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”Mei bezoek” aan Havlíčkův Brod 
 
Ter gelegenheid van de herdenking van de Tsjechische 
bevrijding heeft een Brielse delegatie een bezoek gebracht aan  
Havlíčkův Brod. Zij werden door Ing. Ivan Kuželka uitgenodigd 
om de in aanleg zijnde golfbaan te bezoeken. Bij de luchthaven 
is namelijk een nieuw golfterrein in ontwikkeling. Men legt de 
baan, vanwege de hoge kosten, stapsgewijs aan:
Stap 1 is het aanleggen van afslagplaatsen
Stap 2 is het aanleggen van putten
Stap 3 is de verdere afronding 
Ing. Ivan Kuželka is in het gelukkige bezit van een vliegbrevet en
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Lipnice



 
aangezien men toch in de buurt van 
het vliegveld was, nodigde hij de 
delegatie uit voor een rondvlucht 
boven Havlíčkův Brod, Lipnice en 
Svetla nad Sazavou.
 
Tijdens een avondconcert werden 
Kees en Marjan de Bruijn aangespro-
ken met de vraag: “Oh zijn jullie weer 
hier uit Brielle. Wat gaan jullie morgen 
bakken op de Markt, dan komen we 
even langs om iets te eten. Verleden 
jaar was het ook zo lekker....” 
Het mei bezoek en “iets” bakken op 
de Markt op 8 mei begint al een 
traditie te worden waar in Brod naar 
wordt uitgekeken zo blijkt......
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Vervolg: “Mei bezoek”

Rechtsboven het midden: het stadsplein met het stadhuis en de kerk

Hier staat iedereen nog “met beide benen op de grond”



Radomír Dvořák is geboren in 1959. 
Hij woont en werkt in Havlíčkuv Brod, in 
het Tsjechisch-Moravische hoogland. 
Zijn kunstopleiding  heeft hij gevolgd 
aan de Pedagogische Universiteit in 
Hradec Kralove  van 1978 tot 1983, 
waar hij erg onder de indruk was van de 
academische schilder Borivoj Borovsky.
Hij is vanaf 1979 als beeldhouwer actief en sinds 2003 is 
het zijn belangrijkste middel van bestaan.  Radomir werkt 
vooral met hout (linde, esdoorn, iep, eik), maar werkt ook 
in steen (graniet, zandsteen, marlite), beton en brons. In 
de afgelopen jaren houdt hij zich eveneens bezig met 
tekenen, schilderen, grafische vormgeving en 
conceptueel werk. 
 
Het “Nationale afluister gedenkteken”
In een voormalige, onderwater gezette, granietsteen-
groeve, niet ver van de burcht van Lipnice heeft Radomír 
Dvořák een serie beelden gemaakt, die later het 
“Nationale Afluister gedenkteken” genoemd werden. De 
beelden zijn een metafoor voor het afluisteren van 
gewone burgers door het voormalige regiem. (Afluisteren, 
aan de kaak stellen, vervolgen) De beelden stellen voor 
“Bretschneiders Oor”, “De mond van de waarheid” en  
“De Gouden Ogen”.
Als eerste ontstond “Bretschneiders Oor” Het kunstwerk 
verwijst naar de romanfiguur Bretschneider (lid van de 
geheime politie) uit de roman “De brave soldaat Schwejk” 
van Jaroslav Hašek (Praag, 30 april 1883). Daarna 
volgde “De mond van de waarheid” een vrije interpretatie 
naar het gelijknamige werk in het  Romaanse voorportaal 
van de Sint Mariakerk in Cormedina. “De gouden ogen” 
roepen, door de inkadering door een driehoek, de 
associatie op van het “Oog van God” , waarmee Radomir 
de niet te realiseren wens van de mens om “alles te 
willen en kunnen zien”, tot uitdrukking brengt.
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Radomír Dvořák (1959) 
Beeldhouwer

 

“De Gouden Ogen” in de bossen van Linice

“Bretschneiders Oor”

1e in de serie “Kunstenaars in Brod”



 Radomír Dvořák is op het ogenblik bezig met een nieuw 
werk namelijk het hoofd van  de schrijver Jaroslav Hašek. 
Het is de bedoeling dat het portret in een aantal delen in het 
landschap verspreid zal liggen en als puzzelstukken weer in 
elkaar gezet kan worden.
 
Jan Engelblik
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Havlíček 

De mond van de waarheid “Bocca della Verita”

“Bocca della Verita”

 Venus (hout) Expo 25 jaar Jumelage

Het hoofd van  de schrijver Jaroslav Hašek.
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Brielse wafels in Havlíčkův Brod
Zoals reeds werd vermeld op pagina 
1 heeft ter gelegenheid van de 
Tsjechische bevrijdingsdag op 8 mei 
een Brielse delegatie een bezoek 
gebracht aan onze zusterstad 
Havlíčkův Brod. Het is inmiddels een 
traditie geworden dat we, als dank 
voor de ontvangen kerstboom, de 
bezoekers van de Ambachtsmarkt op 
8 mei trakteren op iets lekkers uit 
Brielle.
Dit jaar werden door de Brielse 
wafelbakkers Kees en Corrie Beije 
honderden wafels gebakken, die 
door de Briellenaren werden 
uitgedeeld aan de bezoekers van de 
markt. En die lieten merken dat de 
wafels heerlijk smaakten. Als extra 
attractie kon er weer gesjoeld 

worden, iets waar jong en oud 
gebruik van maakten. Op deze markt 
staan jaarlijks tientallen kraampjes 
met ambachtelijk gemaakte pro-
ducten. Ook de kramen zijn in stijl, 
veel hout en nostalgisch. Een 
voorbeeld voor Brielle?
Door het gemeentebestuur van 
HavlíčkůvBrod was ook een officiële 
delegatie uitgenodigd vanuit Brielle. 
Vanwege verplichtingen in Brielle en 
met name Vierpolders was alleen 
wethouder Dick Verbeek afgereisd. 
Gelukkig was ook Peter Kroone 
aanwezig, die zijn rol als bakker-
uitdeler kon afwisselen met zijn rol 
als gemeenteraadslid.  Zo kon in een 
overleg met burgemeester en 
wethouders van HavlíčkůvBrod het 
laatste nieuws en de ontwikkelingen 
in beide steden worden 
uitgewisseld.
Verder maakte de Brielse groep 
kennis met de net geopende driving 
range van een golfbaan in aanleg, 
naast het vliegveld van Havlíčkův 
Brod. En werd een bezoek gebracht 
aan de werkplaats van beeldhouwer 

Radek Dvorak en aan zijn sculpturen 
in de natuur van Lipnice. Gebaseerd 
op het verhaal van de Brave soldaat 
Schwejk heeft hij in de granietrotsen 
een mond, een oor en een oog 
uitgehakt. De directeur van het 
historisch museum had de Brielse 
groep niet alleen uitgenodigd voor 
een rondleiding in zijn museum, maar 
ook voor een barbecue in de tuin van 
het museum. Een bijzondere 
ervaring.
 
Kees Haanstra
Meer info op hbbc.nl.
 

Corrie Beije en Peter Kroone in actie met de “Brielse harten”

Kees Beije, wafelbakker in Brod
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Agenda HBBC

Plannen 2012 
• Het Jason koor heeft belangstelling om naar Brielle te 

komen. Welk koor heeft belangstelling om deze 
uitwisseling vorm te geven? U kunt contact opnemen 
met Kees Haanstra  Telefoon:   0181 416391

• Aan het einde van het jaar de traditionele kerstboom! 
 
Verdere plannen:
Heeft u ideeën of plannen? Wilt u met een eigen groep 
een uitwisseling organiseren?
Neem dan contact op met het HBBC!
Kees Haanstra, 
Telefoon:   0181 416391
 
  
 

HBBC - Nieuwsbrief
 
Redactie: Jan Engelblik
Karveel 12
3232 CL Brielle
0031 (0)181- 415043

e-mail: hbbc@engelblik.nl

www.hbbc.nl

Informatie over het HBBC
Het comité bestaat uit 11 
personen, die zich op vrijwillige 
basis inzetten voor de diverse 
activiteiten en contacten.

• Kees Haanstra (vz),
• Kees de Bruyn (secr) 
• Martin en Lydia Kamerling
• Mieke Haanstra
• Marianne Stolk    
• Peter en Inge Moree 
• Joop Brune 
• Corrie en Jan Engelblik 

 
Heeft u vragen, belt u dan met 
Kees de Bruyn, 0181 416 495. 

U kunt zich voor deze nieuwsbrief aan- dan wel afmelden door 
een e-mail te sturen naar hbbc@engelblik.nl onder vermelding 
van “aanmelding nieuwsbrief” dan wel “afmelding nieuwsbrief”.
De nieuwsbrieven zijn ook te downloaden op 

www.hbbc.nl bij “Nieuwsbrieven”
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