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Beste vrienden en vriendinnen,

Helaas mochten wij maar weinig leden van onze vereniging 
begroeten tijdens de jaarlijks algemene ledenvergadering op 
24 maart jl. Beetje jammer. Het blijkt ook dat bijna niemand 
geïnteresseerd is in de jaarcijfers. Opnieuw beetje jammer.

Als bestuur gaan we echter niet bij de pakken neerzitten en gaan 
we door. Bert en Bozena zijn herkozen en de leden hebben er 
geen moeite mee dat onze penningmeester is verhuisd naar 
Kutna Hora in Tsjechië.

Onze volgende bijeenkomst staat al vast op zaterdag 3 november en dan gaan we er een feestje van maken. 
Wij hopen dat veel leden naar Ede zullen komen om dit mee te maken. Een feestje in verband met 100 jaar 
Tsjechoslowakije en 25 jaar Tsjechië en Slowakije.
Dat mag best gevierd worden met live muziek! Zet u deze datum alvast in uw agenda?

Inmiddels lopen er twee tentoonstellingen over het jubileum. In het Comeniusmuseum in Naarden en in het Huis 
van Europa in Den Haag. Beide tentoonstellingen worden uiteraard van harte aanbevolen.  U vindt de verdere 
gegevens in de agenda in Ahoj! en op de website van de vereniging. 

Gaat u binnenkort zelf naar Tsjechië en/of Slowakije? Bedenk dan dat wij graag van u horen! Schrijf een stukje 
tekst over de plek die u heeft bezocht of over de mooiste plek waar u ooit geweest bent. Ook informatie over  
mooie musea en speciale monumenten zijn altijd welkom bij de redactie. 
Zo zijn wij benieuwd wie er al eens bij het monument voor Milan Ratislav Stefanik in Bradlo is geweest en daar iets 
over kan schrijven. Hij was een belangrijk man tijdens de oprichting van de Republiek Tsjechoslowakije. 

Wij zien uw bijdragen graag tegemoet!

Tot spoedig ziens,
Ingeborg

VOORZITTER
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BESTUUR

SAMENSTELLING BESTUUR

Tijdens de algemene ledenvergadering op 24 maart jl. zijn Bert Marcus en Bozena Kooij opnieuw benoemd in het 
bestuur.

Het bestuur van de VNTS bestaat thans uit de volgende personen:
Ingeborg Kriegsman – voorzitter
Bert Marcus – vicevoorzitter, secretaris en archivaris
Joost Koch – penningmeester
Božena Kooij – ledenadministratie en evenementen
Boženka Vermeulen – Ahoj! en PR

DIGITALE AHOJ!

Tijdens de algemene ledenvergadering is afgesproken dat wij nog veel meer moeten overgaan tot digitaal verkeer. 
Dat betekent dat wij u aansporen om gebruik te gaan maken van de digitale verzending van Ahoj!.
Dat heeft een aantal voordelen: foto’s in kleur en linkjes in Ahoj! waarmee u direct naar de juiste pagina kunt 
gaan. Een ander voordeel is dat u Ahoj! eerder ontvangt, namelijk op het moment dat het bestand naar de drukker 
gaat. Dat scheelt al snel enkele dagen. 
Digitale verzending betekent ook minder druk- en verzendkosten en dat is goed voor de vereniging. Bij minder 
kosten is het ook niet noodzakelijk om na te denken over een eventuele verhoging van de contributie. 
Krijgt u Ahoj! nog niet digitaal? Dan hopen wij dat u zich nu snel daarvoor opgeeft!
Meld u aan voor de digitale Ahoj! via redactie@vnts.nl!

NAJAARSBIJEENKOMST

Het is misschien nog wat vroeg maar onze najaarsbijeenkomst wordt op 3 november georganiseerd in Ede. In 
verband met 100 jaar Tsjechoslowakije wordt het een feestelijke middag met live muziek! Zet deze datum dus 
alvast in uw agenda.

KOPIJ VOOR AHOJ

Uw bijdragen voor Ahoj! zijn altijd van harte welkom. Nieuws uit Tsjechië en Slowakije, nieuws van stedenbanden, 
recepten of reisverhalen. Ik zie alles graag tegemoet!
Evenementen kunnen ook via onze Facebookpagina onder de aandacht gebracht worden.

Kopij kunt u opsturen naar redactie@vnts.nl. Stukjes die in het april nummer moeten komen, kunnen tot 22 april 
a.s. aangeleverd worden.
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COMENIUSDAG 2018

De dag van Comenius op 17 maart 2018 was een bijzondere dag. 
De prachtige Grote Kerk van Naarden was hiervoor het decor. 
Voor mij persoonlijk was het de eerste keer, dus het maakte wel 
een indruk. De dag werd begeleid door sfeervolle jazzmuziek van 
V6 en ingeleid met een lezing van hoogleraar prof. Dr. Ernst Hirsch 
Ballin.

De 7e Comeniusprijs ging naar minister van Staat Herman D. 
Tjeenk Willink, wiens dankwoord ook kon worden geïnterpreteerd 
als een slag om de oren. In ieder geval een inspirerende dag ook 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van een paar dagen later, als 
je het mij vraagt. Zeer indrukwekkend en waardevol.

De lezing van Hirsch Ballin en het dankwoord van Tjeenk 
Willink zijn beide terug te vinden op de website van het 
Comeniusmuseum: https://www.comeniusmuseum.nl/
comeniusdag-2018.php.

Door: Bozenka Vermeulen
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DE NIEUWE STAAT TSJECHOSLOWAKIJE

Drie personen worden regelmatig genoemd wanneer het gaat om de vorming van de staat Tsjechoslowakije in 
1918. Maar er waren meer personen bij betrokken die bijna nooit worden genoemd.
Twee van hen worden in dit artikel beschreven: Alois Rašín en Karel Kramář.

Alois Rašín

Deze zeer vastberaden man heeft zijn stempel gedrukt 
op het nieuwe Tsjechoslowakije als minister van 
Financiën. Hij was econoom, advocaat en politicus 
en een van de belangrijkste vertegenwoordigers 
van de nieuwe republiek. Tijdens zijn leven werd hij 
tweemaal veroordeeld door Oostenrijks-Hongaarse 
rechtbanken, een keer zelfs tot de doodstraf. Toch was 
het een moordenaar die hem van het leven beroofde.

Als jonge jurist werd Alois Rašín benoemd tot lid 
van de territoriale strafrechtbank en werkte hij 
ook in verschillende advocatenkantoren. Vanwege 
zijn radicale visie moest hij verschijnen voor het 
‘Omladina-proces’ in januari en februari 1894 in 
Praag. De jonge advocaat werd beschuldigd van 
samenzwering tegen de keizer en het in gang zetten 
van een vermeende geheime anti-Habsburgse Liga.
Niet lang na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 
begon het leven van Alois Rašín met een heel nieuw 
hoofdstuk. Hoewel hij het niet met alle opvattingen 
van T.G. Masaryk eens was, steunde hij het verzet 
in het buitenland, was hij één van de eerste leden 
van de Tsjechische Maffia en was hij betrokken 
bij anti-Oostenrijkse initiatieven. Zijn politieke 
vriendschap met Karel Kramář bezegelde zijn lot. 
Op 12 juli 1915 werd Alois Rašín gearresteerd en in 
het daaropvolgende showproces veroordeeld tot de 
doodstraf wegens verraad. Gelukkig verzekerde de 
verleende amnestie bij de kroning van keizer Karel I 
zijn vrijheid.

Hij was één van de ‘28-Oktobermannen’, dus hij was 
erbij op die illustere dag in het ‘Obecni Dům tijdens 
de aankondiging van de Tsjchoslowaakse Republiek 
en de eerste Tsjechoslowaakse wet, door hem 
samengesteld. Hij schreef ook mee aan de oproep tot 
een kalme en waardige overdracht van macht.
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Als minister van Financiën moest hij de Tsjechoslowaakse economie stabiliseren. Dit behaalde hij door de 
staatsgrens te sluiten, bankbiljetten goed te keuren en een deel van de munten uit de omloop te halen. Daarnaast 
moest hij een Tsjechoslowaakse munteenheid creëren, financiering voor de nieuwe staat veiligstellen en 
bankgaranties garanderen. Hij was een voorstander van de goudstandaard, een evenwichtige staatsbegroting, 
zag een belangrijke rol voor particulier bezit en deflatoir overheidsbeleid. Hij ontving veel klachten, waaronder 
daadwerkelijke aanvallen, maar bleef onaangedaan als het minst populaire lid van de regering. Op 5 januari 1923 
werd hij neergeschoten door een jonge anarchist buiten zijn huis in de Praagse Žitná-straat en stierf aan zijn 
verwondingen.

Karel Kramář

Het lot van Karel Kramář was in veel opzichten 
verbonden met de opkomst van Tsjechoslowakije, 
maar hij stond maar heel even aan het roer. Hoewel 
hij de enige professionele politicus was van de 
‘founding fathers’ en mede-investeerders van de 
Tsjechoslowaakse staat, eindigde hij volledig op een 
zijspoor.
Als een getrainde advocaat had hij vanaf zijn jeugd 
werkzaam met de Tsjechische staatswet en de 
economische bijdrage van de Tsjechische landen aan 
de Habsburgse monarchie. In de loop van de tijd 
ontmoette hij T.G. Masaryk, en met hem vormde hij de 
politieke groepering de Realisten. Hun programma was 
realistisch, met een degelijk, patriottisch beleid.

In 1891 werd hij met succes gekozen in het keizerlijke 
parlement, als de jongste parlementariër van de 
Habsburgse monarchie. Drie jaar later voegde hij hier 
zijn plaats in de Boheemse Landdag aan toe. Hij was 
een uitstekende spreker, altijd duidelijk, begrijpelijk, 
to the point. Hij deed het goed en leidde de Liberale 
Nationale Partij - de ‘Mladočeši’ (jonge Tsjechen) in de 
vroege jaren 1900.

Zijn pro-Russische opvattingen maakten hem 
logischerwijs een doelwit voor de Oostenrijkse 
geheime politie. Bovendien was hij een zeer actief 
lid van de Tsjechische Maffia. Het duurde niet lang 
voordat Karel Kramář werd gearresteerd. Hij belandde 
uiteindelijk 25 maanden in de gevangenis, voordat hij 
gratie kreeg van de nieuwe Habsburgse keizer Karel 
I in zijn definitieve amnestie, waardoor hij terug kon 
keren naar het politieke leven. In maart 1918 werd de 
‘Tsjechische constitutionele democratie’, later de nationale democraten, onder zijn leiding opgericht.
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In oktober 1918 was Karel Kramář volledig geëngageerd. De bijeenkomst van het binnenlandse en buitenlandse 
verzet in Genève besloot dat hij de premier van de eerste Tsjechoslowaakse regering zou worden. Zijn 
triomfantelijke terugkeer naar huis, brede erkenning en de rol van premier verzekerden zijn deelname aan de 
internationale vredesconferentie in Versailles.
Toch was het deze vredesconferentie die benadrukte hoe groot de kloof was tussen de pro-tsaristische houding 
van Kramář en het diplomatieke standpunt van Beneš. Kramář was niet iemand die diplomatieke concessies deed, 
noch zich kon verenigen met het feit dat Tsjechoslowakije moest afstemmen op veel machtiger bondgenoten.
Kramář was ook geen succes op het binnenlandse toneel. Na de verkiezingen in 1919 was hij niet langer het hoofd 
van de regering, noch een belangrijke speler in het openbaar bestuur.

Prague: 1918-2018
(vertaald door Ingeborg Kriegsman)

GEDENKSTEEN KOMENSKÝ HERONTHULD

Onlangs is op het Amsterdamse Valeriusplein een gedenksteen 
voor Komensky (meer bekend als Commenius, 1592-1670) 
onthuld. Nou ja, onthuld? De steen lag er al jaren, namelijk vanaf 
15 november 1920, 250ste sterfdag van Komensky.. Het was (en 
is) een geschenk van de destijds nieuwe staat Tsjechoslowakije 
(1918) aan de stad Amsterdam. De stad waar Komensky de 
laatste jaren van zijn leven, vanaf 1656, heeft gewoond. De 
gedenksteen was een opmaat voor een monument dat er 
uiteindelijk nooit is gekomen.

Bij de recente herinrichting van het Valeriusplein blijkt dat de 
historische steen beschadigd is. Daarop besloot het dagelijks 
bestuur van het stadsdeel Zuid om de steen te restaureren. De 
her-onthulling is een serieuze en officiele plechtigheid geworden. 
Beide ambassadeurs, Tsjechie en Slowakije, zijn aanwezig. Als 
ook de voorzitter van het stadsdeel, Sebastiaan Capel, en de 
rector van het tegenover gelegen Amsterdams Lyceum, Harold 
Tennekes. Want ook in 1920 was het Amsterdams Lyceum de 
gastheer.

Door: Cok Oostveen



9

ONDERZOEKSJOURNALIST JAN KUCIAK VERMOORD

Een naar bericht uit Slowakije. 
Onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn 
vriendin zijn vermoord gevonden in hun 
woning. Jan Kuciak was bezig met een 
onderzoek naar een corruptiezaak, waarbij 
de Ndrangheta (Italiaanse maffia) betrokken 
is. Eerder onderzocht hij vanuit de Panama-
papers o.a. de connecties tussen een 
Slowaakse oligarch en mensen rond de 
regering. Jan Kuciak werkte bij dit huidige 
onderzoek samen met een Italiaanse 
onderzoeksjournalist en stond op het punt 
om te publiceren. Deze moorden hebben dit 
voorkomen. Het zou gaan om  het wegsluizen 
van vele miljoenen EU-gelden naar de 
Ndrangheta. Jan Kuciak staat volgens zijn 
collega’s bekend als een gedreven idealist. 
Maar ook wel als naief. Hij heeft te weinig oog 
voor de gevaren die het gevolg van zijn spitwerk kunnen zijn. Hij werkte voor de website Aktuality.sk, dat behoort 
tot het Duitse Axel Springer concern. Hopelijk heeft hij voor goede back ups gezorgd zodat zijn bevindingen alsnog 
gepubliceerd kunnen worden. Jan Kuciak is slechts 27 jaar oud geworden.

De ontzetting over de moord is groot. Zowel in de journalistiek als in de politiek. Veertien hoofdredacteuren 
hebben een oproep geplaatst om de moord zo spoedig mogelijk en met grote inzet op te lossen. Premier Robert 
Fico noemt het een “aanslag op de vrijheid van meningsuiting en democratie zonder enig precedent”. De minister 
van cultuur Madaric is afgetreden omdat hij dit niet kan verdragen.
Ondertussen hebben andere journalisten, waarmee Jan Kucial heeft samengewerkt, (een deel van?) zijn 
onderzoeksresultaten gepubliceerd. Naar aanleiding daarvan zijn er arrestaties (zeven) verricht. Allen Italianen. 
Hieronder Antionio Vadala die via Maria Troskova toegang heeft tot premier Robert Fico. Maria Troskova, 
een voormalig fotomodel, heeft het ver geschopt. Zij is een van de adviseurs van Robert Fico. En bovendien 
zakenpartner van Antionio Vadala. Kortom geen fris wereldje. Inmiddels is er een tweede minister, Robert Kalinak 
van binnenlandse zaken, afgetreden. Terwijl ook de protesten in de straten van Bratislawa en andere steden 
blijven voortduren. Met vooral de roep voor nieuwe verkiezingen en het aftreden van Robert Fico.

Uiteindelijk heeft Robert Fico aangekondigd dat hij terug wil treden. Echter wel op voorwaarde dat er een nieuwe 
regering komt onder leiding van zijn partijgenoot Robert Pelligrini. Om zo het corrupte systeem in stand te kunnen 
houden. Echter de demonstraties en de roep om nieuwe verkiezingen gaan onverminderd door. 
Maar of dit zal helpen? Zoals gebruikelijk bij corruptie zit die altijd diep geworteld in de hele samenleving. Velen 
profiteren mee, zijn min of meer afhankelijk van dit systeem. Slechts de top verrijkt zich echt. En dat kan alleen 
maar door anderen ervan afhankelijk te maken. Wat dat betreft is corruptie niet iets typisch Slowaaks. Dit komt 
overal voor waar een “grote ruif met geld”, zoals Europese subsidies, te verdelen is. Bij de privatisering van 
staatsbedrijven na de val vanhet communisme heeft een vergelijkbare corruptie voorgedaan. Maar veel corrupte 
structuren zijn van oudere datum. Voor de eenvoudige toerist was het duidelijk zichtbaar dat rond de grote 
intouristhotels veel figuren rondliepen voor zwart wisselen en andere duistere handeltjes. Allemaal met “hogere” 
contacten. En dit soort structuren heeft de eigenschap dat het zichzelf in stand houdt met steeds nieuwe targets.

Door: Cok Oostveen
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FIETS EN WANDELBEURS

Op deze jaarlijkse beurs in de Utrechtse Jaarbeurs 
presenteren zich veel fietsenmakers met de nieuwste 
modellen. Voor liefhebbers van glimmend metaal, 
fietsen en techniek DE beurs om te likkebaarden. 
Maar ook voor de eenvoudige fietsvakantieganger 
is er voldoende te beleven. Naast het Tsjechisch 
verkeersbureau zijn er ook drie organisaties te vinden 
met een aanbod voor Tsjechie.

Twee hiervan zijn duidelijk gericht op fietsreizen. Dit 
zijn Mozaiek Reizen en Cyklo Travel. De programma’s 
voor Tsjechie zijn vergelijkbaar. Zoals Praag-Dresden, 
Praag-Wenen. Toch zijn er duidelijke verschillen. Zo 
heeft Mozaiek Reizen de Labe-route van de bron 
naar Praag. En Cyklo Travel Moravische wijnroutes 
en het Tsjechisch paradijs. Ook is duidelijk te merken 
dat Mozaiek Reizen al langer bestaat. Hun aanbod is 
inmiddels uitgebreid tot een groter deel van Midden 
Europa, zoals Duitsland, Oostenrijk en Polen.

Ook aanwezig zijn Bert en Mien van Kampen van 
camping Aktief. Zij runnen een camping en verhuren 
vakantiehuizen in het noorden van Tsjechie. Het dorp 
Vernerovice om precies te zijn. Met in de omgeving 
eindeloze mogelijkheden om te wandelen en te 
fietsen.

Zie voor meer informatie de websites:
www.mozaiekreizen.nl
www.cyklotravel.nl
www.aktief.cz

Door: Cok Oostveen
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KRAJÁNEK

Krajánek is een online tijdschrift dat gericht is op (met name, maar niet uitsluitend) Tsjechische kinderen die in het 
buitenland wonen. Het tijdschrift komt eens per maand uit. Het eerste nummer werd in december 2013 vanuit 
Istanbul uitgebracht. Inmiddels wordt er redactioneel vanuit twaalf landen samengewerkt om het tijdschrift te 
maken. 

Elk deelnemend land levert om toerbeurt een extra bijdrage aan de edities. Het betreffende land laat de anderen 
kennis maken met hun typische recepten, uitstapjes en evenementen. Onze lezers maken niet alleen kennis met 
de Tsjechische taal en cultuur maar kunnen ze ook een kijkje nemen in het leven van landsgenoten in de andere 
landen waar het tijdschrift uitgegeven wordt. 

Krajánek en zijn redactie ondersteunen ontmoetingen van de Tsjechische gemeenschap in het buitenland en 
correspondentiecontacten. Ons doel is de kinderen over de hele wereld samen te brengen.

Oktober 2017 Nederland: http://talencentrumaandeijssel.nl/oktober-2017/
Februari 2018 België: http://talencentrumaandeijssel.nl/krajanek-2018-02/

„KRAJÁNEK“ - MAART
Hoera, maart is hier en dus ook de nieuwe 
Krajánek! Hopelijk zal het deze maand wat 
warmer zijn nu de lente de denkbeeldige scepter 
van koning Winter zal overnemen. Dat zou 
echt geluk zijn! Geluk is ook het onderwerp 
van het nieuwe nummer van Krajánek. Tijdens 
een ontdekkingstocht naar de betekenis van 
het woord ‘geluk’ nemen we een kijkje in de 
sprookjesachtige stad Toledo in Spanje en het 
spookachtige kasteel Houska in Tsjechië. Daarna 
zullen we Spaanse cakejes Magdalenas bakken, 
praten over spinnen en veel nieuwe verhalen 
lezen. Heel veel gelukkige momenten met deze 
Krajánek toegewenst!

Lees Krajánek hier: http://
talencentrumaandeijssel.nl/krajanek-2018-03/

STEDENBANDEN KORT NIEUWS

HOORN - PŘÍBRAM
Nieuwsbrief nummer 25 van maart 2018 is nu online.  Hierin o.a. een terugblik op de 25 jaar jubileumviering en 
een toekomstig hernieuwd contact tussen de Muziekschool Gerard Boedijn en Základni umělecká škola.

De nieuwsbrief vind u op deze pagina rechts: http://www.stedenbandhoorn.nl/
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TSJECHISCHE KAPEL VACENOVJÁCI SPEELT MET VINOČANKA IN LOCHEM

Bathmen/Lochem – Blaaskapel Vinočanka heeft de in Tsjechië bekende Moravische topkapel Vacenovjáci 
gecontracteerd om een grandioos concert te verzorgen op zaterdag 28 april in zaal Bousema te Lochem. Zij 
hebben nog niet eerder in Nederland opgetreden dus dat belooft iets moois te worden. Uiteraard zal Vinočanka 
vanaf 20.00 uur ‘de aftrap’ verzorgen met verzorgde blaasmuziek uit Zuid-Tsjechië.

De kapel Vacenovjáci is een veel gevraagde 
kapel in Tsjechië met meer dan 60 optredens 
per jaar zoals deelname aan festivals, 
dorpsfeesten, bruiloften en (kerst)concerten.  
De kapel staat onder leiding van de 
sympathieke trompettist en flugelhoornist 
Petr Grufik, die zelf ook muzieknummers 
voor zijn kapel schrijft. Zijn vrouw Karla 
Grufiková is de vaste zangeres van de kapel 
en zij doet dit samen met zanger Stanislav 
Hanák. Dit zangduo zal ook een aantal 
nummers met Vinočanka mee zingen. De 
kapel heeft op zondag een deelname aan 
een festival in België op het programma 
staan en combineren dit met een concert in 
Lochem! Een primeur!
Het belooft een mooie muzikale avond te 
worden want deze muzikanten spelen echt 
met hun hart. Kortom een mooie kans om 
van Tsjechische volksmuziek te genieten. 

Het concert begint om 20.00 uur, de zaal 
is open om 19.00 uur. De kaarten kosten 
in de voorverkoop € 10,00 per persoon, 
te bestellen via kaartverkoop@vinocanka.
nl of bel met Gertie Braakman 0573 - 25 
45 67. De kaarten kosten op 28 april € 
12,50 aan de zaal. Het concert wordt 
gehouden in zalencentrum Bousema, aan de 
Zutphenseweg 35 te Lochem, 0573-251868.  
Voorafgaand aan het concert kunt u 
eventueel in het café gedeelte met serre van 
een warme maaltijd (voor eigen rekening) te 
genieten.
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CULTUUR & LITERATUUR

FEESTELIJKE PREMIÈRE NIEUWE AFLEVERINGEN BUURMAN & BUURMAN
Ieders favoriete klunsjesmannen Buurman & Buurman zijn terug met een gloednieuw avontuur! En dat moet 
gevierd worden. Dus vindt op 25 april van 14:00 in Rialto in Amsterdam de feestelijke première plaats met heel 
veel leuke activiteiten voor kleine en grote kinderen. De grote helden zullen er zelf ook bij zijn voor een heuse 
meet & greet!

25 april 2018 14:00 – 16:30
Rialto, Ceintuurbaan 338, Amsterdam

Meer info: 
http://www.rialtofilm.nl/jong/buurman%20&%20buurman%20hebben%20een%20nieuw%20huis!%20[3+]/

12 WERELDEN IN DEN HAAG
In het kader van 100 jaar Tsjechoslowakije is er een tentoonstelling van Tsjechische kinderboekillustraties in de 
Centrale Bibliotheek in Den Haag aan het Spui. Het is een tentoonstelling met twaalf succesvolle Tsjechische 
illustratoren en kunstenaars met: David Böhm, Pavel Čech, Dan Černý, Lucie Dvořáková, Renáta Fučíková, Vendula 
Chalánková, Lucie Lomová, Galina Miklínová, Petr Nikl, Jaromír Plachý en Vhrsti.

Van 24 april t/m 31 juli 2018
Centrale Bibliotheek, Spui 68, Den Haag

Meer info: http://hague.czechcentres.cz/programma/meer/vystava-12-svetu-den-haag/

JAKUB HRŮŠA IN HET CONCERTGEBOUW
Op woensdag 18 en donderdag 19 april dirigeert Jakub Hrůša voor het Concertgebouworkest met een programma 
van Kodály, Beethoven en Prokofjev.

Meer info: 
https://www.concertgebouw.nl/concerten/hr-a-met-prokofjev-en-beethoven-bij-het-
concertgebouworkest/18-04-2018
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PRAŽÁK KWARTET IN HET CONCERTGEBOUW

Op 18 april speelt het Pražák kwartet werken van Beethoven, Schónberg en Suk in het Concertgebouw in 
Amsterdam.

Meer info: https://www.concertgebouw.nl/concerten/hr-a-met-prokofjev-en-beethoven-bij-het-
concertgebouworkest/18-04-2018

VOORJAARSCONCERT CANTAMUS ALATI

Op zondag 15 april om 16:00u is het voorjaarsconcert in de Antonius Abtkerk in Den Haag. Het koor zingt liederen 
DVORÁK (in een bewerking van Janacek), BRAHMS en BARTÓK. In de liederen vind je elementen uit de natuur en 
volksmuziek van Midden Europa uit de Romantiek. Met het Pocta Tvurcum van Zdenêk LUKÁS brengt het koor een 
ode aan Michelangelo, Rembrandt en Picasso. In Ahoj nummers 334 en 335 leest u meer hierover.

Het koor zingt o.l.v. Kees van der Linden. Aan de piano Menno Boogaard en Evelyn Tjon-En-Fa op viool. Zij spelen 
als intermezzo tussen de liederen Romance in E groot van Leos Janácek en zes Roemeense volksdansen voor piano 
van Béla Bartók.

Toegang E 12.50 p.p. incl. programmaboekje
Kinderen t/m 14 jaar gratis en E 5,- korting met Ooievaarspas.
Kaarten verkrijgbaar via www.cantamusalati.nl , bij de koorleden en op de 15e april aan de deur van de Kerk.

MUZIEK VAN DVOŘÁK IN ENKHUIZEN
Op zaterdag 21 april om 16.00 uur kunt u in de sfeervolle Westerkerk in Enkhuizen luisteren naar een 
matineeconcert van oratoriumkoor Stem en Snaren dat dit jaar 135 jaar bestaat. Onder het motto ‘Zingend 
de lente in’ worden twee werken van de Tsjechische componist Antonín Dvořák uitgevoerd: de intieme en 
hartverwarmende “Mis in D” en de luchtige “Sechs Klänge aus Mähren” in een bewerking van Leoš Janáček.

Kaarten kosten € 15 aan de kassa in de Westerkerk. In de voorverkoop 
€ 13,50. De kerk is open om 15.30 uur.
Zie voor adressen voorverkoop en meer informatie www.
stemensnaren.nl

BOEKPRESENTATIE ‘DE SOLIDARITEIT VAN DE SCHOK’
Dennis de Gruijter presenteert in Haarlem zijn boek ‘De solidariteit 
van de schok’, over het gedachtegoed van de Tsjechische filosoof en 
activist Jan Patočka. Hij zal zijn boek introduceren met een lezing.

22 april 2018 14:00 – 15:00
H. de Vries Boeken, Gedempte Oude Gracht 27, Haarlem

Meer info: http://www.stadsfilosoofgouda.nl/index.php

Patočka
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AGENDA

9 april t/m 31 mei: Tentoonstelling ‘De oprichting van Tsjechoslowakije’ - Huis van Europa, Den Haag -
http://hague.czechcentres.cz/programma/meer/vystava-1918-house-of-europe/

11 t/m 15 april: Go Short Festival 2018 - Nijmegen - 
http://hague.czechcentres.cz/programma/meer/film-go-short-2018/

15 april, aanvang 16:00 uur: Concert Cantamus Alati met Pocta Tvůrcům – Antonius Abtkerk, Den Haag -
www.cantamusalati.nl

16 april, aanvang 20:00 uur: Thema-avond rond filosoof en activist Jan Patočka (1907–1977) - Spui 25, 
Amsterdam - http://hague.czechcentres.cz/programma/meer/spui-25-jan-patocka-cena-spinozalens/

18 april, aanvang 20:15 uur: Pražák Kwartet in het Concertgebouw - Concertgebouw, Concertgebouw 10, 
Amsterdam - https://www.concertgebouw.nl/concerten/pra-k-kwartet-speelt-beethoven-en-suk/18-04-2018/

18 en 19 april, aanvang 20:15 uur: Jakub Hrůša in het Concertgebouw - Concertgebouw, Concertgebouw 
10, Amsterdam - https://www.concertgebouw.nl/concerten/hr-a-met-prokofjev-en-beethoven-bij-het-
concertgebouworkest/18-04-2018

21 april, 16:00 uur: Oratoriumkoor Stem en Snaren met ‘Mis in D’ van Antonín Dvořák - Westerkerk, Enkhuizen -
http://www.stemensnaren.nl/

22 april, 14:00 uur: Boekpresentatie Dennis de Gruijter - De solidariteit van de schok - H. de Vries Boeken, 
Gedempte Oude Gracht 27, Haarlem - http://hague.czechcentres.cz/programma/meer/prezentace-knihy-dennis-
de-gruijter/

t/m 15 april: 12 Werelden (kinderboekillustraties) - Openbare bibliotheek Groningen, Oude Boteringestraat 18, 
Groningen - http://hague.czechcentres.cz/programma/meer/vystava-12-svetu-den-haag/

t/m 25 t/m 17 juni 2018 – Theatervoorstelling Buurman & Buurman – Diverse theaters (http://www.
buurmantheater.nl )

t/m 28 oktober - Tentoonsteling De erfenis van Comenius - 100 jaar onafhankelijkheid Tsjechië en Slowakije - 
Comeniusmuseum, Kloosterstraat 33, Naarden (www.comeniusmuseum.nl)

3 november - Najaarsbijeenkomst VNTS - te Ede (meer informatie volgt!)

Meer informatie over Tsjechische evenementen kunt u vinden op
http://hague.czechcentres.cz

Meer informatie over Slowaakse evenementen kunt u vinden op
https://www.facebook.com/Embassy-of-Slovakia-in-the-Netherlands/



NUTTIGE ADRESSEN

Tsjechische Ambassade
Paleisstraat 4, 2514 JA Den Haag.
Tel: 070 3130031 ;
E-mail: hague@embassy.mzv.cz;  URL: www.mfa.cz/
hague

Nederlandse Ambassade in Tsjechië
Gotthardska 6/27, 160 00 Praag 6
Tel.: 00420 233 015200;
E-mail: pra@minbuza.nl

Slowaakse ambassade
Parkweg 1, 2585 JG Den Haag. 
Tel. 070 4167777, e-mail: embassy@haag.mfa.sk;
URL: www.mzv.sk/hague

Nederlandse Ambassade in Slowakije
Frana Krala 5, 811 05 Bratislava 1
Tel.: 00421 2 5262 5081, e-mail: btl@minbuza.nl

Tsjechisch Centrum
Westersingel 9, 3014 GM Rotterdam. 
Tel.: 010 2251713, e-mail: cchaag@czech.cz;
URL: www.hague.czechcentres.cz
Postadres: Paleisstraat 4, 2514 JA Den Haag, 
  
Tsjechisch Bureau voor Toerisme/CzechTourism
Gatwickstraat 11, 1043 GL Amsterdam,
Tel.: 0615 696 875;
E-mail: amsterdam@czechtourism.com;
URL: www.czechtourism.com 

CzechTrade Brussel
Rue du Trône 60, 1050 Brussel. 
Tel: +32 22139460;
e-mail: brussels@czechtrade.cz;
URL: www.czechtrade.be

Tsjechisch Centrum Brussel
Rue du Trône 60, 1050 Brussel
Tel: +32 22139430;
e-mail: ccbrussels@czech.cz;
URL: www.czechcentres.cz/brussels

Nederlands-Tsjechische Kamer van Koophandel
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9
Tel. +420 774 002 201;
e-mail: nlchamber@nlchamber.cz 

Czech Dutch Chamber of Commerce (CDCC)
Eurocenter II, Barbara Strozzilaan 364, 1083 HN 
Amsterdam
e-mail: info@cdcc.nl

GTSM: Genootschap voor Tsjechische en Slowaakse 
Muziek 
Hans Wallin, voorzitter 
Prins Bernhardlaan 21, 2264 CA Leidschendam;
tel/fax: 070 3278706;
e-mail: hanswallin@tiscali.nl;
Jacques de Coo, e-mail : jdecoo@noknok.nl

Hello Czech Republic
(website over Tsjechië in o.a. Engels)
Internet: http://www.czech.cz/en
Facebook: https://www.facebook.com/Czechia.eu

Slowakia.travel
(website over Slowakije in o.a. Engels)
Internet: http://slovakia.travel/en
Facebook: https://www.facebook.com/slovakiatourism 
YouTube: https://www.youtube.com/user/SlovakTB 


	Voorzitter
	Bestuur
	Comeniusdag 2018
	De nieuwe staat Tsjechoslowakije
	Gedenksteen Komenský heronthuld
	Onderzoeksjournalist Jan Kuciak vermoord
	Fiets en wandelbeurs
	Stedenbanden kort nieuws
	Krajánek
	Tsjechische kapel Vacenovjáci speelt met Vinočanka in Lochem
	Cultuur & Literatuur
	Agenda

