Robbie Dell”Aira heeft meerdere
boeken geschreven en geeft
kunst- en historielezingen.
NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017.

Najaarsactiviteiten.
25 oktober houdt kunsthistoricus
Robbie Dell” Aira, docent Vrije
Academie en verbonden aan het
Museum Boymans van Beuningen
de Najaarslezing getiteld
“Maarten van Rossem, Heer van
Lathem 1478 – 1555”.

Intro
Maarten van Rossem, Heer van
Lathem 1478 – 1555. 24 Juli
1542 stond de beruchte Gelderse
legeraanvoerder Maarten van
Rossem met zijn leger voor de
poorten van Antwerpen om de
stad in te nemen. Maar er kwam
een kink in de kabel: spionnen
waren op de hoogte gekomen
van de plannen en konden zo de
inname en plunderingen, waar
Maarten zo berucht om was,
voorkomen.
De lezing is toegankelijk voor
leden en niet – leden.
Consumpties zijn voor eigen
rekening. U kunt vanaf 19.30 uur
inlopen.

Deze Najaarslezing wordt
gehouden in het Stedelijk
Museum aan de Voorstraat;
aanvang 20.00 uur.

Het beleg van Antwerpen door
Maarten van Rossem.
Najaarsexcursie zaterdag 28
oktober naar Gent.
De historische vereniging
organiseert in samenwerking met
de Stichting Keizer Karel – Gent,
een excursie naar deze fraaie
stad.
We vertrekken om 9.00 uur met
een bus van de firma Pouw,

vanaf het evenemententerrein
aan de Kanaalweg. Om 11.00 uur
worden we in Gent bij de
Stichting Keizer Karel – Gent
ontvangen met koffie en een
inleidend verhaal over deze
stichting.

Het Prinsenhof in Gent.

We zullen onder leiding van een
gids het Poortgebouw, de
walmuur, de Donjon, de
grafelijke residentie en de
paardenstallen bezoeken.
Om 15.30 uur keren wij terug
naar de locatie van de Keizer
Karel Stichting en drinken daar
thee. Om 15.15 uur begint de
lezing van de heer Johan
Decavele, archivaris, stadsarchief
te Gent. Hij zal ons een inkijkje
geven in de revolutionaire
gebeurtenissen van 1566 -1567
in Vlaanderen. De Noordelijkeen Zuidelijke Nederlanden
beleefden in die tijd een
gezamenlijke geschiedenis. Na
afloop van deze lezing – 16.00
uur – keren wij terug naar
Vianen.

12.00 uur tot 13.00 uur: lunch
13.00 uur tot 14.00 uur:
boottocht door het prachtige,
middeleeuwse centrum van Gent.
Na de boottocht krijgen we een
rondleiding door Het
Gravensteen.

Dr. Johan Decavele.
Kosten

Het Gravensteen is als enig
overgebleven middeleeuwse
burcht in Vlaanderen, met een
vrijwel intact
verdedigingssysteem, een
bijzondere bezienswaardigheid.

De kosten voor deze excursie
inclusief reis, lunch en
toegangsprijzen bedragen 47, 50
euro te storen vóór 15 oktober
op NL05RABO103182454 t.n.v.
“Het Land van Brederode”.

Eveneens voor de goede orde
inschrijven tot 15 oktober bij
Coby Vermeulen
ton.coby@gmail.com – 0347371591.
De excursie is toegankelijk voor
leden en niet-leden.
Laatste ontwikkelingen
Het jaarboek 2015 verschijnt nog
dit jaar.
Het jaarboek 2016 “De
stadsrechten van Rhenen, Wijk
bij Duurstede en Vianen” heeft u
al ontvangen.
Het jaarboek 2017 is in
ontwikkeling.

Het boek over Hendrik van
Brederode, geschreven door
Sander Wassing, zal dit jaar nog
verschijnen. Leden zullen het
boek gratis ontvangen.
Niet leden kunnen lid worden van
de vereniging voor 15 euro en
ontvangen dan ook het boek als

welkomstgeschenk. In de winkel
is het boek te koop voor 15,euro.
Korte samenvatting van het
bezwaarschrift van de historische
vereniging “Het Land van
Brederode” aan de Raad van
State.
De historische vereniging Het
land van Brederode tekent bij
dezen beroep aan tegen het
besluit van de gemeenteraad van
Vianen d.d. 4 juli 2017 tot
wijziging van het
bestemmingsplan Binnenstad,
met name ten aanzien van het
perceel Brederodestraat 1,
bekend als De Blauwpoort. Dit
perceel maakt deel uit van het
voormalige kasteelterrein van
slot Batestein, tot 1725
residentie van de heren van
Vianen. Batestein was een
belangrijke plaats van
samenkomst van de opstandige
Nederlanden aan het begin van
de Tachtigjarige Oorlog, waarbij
Hendrik van Brederode, heer van
Vianen, een centrale rol speelde.
In de jaren ’20 van de
negentiende eeuw is het oude en
vervallen kasteel op de
voormalige pikeursstal na helaas
gesloopt. Desalniettemin is het
terrein een belangrijk lieu de
mémoire, verwijzend naar de
beginjaren van de Opstand tegen
de Spaanse overheerser. Het is
daarnaast een van de twee nog
resterende tuinen van enige
omvang, oases in een overigens
sterk versteende binnenstad, en
de enig publiekelijk
toegankelijke.
We voeren dit aan om duidelijk te
maken dat de historische

vereniging handelt vanuit een
bezorgdheid om het culturele
erfgoed in Vianen en op geen
enkele wijze door politieke
motieven wordt gedreven.
De historische vereniging vreest
bovendien dat de
bestemmingswijziging de weg
heeft vrijgemaakt voor
toekomstige bouwplannen,
waarvoor opnieuw een
bestemmingswijziging nodig zal
zijn. Niet alleen voor het
resterende kasteelterrein, maar
evenzeer ten aanzien van andere
locaties in de binnenstad. Er is
immers gebleken dat de
bescherming geen effect heeft
gesorteerd.
Samenvattend zijn onze
bezwaren gericht tegen de
voortijdige bereidverklaring van
het college van B en W. tot
medewerking aan een
bestemmingswijziging zonder
dat hierbij de mening van de
burger is gehoord. Bovendien is
er geen behoorlijke en heldere
afweging gemaakt tussen het
algemeen belang en dat van de
grondeigenaar. Dat wordt nog
eens extras benadrukt doordat
alleen dat deel van het
voormalige kasteelterrein in de
bouwplannen is betrokken, dat
eigendom is van de PKN. En het
staat voor ons vast dat door het
ontbreken van een behoorlijke
afweging de weg openstaat voor
toekomstige inbreuken op de
werkzaamheid van het
Beschermd Stadsgezicht.

Josien de Jonge – Jos Smit

