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Nieuwsbrief van de Historische Vereniging “Het Land van Brederode”  
september 2019 

 
Boom uit Vianen genomineerd 
voor  
Boom van het Jaar verkiezing 
 
Uit 148 inzendingen heeft de jury de boom 
'Capitein ter Zee' in Vianen genomineerd 
als inzending van de provincie Utrecht. De 
boom maakt hiermee kans om de 
Nederlandse inzending te worden voor de 
Europese Boom van het Jaar verkiezing. 
De verkiezing van de Nederlandse Boom 
van het Jaar wordt georganiseerd door 
SBNL Natuurfonds om het belang van 
bomen en de bijzondere, vaak historische 
en emotionele, verhalen van de bomen 
onder de aandacht van het publiek te 
brengen.  
De genomineerde boom uit Vianen, een 
rode beuk, draagt de naam 'Capitein ter 
Zee' en is te vinden op de begraafplaats 
Sparrendreef in Vianen.  

 
 

 
De 190 jaar oude beuk heeft zijn naam te 
danken aan de op 11 oktober 1829 
overleden J. Carpentier, die deze titel ook 
droeg. De wortels van de boom zijn 
ondergronds als engelenvleugels om de 
keldermuur heen gevouwen. Bijzonder 
genoeg heeft nog geen enkel worteltje 
zich door deze muur heen gewerkt. De 
wortels hebben zich dus echt als een 
beschermmantel om het keldergraf heen 
gevormd. Bovengronds beschermt de 
boom het graf door de horizontale 
groeiwijze. 
De boom is ongeveer 22 meter hoog en 
heeft een stamomtrek van maar liefst 
7,21 meter. Deze Capitein heeft met de 
jaren een iconische status gekregen voor 
de begraafplaats en daarom is er ook veel 
rekening gehouden met de boom bij de 
verdere ontwikkeling van de 
begraafplaats. 
 
Wij roepen onze leden op om op “onze” 
boom te stemmen.  
 
Stemmen kan tot 16 oktober, 12:00 uur, 
via www.deboomvanhetjaar.nl.   
 
De boom met de meeste stemmen wordt 
op 17 oktober bekend gemaakt en 
daarmee gekozen tot de Nederlandse 
Boom van het Jaar 2019. 
 
9 oktober Paardenmarkt 

 
De vereniging is weer aanwezig op de 
paardenmarkt 9 oktober - de kraam staat 
tegenover het Museum. 
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16 oktober 2019 
 
Najaarslezing over Johan van 
Oldenbarnevelt (1579 – 1619) 
Op woensdagavond 16 oktober 2019 start 
onze Historische Vereniging ‘Het Land van 
Brederode’ het nieuwe seizoen met een 
lezing getiteld:  
“Johan van Oldenbarnevelt, vormgever 
van de Republiek”.   
Deze lezing wordt gegeven door dr. Jan 
Niessen,  schrijver van het gelijknamige 
boek.  

 
Jan Niessen vertelt op een toegankelijke 
manier hoe Van Oldenbarnevelt zijn weg 
vond in een verwarrende tijd en zijn 
kansen greep. De boeiende lezing geeft 
inzicht in het ontstaan van de 
onafhankelijke Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden, waarvan Johan 
van Oldenbarnevelt vormgever en eerste 
regisseur was. Interessant zijn de 
parallellen die Jan Niessen trekt tussen de 
tijd van Van Oldenbarnevelt en onze tijd.  
Jan Niessen (socioloog) heeft een lange 
carrière als beleidsanalist in Brussel achter 
de rug. Jan werkt nu als vrijwilliger in 
landschapsarchitectuur en is actief als 
stadsgids in Amersfoort en Utrecht. Jan is 
geboren in Vianen en heeft tot hij in 
Amsterdam aan de VU ging studeren in 
onze Vrijstad gewoond. 

Deze najaarslezing wordt gehouden in het 
Stedelijk Museum aan de Voorstraat;  
aanvang 20.00 uur.  
De lezing is toegankelijk voor leden en 
niet-leden. U bent vanaf 19.30 uur 
welkom.  
Graag weten wij van te voren op hoeveel 
deelnemers wij kunnen rekenen.  
 
Aanmelden kan bij: 
secretariaat@landvanbrederode.nl 
 
Aanvullende informatie: 
Johan van Oldenbarnevelt kan geschetst 
worden als één van de grootste 
staatsmannen die Nederland heeft 
gekend. Hij werd op 14 september 1547 in 
Amersfoort geboren. De werklustige en 
intelligente Van Oldenbarnevelt trad na de 
moord op Willem van Oranje uit diens 
schaduw. Johan werd de machtigste man 
van de opstandige Nederlandse gewesten. 
Tijdens zijn leven werd hij zowel 
bewonderd als verguisd. Johan zorgde er 
voor dat de Republiek kon uitgroeien tot 
een onafhankelijke staat en stond bekend 
als oprichter van de VOC. 
Van Oldenbarnevelt had veel op met de 
Brederodes. Hij heeft Vianen menig keer 
bezocht. Zo liep hij mee in de rouwstoet 
van Walraven III. 
Het is dit jaar 400 jaar geleden dat hij 
veroordeeld werd tot de doodstraf. 
Oorzaak hiervan waren de steeds heftiger 
wordende politieke meningsverschillen 
tussen hem en Prins Maurits, 
gecombineerd met de godsdienstige strijd 
tussen remonstranten en 
contraremonstranten. In 1619 werd het 
doodvonnis voor de ridderzaal in Den 
Haag voltrokken.  
De laatste woorden van Oldenbarnevelt 
waren: ‘Mannen gelooft niet, dat ik een 
landverrader ben. Ik heb oprecht en 
vroom gehandeld, als een goed patriot en 
die zal ik sterven.’ De allerlaatste woorden 
tot de beul waren: ‘maak ’t kort, maak ’t 
kort.’  
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19 oktober 2019 
 
Excursie naar Amersfoort 
Als vervolg op de lezing gaan wij  op 
zaterdag 19 oktober op excursie naar 
Amersfoort. De stad waar van 
Oldenbarnevelt geboren is en zijn jeugd 
heeft doorgebracht. Wij bezoeken plaatsen 
die herinneren aan Van Oldenbarnevelt, 
maar de stadswandeling laat ons ook het 
mooie middeleeuwse Amersfoort zien. In 
1259 kreeg Amersfoort stadsrechten. De 
stad kreeg in de Middeleeuwen zelfs grote 
betekenis als bedevaartsoord (het Mirakel 
van Amersfoort). 
 
Het excursieprogramma voor zaterdag 19 
oktober ziet er als volgt uit: 
 
09:00 uur Vertrek per bus 
 Opstap: Kanaalweg 

evenemententerrein P1 
09:45 uur Aankomst Amersfoort - Koffie 

met iets lekkers in ‘De 
Observant’ Stadhuisplein 7 

10:30 uur Stadswandeling. Opdeling in 
drie groepen 

12:30 uur Lunch in ‘De Observant’ 
13:30 uur Vrij programma: winkelen, 

terrasje, nog meer 
stadswandelen, of musea           
 bezoeken (vergeet je 
museumkaart niet) 

 
Mondriaanhuis,  geboortehuis van Piet   
Mondriaan, een van de kopstukken van De 
Stijl.    
Museum Flehite, vertelt de geschiedenis 
van Amersfoort, maar nu ook de thema-
tentoonstelling ‘Johan en Maurits – van 
vriend tot vijand’.  
     
16:00 uur Terugreis naar Vianen 
 Opstap: Stadhuisplein      
 
Kosten  € 37,50 per persoon 
 
 
 
 
 
 

Leden en niet-leden kunnen zich 
aanmelden tot vrijdag 11 oktober a.s.    
                                                                               
- door te mailen naar 

secretariaat@landvanbrederode.nl 
én  
- door het verschuldigde 

bedrag van € 37,50 per persoon over 
te maken naar de bankrekening van 
de vereniging: 
NL05RABO0103182454 

 
 

 
  De Observant (voormalig klooster) 

IN HET KORT: 
 
Tot uiterlijk 16 oktober - 12.00 uur 
stemmen op onze boom ‘Capitein 
terZee’ 
 
16 oktober lezing in Museum 

- inloop 19.30 uur  
- aanvang 20.00 uur 
- geen kosten lezing 
- drankjes voor eigen rekening 

 
aanmelden: 
secretariaat@landvanbrederode.nl 
 
19 oktober excursie Amersfoort 

- vertrek 9.00 uur 
- aankomst Vianen ca. 17.00 uur 

 
aanmelden/betalen – tot 11 oktober: 
secretariaat@landvanbrederode.nl 
 
betalen: € 37,50 per persoon 
NL05RABO0103182454 
 


