Nieuwsbrief van de Historische Vereniging “Het Land van Brederode”
september 2018
Najaarsactiviteiten:
Open Monumentendag
zaterdag 8 september
Op zaterdag 8 september is de Burgerzaal
van het gemeentehuis geopend. Hans Kluit
zal de bezoekers rondleiden en over de
historie van het gemeentehuis en de
aanwezige schilderijen vertellen.
Geopend van 9.00 – 16.00 uur.
Arie Verlaan zal (bij voldoende
belangstelling) een rondleiding langs de
stadsmuur verzorgen.
Aanvang 10.30 uur.
Startpunt Gemeentehuis.
Gelieve u van te voren aan te melden bij
Hans Kluit
hans.kluit@casema.nl
06-46625121
Paardenmarkt Vianen
woensdag 10 oktober 2018

Najaarslezing
woensdag 17 oktober 2018
‘Stelling van Amsterdam,
Een Stadsmuur Van Water’
In dit Waterjaar is voor de najaarslezing de
keus gevallen op het onderwerp “De Stelling
van Amsterdam”.
Sinds 1996 is dit erfgoed opgenomen op de
Werelderfgoedlijst van UNESCO. De Nieuwe
Hollandse Waterlinie zal bij velen bekend
zijn; dit geldt hoogstwaarschijnlijk in
mindere mate voor “De Stelling van
Amsterdam”.
De lezing wordt verzorgd door René Ros. De
heer Ros doet al jaren onderzoek naar de
geschiedenis van verdedigingswerken en is
de autoriteit met betrekking tot ‘De Stelling
van Amsterdam’.
Tijdens de lezing wordt een documentaire
vertoond en zullen ook enkele aspecten van
de ‘Nieuwe Hollandse Waterlinie’ aan bod
komen.

De historische vereniging zal, in
tegenstelling tot vorig jaar,
weer met een kraam op de markt staan.
Wij bieden daar het door de vereniging
uitgegeven boek; ‘Hendrik van Brederode en
de Beeldenstorm (1566); De onstuimige
geboorte van de Tachtigjarige Oorlog’,
geschreven door historicus Sander Wassing,
aan.
Verder kunt u oude/historische foto’s van
Vianen en haar bevolking bekijken en
snuffelen in ons boeken- en
jaarboekenbestand.
Mensen die nog geen lid zijn en onze
vereniging in haar werk willen steunen,
kunnen lid worden voor € 15,00 per jaar.
Het boek van Sander Wassing krijgen ze dan
cadeau.
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17 oktober 2018
Stedelijk Museum Vianen, Voorstraat 97
Inloop vanaf 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur
Toegankelijk voor leden en niet-leden
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Najaarsexcursie: ‘Jan Blankenboottocht’, zaterdag 20 oktober 2018

Het waterjaar is nog niet voorbij. Wij blijven
nog even in de sfeer van Jan Blanken en
gaan een boottocht maken naar Asperen.
Wij varen met het partyschip Domani over
de Zederik, het Merwedekanaal en de Linge
naar Asperen. Wij passeren de sluizen van
Arkel, aangelegd door Jan Blanken, en
bekijken de waaiersluizen in Asperen,
eveneens ontworpen door Jan Blanken.
De boot legt aan bij de Nederlands
Hervormde, voormalige St.
Catharinakerk. Dit is een
fraaie Kempisch Gothische
kerk met een rijke historie,
gebouwd rond 1463.
Hier krijgen wij een
rondleiding van Gijs de Man
van de vereniging OudAsperen.
Na de rondleiding wandelen
wij door Asperen naar de
waaiersluizen (ca. 15
minuten wandelen) waar wij ook een
rondleiding en uitleg krijgen.
Mensen die slecht ter been zijn, kunnen
eventueel met de boot naar de
Waaiersluizen.
Alle programmaonderdelen op een rij:
20 oktober 2018
9.00 – 9.30 uur melden bij de aanlegsteiger
Sluiseiland - Vianen
9.30 uur STIPT: vertrek van de DOMANI
Aan boord:
- koffie met gebak
- lunchbuffet met broodjes, koffie, thee en
melk
Andere drankjes en drankjes na de lunch
zijn voor eigen rekening.
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12.30 uur aankomst in Asperen bij de NH
Kerk.
Rondleiding NH Kerk
Rondleiding Waaiersluizen
Ca. 15.00 uur vertrek vanuit Asperen
Ca. 18.00 uur aankomst Vianen
Kosten € 37,50 per persoon
U kunt zich opgeven vóór 1 oktober a.s. bij
het secretariaat:
secretariaat@landvanbrederode.nl.
De kosten à € 37,50 per persoon storten
vóór 1 oktober op NL 05 RABO 0103182454
t.n.v. Het Land van Brederode onder
vermelding van najaarsexcursie.
Toegankelijk voor leden en niet-leden.
Wandeling 'Jan Blanken in Vianen'
In het kader van het Waterjaar zullen in
oktober twee wandelgidsjes verschijnen die
u langs plaatsen in en om Vianen zullen
voeren die alles met water te maken
hebben. In de lokale pers zult u daar te
zijner tijd meer over kunnen lezen.
Vanzelfsprekend komt het werk van Jan
Blanken daarin ook aan de orde.
Als een voorproefje organiseert de
Historische Vereniging op zaterdag
22 september om 14:00 uur een wandeling
langs een aantal plaatsen waar Jan Blanken
actief is geweest. We starten op het
kerkplein bij het beeldje van Hendrik. Wat
wij niet zullen aandoen is de begraafplaats
met het grafmonument van Jan Blanken.
Dat ligt te ver uit de route. Tenzij er mensen
zijn die er geen bezwaar tegen hebben een
stuk te lopen, maar dat kan ter plaatse
overlegd worden.
Als u dan de smaak te pakken heeft, raden
we u aan in oktober één van de boekjes (of
allebei) te kopen.
Er komt een korte wandeling in en om het
centrum van Vianen en een lange wandeling
van ongeveer 15 kilometer die het water in
de naaste omgeving verkent.
Het maximaal aantal deelnemers voor de
wandeling op 22 september is 20 personen.
Bij meer aanmeldingen kan mogelijk een
tweede wandeling worden georganiseerd.
U kunt zich opgeven bij Hans Kluit, telefoon
06 46625121.

Pagina 2

Overige mededelingen vanuit de
vereniging
Nieuwe bestuurs- en commissieleden
gezocht
Tot onze spijt hebben de leden van de
activiteitencommissie, Jos Smit en Jos Peek
hun bestuursfunctie neergelegd.
Wij zoeken voor hen nieuwe
commissieleden. Bent u geïnteresseerd?
Dan kunt u contact opnemen met de
voorzitter of het secretariaat.
Bezoek Museum Huis Doorn
Van Museum Huis Doorn ontvingen wij een
aankondiging voor de tentoonstelling ‘Verzet
en Verdriet in Beeld’ die loopt van 25
augustus 2018 – 27 januari 2019. De
Historische Vereniging organiseert geen
gezamenlijke rondleiding, maar informeert u
bij deze over de tentoonstelling. U vindt de
aankondiging in een aparte bijlage.
Stolpersteine Voorstraat nr. 1
Een mens is pas vergeten als zijn naam
vergeten is.
Vrijdag 3 augustus jl. was het 75 jaar
geleden dat het Joodse echtpaar SalomonZwanenberg, wonende in Vianen aan de
Voorstraat nr. 1, naar Auschwitz is
getransporteerd.
De Stolpersteine, die in 2013 ter herinnering
aan dit echtpaar voor het huis werden
aangebracht, zijn tijdelijk verwijderd in
verband met werkzaamheden aan de
Voorstraat.
Om het echtpaar te
herdenken, en met
hen allen die
gedeporteerd
werden en de
oorlog van 19401945 niet hebben overleefd, heeft de
Historische Vereniging op 3 augustus jl.
twee witte rozen bij het informatiebord
gelegd.
Het informatieve monument van Jan
Blanken Jansz. onthuld op
dinsdag 17 juli jl.
Na twee en een half jaar hard werken heeft
de Stichting Jan Blanken Vianen, bestaande
uit Harry Hoving, Anné Middendorp en Henk
Lammertink, de kroon op haar werk kunnen
zetten met de onthulling van het Jan
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Blankenmonument. Het monument
bestaat uit vijf panelen met een verklarende
tekst en staat bij de Groene Kolk langs de
Jan Blankenweg, tegenover Hof van
Batenstein.

Foto: Nico van Ganzewinkel

De feestelijke onthulling van het monument
werd op 17 juli jl. onder een stralende zon
bijgewoond door een gezelschap van
Rijkswaterstaat, vertegenwoordigers van de
gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen, de
provincie Utrecht, inwoners en de
burgemeester van Hellevoetsluis, de leden
van het comité van aanbeveling en een
nazaat van de beroemde bouwkundige uit
de 19de eeuw de heer Jan Blanken.
De burgemeester van Vianen, Wim
Groeneweg en de Directeur-Generaal van
Rijkswaterstaat, Michèle Blom hielden
beiden een speech en gaven, door middel
van het inwerkingstellen van een antieke
misthoorn-pomp, het sein voor de officiële
onthulling. De doeken die over de panelen
hingen werden vervolgens door de
vertegenwoordigers van de vijf sponsoren
een voor een onthuld. Michèle Blom nam
daarbij de taak van interviewster op zich en
liet de vertegenwoordigers iets over ‘hun’
monument zeggen. Zo vertelde o.a. de
burgemeester van Hellevoetsluis Milène
Junius iets over ‘haar’ paneel.
Na de onthulling ging het gezelschap te voet
naar het Stedelijk Museum aan de
Voorstraat, waar de expositie 'Kroonjuwelen
van Jan Blanken' werd geopend door
Michèle Blom. De expositie laat zien wat
deze "pionier onder de waterbouwkundigen"
allemaal voor elkaar heeft gekregen. Het
speciaal voor de onthulling en expositie
geschreven boekje "Jan Blanken en de
Vijfheerenlanden" is te koop aan de balie
van het Stedelijk Museum.
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