Nieuwsbrief historische
vereniging “Het Land van
Brederode”, maart 2018.

opgericht met het doel Jan
Blanken meer bekendheid te
geven en hem blijvend te
gedenken met een monument,
dat op 17 juli 2018, aan de Jan
Blankenweg onthuld zal
worden.

Voorjaarsactiviteiten:
Algemene ledenvergadering en
voorjaarslezing
woensdagavond 25 april in het
Stedelijk Museum Vianen.
Excursie naar
Hellevloetsluis, zaterdag 12
mei 2018.
In verband met het themajaar
“Water” met de focus op de
waterwerken van Nederlands
waterbouwkundig ingenieur
Jan Blanken (Bergambacht, 15
november 1755 – Vianen , 17
juli 1838)
hebben wij als reisdoel
Hellevoetsluis gekozen, waar
Jan Blanken

Vertrek om 9.00 uur vanaf het
evenemententerrein aan de
Kanaalweg met een bus van de
firma Pouw.
Ontvangst met koffie in Fort
Haerlem met uitleg over het
fort.
Rondleiding vestingwerken en
aansluitend een korte
stadswandeling door
Hellevoetsluis.

zijn eerste grote project,
realiseerde.
Drie inwoners van Vianen,
Henk Lammertink, Harry
Hoving en Anné Middendorp
hebben de ‘Stichting Jan
Blanken Vianen 2018’

Lunch in het
bezoekerscentrum van het Jan
Blanken Dok.
Uitleg /presentatie en bezoek
aan het Jan Blanken Dok.
Bezoek en rondleiding aan het
Brandweermuseum.

16.00 terugreis Vianen.
Kosten en inschrijven:
De kosten voor deze excursie,
inclusief reis, lunch en
toegangsprijzen bedragen 40,euro pp, te storten voor 1 mei
2018 op NL05RABO103182454
t.n.v. Het Land van Brederode.
Inschrijven bij Coby
Vermeulen ton.coby@gmail.nl
Tel: 0347-371591
Voorjaarslezing “Jan
Blanken”, door Siety Meijer
Stedelijk Museum Vianen,
Voorstraat 97
Aanvang: 20.15 uur.
Toegankelijk voor leden en
niet-leden.

de opdracht voor het graven
van het Zederikkanaal en het
aanleggen van de
Wilhelminasluis.
Siety laat ons aan de hand van
veel beeldmateriaal
kennismaken met deze
belangrijke Nederlander.
Jaarboek
Het bestuur heeft besloten aan
het jaarboek een andere vorm
te geven te beginnen met
2019. Wij denken hierbij aan
een tweejaarlijks tijdschrift
wat in het voor- en najaar zal
verschijnen.
Daarin worden naast de
artikelen over de historie van
Vianen en omstreken ook de
nieuwsbrieven opgenomen.
Wij hopen dat leden van de
vereniging een bijdrage
kunnen leveren in de vorm van
een artikel en/of ‘historische
foto’s’ en/of verhalen over
gebouwen en families uit
Vianen.
Cursus oud-schrift en
workshop archiefonderzoek

Aansluitend aan de algemene
ledenvergadering zal Siety
Meijer een lezing geven over
het leven en de werken van
Jan Blanken.
Jan Blanken, Inspecteur
Generaal van Waterstaat liet in
1815 de waaiersluis bij het
Werk aan het Spoel aanleggen.
In Vianen kreeg hij rond 1817

Mevrouw Eelenbaas,
medewerkster van Het
Regionaal Historisch Centrum
Zuidoost Utrecht geeft een
cursus oud-schrift. Dit kan
helpen bij het lezen van
archiefstukken.
Na deze cursus volgt er ook
een workshop
archiefonderzoek.
In het archief is heel veel over
Vianen te vinden.
Wie interesse heeft kan zich
opgeven bij Jos Smit
jmw.smit@casema.nl
Aanvang dinsdagmiddag 13
maart om 15.00 -17.00 uur.
De cursus omvat 10 lessen op
dinsdagmiddag in de maanden
maart, april en mei. Kosten
zijn 10,-euro per les.
Deelnemers van beide
cursussen kunnen daarna
zelfstandig onderzoek doen en
artikelen schrijven eventueel in
samenwerking met de redactie
van het tijdschrift.

Het boek Hendrik van
Brederode en de
Beeldenstorm(1566),
De onstuimige geboorte
van de Tachtigjarige Oorlog
Auteur, Sander Wassing
Het boek wordt aan de leden
gratis ter beschikking gesteld.
Het boek is te koop bij
boekhandel Bruna en het
Stedelijk Museum Vianen voor
15,-euro. Heeft u familie en/of
kennissen die lid willen worden
van onze vereniging dan is het
lidmaatschap 15,- euro en
krijgen zij het boek gratis. Eind
maart verschijnt dit boek.
Tegelijkertijd krijgt u het
jaarboek 2015. Het jaarboek
2016, Stadsrechten, is reeds
in uw bezit. Het jaarboek 2017
en 2018 wordt tot één
jaarboek samengevoegd. Voor
de vertraging van zowel het
jaarboek 2015 als het boek
over Hendrik van Brederode
bieden wij u onze oprechte
excuses aan.
Nieuwe werkgroep binnen
de historische vereniging,
de Werkgroep Stadsherstel
Vianen.

Hendrik van Brederode

De voormalige BV Vrijstad
Vianen Maatschappij tot
Stadsherstel is op 3-11 2016
ontbonden.
Zeker nu Vianen opgaat in de
gemeente Vijfheerenlanden
is het van belang een
werkgroep in het leven te
roepen, die het beheer en
onderhoud van de historisch-

architectonische waarden van
Vianen en haar plannen voor
wijziging daarvan op de voet
zal volgen en zonodig
bezwaren aantekent en
meedenkt met het zoeken van
de juiste oplossingen daarvan.
Het stimuleren van de
belangstelling bij de inwoners
van Vianen voor
bovengenoemde doelstelling
door het houden van lezingen
en rondleidingen en het
promoten van onderzoek naar
verborgen en verloren
gewaande bouw-historische
waarden.
De werkgroep kan meewerken
aan het aanvragen van
subsidies tot behoud van
stoephekken en stoeppalen,
gevelankers en gevelstenen en
objecten, geen gebouwen
zijnde, die architectonischhistorisch van belang zijn.
De leden zijn:
Arie Verlaan, Martin van Etten,
Piet Kastelein, Hans Kluit,
Theo Remie en Josien de
Jonge.

Verzoek aan de gemeente
Vianen voor het doen van
archeologisch onderzoek
naar de waaierdeuren van
de Wilhelminasluis van Jan
Blanken.
Geacht college,
Op 4 februari 1822 kreeg Jan
Blanken Jansz. via de minister
van Binnenlandse Zaken, de

opdracht om volgens een
memorie van 20 februari 1818
het ontwerp van het
Zederikkanaal uit te werken.
De opdracht luidde: “Te komen
tot het etabliseren van een
kanaal van genoegzame
capaciteit vanaf de Lek te
Vianen tot in de Merwede bij
Gorinchem”. Jan Blanken zou
Jan Blanken niet zijn als hij in
zijn ontwerp van de sluis te
Vianen geen waaierdeuren had
opgenomen. Deze
waaierdeuren zijn echter na de
dood van Blanken vervangen
door gewone puntdeuren. Ten
aanzien van de
werkzaamheden te Vianen
schreef Jan Blanken aan de
Koning dat de werkzaamheden
aan de belangrijke schakel in
de grote kanaalvaart tussen
Den Helder en de Merwede,
“de sluizen bij Vianen” volgens
plan verliepen.
Hij stelde de Koning voor om
de Gouverneur van ZuidHolland, de heer Van der
Duijn, in zijn naam de eerste
steen te laten leggen aan de
Viaanse schutsluis. De Koning
ging akkoord en de datum
voor de eerste steenlegging
werd bepaald op 24 juli 1824.
Tot zover een stukje
geschiedenis. Wat ons als
Historische Vereniging
integreert is de vraag hoe de
waaierdeuren in de sluis
bouwkundig waren opgenomen
en op welke wijze deze
waaierdeuren zijn vervangen
door gewone puntdeuren.
Mogelijk dat de antwoorden op
deze vragen onder het zand
bedolven liggen.

In overwegingen nemende
dat:
 Begin 2019 begonnen
gaat worden met
bouwactiviteiten op de
plek waar de restanten
van de oude
Wilhelminasluis van Jan
Blanken liggen
 Dat tijdens het bouwen
de restanten van de
oude Wilhelminasluis
voorgoed zullen
verdwijnen
 Het de enige en laatste
kans is om de restanten
van de Wilhelminasluis in
kaart te brengen en vast
te leggen
willen wij het college
verzoeken om een
archeologisch onderzoek te
doen plaatsvinden op de plek
waar oorspronkelijk de
Wilhelminasluis heeft gelegen.
Het jaar 2018/2019 is voor het
archeologisch onderzoek
perfect geschikt omdat het
past in het door de Gemeente
Vianen uitgeroepen Waterjaar,
waarin allerlei activiteiten
plaats gaan vinden zoals de
onthulling van het Jan Blanken
Monument en de
tentoonstelling over Jan
Blanken in het Stedelijk
Museum. Daarnaast is een
archeologisch onderzoek een
“activiteit” die in het Waterjaar
de nodige aandacht zal krijgen
van het publiek en tevens de
nodige publiciteit zal
opleveren.
Met ons verzoek willen wij ook
voorkomen dat, net zoals bij
de nieuwbouw aan het
Walsland, historische

elementen zijn verdwenen
alvorens zij zijn vastgelegd.
Wij willen deze brief eindigen
met dezelfde woorden die Jan
Blanken schreef in een brief
van 7 oktober 1835 aan de
Gemeente Vianen.
Doch door het gemelde van
veel grooter gewigt geworden
zijnde, wel bij den Raad der
gemeente ten spoedigste tot
eenig besluit te willen doen
brengen en aan den
Onderteekende de beslisfing
daarvan mede te deelen.
Waarmede de eer heb te zijn.
Hoogachtend,
J. de Jonge-Verduin,
Voorzitter Historische
Vereniging “Het land van
Brederode”
J.M.W. Smit,
Secretaris Historische
Vereniging “Het land van
Brederode”

Mocht u verhuisd zijn wilt u
dan uw nieuwe adres en
email adres doorgeven aan
het secretariaat
jmw.smit@casema.nl

Droogdok Jan Blanken
Hellevloetsluis.

Jan Blanken in Hellvloetsluit.

