Jaarverslag secretaris verenigingsjaar 2016.

In dit jaar verslag passeren een aantal zaken de revue die belangrijk zijn
geweest voor de Historische Vereniging “Het Land van Brederode “.

Woensdag 20 januari : vond er een gesprek plaats met het raadslid Bas
Schoonhoven over de plannen van de Gemeente betreffende de
Stadsmuur en de aanleg van een brug over de stadsgracht.

Maandag 1 februari: op de bestuursvergadering werden er een aantal
data vastgelegd w.o. de voorjaarslezing op 30 april en de najaarslezing
op 26 oktober.
De cursus Vianologie vindt definitief doorgang; 25 cursisten hebben zich
ingeschreven voor de volledig cursus en 14 cursisten deden dat voor de
4 nieuwe onderdelen die deze tweede cursus bevat.
Maandag 7 maart:
wat betreft het schilderen van de pomp op de
Voorstraat; Anne Floor, ambtenaar gemeente Vianen heeft daarover een
brief geschreven aan het Rijksmuseum.
Sander Wassing gaat een boek schrijven over Hendrik van Brederode.

Woensdagavond 6 april:
door 16 leden.
-

Jaarvergadering – deze wordt bijgewoond

Gemeente verleent geen medewerking aan het schilderen van de
wapenschilden op de pomp.
De cursus Vianologie is weer een groot succes; totaal aantal
cursisten bedraagt 72 personen.
De vereniging spreekt haar steun uit aan de Heren Lammertink en
Hoving die 2018 willen uitroepen tot het Jan Blankenjaar en een
aantal evenementen willen organiseren die met deze belangrijke
man te maken hebben.

Aansluitend aan de jaarvergadering houdt Sander Wassing een lezing
over de “Beeldenstorm” in Vianen.

Aanbieding Smeekschrift.

Maandag 6 juni: de herdruk van het boek over Johan Wolfert van
Brederode is financieel helaas niet haalbaar.
De vereniging heeft het archief van mevrouw Nanninga-Koedam
ontvangen. Onze conservator Huib Leeuwenberg zal dit gaan
inventariseren.
Maandag 1 augustus: Het boek over de stadrechten van Rhenen, Wijk
bij Duurstede en Vianen wordt gratis aan de leden ter beschikking
gesteld.
29 oktober vindt de najaarsexcursie plaats; we gaan een bezoek
brengen aan Elburg.

Het Poortboek van Wijk bij Duurstede.

De Historische Vereniging gaat proberen de stadmuur op de
Werelderfgoedlijst geplaatst te krijgen.

Maandag 5 september: we staan dit jaar niet meer op de Paardenmarkt.
Het jaarboek 2015 komt eind 2016 uit. Rob de Graaf treedt
waarschijnlijk toe tot het bestuur van de Historische Vereniging. Op de
Open Monumentendag van 10 september gaan we aan ledenwerving
doen.

Maandag 24 oktober: Jan Cor van Maanen heeft Sander Wassing
geholpen met de illustraties voor zijn boek over Hendrik van Brederode.
Het redigeren van dit boek door Huib moet nog gebeuren. Hoewel de
belangstelling voor de excursie naar Elburg niet erg groot is laten we
deze toch doorgaan. De beslissing over het beschilderen van de pomp
wordt uitgesteld tot na de herindeling.

Voormalig Agnietenklooster Elburg.
Maandag 28 november:
Rob de Graaf woont voor de eerste keer de
bestuursvergadering bij. Rob van de Wiel heeft gevraagd of hij de
emailadressen kan krijgen van de cursisten Vianologie om te vragen of
zij gids willen worden in de Grote Kerk.

Dé trekpleister van de Grote Kerk – Het Praalgraf.

Wat betreft de plannen die de Gemeente heeft met het terrein
Blauwpoort pleit Ari Verlaan ervoor om het hek te verplaatsen naar de
plaats waar het eerst stond, namelijk naar achteren. We bemoeien ons
niet met de bouwplannen op het Schoolplein achter de Voorstraat. Jos
Peek deelt mee, dat de sponsoring van het jaarboek rond is. Alle
adverteerders blijven dit doen. Jos Peek deelt mee dat hij secretaris is
geworden van de Viaanse afdeling van D’66.

Entree Blauwpoort.

Jos Smit, secretaris

