Notulen van de Algemene Ledenvergadering van
Historische Vereniging Het Land van Brederode
13 maart 2019
Stedelijk Museum Vianen
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte
welkom op deze jaarvergadering. Tonny Joore, bestuurslid, heeft zich afgemeld,
evenals 10 andere leden. Er zijn 39 personen aanwezig.
2. Notulen jaarvergadering 25 april 2018
De notulen worden zonder wijziging vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen heeft de voorzitter de volgende mededelingen.
Bezwaarschrift Blauwpoort. Het verslag van de Raad van State over de
bijeenkomst van vorig jaar wat betreft de Blauwpoort hebben wij niet
toegestuurd gekregen.
Wilhelminasluis
De gemeente heeft ons verzoek om verder archeologisch onderzoek te doen naar
de waaiersluizen van de Wihelminasluis afgewezen. Daarover zijn intussen
nieuwe gesprekken gevoerd met mevrouw Desirée Eggink, ontwerper
stedenbouw van het architectenbureau Rijnboutt en met de wethouder van
cultuur Christa Hendriksen. Op de plek waar gebouwd zou gaan worden ligt een
restant van de Wilhelminasluis. De bouw op de kop van het kanaal start pas over
twee/drie jaar.
De plattegrond van de Wilhelminasluis, de omtrek die in de bestrating van het
evenemententerrein zal worden aangebracht is, na overleg tussen leden van de
werkgroep Stadsherstel en Smit Bouwbedrijf, gecorrigeerd en staat nu goed op
de tekening weergegeven.
Hek Blauwpoort
Wij hebben PKN gevraagd wat er met het hek van de Blauwpoort gaat gebeuren.
Het hek is een monument. Wij stelden voor het hek voor een symbolisch bedrag
terug te kopen en daar dan verder voor te zorgen. De BV Vrijstad Vianen
Maatschappij tot Stadsherstel heeft destijds het hek voor het symbolische bedrag
van 1 gulden gekocht van de PKN. Zij hebben het hek laten restaureren en dit
weer terug verkocht voor 1 gulden. De restauratie heeft fl. 75.000 gekost. Het
was dus een kostbaar geschenk van de BV Vrijstad Vianen aan de PKN en ook
aan Vianen. Tot onze verbazing verwijst PKN ons nu door naar de
projectontwikkelaar. Daar moeten wij dan blijkbaar verder mee onderhandelen.
AVG
Job van de Groep wijst op het belang van het nieuwe privacyreglement Inmiddels
is een privacyreglement op de website geplaatst. Verder worden alle benodigde
maatregelen genomen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen:
Archief
Van mevrouw Linda Folkerts, beleidsadviseur van het DIV Documentatie en
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Informatie Voorziening van BVO Bedrijfsvoering Organisatie Vijfheerenlanden,
hebben wij bericht ontvangen dat het gemeentelijk Archief van de
Vijfheerenlanden naar het archief in Wijk bij Duurstede gaat. Het regionaal
Historisch centrum Zuid-Oost Utrecht het RHC.
Wij zijn daar als vereniging blij mee. Wij hebben er goede contacten mee.
Vergaderruimte en bibliotheek in Stadhuis Vianen
Er is nog geen antwoord gekomen op onze vraag om een vaste vergaderplek en
een plaats voor onze bibliotheek in het stadhuis Vianen.
Wij vergaderen er nu, maar nog op wisselende locaties.
Burgerzaal
Wij mogen de burgerzaal gebruiken voor lezingen, boekpresentaties en andere
bijeenkomsten. De kosten op zaterdagen zijn € 100 en € 50 voor de apparatuur.
Er moet een bode aanwezig zijn.
Subsidie-aanvraag in kaart brengen Buitenstad
Voor het in kaart brengen van de Buitenstad hebben wij subsidie aangevraagd bij
de Stichting Spaarbank Vianen en bij het Beheersfonds Boazbank. De Spaarbank
heeft subsidie toegezegd met als voorwaarde dat zowel de Boazbank als de
gemeente Vijfheerenlanden een deel zullen meebetalen.
Bij de Boaz is de subsidie ook aangevraagd, maar er is nog geen antwoord
ontvangen. De subsidie bij de gemeente moet nog aangevraagd worden.
Erfgoedcommissie Gemeente Vijfheerenlanden
Er komt één erfgoedcommissie in de nieuwe gemeente. Er worden voor de eerste
twee jaren mensen van buiten benoemd van de Stichting Stad, Dorp en
Platteland.
Wij zijn van mening dat er vooral mensen uit de verschillende gemeenten/kernen
van de Vijfheerenlanden in moeten zitten met kennis van hun monumenten en
van de betekenis van het Beschermd Stadsgezicht.
De Werkgroep Stadsherstel zal een brief aan de gemeente sturen met daarin hun
visie op het goed functioneren van de erfgoedcommissie.
Stadsmuurtravee Brederodestraat
Het stadsmuurtravee achter Brederodestraat 3 is door de werkgroep stadsherstel
op de monumentenlijst geplaatst. Anne-Fleur van Pelt heeft over dit deel van de
stadsmuur contact gehad met de Rijksgebouwendienst.
Boek Hendrik van Brederode
Met de verkoop van het boek Hendrik van Brederode gaat het goed. Het was een
oplage van 750 boeken. Er zijn nu nog ca. 300 boeken over.
Wij zullen op de markt van de sleepbootdagen, de voorjaarsmarkt in de Hoef en
Haag en op de paardenmarkt weer actie voeren om leden te werven en boeken
te verkopen.
4. Jaarverslag secretariaat 2018
Het jaarverslag wordt zonder wijziging vastgesteld met dank aan de secretaris.
5. Financiële verantwoording 2018
De penningmeester geeft een toelichting op de financiële stukken. Er zijn geen
vragen aan de penningsmeester.
6. Begroting 2018
De begroting wordt toegelicht en met een bedrag van € 8.522 vastgesteld.
De voorzitter dankt de penningmeester voor het vele werk door hem verzet.
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7. Verslag kascommissie 2018
De heer De Kruif leest de verklaring van de kascommissie voor als volgt:
Verklaring van de kascommissie
Ondergetekenden, Bertus van den Broek en Kees de Kruif, leden van de
kascommissie 2018 van de Historische Vereniging “Het Land van Brederode”,
verklaren hierbij de financiële administratie van de Vereniging over het jaar 2018
te hebben gecontroleerd en in orde te hebben bevonden.
De kascommissie is van mening dat er een getrouw beeld wordt gegeven van de
financiële situatie in 2018 en verzoekt de vergadering het bestuur decharge te
verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2018.
w.g. de kascommissie:
Bertus van den Broek
Kees de Kruif
De heer De Kruif voegt hier nog aan toe dat de vereniging een zeer accurate
penningmeester heeft.
De voorzitter dankt de kascommissie voor hun bijdrage.
8. Decharge voor het gevoerde beleid en beheer 2018 van het
bestuur
De vergadering dechargeert het bestuur voor het gevoerde beleid en beheer in
2018.
9. Verkiezing leden kascommissie 2019
De heren De Kruif en Van den Broek worden benoemd als kascommissie 2019.
10. Bestuurswisseling
Josien de Jonge treedt af als voorzitter van de vereniging.
Hierbij de woorden van haar afscheid:
Na 8 jaar leek het mij goed om een opvolger te zoeken. Dit is ook conform de
statuten waarin staat dat de voorzitter 2x vier jaar mag aanblijven.
Ik heb deze functie met veel plezier vervuld.
Het prettige eraan is dat je altijd met gelijkgestemde geïnteresseerde mensen te
maken hebt.
De bestuursvergaderingen waren altijd inspirerend, plezierig en met de nodige
humor.
Piet Kastelein was voor mij de grote inspirator. Als wij bezwaar moesten maken
bij de gemeente over zaken waarover wij het niet eens waren ging ik naar hem
om kennis over het bestuur van Vianen als het om de Blauwpoort ging of om de
brug over de gracht en de terrassen op de stadsbermen. Piet, met zijn
fenomenale geheugen en zijn archief wist nog precies hoe het was gegaan, wat
er gezegd was en door wie. Hij kon daar alles over vertellen. Ik heb er veel van
geleerd.
Met zijn allen, het hele bestuur, hebben wij ons best gedaan om één van onze
belangrijkste doelstellingen, het verspreiden van kennis over de historie van
Vianen en het kweken van historisch besef, bij de gemeente, bij de inwoners en
bij de jeugd van Vianen, te realiseren.
Buiten ons jaarboek, de lezingen en excursies hebben wij 2x tien Vianologie
lessen georganiseerd.
Zij werden goed bezocht.
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Onze hoop was daarbij ook op de gemeenteambtenaren gevestigd, maar zij die
Vianen besturen lieten het - op een enkele uitzondering na - afweten.
De leiding van de Egbertusschool in Vianen sprong er wel op in en wilde
Vianologie lessen voor hun leerlingen organiseren. De jonge historicus Sander
Wassing heeft dit op zich genomen, en geeft nog steeds lessen over de historie
van Vianen en organiseert daar ook stadswandelingen bij.
In dit kader, het verspreiden van kennis, heeft De vereniging een boek
uitgegeven over Hendrik van Brederode, geschreven door Sander Wassing.
Stadswandelingen worden steeds gevarieerder en talrijker.
Er zijn meerdere themawandelingen bedacht en uitgezet. De stadsgidsen hebben
er een dagtaak aan.
Op allerlei gebied is er een vorm van samenwerking ontstaan:
 Tussen verenigingen onderling. Wij bezoeken elkaars steden en helpen bij
het organiseren van de excursies.
 Tussen de beleidmedewerkers van de gemeente wat betreft de PR voor
Vianen. Het uitwisselen van kennis en het plegen van overleg over hoe wij
elkaar kunnen versterken.
In de nieuwe situatie wat betreft één gemeente, de Vijfheerenlanden, is
samenwerking tussen de historische verenigingen belangrijk vooral op het gebied
van de zorg voor de monumenten. Er is en blijft veel te doen om ook in de
toekomst onze doelstellingen waar te maken.
Wij hebben als kandidaat voor het voorzitterschap Ralf Krämer. Hij is vorig jaar
toegetreden tot de Werkgroep Stadsherstel. Hij is een uitstekende kandidaat. Hij
is geschiedenisleraar geweest en acht jaar wethouder in de Gemeente Zederik.
Hij heeft veel kennis en beleidservaring.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Ik stel de vergadering voor hem
bij acclamatie als voorzitter te benoemen.
Ik draag hierbij het voorzitterschap aan hem over en bedank u allen voor het in
mij gestelde vertrouwen.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van de heer Ralf Krämer als
voorzitter van de vereniging.
Ralf Krämer spreekt Josien toe en dankt haar voor alle werkzaamheden door
haar verricht. Josien heeft aangegeven geen groots afscheid te willen, want zij
blijft voorlopig bestuurslid namens de werkgroep Stadsherstel.
Ralf roemt haar goede netwerk en ook haar menselijke kant waardoor alle
vrijwilligers graag het werk doen, dat gedaan moet worden.
Met een grote bos bloemen wordt Josien bedankt voor alle inspanningen van de
afgelopen 8 jaar.
Ralf stelt zichzelf voor en gaat in een korte toespraak terug in de tijd, zoals het
een goede geschiedenisleraar betaamt. Hij heeft een flink aantal jaren
bestuurservaring en geeft aan met plezier de taak als voorzitter van deze mooie
vereniging op zich te nemen.
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11. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur en dankt de aanwezigen voor de
aandacht.
-o-o-oHierna volgt de lezing van de heer Harry de Raad over Alkmaar.
Dit verslag wordt verzorgd door Jos Smit.

5

