20 jaar partnerschap Noordenveld-Litomyšl.

Beide logo’s en
gemeentewapens in één quilt.

Inleiding
‘Dvacet let partnerství’. Dat is Tsjechisch voor ‘20 jaar
partnerschap’. En het slaat op de vriendschapsband tussen
de gemeente Noordenveld en het Tsjechische Litomyšl.
Talloze ontmoetingen zijn er in die jaren geweest tussen
Noordenveldse en Tsjechische verenigingen op het gebied
van sport, muziek, onderwijs, beeldende kunst, cultureel
erfgoed. En daaruit zijn vaak leuke persoonlijke
vriendschappen voortgekomen. Kennis maken met mensen
die leven in een andere cultuur is vanaf de oprichting – nog
ten tijde van het zg. IJzeren Gordijn - de doelstelling
geweest van de stichting Oost-West Kontakten (OWK) en
de Tsjechische partnerorganisatie de Litomyšl Evropa Club.
Ook op charitatief terrein ontplooit OWK activiteiten door
elk jaar voor een groep van 25 kinderen uit het
Tsjernobylgebied een recreatieve vakantie te organiseren.
Beide gemeentebesturen steunen de stedenbandactiviteiten ook enthousiast.

Jubileum
in beide
Roden
Figuur 1:
logo's in één quilt
Dit partnerschapjubileum werd in beide
plaatsen gevierd. In 2010 in Roden. Na een
aantal activiteiten in de loop van het jaar werd
de viering in november afgesloten met een
muzikale feestavond in Op de Helte. Te gast
waren vertegenwoordigers van de
partnergemeente, het gemeentebestuur en de
organisaties die in de voorgaande jaren actief
aan een uitwisseling hadden deelgenomen.
Met elkaar namen de aanwezigen tenslotte
deel aan een ludieke muzikale happening.

Muzikale happening in Op de Helte

In het Koetshuis was in die tijd een
tentoonstelling ingericht van
werkstukken van beeldende kunstenaars
uit Litomyšl met medewerking van de
Culturele Kring Roden en Verkuno.

Schilderij van Zdena Olivova uit Litomyšl
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Jubileum in Litomyšl.

‘Op de grote stille heide’ en Peter Dijk,
voorzitter van Verkuno, die de expositie opende.

Expositie
Midden september 2011 waren zo’n vijftien leden
van het gemeentebestuur van Noordenveld en
Oost-West Kontakten naar Litomyšl uitgenodigd
voor de officiële viering van het jubileum in de
Tsjechische partnergemeente.
Op hun beurt waren kunstenaars van Verkuno te gast
bij hun Tsjechische collega’s. Acht van hen konden hun
kunstwerken exposeren in het authentieke Huis van
de Twee Ridders.
De opening van de expositie werd opgeluisterd door
een jeugdige Tsjechische zangeres, die met
begeleiding 2 vaderlandse (Nederlandse!) liedjes
ten gehore bracht. Zeer verrassend en knap gedaan,
want bv. ‘Op de grote stille heide’ was woordelijk te
verstaan.
De uitnodigend geëtaleerde kunstwerken die tot 30 oktober
te zien zijn, trokken veel belangstelling.
Ondertekening en onderscheidingen
Direct na aankomst in Litomyšl waren de gasten uit
Noordenveld met hun gastheren en –vrouwen in
discussie gegaan over concrete plannen voor de
toekomst van de samenwerking. Duidelijk werd dat beide
partijen met elkaar verder wilden. Deze wil om het
partnerschap voort te zetten kreeg de volgende dag zijn
beslag door de plechtige ondertekening van een
overeenkomst door de beide burgemeesters en de
voorzitters van LEC en OWK.

Beide burgemeesters en de voorzitters
ondertekenen de overeenkomst
tot voortzetting van de stedenband.

In dezelfde bijeenkomst overhandigde burgemeester Hans van der Laan
namens het College van B&W van Noordenveld een plaquette aan de
burgemeester van Litomyšl, gemaakt door de bekende glasblazer uit
Veenhuizen Cees van Olst. In deze plaquette wordt de stedenband op
voortreffelijke wijze uitgebeeld.

Bovendien werden ook zeven mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het
partnerschap, onderscheiden met een symbolische sleutel van het kasteel met de daarbij behorende
oorkonde ten teken van het ereburgerschap van de gemeente Litomyšl. Uit Noordenveld viel die eer
ten deel aan Brigitta Barth en Jan Smit.
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Bij de onderscheidingen werd extra aandacht geschonken aan professor Hans Renner te Groningen.
Hij was de man die 20 jaar geleden na de val van het IJzeren Gordijn de aanzet gaf om zijn
geboortestad Litomyšl te kiezen voor de stedenband met de gemeente Noordenveld (destijds nog
gemeente Roden).

Brigitta Barth tussen 3 onderscheiden
(oud)leden van LEC.

De ereburgers Hans Renner, Pavel Waisser (LEC) en Jan Smit

Hierna werd het gezelschap bij verrassing per bus vervoerd naar de kazerne van de vrijwillige afdeling
van de brandweer van Litomyšl. Daar stond het hele brandweerteam klaar om aan het
gemeentebestuur van Noordenveld te laten zien, dat de gekregen brandweerwagen door hen perfect
werd verzorgd. ‘Dennis’, want zo heet deze wagen die afkomstig is uit Veenhuizen nog steeds, was
inderdaad in prima staat en al enige keren operationeel ingezet. Natuurlijk was er na enige speeches
ruim gelegenheid voor een vers getapt biertje of frisdrank en lekkere Tsjechisch hapjes.

Burgemeester Van der Laan, het brandweerteam
en op de achtergrond ‘Dennis’

Zaken doen
Vóór de officiële ondertekening van de overeenkomst om het partnerschap voort te zetten was er een
zakelijke maar niettemin geanimeerde vergadering van de delegaties. Het was een zeer hartelijk
weerzien voor de vertegenwoordigers van de gemeente Noordenveld en de Stichting Oost-West
Kontakten met de gastheren en –vrouwen van de gemeente Litomyšl en de Litomyšl Europa Club.
Er werd met tevredenheid teruggekeken op alles wat in de afgelopen 20 jaar in deze stedenband is
bereikt. Naast het ontstaan van stevige vriendschapsbanden is vooral de uitwisseling van kennis en
vaardigheden op sociaal, sportief en cultureel gebied hèt grote resultaat van de inzet van velen in
Tsjechië en Nederland.
Maar de vriendelijke woorden veranderden bepaald niet in zelfgenoegzaamheid, want men wil ook de
komende 20 jaar met volle inzet verder werken aan verbreding en verdieping van de contacten. Het
speerpunt van het overleg die avond was: hoe kunnen we de betrokkenheid van jonge mensen bij de
uitwisseling bevorderen. Verschillende suggesties passeerden de revue. Zoals internetcontacten
tussen of zelfs een regelmatige uitwisseling van scholieren en studenten, b.v. voor sport, muziek of
een zomerschool Engelse taal.
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Ook kwamen er vragen van de Tsjechen over de fondsenwerving voor de activiteiten. Het lijkt erop dat
in Nederland meer vrijwilligers ingeschakeld worden, wat de kosten beperkt. Vandaar dat de
Tsjechische relaties bijzondere interesse hadden voor het functioneren van de
Vrijwilligersvacaturebank in Noordenveld. Hoe gaan jullie in Noordenveld om met de populistische
oppositie, was vervolgens een vraag die niet zomaar beantwoord kon worden. Verder is besproken of
Roden en Litomyšl het nuttig vinden om een derde partner bij hun stedenband te betrekken. Daarbij
werden Levoča, partnerstad van Litomyšl in Slowakije, en de partnergemeenten van Noordenveld in
Polen en Duitsland als mogelijke kandidaten op hun merites bekeken. Een beslissing is daarover nog
niet gevallen.
Tenslotte zijn voor het volgende jaar de geplande of gesuggereerde activiteiten op een rijtje gezet.
Zoals tentoonstellingen van glaskunst en fotografie, bezoeken over en weer van muziek- en
zanggezelschappen en uitwisseling van kennis over duurzaam en maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Dit alles vergt nog heel veel uitwerking voor bestuur en werkgroepen van OWK en hun
tegenvoeters in Tsjechië.

Ouderwetse Jaarmarkt
Het prachtige weer zorgde op zaterdag voor een enorme drukte op de Jaarmarkt op het centraal
gelegen Smetanaplein. Er waren veel verschillende kramen vooral met oude ambachten, creatieve
aanbiedingen, kinderspelen. En natuurlijk kon men er ook drank, vooral bier en lekkere hapjes kopen,
dit alles opgeluisterd door de muziek van blaaskapellen en popbands.

Muziek in de tent op de jaarmarkt.

Enkele kramen van de oude ambachten markt.

Kerk en zwembad
Voor de gasten uit Noordenveld was er naast deze markt veel meer te zien. Ze kregen een uitvoerige
rondleiding in twee fraaie nieuwbouwprojecten. De nieuwe kerk van de Tsjechische Broedergemeente
was het bekijken waard wegens de moderne, symbolische vormgeving. Het hele gebouw dat zo mooi
tegen de helling lag aangevleid was markant. Maar vooral opvallend was het kruis op het dak
vervaardigd door de internationaal befaamd glaskunstenaar Vaclav Cigler. Voor glasliefhebbers kan
nu al aangekondigd worden, dat tijdens het Smetanafestival in juni volgend jaar er een grote
tentoonstelling zal worden ingericht van het werk van Cigler.
Het andere project was het gloednieuwe overdekte zwembad. Dit gebouw kreeg de jaarprijs voor
architectuur in Tsjechië, waarschijnlijk wegens het originele ontwerp van het golvende dak. Maar ook
het interieur mag er wezen. Zie voor meer bijzonderheden de website van Oost-West Kontakten.
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Bij de kerk van de Broedergemeente

Brigitta Barth en Oeds Keizer voor het dak van het zwembad

Gezinscentrum
Interessante informatie kregen de gasten eveneens in het Gezinscentrum van Litomyšl. Dit is een
particuliere instelling die vooral is bedoeld voor de ouders van 0 tot 7-jarigen. Jonge moeders en ook
vaders ontmoeten elkaar daar onder deskundige leiding om ervaringen uit te wisselen en advies te
krijgen in de verzorging en het omgaan met problemen van hun jonge kinderen. Bij specifieke
persoonlijke of relatie problemen kunnen andere deskundigen worden ingeschakeld.
De kosten van dit centrum, dat voor een groot deel door vrijwilligers wordt gerund, worden maar
gedeeltelijk gedragen door de plaatselijke overheid. Aanvulling door fondsen is dus noodzakelijk.
Dit centrum is ook actief in de zorg voor het milieu. Zo maakten de gasten mee, dat een groep ouders
met hun kinderen de handen uit de mouwen stak voor het schoonmaken van het riviertje dat door
Litomyšl stroomt. De kinderen kregen daarbij op hen toegesneden informatie over het belang van
schoon water.

Uitleg in het Gezinscentrum

Prachtig opgetuigde paarden voeren het vuil af uit het riviertje
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Muziek en beeldende kunst

Concertgebouw Het Smetanahuis

In Litomyšl wordt op verschillende manieren de
herinnering levend gehouden aan de componist
Bedřich Smetana, die er geboren en getogen is.
Zo maakten de gasten het openingsconcert mee
van het festival ‘Young Smetana’, waaraan
jeugdig muziektalent van over de hele wereld
deelneemt. In de prachtige concertzaal ‘Het
Smetanahuis’ trad een van Tsjechiës top-violisten
Pavel Šporcl solo op voor een ademloos
luisterend, merendeels jeugdig publiek. Na afloop
gingen de toeschouwers in optocht met lampions
naar Smetana’s standbeeld op het Smetanaplein
om op indrukwekkende wijze eer te bewijzen aan
de grote componist.

In de middag ervoor was het gezelschap uit
Noordenveld afgedaald in de gewelven onder
het kasteel om de fraai uitgestalde, grote
collectie beeldhouwwerken te bewonderen
van Olbram Zoubek, ook een kunstenaar
uit Litomyšl. In Roden staat een karakteristiek
beeld van zijn hand bij het Koetshuis.

Beelden van Obram Zoubek

Door de delegatie uit Nederland werd ook een bezoek gebracht aan de ‘White Gallery’ in een dorpje
bij Litomyšl. Na het overlijden van grafisch kunstenares Ludmila Jandova heeft haar zoon in de tuin
van het rustieke woonhuis een voor klimaat gecontroleerde opslagplaats laten bouwen voor haar
omvangrijke oeuvre. Tot dan toe werd haar werk in een schuur bewaard en vele malen hebben
kunstminnende bezoekers uit Noordenveld in deze schuur mogen grasduinen en prachtige
werkstukken van haar kunnen aanschaffen. Aan de bouw van dit depot, dat de naam ‘White Gallery’
heeft gekregen, is door OWK financieel bijgedragen. Om het depot heen is de galerie gebouwd, waar
topkunstenaars exposeren. En in de parkachtige tuin zijn de grote, meest roestvrij stalen kunstwerken
opgesteld van de man van Ludmila. Wegens zijn hoge leeftijd is hij weinig mobiel meer, maar hij
kwam toch even naar buiten om het bezoek te ontmoeten, wat een emotionele indruk achterliet bij de
mensen die hem kennen..

De White Gallery met bezoekers uit Noordenveld

Het woonhuis en enkele constructies van Janda

6

Slot

Na het gezamenlijke diner van gasten en gastheren/vrouwen, waarbij nog enkele cadeautjes werden
overhandigd, werd deze jubileumviering afgesloten met muziek, dans en beamerprojecties van
fotoherinneringen tijdens een spetterend feest in het Lidovy Dům, het Gemeenschapshuis.
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