Jaarverslag van de Historische Vereniging Oud-Gorcum 2012
Bestuur
Bij de algemene ledenvergadering op 13 februari 2012 is de heer A. Frings, voorzitter,
afgetreden. De heer D.C. Pleyte trad af als penningmeester, hij bleef vice-voorzitter. Als
nieuwe voorzitter werd de heer drs. A.C.J. de Vries MA benoemd en de heer mr. M.L.M.
Stultiens werd als penningmeester benoemd. Tevens werden mevrouw H. Raijer en de heer
M.J.M. van Loon benoemd als bestuursleden. Het bestuur vergaderde achtmaal in 2012.
Overlegstructuren
De heer G. J. Dop nam, namens de vereniging, deel aan het Historisch Overleg
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, de Commissie Open Monumentendag en aan de
Monumentenoverleggroep. Mevrouw A.G.H. van Baardewijk-de Gier aan de
bestuurscommissie van het Gorcums Museum.
Overlijden
Op 15 april 2012 overleed oud-bestuurslid de heer G. de Groot.
Leden
Per 31-12-2011 had de vereniging 700 betalende leden, per 31-12-2012 had de vereniging 663
betalende leden. De vereniging heeft drie ereleden.
Programma
Het programma in 2012 zag er als volgt uit:
09 jan.
13 febr.
12 mrt.
16 apr.
14 mei.
12 mei
23 juni
10 sept.
21 sept.
08 okt.
12 nov.

Lezing ‘Ontwerp Twee’ door de heer G. van Klei. Aansluitend werd de
Nieuwjaarsreceptie gehouden.
Algemene Ledenvergadering en lezing ‘Symbolen van de Vrij Metselarij’ door de
heer G. Meij.
Lezing ‘Willem III van Oranje Nassau en Johan de Witt, een spannende relatie’
door de heer M. Driessen.
Lezing ‘Gedrukt in Amsterdam’ door de heer P. van Gorsel.
Lezing ‘Gevelstenen in Rivierenland’ door de heer H. Souer.
Excursie naar Den Haag (50 personen).
Excursie naar Den Briel ( 50 personen).
Lezing ‘Zo breekbaar als glas’ door de heer P. Augustijn.
Excursie naar Glasfabriek en Glasmuseum in Leerdam (38 personen).
Lezing ‘De St. Elisabethsvloed’ door de heer J. Hendriks.
Lezing 'Het maken van een poëzieroute door Gorinchem’ door mevrouw L. Klop
en de heer B. van ’t Land

Activiteiten
• In de Historische Reeks verscheen het boek ‘Ons Indië’.
• Het bestuur nam deel aan de Open Monumentendag en de dodenherdenking op 4 mei
2012.
• Het bestuur verleende medewerking aan de expositie ‘Oog in oog met de martelaren van
Gorcum’.

•

Aankoop
Tekening van Cornelis de Jonker ( 1826) ‘IJspret op de Merwede’

