en de watertoren is het. w w w. p ra z d r o j . c z / e n
Het Brouwerij Museum, Pivovarske Muzeum. In de oude
stad (Veleslavinova 6), hoort bij brouwerij. Leerzaam, maar
je moet zin hebben in deze tentoonstelling met poppen en
oude werktuigen. Tours enkel voor groepen. Entree 100 kro-
nen, fotografie 100 kronen. (Wie op dezelfde dag naar brou-
werij en museum gaat, betaalt de fototoeslag één keer.) Ook
hier proefbiertje aan het eind, maar dan in een behoorlijk
glas, in vermoedelijk een van de leukste museumcafés ter
wereld, Na Parkanu.
De kleinere optie: ‘minibrouwerij’ Purkmistr. In een buiten-
wijk, neem trolleybus 13. Tours op afspraak. Proeven moge-
lijk. Tevens luxe hotel, restaurant en bowlingbaan.
w w w. p u r k m i s t r. c z

n Bier (en een beetje eten)
Een selectie in en om het centrum. Niet overal zit Pilsner Ur-
quell standaard op de tap. Reken voor een halve liter op 35
kronen (1,40 euro).
Zach’s Pub (Palackeho namesti 2, poortje door): kruising
tussen huiskamer, skihut en pub. Jong publiek. Lekker on-
deruit. w w w. z a c h s p u b. c z
The Pub I en II (Presovska 16 en Prazska 1): misschien leuk
als je met een groep bent. Zelf tappen aan tafel. Op een
scherm wordt geturfd welke tafel het meeste drinkt.
w w w. t h e p u b. c z
Andel (Bezrucova 7): de winnaar, voor koffie dan wel bier. ’s
Avonds ook ‘music bar’ achterin. Vegetarisch eten, en dat in
Tsjechië. w w w. a n d e l c a f e. c z
U Mansfelda (Drevena 9): ideale combinatie van biertent en
restaurant. Weet wat je bestelt: als er 1500 gram staat voor
één persoon, komen ze echt met een varkenspoot van an-
derhalve kilo. Prima tapbier. www.umansfelda.cz
Dominik Jazz Rock Café (Dominikanska 3): studentensfeer
op de eerste etage. Proberen als er optredens zijn.
El Cid (Krizikovy 1): Spaans getinte bar/restaurant. Prettige,
open zaak. Meer grand-café dan bar. Iets duurder dan ge-
middeld. www.elcid.cz
En dan het trio gelieerd aan de brouwerij, te vinden op
www.naspilce.com. Na Spilce (Prazdroje 7, bij brouwerij) is
de grootste, zelfs ‘de grootste pub van Tsjechië’, maar het is
eigenlijk een vervelende kelderhal, met chagrijnige bedie-
ning. Liever terug het centrum in. Beter is Na Parkanu, het
café in het brouwerijmuseum. Ook een brouwerijcafé is U
Salzmannu (Prazska 8), een van de beroemdste cafés van de
stad. De eerste eigenaar vervoerde als eerste pils naar
Praag. Grote tent, oude stijl, zo ruikt het ook.

n Meer informatie
Voor extra tips, ook over v e r v o e r:
volkskrantreizen.nl/plzen

Doen & Laten

Reisbureau
De hele wedstrijd de samba dansen

Het Reisbureau van
volkskrantreizen.nl
verzamelt
g e h e i m t i p s.
Volgende week: De
mooiste kathedralen
van Europa. Rome
wellicht? Rennes? Of
Reims? Geef tips op
volkskrantreizen.nl/
reisbureau.

We b f o t o van de week

Tsjechië Plzen

Op een groot
scherm wordt
bijgehouden
welke tafel het
meest drinkt

Wat de stranden zijn voor zon-
aanbidders, zijn de stadions voor
sportfanaten: een onlosmakelijk
deel van de vakantie. Bezoekers
van Volkskrantreizen.nl over hun
favorieten.

V oor we beginnen met de top-6,
allereerst een opvallende noot.
Voor het eerst in de geschiede-

nis van deze rubriek reageerden op
Volkskrantreizen.nl louter mannen op
de oproep.

Vindt dan geen enkele vrouw een be-
zoek aan een sportstadion de moeite
waard? Voelen zij niet die kriebel in de
onderbuik als zij een tribune bestijgen?
Knijpen zij, op de tribunes van Camp
Nou, niet de ogen ietwat toe om zo
zichzelf het winnende doelpunt in de

kruising te zien schieten? Mocht dat
daadwerkelijk zo zijn, dan volgt nu een
mannenrubriek.

1 Camp Nou, Barcelona
Weinig verrassend het vaakst ge-

noemd. Sinds Cruijff voet zette op het
Barcelonese gras, is het een stadion
met een Nederlandse geschiedenis.
Harald vat de belevenis kernachtig sa-
men:

‘Een wedstrijd bezoeken van ‘Barca’
is een hoogtepunt voor voetbalfans.
Combineer dat met een tour; dan be-
zoek je het museum, je gaat het heilige
gras op en je ziet de kleedkamers. Je
dag kan niet meer stuk.’

2 Maracanã Stadion, Rio de Janei-
ro

Zo’n beetje van dezelfde indrukwek-

kende grootte als het Camp Nou, want
het biedt plaats aan ongeveer 100 dui-
zend toeschouwers. Thuishaven van dé
voetbalklassieker van Zuid-Amerika:
Fluminense tegen Flamengo, ofwel Flu-
Fla. De supporters dansen de hele
wedstrijd de samba. ‘Nergens zijn ze
kleurrijker, enthousiaster en gekker
dan hier! Laat je meeslepen door de
gekte’, adviseert Pim.

3 Melbourne Cricket Ground, Mel-
bourne

Gelegen in het deel van Melbourne dat
voor sportliefhebbers het paradijs op
aarde moet zijn. Een zwemstadion, een
atletiekbaan, de tennisbanen van de
Australian Open, en een immense hal
voor zo’n beetje alle binnensporten; al-
les op een steenworp van elkaar en in
de schaduw van de ‘MCG’, hét sport-

stadion van Australië. Anders dan de
naam doet vermoeden, wordt hier niet
alleen gecricket. Joost kan het weten:
‘Ga naar een Australian Football wed-
strijd! De sfeer is briljant en dat je niets
van de sport begrijpt, is geen enkel pro-
bleem. Te laat opspringen, of op onge-
paste momenten, is ook fantastisch.’

4 Wrigley Field, Chicago
Liefhebbers van honkbal moeten

naar Chicago. ‘Daar staat het mooiste
stadion ter wereld’, zegt Menno. ‘W r i-
gley Field, thuisbasis van de Chicago
Cubs, is een en al traditie. Het straalt
de sfeer uit van de hoogtijdagen van
het Amerikaanse honkbal. Het stadion
is in 1914 gebouwd en staat midden in
een woonwijk. Zelfs de daken van de
omliggende huizenblokken zijn omge-
bouwd tot tribunes.’

5 Millennium Stadion, Cardiff
Marcel gaat liever naar rugby.

Hoogtepunt: ‘Een wedstrijd Wales-En-
geland. Als de Welshmen dan hun
volkslied zingen, fantastisch!’

6 Het Vogelnest, Peking
Nu eens geen stadion dat zijn

charme dankt aan de historie. Harald:
‘Het nieuwste van het nieuwste, futu-
risme van de bovenste plank en een
uitgelezen mogelijkheid om het olym-
pisch gebied te verkennen. Vlakbij ligt
de Waterkubus, het waanzinnige
zwemstadion.’

En als argument om de vrouwen dan
toch te kunnen overhalen: ‘Ook voor
liefhebbers van fascinerende architec-
tuur. Makkelijk te bereiken per fiets,
maakt je dagje Peking nog leuker.’

Michiel van der Geest

Foto's van de maan kunnen prachtig gestileerde plaat-
jes opleveren, getuige deze inzending van Nicole Fran-
ken. Voor wie het zich afvraagt: het takje is van een
bamboestruik. Volgende week: Kerstmis, maar dan in
de tropen. Stuur uw zonnigste, warmste kerstfoto naar
reizen@volkskrant.nl en win een plek in de krant.

grote vaten bier niet geschikt voor
consumptie. Ze werden leegge-
gooid voor het stadhuis – een ‘trau -
matische gebeurtenis’, zegt gids
Maria, met een ernstige blik. De
thuisbrouwers besloten gezamen-
lijk de Burgers Brouwerij op te
richten, de voorloper van Pilsner
Urquell. Die zou een paar jaar later
het (goedkope) pilsje uitvinden.

Plzen heeft, zogezegd, het pils in
zijn bloed zitten, in zijn oude ge-
velreclames, in zijn middeleeuwse
huizen, ja, zelfs ónder zijn huizen.
Plzen blijkt gewoon een onder-

gronds gangenstelsel te hebben
van bij elkaar tegen de 20 kilome-
ter lang. De ‘Ondergrondse’ werd
gebruikt als schuilplek en vlucht-
route tijdens de Dertigjarige Oor-
log (1618-1648) en de Tweede We-
reldoorlog, maar het was eeuwen-
lang ook de ideale plek om te brou-
wen – liever die stank niet in huis –
en om de gerst in op te slaan.

Onontkoombaar: Plzen is bier-
stad nummer 1. Maar het is niet zo
maar af te doen als een soort Hei-
neken Experience op z’n Tsje-
chisch. Het is een fundament (bij-
na letterlijk dus). En wie op zoek
gaat, vindt ook echte passie, bij-
voorbeeld bij een van de drie mini-
brouwerijen die nog bestaan in de
stad. Waar ze benadrukken dat het
bij hen nog écht om kwaliteit gaat,
en gigant Pilsner Urquell het af en
toe moet ontgelden.

‘Ons bier heeft niet van die grote
bubbels, je krijgt er niet zo snel de
hik van’, zegt manager Petr Mic
van de minibrouwerij Purkmistr
bloedserieus. ‘Het schuim zakt ook
veel langzamer in dan bij al die
grote brouwerijen. Dat pils gaat al-
lemaal een beetje op elkaar lij-
ken.’

Purkmistr houdt stand, al sinds
1341. Nu met een productie van
1000 hectoliter per jaar, een
bar/restaurant, een hotel, evene-
menten voor bedrijven (vanmid-
dag wordt voor de deur een varken
geslacht met een bijl), en een bow-
lingbaan met bierthema’s op de
muur. Tot de smaken behoren on -
der meer citroen, bosbessen en ho-

ning – van de bijen die de eigenaar
thuis houdt. Maar voorop staat:
‘Ons bier is gezond. Als je er niet te
veel van drinkt.’

Dat zeggen ze ook tijdens de
groepstours door de Urquell-hal-
len en -kelders, de topattractie van
de stad. Wetend dat hier per uur
60 duizend flesjes en 26 duizend
blikjes worden gevuld. Los nog van
alle vaten. Elk tweede biertje dat de
Tsjechen drinken – a a nv o e r d e r s
van de wereldranglijst met gemid-
deld 160 liter per persoon per jaar –
komt uit deze fabriek: dat kan een
Gambrinus zijn, een Radegast, een
Kozel, een Master, een Primus, of
een Frisco, maar meestal is het een
Pilsner Urquell.

In de stad zelf zit het vaak op de
tap. Het personeel van bar/restau-
rant U Mansfelda legt bij het eerste
biertje vast een briefje neer waar-
op ze gaan turven. Niemand hier
die er na één halve liter mee op-
houdt. In The Pub I en zijn broertje
The Pub II beginnen ze daar niet
eens aan: doe het maar zelf. Haal
een glas bij de barman, doe maar
een groot glas, en zet ’m onder je
eigen tafeltap. Hier gaat het niet
per halve liter, de standaard in heel
Tsjechië, hier reken je af per centili-
ter – heel veel centiliters.

Op een groot scherm wordt bij-
gehouden welke tafel het meest
drinkt. Tafel 2 in de stad Brno, waar
nog zo’n zaak zit, leidt het klasse-
ment met zeven halve liters (ma-
ger, maar het is pas maandag),
Plzen 9 zit in de achtervolging.
Plzen laat zich niet kennen.


