JAARVERSLAG 2020 A.A. BREDIUSSTICHTING
De A.A. Brediusstichting was ook in 2020 nog altijd actief, zij het vanaf begin maart noodgedwongen
op veel meer dan 1,5 meter afstand van ons publiek. Lezingen, een symposium en een enkel concert
moesten helaas keer op keer uitgesteld dan wel afgelast worden, maar doelstellingen zoals het
verlenen van subsidies voor projecten op ons interessegebied konden wel gerealiseerd worden in dit
vreemde jaar.
Financieel gedragen door o.a. de Brediusstichting werd de muurschildering met de vita van onze
oude bekende, de Byzantijnse prinses Theophano, echtgenote van Otto II en regentes voor haar zoon
Otto III, voltooid. Deze schildering is de eerste in de reeks ‘Waalpaintings’, die de onzichtbare, maar
roemrijke geschiedenis van Nijmegen op verschillende plekken in de stad weer in beeld beoogt te
brengen.
Een belangrijke subsidie werd voorts verstrekt voor de aanschaf van een echo-apparaat om een
zuiverder diagnose van ziekten onder de bootvluchtelingen in het treurige kamp Moira mogelijk te
maken. We hopen dat dit broodnodige apparaat de brand en de chaos overleefd heeft.
Voorts verstrekte de Brediusstichting een subsidie voor de uitgave van Stemmen uit de stilte,
vaderspreuken uit de Egyptische woestijn, deel 1, dat uitgegeven wordt door uitgeverij Ta Grammata.
Tot de lockdown in begin maart konden de volgende, normale programmapunten gerealiseerd
worden:
19 jan.
8 febr.
9 febr.
15 febr.
16 febr.
17. jan., 14 febr.
18 jan., 15 febr.

‘Christendom in Azerbeidzjan (van de eerste tot de eenentwintigste eeuw)’,
voordracht door dr. Peter van Nunen.
(Oud-)Kerkslavisch, cursus.
Donateursconcert: Ksenia Kouzmenko, piano, en Servaas Jansen, gedichten.
Conversatie Nieuwgrieks, cursus.
‘Voetreis naar Constantinopel’, voordracht door Gerhard Lentink.
Didaskalíon X, oosters christendom en westerse cultuur: ‘Vreemdelingschap en
gastvrijheid’, workshop vier tot en met zes o.l.v. drs. Leo van Leijsen.
Spreek- en luistervaardigheid Russisch, cursus.

De geplande voordracht door dr. Mariëtte Verhoeven over de Heilig-Grafkerk in Jeruzalem op 8
november moest helaas ook worden uitgesteld tot een datum in gelukkiger tijden. Ter compensatie
stelde de spreekster een filmopname ter beschikking van haar lezing die zij op 18 oktober in museum
het Valkhof hield voor Stichting Zenobia en ‘024Geschiedenis’, getiteld: ‘Van oost naar west,
Theophanu, de Sint Nicolaaskapel, en wat de Byzantijnse prinses wel zag in Constantinopel, Ravenna
en Aken’.

