Verslag van het secretariaat over het jaar 2018
Als kersverse secretaris mag ik verslag doen van de activiteiten van de
Historische Vereniging ‘Het Land van Brederode’ over het afgelopen jaar. Bij deze
mijn bijdrage.
Bestuurssamenstelling en commissies
In het voorjaar is toegetreden tot het bestuur Rob de Graaff, die de redactie van
de jaarboeken op zich heeft genomen en Marga Visser die de secretarisfunctie
vervult.
Het bestuur bestond in 2018 uit:
Josien de Jonge Verduin
Jos Smit
Marga Visser
Theo Remie
Huib Leeuwenberg
Hans Kluit
Rob de Graaff
Tonny Joore

voorzitter
secretaris tot mei 2018
secretaris na mei 2018
penningmeester
conservator
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Daarnaast werden de bestuursvergaderingen bijgewoond door Piet Kastelein die
nog altijd een belangrijke adviserende rol heeft.
Het bestuur heeft in het jaar 2018 elf maal vergaderd.
Er zijn een aantal werkgroepen(commissies) in het leven geroepen:
- Redactiecommissie
- Commissie Stadswandeling en genealogie
- Commissie PR en Sponsoring
- Commissie Stadsherstel
- Commissie Activiteiten
De diverse bestuursleden hebben ieder hun eigen taakgebied gekregen. Helaas
hebben Jos Smit en Jos Peek, die samen de Commissie Activiteiten zouden gaan
bemannen, besloten het bestuur te verlaten. Het bestuur is op zoek naar een
nieuwe bemensing van deze commissie. Helaas heeft nog niemand gereageerd
op de oproep voor de leukste taak binnen de vereniging.
Aan de heer Smit is veel dank verschuldigd voor alle door hem uitgevoerde
werkzaamheden.
De Commissie Stadsherstel is opgericht. Deze commissie richt zich met name op
het behoud van de voor Vianen zo belangrijke monumenten en neemt – indien
nodig – actie.
De commissie heeft zich in 2018 onder andere beziggehouden met:
- Project Blauwpoort
- Buitenstad – in kaart brengen van de gevels
- Bouwplannen Sluiseiland – Wilhelminasluis
- Gevels op de Voorstraat
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De werkgroep heeft regelmatig contact met de verantwoordelijke ambtenaar van
de Gemeente Vianen.
Jan Blanken
Het jaar 2018 stond in het teken van Jan Blanken. Veel
lezingen en excursies zijn georganiseerd rondom Jan Blanken.
De Stichting tot oprichting van het Monument Jan Blanken
heeft het monument gerealiseerd op Sluiseiland. Op 17 juli is
het monument onder grote belangstelling onthuld door de
Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat., mevrouw Michèle
Blom en de burgemeester van Vianen Wim Groeneweg.
Later in het jaar is het monument overgedragen aan de
Gemeente Vianen.
Uitgebrachte boeken
Het boek van Sander Wassing: Hendrik van Brederode – het onstuimige begin
van de 80-jarige oorlog - is onder grote belangstelling op 21 april 2018
gepresenteerd in het gemeentehuis. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan
burgemeester Wim Groeneweg.
Ook het jaarboek 2015 vond uiteindelijk zijn weg naar de drukker. Beide boeken
zijn gelijktijdig aan de leden verstrekt, met de welgemeende excuses voor het
lange uitblijven van de versie 2015.
In het najaar kwam het jaarboek 2017-2018 uit waardoor de vereniging nu weer
“in de pas loopt”.
Hulde voor het redactieteam.
Lezingen
De voorjaarslezing werd op 25 april gehouden in het museum en werd verzorgd
door Siety Meijer met het onderwerp het leven en de werken van Jan Blanken.
In het najaar heeft de heer René Ros op 17 oktober een interessante lezing
gehouden over de ‘Stelling van Amsterdam een stadsmuur van water’.
Excursies
Op 12 mei hebben de leden een bezoek gebracht aan de
Gemeente Hellevoetsluis. Ook dit in het kader van Jan
Blanken. Het befaamde droogdok is bezocht. Ook was er
een rondleiding door de stad.

Op 20 oktober werd een boottocht gemaakt naar Asperen, alwaar
men de Kerk heeft bezocht en een interessante rondleiding kreeg.
Met de boot werden ook de daar aanwezige (waaier)sluizen
bekeken, met uitleg van een deskundige van Rijkswaterstaat.
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Stadswandelingen
De commissie Stadswandelingen heeft de wandelingen ook deels aangepast op
Jan Blanken.
In 2018 heeft de commissie Stadswandelingen 47 keer met een groep(je) door
Vianen gewandeld. In totaal ging het om 696 personen, dus gemiddeld ongeveer
15 personen per groep.
De complimenten aan alle gidsen die deze wandelingen begeleiden.
Ledental
Mede dankzij een actie op de paardenmarkt zijn er 43 nieuwe leden in 2018
ingeschreven. Er waren 6 opzeggingen.
Vrijwilligers
Dank zijn wij verschuldigd aan de vrijwilligers die veel werk voor de vereniging
verrichten.
In het najaar is afscheid genomen van Coby Vermeulen, die zich jarenlang (ca.
40!) heeft ingezet om de excursies goed te laten verlopen. Zij heeft voor haar
inzet de Brederodepeer ontvangen uit handen van de voorzitter Josien de Jonge.
Tot zover het secretarieel verslag over 2018.
Namens het bestuur van de
Historische Vereniging Het Land van Brederode

Marga Visser
Secretaris

Vianen, 15 februari 2019
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