Nieuwsbrief nr. 12 – 30 juni 2019
Zoals u wellicht weet wil de Stichting Babička opnieuw een verhaal van Božena Němcová in het
Nederlands uitgeven en wel Pan učitel (De schoolmeester). Graag willen we u vertellen wat de
vorderingen zijn.
Allereerst de financiën
Door onze donateurs is al een bedrag van ca. € 850 bijeengebracht, een heel mooi begin! We hopen
in juli. het streefbedrag van onze donateurs en geïnteresseerden van € 1000 te bereiken. Mocht u
vergeten zijn uw bijdrage over te maken of alsnog geïnspireerd zijn?
Wij ontvangen graag uw bijdrage op onze IBAN bankrekening: NL92 INGB 0005 1802 98 t.n.v.
Stichting Babička, Rotterdam.
Facebook
Er is een facebookpagina gemaakt http://www.babicka.nl/actueel.html waarop u talrijke
berichtjes rond het thema van de onderwijzer vindt. Het blijft immers een actueel thema.
Božena achterna
Verder willen we in de komende maanden de informatie die we al eerder verzameld hebben onder de
titel ”Božena achterna“, als serie, op de website gaan zetten. Božena woonde in ruim 10 woonplaatsen op allerlei adressen en gebruikte in haar werk vaak herinneringen en impressies.
Vaak wordt door middel van plaquettes en standbeelden aan haar herinnerd en die plekken hebben
wij in deze serie opgenomen. Er staat al informatie over Ratibořice, Česká Skalice en Červený
Kostelec op de website. Misschien een idee als u in de vakantie een of meer van deze plaatsen
bezoekt. Houd voor de vorderingen dus de website in de gaten! www.babicka.nl/boz_achterna.html.
2020 wordt een bijzonder jaar
Boekpresentatie
In het Nationaal Onderwijsmuseum, in het prachtige gebouw van de Holland, Burgemeester de
Raadtsingel 97 in Dordrecht zal op 8 februari 2020 de boekpresentatie van Pan učitel (De
schoolmeester) plaatsvinden. Schrijf de datum alvast in uw agenda! Meer details over het programma
en de tijden, krijgt u natuurlijk later.
Herdenkingsmunt
In Tsjechië zal in januari 2020 een speciale
herdenkingsmunt van Božena Němcová worden
uitgebracht.
Het ontwerp is van Jiří Harcuba (1928 – 2013) dat
hij voor een herdenkingsmunt in 2005 gemaakt
heeft maar die toen niet is gebruikt.
Voor dit oudere ontwerp is in 2020 gekozen om
daarmee ook de inmiddels overleden kunstenaar te
eren en zijn geweldige oeuvre te herdenken.

Passend	
  citaat?	
  
Božena Němcová schreef in een brief van 17 december 1851 aan J.Helcelet:
"Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova as za dvě stě let - anebo ještě později - neboť
nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší."
"Als ik zou kunnen kiezen dan zou ik wensen dat ik zo'n twee honderd jaar later opnieuw geboren zou
worden - of nog later - want ik weet niet of er inmiddels zo'n wereld zou zijn in welke ik met plezier zou
willen leven."
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