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Het We
Vlak voor hêt noodweer
álle t€nten wegspoelde,
pakte'te voet' zijn biezen
in Lednice, Moravié. We
waren graag langer geble-
ven. Lêdnice is het
Versailles van Tsjechië;
het grootste park van
Europa. Buiten de eigen-
lijke paleistuinen zêt het
landschap zich parkachtig
voort met om de kiloms-
t€Í een Vreemd Obiêct.
'Follies'noemen ze het in
Engeland, Hier ziin het
neogotische en n€oclassi-
cistische fantasieën, dro-
men in steon.
TriomÍbogen, galerijen en
nepruïnes in een arca-
disch landschap.

Door Frank Flippo

HËlednice kende ik al in

fuff,xr*';tffi.ffi:ï1b- aÍloop van een onÍortuinlilk
verlopen vrijwilligersproject in de
Karparen. Dat leek meer een straf-
kamp, dus ik deserteerde om daar-
na op eigen houtje het lmd te
bekiiken. Na een week oeverloos
rondjakkeren zeeg ik uitgeput
neer il de tuinen van Lednice,
Tsjechische kemissen hadden het
anbevolen, en ze wisten wat ze
deden: met zijn schitterende kas-
telen, zomige klimaat en bloe-
mentuinen leek het een
Tslechisch paradijs. Nu, ir 1997,
ga ik met gemengde gevoelens
terug. Iets wat zulke idyllische
herilneringen oproept, km een
tweede keer alleen maar tegenval-
len. Maa nee. Lednice blilkt gro-
ter en indrukwekkender dan in
mijn herimering.
Sinds december 199ó sraat het
hele complex Lednice-Valtice op
de Unesco.Iijst van mondiaal cul-
tueel erÍgoed, naasr de piramides
van Gizeh en Versailles. Het
grenst aan de Palava, een natuur-
gebied vlakbij Lednice, eveneens
onder Unesco-bescherming dit-
maal op de lijst vm internationale
biosÍeer-reservaten. Zo dicht bij
elkaar rwee van dergelijke zeld-
zaamheden zie je zelden.

Tuin van Europa
Her heeÍt weliswaar tot eind 1996
geduurd voor het op de Unesco-
lilst kwam, maar het was hier
natuurlijk al tijdenlang mooi. Ia
de negentiende eeuw noemde men
Lednice-Valtice de tuin van .'

Europa. De meren en moerassen
in het gebied zijn ornithologische
reseraten; er zijn zestien eilanden
met vogelkolonies.
De verblufÍende culturele en
natuurlijke rijkdom in de omre-
virg kan vrijwel geheel op heï
conto worden geschreven van de
steerijke Íamilie Von
Liechtenstein. Zii lieten rond
1800 burchten, villa,s en parken

ffi$ffi \.,.H-. E EË

ffiffi8ë
,'[i ].
Ni,e16 Liechtensteiff hmsst

aanleggen, die ze met elkaar ver-
bonden via lange lanen en per-
spectivische uitzichten.
Het kerngebied, de beroemde
Frmse en Engelse paleistuinen
rond het zomerslot van Lednice,
beslaat meer dan 200 hectare. Het
parklandschap eromheen gaat nog
tientallen kilomerers door.
Tussen de bossen liggen wjjhgaar-
den, groententuinen en boomgaar-
den die druk worden bewerkt en
onderhouden en die het gebied
levendig maken. Wij zagen vaak
Lada'tjes langs de weg geparkeerd
naast fruitbomen, waar mensen
mandenvol sappige morellen uit
haalden. Wijnboeren werkten in
de golvende gaarden en dorpelin-
gen schoÍfelden in welvoorziene
moestuinen. Overal in dit voor-
malige voedselschaarse Oostblok,
was en is de eigen groententuin
een belangrijke voedselbron.
Volgens de locale Íolder wordt er
ook klederdracht gedragen, maar
ik zag niemand ia felrode knie-
broeken met dikke, kobaltblauwe
tulpenstiksels, noch zag ik een
boer in zijn achtertuin op de
'hamerharp' spelen. Daarvoor
moet ie vermoedelijk naar brade-
rieèn, al ronkt de folder dat het
voor de inwoners van ,Podluzi,

net zo belangrijk is als de wijn en
de zoete gebakjes. Precies als in
het naburige Wienerland dus, met
zijn 'heurigen' wijntuinen en
Sachertorte.
Tot 1920 wás dit Oosteroilk. De
Von Liechtensteins waren
Oosteroijkers, en de architecten

Lrechtensteis hmgst persoonli jke
ode am Apbrodite, godin der
schoonheid.

Zomerverbtiji
Vmuit oue stmdplaats, campirg
Apollo, maakren we een rondwan-
deling vm ongeveer acht {lj uu
lmgs deze bouwerken, De avond
daryoor bekeken we het zomer-
paleis, 'Het kasteel vm Lednjce,,
jarlijks goed voor 300.000 bezoe-
kers. De Von Liechtensleins
betrokken het in de achttiende
eeuw. War Valtice hm residentie
was, werd Lednice het zometrer-
bliiÍ.
Het huidige auien stmt uit
1843-1845. De architecten
Wingelnriller en Heidrich ver-
bouwden het tot een curieue
mengeling vu neogotiek en neo-
Tudor. De weelderige vertrekken
bevatten vele rijke sculpturen.
Het mooiste voorbeeld is een hou-
ten wenteltrap met wirdingen van
eikenlooÍ.
Ie kunt er een tentoonstelling
bekiiken van het Nationaal
Landbouwmuseum. In de belen-
dende stallen bevindt zich een
zee-aquarium. In het zomerpaleis
worden regelmatig polítieke eve-
nementen en conferenties gehou-
den. Er zijn al verscheidene inter-
nationale verdragen getekend.
Verder dient h_et kasteel als con-
certgebouw
De gigantische paleistuinen zijn
mede ontworpen door ene ]ozef
van der Schot, een Nederlanderl
Her balkon van de Ntinuet schijnr
het beste uitzicht re bieden. Wii
bezochten de tuinen ,s avonds
laat. Paleis en tuinen waren
mamverlicht en verlaten. Onder
een Sterrèirhemél wmdelden wé
over natgeregende paden, tussen
geurende coniferen en klaterende

fonteinen. In de diepe schemer

metrische Frmse tuinen @ de
zuidkant,_ en een rommtische
Engelse tuin am de noordkmt.
Honderdenachttien soorten hees-
ters, 465 soorten loofbomen en
een palnenkas met 250 tropi.sche
plmtensoorten maken Lednice
bekend tot il Amerika.
Niet alleen de eindeloze abeid
vm vele tuinmmen houdt al
deze pracht ir stand, maar ook de
institutionele, solide kemis vm
de tuinhogeschool, die hier in
1895 werd geopend. hmiddels is
die deel van de uiversiteit van
Brno, de Moravische hoofdstad.

Koeienkoepel
Oue wmdeling de volgende dag
gaat van Lednice naar Valtice,
wmt in het tussenliggende gebied
vind ie de meeste íolly's. We ver-
trekken om zes uur om de mid-
daghitte te ontkomery de afgelo-
pen dagen waren zeer warm en
benauwd. Maar iuist vmdaag vol-
trekt zich de weersomslag die vele
Tsjechen en Polen de daaropvol-
gende weken fataal zal worden;
een prelude op de vloedgoJven en
stortregens.
Om zes uu is de lucht strak-
blauw, al is de bodem al veel
vochtiger dan ir de afgelopen
dagen. Maar bimen een paar uur
begint het te betrekken. Het
wordt zelÍs onplezierig fris, wmt
oliebollen als we zijry hebben we
alleen dume kleren bij ons. Een
stevige picknick en daarna stevig
doorlopen doen echter wonderen.
De donkere wolken bliiven drei-
gend boven ons hangen, zonder
dat we vergast worden op een bui.
's Middags komt de zon zelJs even
door.
Het eerste deel van oizêtochti,
loopt langs het Mlynski Rybnik-
meer en over,de Valtická Alei
(Feldsberger Lam), één vm de
lalge rechte lijnen die het gebied
doorsnijden.
Een drassig traject. Het ionge
ei-kenbos langs het meer is verge-
ven van de muggen en we worden
lekgeprikt. Bimen een uur opent
het bos zici en komen we bij de
Nory Dru oÍ Nieuwe HoÍ (1809-
1810). Een wijde, onverharde bin-
nenplaats omgeven door aeden.
Bedoeld als schaperÍrm. De neo-
classicistische koepelzul, die één
vm de vier zijden domineert,

kwam pas tien iaaÍ later. Die dien-
de als érg sjieke koeienstal. Want
de koeien wren van een zeld-
zaan Zwitsers ras, Door glzen
wmden werden ze geschètden vm
de schapen. Nu lopen er paarden;
het is een pompeus uitgevallen
mmege geworden. BlaÍÍende hon-
den houden ons op afstand.
Door een demenbos lopen we
naar de neogotische kapel vm
Sint-Hubert, am de rand vm een
mooie open plek. Het is de iongste

en tuinontwerpeÍs op één na ook
allemaal, als het al geen Beiers oÍ
Duitsers waten.
De oude Duitse naam voor
Ledrice is Eisgmb; Valtice heette
Feldsberg. De boerenbevolking
was tot I940 een bonte mengeling
van Slavische, Hongause en
Duitse elemenren, zoals overal in
het Habsburgse rijk. Tègenwoordig
wonen er vooral Moravische
Slaven, nauw vemmt aan de
Tsjechen.

Folly
Het landschap
waal we van-
daag door
lopen, is dus
onder vrijwel
uitsluitend
Duitse han-
den ont-
stam.
Kasteel -ep
kerk van
Valtice zijn
onversneden
Zuidduitse rococo.
De monunenten in
de parken voeren recht
streeks terug rot de historische
'Schwàrmerei' van de Duitse
Romantiek. Toch is hier ook vaak
het Engelse woord Íolly vm toe-
passing.
Folly's hebben geen enkel prak-
tisch nut, dienen slechts ter ver-
íraaihg vm de omgeving. Folly,s
zijn negentiende-eeuwse expres-
sies van decadentie en excenrrici-
teit, in dit geval vm de puissant
rijke Von Liechrensteins. De mid-
deleeuwen zien we terug in een
nepruihe net buiten Lednice en in
een neogotisch kapelletje i.n het
bos, In de pseudo-oosterse minaret
-in het paleispark herken je de
negentiende-eeuwse hang naar het
exotische. De overige follies zijn
neo-klassiek: arcaden, zuilengan-
gen, sculpturen van helden, alle-
maal minder gedetailleerd en min-
der onvergankebjk dan de ongire-
le voorbeelden. De materialen zijn
minder degeliik, aI na 150 iaar ver.
keren veel folly's in deplorabele
staat. r 1

Pompeuze kitschl Liever noem ik
dit een verrassende droomwereld
van pracht en grandeug ingebed ir
een schitterend lmdschap. Von

Leken de mmshogg hoe-
kige tmsheg3en

meer levend dan
mders.

Teruglopend
naa het
paleis, hooi
den we uit
een aÍgele-
gen portaal
een zacht

getokkel.
Tl.rssen brm.

dende kaarsenstompies zat een
straatmuzikmt de blues te spelen
omringd door doodstil luisteienàË
vrienden. Door de wiid ooenstaan-
de gietijzeren hekken Lieien we
Lednice weer in. Alles ademde
respect voor de breekbare schoon-
heid van deze omgeving. ]e houdt
je hart vast bii al dat onbewaakte
Íraais.
Al vanaf 1800 zijn deze bijna 800
iaar oude tuinen open voor het
publiek. TWee geomerrisch-sym-
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Von Liechtenstein-creatie,
gebouwd rond 1854. De neogo-
tiek was toen volop in de mode
en dat zie je. Sint Hubert zag ooit
tiidens een jachtpartij een hert
wegvluchten met een lichtend
kruis tussen zijn gewei, zo wil
het verhaal. Het maakte
Hubertus tot schutspatroon van
de iagerq.De lauwe, vochtige
lucht, de'ochtendschemer en de
diepe stilte naken de figuren een
beetje sunealistisch.
Oue tweede folly is de Tempel
van Didna (Godin van de aardel,
ook.wel Rendez-vous genoemd,
uit l8l2-1813, na weer en dik
uur wandelen door drassig bos.
Een verdwaalde Arc de Triomphe.
Na een aantal kronkels in het
pad doent het ding venassend
op. Ëen raar gezicht, zo'n stede-
lijk monument midden in een
bos. Toc[ een fraai symmetrisch
gebouw, met mooie cartouches
en reliëÍ.
Helaas is Rendez-Vous bouwval-
lig. Je zou niet vemachten dat
zo'n ding kamers heeft, maar ja

hoor, de bovenverdi.eping is een
heuse balzaal. De klim erheen is
anno 1997 waarschijnlijk een
hachelijke onderneming.

Zwaardlelies
Verder zuidwaarts lopen we
Va.ltice binnen met het veertien-
de-eeuwse Liechtenstein-paleis,
vanaf de achttiende eeuw ver-
bouwd tót rococo. Met het ver-
werven van de prinsentitel, begin
zeventiende eeuw, mocht Valtice
zich de prinselijke regeringszetel
noemen en residentie van de Von
Liechtensteins. Deze status .

behield het dorp tot 1938.
Voor het làsteel en de kerk
emaast was de beroemde Beierse
rococo-aichitect Fischer von
Erlach ( I 692-l 7661 verantwoorde-
lijk. Ziin gebouwen waren van
buiten eenvoudig, zo niet saai,
maar van binnen ongekend stra.
lend en weelderig. In het kasteel
en omliggende park worden regel-
matig drukbezochte f estiviteiten
gehouden op het gebied van
barok- en hofcultuur. Ér zijn ook
gratis concerten. Wij bezochten
er één, waarbij de klmken van
Mozart en het applaus van de
menigte klaterden langs het kun-
stiSe stucwerk.
De vijn van Valtice komt am
haar trekken op de grote iaarlijk-
se wijnmarkten, die dit jaar voor
de dertigste keer plaatsvinden. Er
is ook een wijnschool, de oudste
ir Tsjechiè.
Langs de wijngaarden verlaten we
Valtice weer. Links bovenop een
hoogte zien we een van de groot-
ste follies; de Colomade. Hij ligt
pal tegen de Oostemijkse grens.
Vmwege het fJzeren Gordijn was
hij lange tijd verboden toegang.
In de verte liggen de kalksteen-
heuvels vm Unesco-biosfeer-
teservaat de Palava, ook al een
plek waawan er geen tweede
schijnt te bestaan. In april bloei
en er zwaardlelies en adonisrozen
tussen de klippen. Tapijten van
wouwenschoentje en lelietjes-
van-dalen bedekken er.in mei de
velden. De Palava is rijk aan edel-
herten, dassen, ooievaars, hage-
dissen en meikevers. Kortom: een
natuwlijke schatkamer. Het
gehucht Dolni Vestonice is de
vindplaats van het prehistorische
beeldje de Venus van Vestonice.
fe kunt er een tentoonstelling '
bezoekm over de mammoetjagers
die het maakten. '

Op de weg naar Hlolovec, de
enige verhaide weg op onze
routg steken we een lage heuvel-
rug over. Aan de andere kant vm
fit saaie dorp ligt het
Grenskasteel, op een aardig uit:
zichtpmt am het meer. Het '
mest interessante an dit aalglad
gerestaureerde gebouw is de
inscriptie op de gevel van de eer-

e.ll;

ste verdieping:'Zwischen
Osterreich und Mahren'. Tot
1920 waren Oostenrijk en
Moravië een. Oostenrijk verloor
Moraviê na het verliezen van de
Eerste Wereldoorlog. Tsiechië,
eeuwenlang gemangeld door de
Oostenrijkers, werd uitgebreid
met Moravië en Slowakije. Zo
ontstond in 1920 bii het Verdrag
van Trianon Ts jecho-Slowakije.
Toen enkele jaren geleden
Slowakije zich weer aÍsplitste,
bleef Moravië bii Tsiechië. In dit
Crenskasteel huist nu een poene.
rig caÍé restaurant, dat we laten
voor wat het is.

B ill en
De Tempel der Drie Gratiën, een

half uur lopen-verder;'is een leu-
kere plek voor een picknick. Het
beeld van de antieke godinnen,
de billen zijn niet helemaal
gelukt, werd in 1825 verplaatst
van de paleistuin in Lednice naar
deze heuvel boven het meeÍ ván
Prostredni en er kwam een zui-
lengalerij omheen.
De Tempel staat slmmetrisch
tegenover het Kasteel van
Rybnici, aan de overkant van het
meer. In de holle achterkant van
de zuilengaledi zie ik raampjes
met gordijnen en gezichten die
haastig verdwijnen. Tien stappen
verder zie ik de onlosmakelijk
met het Tsjechische huishouden
verbonden omheinde groenten-
tuin met hond. Hoe zou het zijn

om in de bLinde achterkant van
een zuilengalerij te wonenl
Na de lunch dalen we weer aÍ
naar de drassige meeroever. Even
lijkt het of ik over schelpen loop, .

zo knerpt het. Ik heb zojuist een
grote witte slak geplet. Het
wemelt eryan.
Als we langs de Apollotempel
{1817-18191 komen, zijn we
alweer bijna op de camphg.
Bovenop is een dak met uitzicht,
maar daar mag je niet op. Aan de
achterkant wonen alweer men-
sen; de Apollo-tempel maakt deel
uit van hun omheining. fe kunt
er dus niet omheen lopen, maar
dat geeft nietr net als Rendez-
Vous en de Drie Gratiën is deze
Íolly vooral voorkant. Apollo
kijkt uit op een erg kneuterig
strandbadje aan het meer.
We eten in Postorna, even buiten
Lednice. De Von Liechtensteins
hadden hier hun baksteenfabriek,
vermaard om zijn kleurige gegla-
zuurde klinkers. Ze werden
'zoute klokken' genoemd vanwe-
ge het zuivere geluid als je er op
tikte. De muren van de locale
neogotische Maria-
Hemelvaartkerk zitten er vol
mee. Ook de omliggende daken
hebben prachtige, met vele kleu-
ren ingelegde daken, dakpannen
van de Von Liechtensteins.
Die avond begint de zondvloed.
Als we de volgende ochtend onze
hoofden naar buiten steken, zien
we dat oue tent als enige droog
staat, de andere staan in het
water. Kampeerders soppen mis-
tÍoostig rond. De lucht is grijzer
dan ooit, het heeÍt vanaf gister-
avond onafgebroken geregend en
het houdt niet op. Inpakken en
wegwezen dus. Voor we wegrij-
den, bekijken we nog snel vanuit
de auto de Nepruïne. Het her-
bergt een museumpje over vogels
en 'de kunst van de jacht'.
Bruidsparen kunnen elkaar in een
heuse trouwzaal het jawoord
geven. Hier op een afstandje, in
de verlaten ambiance van modder
en neergutsende regen, lijkt het
nog wat.
We rijden nog enkele meters door
en zitten dan biina vast in de
modder. Wegwezen!

De maane is dus te veryelii-
ken'met die van eèn gemiddel-
de Pieteryad-etaWe.

.i
Van een aantal gebouwen in
Lednica is het inteÍieur te
bezoeken:
- Het paleis van Lednice,
neogotisch inteileut, met bii-
zo nder è went elt ap, landb ouw-
ku ndige t entoonst elling, tel.
0627-340r28.
- Het zeeaquarium en de tropi-
sche plantenkas bii het paleis
van Lednice,
- De'ruine'bii Lednice met
fiouwaal en tentoonstelling
over vogels en ovet de iacht.
- De minaret ten noorden van
Lednice.
- Het kasteel van Vahice en de
belendende kerk, beide met
riik barck-interien, tel. 0627-
94423.
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CamPinE AP:o|lo Egt 2 km ten
àiden váfi.LèAnice taai het
Mynski-Rybnikm e et, tel. o 6 27 -

98414 h4o4r4. In Postorna bii
Breclai en in dë?alava ziin
matèt tmipimgs,'.mau Apol1o -
Iigthet tfieest centndl in het' :

gebied. le bereikt heÍn doot in '

Lednit e de r ichtinga a nwii zer
naar Breclav teuo.Jsen

Dè wand ekng zoals).b es chre-
yen begilt.bií c.dmping ApoIlo.
lè stè*kt de\weg àíet die
ërldngs lóapt::ln het boi aan de
overkani zÍeie gèliik een soort
LAW-mukeringen. Bii de VW
in Lediice èn Wv-kantoren in
'dé ofiliggenàe plddtson is
tàgen een geínge vergoeding
vaniongëueettwee gtlden een ,

'wii gedeta;ileerde kaart te

' : r l!::lali::.il

koop me|wandahoutes en
inf otmatie ov er. dè. nonu:men: .

ten. Miin exemplaar was in het
Tsi echi sch en.F rans. Mís schien
ziin er ook exemffTaren in het
Engek en,Duits,, :.:
W ii kochte n hem. bii 
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Reglonoal loenstJscb
Inf otrh atiebatè au u an de
Palava, Nánesrt.j2,.69 2 oÍ
Mikulov, tel/ f ax.+ + li. zo(o) e z 5 -

z8 5 5. Mocht u willen bellen,
s chr ii v e4 z e s er v a en : : Man
sprtcht D èu t s ch 1,. Mikulol, ligt
r r km ten :íresten;van,Lednice,
aan d.e nnd van;d.e:Palava. Het
ls,zelf ook een aardig plaatsie.

:-i rl i:!j: i,r'i!til.
De wandeliag'Jn'het aftlkel is
ongeveeÍ 2j km lang. De
zwaatte zit :in uóotuL. in de
àÍ stand. :D e. laden zíí n br eed,
hier : en daat lwr)t dr as sig.m àe
hoogt ev ers clÍiJ)én tziin sering.
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