Nieuwsbrief februari 2020, no. 2
Secretariaat: Molengraaf 12, 4133 CM Vianen
e-mail: secretariaat@landvanbrederode.nl
In deze Nieuwsbrief diverse onderwerpen:
• Natuurlijk alle informatie over de lezing
en excursie in het voorjaar.
• Ook een oproep voor het betalen van de
contributie 2019 / 2020.
• Als ingekomen post een verzoek van het
Team Citymarketing Vianen.
Wij wensen u veel leesplezier.
PROGRAMMA 2020
De volgende activiteiten
programma voor dit jaar:

staan

op

het

15 april

Jaarvergadering en lezing Kees
Tukker met als thema: ‘de
voedselcommissaris’
16 mei
Excursie naar ‘s-Hertogenbosch
met de bus, met o.a. bezoek St.
Jan’s kathedraal, bisschoppelijk
paleis en bezoek aan Nationaal
Monument kamp Vught
14 okt.
Lezing Bas van Wiggen met als
thema: Vianen in WOII
okt.- nov. Najaarsexcursie. Nog in te vullen.
In deze nieuwsbrief alle informatie over de
voorjaarsactiviteiten.
*****
15 april 2020
Om 19.30 uur vindt de Algemene
Ledenvergadering plaats in het Museum.
Leden krijgen bij binnenkomst koffie of
thee.
Daarna de lezing,
verzorgd door de heer
Kees Tukker met als
thema ‘gevaarlijk
dubbelspel tijdens de
oorlog van
topambtenaar Jan
Groen Tukker.’
Kees Tukker uit
Culemborg heeft over
dit thema het boek

geschreven ‘de voedselcommissaris’.
Het is een indringende reconstructie van de
dilemma’s in het leven en werk van een
topambtenaar tijdens de Tweede
Wereldoorlog, met een voorwoord van Ad
van Liempt.
Jan Groen Tukker, de oudoom van Kees
Tukker, hielp tijdens de Tweede
Wereldoorlog duizenden onderduikers aan
eten, maar had tegelijkertijd de nazi’s
nodig om zijn provinciale organisatie van
voedselopslag en distributie vrij te houden
van Duitse inmenging en NSB-invloeden. In
de ogen van sommigen was hij een held,
anderen gaven hem na de oorlog aan als
collaborateur, waarbij Sicco Mansholt een
niet onbelangrijke rol speelde.
De ‘voedselcommissaris’ is een
reconstructie van het vergeten leven van
Jan Groen Tukker, die als
voedselcommissaris op het brandpunt van
de gebeurtenissen van de Tweede
Wereldoorlog een gevaarlijk dubbelspel
speelde.
Kees Tukker is journalist en schrijver. Als
journalist begonnen bij het Utrechts
Nieuwsblad, waarna hij vanaf 1982 als
verslaggever, redacteur en presentator bij
de NOS en NPS radio werkte.
Voor leden is de toegang gratis. Voor nietleden bedraagt de toegangsprijs € 2,50.
Consumpties na de ALV zijn voor eigen
rekening.
De lezing duurt ca. 1 ½ uur met daarin een
pauze van een kwartier. Na afloop is er
gelegenheid om het boek te kopen voor de
speciale prijs van € 15,00 (normale prijs
€ 21,95). LET OP: contant betalen.
*****
16 mei 2020
Ook dit jaar organiseert de Historische
Verenging ‘Het Land van Brederode’ weer
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een interessante excursie. Dit jaar gaan wij
naar Noord-Brabant.
Wij vertrekken om 9.00 uur vanaf het
evenemententerrein aan de Kanaalweg in
Vianen.
De excursie staat open voor leden van de
historische vereniging, zij mogen één
introducé meenemen. Mocht er nog plek
over zijn, dan zijn niet-leden ook van harte
welkom.
We rijden naar ‘s-Hertogenbosch.

Allereerst gaan we naar Grand Café Silva
Ducis voor het nuttigen van koffie/thee en
voor de liefhebbers een Bossche Bol.
Wij krijgen gezelschap van de bisschop van
’s-Hertogenbosch, Mgr. De Korte.
Wij brengen een bezoek aan de kathedraal
Sint-Jan en het bisschoppelijk paleis.
De Sint-Janskathedraal is een laat gotische
kathedrale basiliek. De grootste gotische
kerk van Nederland!
De kerk is gebouwd tussen 1380 en 1530.

Onder leiding van een deskundige gids
krijgen wij een rondleiding.
Van 12.15 – 13.15 gebruiken wij de lunch
in Grand Café Silva Ducis.
Daarna vertrekt de bus om 13.30 uur om
ons naar Kamp Vught te brengen
Kamp Vught was tijdens de Tweede
Wereldoorlog het enige SSconcentratiekamp buiten nazi-Duitsland en
het door nazi-Duitsland geannexeerde
gebied. De SS had behoefte aan ruimte
omdat de doorgangskampen in Amersfoort
en Westerbork de toenemende stroom
gevangenen niet meer konden verwerken.
In tegenstelling tot andere ‘buitenlandse’
kampen werd kamp Vught opgezet naar
het model van andere kampen in nazi-

Duitsland. Het kamp viel ook rechtstreeks
onder commando van het SS-hoofdkantoor
in Berlijn.
In 1942 werd met de bouw begonnen. In
januari 1943 kwamen de eerste
gevangenen.
In totaal werden ongeveer 32.000 mensen
tussen januari 1943 en september 1944
korte of langere tijd opgesloten in het
kamp. Naast 12.000 joden zaten in Vught
onder meer politieke gevangenen,
verzetsstrijders, Sinti en Roma, Jehova’s
getuigen, zwervers, zwarthandelaren,
criminelen en gijzelaars. Van hen vonden
zeker 749 kinderen, vrouwen en mannen in
het kamp de dood door honger, ziekte en
mishandeling. Er werden 329 gevangenen
geëxecuteerd op de fusilladeplaats even
buiten het kamp.
Wij krijgen een rondleiding van 14.00 –
15.15 uur. Na afloop kunt u nog op eigen
gelegenheid de expositieruimte bekijken.
Om 16.30 uur vertrekt de bus weer naar
Vianen. Wij verwachten rond 17.15 uur
weer in Vianen terug te zijn.
Wij zijn zeer verheugd over de
medewerking van mgr. De Korte, bisschop
van Den Bosch, die als geboren ‘Vianees’
zijn oud-stadgenoten graag ontvangt en
het voor ons mogelijk maakt ‘zijn’
bisschoppelijk paleis te kunnen bezoeken.
Ook heeft hij ervoor gezorgd dat wij een
rondleiding krijgen in de kathedraal waar
normaal in de meimaand geen
rondleidingen worden gegeven.
De kosten voor deze excursie inclusief
busvervoer, rondleidingen, koffie en lunch
bedragen € 45,00 per persoon.
*****
CONTRIBUTIE
Met klem verzoeken wij de leden, die
hun lidmaatschapscontributie voor 2019
(ondanks meerdere verzoeken) nog niet
hebben betaald, dit alsnog te doen!
Indien u geen machtiging voor
automatische incasso heeft afgegeven,
kan ook de contributie voor 2020
overgemaakt worden.
Minimaal € 15,00 per jaar op banknr.
NL05RABO0103182454
Alvast hartelijk dank.
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BELANGRIJKE INFO OVER AANMELDEN
EN BETALEN:

*******************************
INGEKOMEN POST:

15 april 19.30 uur Museum Voorstraat
Algemene Ledenvergadering
- Aanmelden bij
secretariaat@landvanbrederode.nl

Oproep Vrijstad Vianen

15 april ca. 20.15 uur lezing ‘de
Voedselcommissaris” door Kees Tukker
- Aanmelden vóór 1 april bij
secretariaat@landvanbrederode.nl
- Niet-leden betalen € 2,50
16 mei excursie naar Den Bosch en Kamp
Vught - vertrek vanaf evenemententerrein
9.00 uur. De excursie staat open voor
leden van de Historische Vereniging – zij
mogen één introducé meenemen.
- Aanmelden en betalen door leden met
één introducé vóór 15 april bij
secretariaat@landvanbrederode.nl
Prijs is € 45,00 per persoon.
Na 15 april kunnen ook niet-leden
inschrijven.
Er is een maximum aantal van 55
deelnemers vastgesteld.

Beste leden van de historische vereniging Land
van Brederode,
In het Kontakt plaatsen wij een reeks persoonlijke
verhalen in relatie tot de geschiedenis van
Vianen. Of in relatie tot een van de vele
monumentale panden in de stad.
Misschien heb je het verhaal van Margreet Kluit
al gelezen?
Rob van de Wiel volgt met verhaal over de
stadsmuur. Afiena van Ijken daarna over het
museum.
We zijn op zoek naar meer verhalen. Misschien
hebben jullie die zelf ook wel?
Of kan je ons helpen door wie we zouden kunnen
benaderen hiervoor?
Mocht je mensen kennen, die wellicht
geïnteresseerd zijn, vertel het gerust verder.
Je kan het verhaal mailen (liefst met foto) aan
vrijstad@vianen.nl
Wij controleren de tekst op spelling en leesbare
zinnen. Natuurlijk wordt er niets ongewenst
geplaatst.
Met vriendelijke groet,

Bisschoppelijk Paleis
Aanmelden voor lezingen en excursies bij
secretariaat@landvanbrederode.nl
Betalen op bankrekeningnummer
NL05RABO0103182454

Team Citymarketing Vianen
Martine, Shannen, Karin
vrijstad@vianen.nl
Met vriendelijke groet,
Team Citymarketing Vianen
Gemeente Vijfheerenlanden

Ten name van Land van Brederode, onder
vermelding van uw naam en de activiteit.
De inschrijving is geldig zodra aanmelding
én betaling binnen zijn !
-o-o-o-

****************************************
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