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  Woerden, juni  2006 
 
Uitnodiging Het bestuur nodigt u van harte uit voor de lezing getiteld 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

door: Piet Verwijmeren, oud-docent Duits, musicus en auteur 
 
op: donderdag 15 juni 2006 van 20.00 tot 22.00 uur 
 
in: het verenigingscentrum De Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden 
 
Van 1763 tot 1766 maakte het gezin Mozart – met de wonderkinderen Nannerl en 
Wolfgang, bij het begin van de reis resp. 11 en 7 jaar – een tournee door Europa. 
De reis is exact te volgen, omdat de reisbrieven van vader Leopold bewaard zijn 
gebleven. Een deel van de reis voerde ook door Nederland en met name dat deel 
zal vanavond aan de orde komen. Onze spreker heeft een boek geschreven waarin 
de eerste integrale vertaling van die reisbrieven is opgenomen. Piet Verwijmeren 
heeft niet alleen de brieven vertaald en geannoteerd, maar is er tevens in geslaagd 
alle - ook de tot nog toe niet bekende - trajecten te reconstrueren en na te reizen. 
Na een kwart millennium bleken er nog steeds concrete sporen vindbaar van de 
passage en het verblijf van het gezin.  
 
Tijdens deze lezing zullen ook vanaf CD enige muziekstukken ten gehore worden 
gebracht die Mozart tijdens deze periode heeft gecomponeerd. 
 
Piet Verwijmeren (geboren 1938) studeerde Duitse Taal- en Letterkunde in Utrecht 
(1964), met als bijvakken Italiaans en Muziekgeschiedenis.  Tijdens zijn gehele 
studietijd was hij solofluitist van het Utrechts Studenten Koor en Orkest. Van 1964 
tot 1999 was Piet Verwijmeren leraar Duits aan 'Katwijk de Breul' te Zeist. 
Daarnaast besteedde hij veel tijd aan muziek en aan vertaalwerk.  Hij maakte onder 
andere plaatopnamen met het Ensemble Sanssouci en is al decennialang solofluitist 
van het Haags Barok Gezelschap. Piet Verwijmeren is bestuurslid van de 
Nederlandse Mozart Vereniging en lid van het Tsjechov-Genootschap. 
 
Het boek is in de boekhandel verkrijgbaar. Mozart op Reis, de tournee van een 
wonderkind 1763-1766, auteur P. Verwijmeren, uitgeverij Walburg Pers Zutphen,  
jaar van uitgifte 2005, ISBN 90.5730.382.5, 336 pagina’s, gebonden € 29,50.  
 

 
Nieuwe publicatie: 

 
 

 
Op 17 mei jl. hield Harm Hoogendoorn een boeiende lezing in Harmelen over de 
ontwikkeling van de streek rond Harmelen. Hij refereerde daarbij diverse malen aan 
zijn nieuwe boek “De Mythe van het Groene Hart”. Dit boek is op 24 mei jl. 
gepresenteerd en is inmiddels in de boekhandel verkrijgbaar. Ter gelegenheid van 
deze publicatie wordt van 10 juni t/m 27 augustusu in de Agnietenkapel in Gouda de 
gelijknamige expositie gorganiseerd door de Stichting Groene Hart. Na augustus 
verhuist de tentoonstelling naar Alphen en Woerden. Meer informatie is te vinden op 
www.groene-hart.info. 
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MOZART OP REIS 
Een speurtocht naar het reizen en verblijven in Nederland 



 

 
Volgende activiteiten: 
 

 
feesten: theater Tuschinski 

Amsterdam 

 
Op woensdag 19 juli 2006 ’s middags hoopt de historische vereniging van Xanten 
met een grote delegatie Woerden te bezoeken. In de volgende nieuwsbrief zullen 
wij hierover nadere informatie geven, maar als u leden van onze zustervereniging 
wilt ontmoeten, is het de moeite waard om deze middag vrij te houden. 
 
Op zaterdag 26 augustus 2006 vindt de jaarlijkse zomerexcursie plaats, ditmaal 
naar Xanten in Duitsland. Zie hiervoor de aparte uitnodiging bij deze nieuwsbrief. 
 
Op zaterdag 9 september 2006 is er weer een jaarlijkse monumentendag. Dit jaar is 
het thema feesten. 
 
Op zaterdag 4 november 2006 volgt dan de jaarlijkse boekenbeurs in Concordia in 
Woerden. 

 
Personalia: 

Kees van Es 
 
 

Proefschrift Wim Raven 

 
Ter gelegenheid van Koninginnedag 2006, ontving Kees van Es uit handen van de 
burgemeester van Woerden een lintje wegens benoeming tot lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Een van de vele activiteiten waarvoor hij werd beloond is het feit 
dat hij al sinds jaren onze boekentafel en de verzending van bestellingen voor onze 
leden verzorgt. Een citaat uit het persbericht: Decorandus kan worden 
gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft 
ingespannen" en als "iemand die anderen heeft gestimuleerd".    
 
Op 29 mei 2006 promoveert Thiemo Wind aan de Universiteit Utrecht op een 
proefschrift over het blokfluitrepertoire van Jacob van Eyck. Thiemo Wind hield 
hierover in december jl. voor onze vereniging een boeiende lezing met live 
blokfluitmuziek. 
 
Op 30 mei 2006 promoveert ons oud-bestuurslid Wim Raven aan de Technische 
Universiteit Delft op een zeer technisch onderwerp: het voorkomen van het 
doorknikken van grote draagbalken. Zoals in elk proefschrift heeft hij ook een elftal 
stellingen toegevoegd, waarvan twee over cultureel erfgoed. Eén daarvan willen wij 
u niet onthouden: Cultureel erfgoed kan maar één keer worden vernietigd, daarom 
is het nodig er zuinig op te zijn. 
 

 
Bericht van 
Ad Klarenbeek: 
 

 

 
Enige tijd geleden heeft Lex Albers u via de Nieuwsbrief laten weten dat ik wegens 
familieomstandigheden met het bestuurswerk heb moeten stoppen.  
Nu wil ik hier graag persoonlijk op ingaan. In januari jl. bleek onze zoon Wytse 
leukemie te hebben. Aanvankelijk leek de ziekte met een nieuw medicijn onder 
controle te houden. Enige tijd later bleek dat de leukemie toch in een verder stadium 
was dan we dachten. Een beenmerg/stamceltransplantatie is onontkoombaar. Die 
zal in juni plaatsvinden. We zijn dankbaar dat een van onze andere twee  kinderen 
zijn donor kan zijn.  
Van zo’n behandeling word je erg ziek en het herstel duurt lang. Je hebt geen 
enkele weerstand meer. Een wekenlange ziekenhuisopname is noodzakelijk, 
waarna Wytse voorlopig weer bij ons thuis zal komen wonen. Gelukkig heeft hij een 
heel positieve instelling en kan hij goed knokken. Dat geeft ons vertrouwen.  
Daarnaast hebben we de zorg voor onze moeders. Beiden hebben een 
ziekenhuisopname achter de rug, zijn maandenlang ziek geweest en zijn nu aan het 
revalideren.  
 
Ik wil alle tijd voor onze zoon en voor ons gezin hebben. En daarnaast ook nog een 
beetje voor onze moeders. Mijn werk, en, zo heb ik het ervaren, ook het werk voor 
de vereniging kwam door dit alles in de knel.   
Daarom heb ik moeten besluiten om met het bestuurswerk van de SHHV te 
stoppen. Tot mijn grote spijt: het is voor mij een hobby. Maar als je in een bestuur 
van een vereniging met 700 leden zit, moeten die leden op je kunnen rekenen. Aan 
een halfslachtig besluit heb je niks. Je kunt dan beter duidelijkheid geven.  
Ik vind het erg jammer. Ik heb de SHHV ervaren als een club met veel aardige 
mensen.  Ik hoop dat de ontmoeting blijft. 
 
Hartelijke groet, ook van Renske, 
Ad Klarenbeek 

Met vriendelijke groet, 
Lex Albers, voorzitter SHHV 


