
         
 

PINKSTERDRIETOCHT     2018 

   
Het bestuur van de Historische Vereniging Alkmaar nodigt u uit voor de Pinksterdrietocht op dinsdag 
22 mei a.s. naar Vianen. De organisatiecommissie bestaat uit Anneke Goddijn, Feyko Alkema, Joost 

Cox en Leen Spaans.  
 
Het thema van Monumentendag 2018 (8 september)  is ‘In Europa’. Dat is een heel ruim idee. Toch 
willen we erbij aansluiten en dat doen we in Vianen, de oude ‘Vrijstad’, aan de hand van het geslacht 
Van Brederode. Dit belangrijke adellijke geslacht uit Vianen had internationale politieke ambities. 
Alkmaar kreeg in 1573 met een belangrijke telg uit het geslacht Van Brederode te maken aan de 
vooravond van het Spaanse beleg. Hendrik van Brederode, met de bijnaam ‘De Grote Geus’, meldde 
zich met zijn geuzenleger bij de stad. Alkmaar besefte niet onder een keuze uit te kunnen komen: 
voor of tegen de Prins! Vianen herinnert net als Alkmaar aan die woelige tijden, waarin onze politieke 
toekomst nauw verweven was met die van heel Europa. We bezoeken het centrum van Vianen, waar 
een fraai middeleeuws stadhuis en een indrukwekkende middeleeuwse kerk het stadsbeeld bepalen. 
Na een stadswandeling met gidsen van de plaatselijke historische vereniging heeft Vianen geen 
geheimen meer voor ons. Vanaf de toren van de kerk hebben we een adembenemend uitzicht over 
het landschap bij de Lek. Dan kunnen we ons ook een goede voorstelling maken hoe in vroeger tijden 
het kasteel van de van Brederodes het hele gebied en Vianen zelf beschermde. Voor wie niet de 
toren op kan is er in de kerk zelf een fraaie maquette van het kasteel te zien. Het imposante 
grafmonument zult u nooit meer vergeten. Historica Carly Misset, die nog in februari zo’n boeiende 
lezing voor ons hield over de bouwgeschiedenis van de Grote of St. Laurens Kerk, komt voor ons 
naar Vianen. Zij is een kenner van het geslacht Van Brederode en zal ons het belang ervan voor 
Vianen, Alkmaar en Europa uit de doeken doen. Naast een boeiende oude geschiedenis biedt Vianen 
ons pittoreske doorkijkjes, gezellige terrassen, een charmant museum (heeft u een Museumjaarkaart, 
neem hem dan mee) en een fraaie winkelstraat. De dag in Vianen besluiten we met een ‘borrel’ bij 
Hotel Restaurant De Vrije Stad. Daar dichtbij haalt de bus ons ook weer op om terug te keren naar 
Alkmaar.  

    
Samengevat ziet het programma er als volgt uit: 
08.00 uur Start inchecken bij de bus, aan de voorkant van het NS-station Alkmaar-Centrum 
08.15 uur Vertrek NS-Station Alkmaar-Centrum 
08.25 uur Vertrek bij Vierstaten 
09:45 uur Aankomst in Vianen 
10:00 uur Koffie met gebak in Hotel Restaurant De Vrije Stad 
10:30 uur Stadswandeling groep 1+2 / stadhuisbezoek groep 3+4 
12:00 uur Lezing Carly Misset  
13:00 uur Lunch in Hotel Restaurant De Vrije Stad 
14:00 uur Stadswandeling groep 3+4 / stadhuisbezoek groep 1+2 
15.30 uur Borrel in Hotel Restaurant De Vrije Stad 
16.30 uur Vertrek naar Alkmaar  
18.00 uur Aankomst in Alkmaar  
 
De kosten voor deze dag bedragen € … per persoon (leden), te storten op rek.nr. NL62INGB0000600401 t.n.v. 
Historische Vereniging Alkmaar, o.v.v. ‘P3’. Op het moment, dat we uw bedrag ontvangen bent u ingeschreven. 
Er is plaats voor 80 deelnemers. Wie het eerst betaalt, het eerst maalt. Als lid kunt u introducé(e)(s) meenemen, 
à €… (inclusief lidmaatschap tot 1-1-2020). Zie het bijgevoegde aanmeldingsformulier, dat uiterlijk 1 mei 
bezorgd moet zijn. Bij annulering binnen 5 dagen voor de reis ontvangt u geen geld terug. 

                                                                   Met vriendelijke groeten, 
Anneke Goddijn, 06-48428455, Feyko Alkema 06-10387351, 

Joost Cox 06-23066426, Leen Spaans 06-22417615 


