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VAN DE VOORZITTER
Hopelijk hebt u, ondanks de zeer ingrijpende
Coronacrisis, fijne paasdagen gehad en
verkeert u in goede gezondheid.
Door de ‘intelligente’ quarantaine is onze
geplande
algemene
ledenvergadering,
lezing en excursie in april en mei uitgesteld
en we moeten er, de premier 21 april
gehoord hebbende, vanuit gaan dat
excursies en lezingen vrijwel zeker niet
plaats kunnen vinden dit kalenderjaar. Ook
voor volgend voorjaar blijft de situatie
spannend. Excursies en lezingen kunnen
alleen plaatsvinden als uw gezondheid 100%
gegarandeerd is! Uiteraard zijn we wel aan
het onderzoeken welke opties interessant en
straks ook mogelijk zijn.
Nu we teruggeworpen zijn op onze eigen
woon- en leefomgeving en onze culturele
buitenshuis activiteiten in de wacht zijn
gezet, moeten we de kunst en architectuur
digitaal beleven. Vandaar dat we informatie
geven over sites van culturele instellingen,
zoals musea, die u kunt bezoeken. Verder
roepen wij u op om de Nieuwsbrief als forum
te gebruiken. Hebt u sites gevonden die
interessant zijn om te bezoeken, meldt ze bij
het secretariaat, zodat wij ze in de volgende
Nieuwsbrief kunnen doorgeven.
Verder willen wij u informeren over waar de
verschillende werkgroepen op dit moment
mee bezig zijn.
Het is zeer spijtig dat de geplande
festiviteiten rond de herdenking van 75 jaar
vrij Nederland, zoals ook de 4 mei
herdenking moeten wijken.
Als
u
liefhebber
bent
van
het
televisieprogramma ‘per seconde wijzer’,
hebt u de afgelopen tijd twee keer kunnen
genieten van Johan Teuben, specialisatie
geschiedenis. Johan is beoogd bestuurslid
van onze vereniging en draait al bijna een
jaar zeer enthousiast mee in het bestuur.

Johan gaat naar de derde ronde, alleen is de
datum nog niet bekend. Dus in de gaten
houden!
Tot slot: blijf gezond!
VAN DE PENNINGMEESTER
CONTRIBUTIE 2020

Ongeveer 40 leden hebben hun contributie
nog altijd niet betaald.
DRINGEND VERZOEK AAN DEZE LEDEN DIT
ALSNOG TE DOEN. Dus kijk uw administratie
even na en kom in actie !
Minimaal € 15,00 op bankrekening
NL05RABO0103182454 t.n.v. "Het Land van
Brederode"
VAN DE REDACTIE
Veel van onze leden bezoeken op
regelmatige basis een museum. Door de
sluiting van alle musea in het land is dat niet
meer mogelijk. Er kan echter nog wel
genoten worden van dat wat verschillende
musea te bieden hebben. Maar dan digitaal.
Een mooi overzicht is te krijgen door naar de
link van de museumjaarkaart te gaan met
heel veel virtuele toeren, tips en tricks,
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cursussen en van allerlei musea delen van
de collectie. Denk hierbij aan het
Rijksmuseum, het Mauritshuis, Teylers maar
ook talloze kleinere musea.
Zie:
https://www.museumkaart.nl/Speciaal/Thui
s-in-het-museum.
Een aanrader voor een digitaal bezoek is de
tentoonstelling ‘Oud Leerdam’ in de
Kunstplaats Vijfheerenlanden. Er is o.a. een
‘virtuele tour’ om de kunstwerken te
bekijken maar er zijn ook zeer interessante
blogs te zien. Hierop wordt over de
kunstwerken
achtergrondinformatie
verstrekt en een nadere toelichting
gegeven. Inmiddels zijn er al meer dan 25
blogs geplaatst.

Zie:
https://www.stichtingkunstplaatsvijfheerenl
anden.nl/
Ook de Koninklijke Bibliotheek (KB) is
gesloten. Dat wil echter niet zeggen dat de
medewerkers stil zitten. Men heeft een
gratis
app
ontwikkeld
waarmee
luisterboeken kunnen worden gedownload.
Er zijn allerlei verschillende boeken
beschikbaar, voor elk wat wils. Naast een
aantal andere zaken die via de site te
raadplegen zijn is veel van het materiaal van
de KB gedigitaliseerd en dus vanuit huis te
bekijken.
Zie:
https://tracking.kb.nl/w/1673/1070061/8fb
16ec057f86962f02a9ff3b8cbaffa/1
Mocht u ook bijzondere en interessante
digitale tips hebben, geef ze door aan onze
secretaris zodat die kunnen worden
meegenomen in een volgende nieuwsbrief.
Ook dit jaar is de redactie van plan om een
uitgave te publiceren. Dat vraagt in deze tijd
om een extra inspanning. De archieven zijn
gesloten en voorgenomen onderzoeken
kunnen niet uitgevoerd worden maar er

wordt alles op alles gezet om een aantal
mooie artikelen met u te delen.
Het redactieteam is versterkt met Marianne
Wittebol als redacteur. Marianne heeft in de
loop van de jaren veel artikelen met een
historische achtergrond geschreven en zal
naast het schrijven van bijdragen voor onze
vereniging actief kunnen meedenken met de
ontwikkeling van onze publicaties.
Mocht u overigens een artikel ter publicatie
willen aanbieden dan staan wij daar gaarne
voor open. Ook als u een verhaal met een
geschiedenis-aspect over Vianen of haar
directe omgeving met iemand van ons wil
delen dan komen wij graag bij u langs voor
een interview en maken wij daar een artikel
van.
Het zal u bekend zijn dat er twee uitgaven
van het glossy magazine VIJF in de
Vijfheerenlanden zijn uitgegeven. In de
vorige twee edities stonden bijdragen van de
historische verenigen uit Leerdam en
Ameide. Voor het komende nummer
(verwachte uitgave juni) wordt een bijdrage
van onze vereniging opgenomen. De titel
luidt: Vianen, de Vrijstad. Rob de Graaff
heeft dit artikel aangeleverd.
Enkele jaren geleden is ‘Landschap Erfgoed
Utrecht’ een website gestart UtrechtAltijd.nl.
Hierop worden verhalen gepubliceerd over
de provincie, toen hier en nu.

Ook onze vereniging heeft voor een aantal
bijdragen gezorgd. Naast een tweetal
verhalen over de Brederodes heeft Hans
Kluit artikelen geschreven over de overval
bij de Oostpoort (eind 15de eeuw) en de slag
op Lakerveld (eind 14de eeuw). Trude
Oorschot heeft een bijdrage over de
Paardenmarkt geleverd en recent heeft
Marianne Wittebol een artikel bijgedragen
over Joke Smit.
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DE HEERLIJKHEDEN IN DE
VIJFHEERENLANDEN

paardenmarkt
Zie:
https://www.utrechtaltijd.nl/verhalen/j/hoe
-de-viaanse-joke-smit-devrouwenbeweging-vooruit-bracht/

De verhalen zijn betrekkelijk kort,
pakkend, met beeldmateriaal en moeten
interessant zijn voor een breed publiek.

Overigens is het zoeken op de site soms wel
een uitdaging. Men is bezig om een nieuwe
site te ontwikkelen en het is de bedoeling dat
deze voor de zomer beschikbaar komt.
Ook het bestuur van ‘Het Land van
Brederode’ is van mening dat er een nieuwe
website van onze vereniging moet komen.
Zoekfuncties dienen eenvoudiger te worden
en het geheel dient een opfrisbeurt.
Daarnaast is er nog heel veel gedigitaliseerd
materiaal voorhanden dat niet via de huidige
website beschikbaar is. Bij het publiceren
van een nieuwe site zal dit successievelijk
toegevoegd worden. Het maken van een site
gaat overigens niet over één nacht ijs. Het
moet echter gaan lukken.
Tot slot kunnen wij u kennis laten maken
met een nieuwe wervingsfolder (zie bijlage).
Het kent een handig A5-formaat en zal op
een aantal centrale punten beschikbaar
komen zoals de dorpshuizen in Everdingen,
Hagestein en Zijderveld en de bibliotheek en
het museum in Vianen. Daarnaast willen wij
in nieuwbouwwijken (denk aan Hoef en
Haag) en op evenementen ( ) de folder
gaan gebruiken.

Deze maand, april 2020, is een nieuwe
publicatie van Teun Bikker, lid van onze
vereniging, verschenen onder de titel ‘De
heerlijkheden in de Vijfheerenlanden (12841795)’.
De naam van onze nieuwe gemeente is niet
toevallig en is al eeuwen verbonden aan het
gebied tussen de Lek, de Zouwe, de Linge
en de Diefdijk. Het gebied was voor 1795
opgedeeld in heerlijkheden. De heren
hadden het daar voor het zeggen.
De
schrijver
geeft
een
algemene
beschrijving van de geschiedenis van het
gebied,
gaat
in
op
de
diverse
bestuursvormen die er waren en behandelt
eenentwintig
heerlijkheden
waaronder
Everdingen en Zijderveld, Hagestein, Land
van Vianen en stad Vianen.
Twee bestuursleden van ‘Het Land van
Brederode’, Rob de Graaff en Huib
Leeuwenberg, hebben medewerking aan het
boek verleend.
Het is een luxe, mooie uitgave geworden
met meer dan 100 pagina’s en rijk
geïllustreerd. Het is in full colour gedrukt en
gebonden in harde band.
De burgemeester, Sjors Fröhlich, heeft het
voorwoord geschreven.
Het boek is te verkrijgen door overmaking
van € 20,00 op bankrekening NL74 RABO
0347483666 t.n.v. Teun Bikker, Culemborg.
Na betaling en na een telefonische afspraak
(06-15502406) kan het boek worden
opgehaald bij Rob de Graaff, Weesdijk 15 te
Vianen.
Bij de auteur kan het ook besteld worden
maar zal er bij verzending € 5,00 extra in
rekening worden gebracht.
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