
JAARVERSLAG 2013 A.A. BREDIUSSTICHTING 

 

Uitgeoefende activiteiten 2013 

2013-Nederland-Ruslandjaar. In 2013 werd de langdurige samenwerking op uiteenlopende 

terreinen tussen Nederland en Rusland gememoreerd. ‘Samen naar de toekomst’ liet een Russische 

site weten. Ook de A.A. Brediusstichting - voor wie Rusland als mede-erfgenaam van de cultuur 

van het Byzantijnse Rijk altijd al een aandachtspunt vormt – richtte zich in haar programmering 

meer dan anders op de cultuur en historie van dit land.  

Activiteitenprogramma 

12 jan., 16 febr., 9 mrt., 6 apr.,  16 mei, 5 okt., 16 nov., 21 dec.:  Spreek- en luistervaardigheid 

Russisch. 

12 jan., 16 febr., 9 mrt., 6 apr., 18 mei en 8 juni, 28 sept., 26 okt., 23 nov. , 14 dec.: Conversatie 

Nieuwgrieks, cursus. 

13 jan.:Oude Russische steden’, deel 2, ‘Novgorod Velikij’, voordracht door dr. Peter van Nunen. 

18 jan., 15 febr. En 15 mrt.: Didaskalion III, oosters christendom en westerse cultuur, ‘de Bijbel en 

de Syrische christelijke tradities’, studiebijeenkomsten o.l.v. Leo van Leijsen. 

20 jan.: Michail Markov, pianorecital. 

27 jan.:‘Oude Russische steden’, deel 3, ‘Moskou’, voordracht door dr. Peter van Nunen. 

2 febr., 16 maart, 12 okt.: (Oud-)Kerkslavisch, cursus. 

17 febr.: Concert door het strijkkwartet LARK - Boris Tsoukker      man, viool, Almut Hauser, 

viool,  Margaret Cruickshank,   altviool, en Lucie  Stepanova, cello - en  Ina Gehring, contrabas en 

Rolf Wähning, piano. 

10 mrt.: ‘De Oudgelovigen in Rusland en de Baltische staten’, voordracht door drs. Frans 

Hoppenbrouwer. 

24 mrt.: Concert door Lisanne Soeterbroek, viool, en Douw Fonda, cello. 



7 apr.: ‘De Nestorkroniek of De vertellingen van de voorbije jaren, de oudste, ons bekende Oost-

Slavische kroniek van Kiëv-Rus’, voordracht door drs. Hans Thuis. 

9 t/m 12 mei: Voor de dertiende maal ‘Muziek in Kasteel Hernen’, masterclasses viool en piano 

gegeven door Sonja van Beek en Michail Markov. 

12 mei: Slotconcert ‘Muziek in Kasteel Hernen’ 

7 t/m 14 juni: Icoonschilderen, cursus o.l.v. de Roemeense icoonschilder Cristinel Pâslaru. 

20 okt.:Concert: Alexandros Halapsis, viool, en Michail Markov, piano. 

 2 en 3 nov.: ‘Kunstzinnig preciesiewerk’, expositie van quilts gemaakt door quiltenthousiasten uit 

maas en Waal. 

17 nov.: ‘Ethiopië, land van isolement, tradities en tegenstellingen’, voordracht geïllustreerd met 

filmbeelden door Martin Idema. 

24 nov.: ‘De jacht van Marais, een zoektocht naar ware muziek       en ware liefde’, muzikale 

vertelling door  Ralph Rousseau – viola da gamba 

15 dec.: ‘Kerstmis in Rusland’, voordracht aan de hand van filmbeelden door Tatjana Polman-

Gorlova. 

22 dec.‘Scrooge’, een muzikale vertelling voor kinderen en volwassenen door Hannafloor de Roos, 

muzikaal verteltheater De Rode Maan. 

26 dec. Kerstconcert: 'Arc-en- Ciel' uitgevoerd door het Trio Mignon: Gery Vermeulen, 

mezzosopraan, Nicole Schmaloer, fluit, en Hans-Erik Dijkstra, piano. 

Publicaties 

Dit jaar zijn de langverwachte Acta van symposia in respectievelijk 2006 en 2008 verschenen 

onder de titels: 

-East and West in the Medieval Eastern Mediterranean, II, Antioch from the Byzantine reconquest 

until the End of the Crusader Principality - Acta of the Congress Held at Hernen Castle (the 



Netherlands) in May 2006, edited by K. Ciggaar en V. van Aalst, Orientalia Lovaniensia Analecta, 

199 (Leuven, Uitgeverij Peeters/A.A. Bredius Foundation, 2013). 

-Tradition and Innovation in Late- and Postbyzantine Liturgical Chant, II, Proceedings of the 

Congress held at Hernen Castle, the Netherlands, 30 October – 3 November 2008, edited by Gerda 

Wolfram and Christian Troelsgård, Eastern Christian Studies, 17 (Leuven, Peeters/A.A. Bredius 

Foundation, 2013).  

Eind 2012 verscheen in eigen beheer: 

-Arnoldus Anthonie Bredius: Schetsen van een leven, auteur Theo Jansen (Hernen, A.A. 

Brediusstichting, 2012). 

  

De Stichting Vrienden van de Orthodoxe Kunst heeft in 2013 8 x gebruik gemaakt van de 

ruimtes in kasteel Hernen voor haar activiteiten. 

  

Overige Activiteiten 

Begeleiding van stagiaire, Stephanie van Baggem, studente geschiedenis Radboud Universiteit, bij 

haar onderzoek naar het leven van kinderen in het Byzantijnse Rijk.  

Intensieve samenwerking met drs. Hans Thuis i.v.m. de afronding van zijn vertaling van de oudste 

Oost-Slavische Nestorkroniek, ‘De vertellingen van de voorbije jaren’. 

In 2013 is een verregaande herstructurering van de bibliotheek, mede in verband met het afstoten 

van een aantal ruimtes van Kasteel Hernen, gerealiseerd. 

 


