STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING
opgericht in 1957

gevestigd te Woerden

werkgebied:

de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik,
Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld.

secretariaat:

Meerkoetlaan 3, 3444 BH Woerden
internet: www.shhv.info

postbank:

330797 t.n.v. penningmeester SHHV te Woerden

telefoon: 0348 - 41 41 26
e-mail:
mail@shhv.info

Woerden, november 2005
Uitnodiging

Het bestuur nodigt u van harte uit voor een lezing, getiteld

Jacob van Eyck - de Stichtse Orpheus
door:

de heer Thiemo Wind

op:

maandag 19 december 2005

in:

het verenigingscentrum De Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden

Jacob van Eyck (ca. 1590-1657) werd wel de "Stichtse Orpheus" genoemd. De
blinde jonker, een verre neef van Constantijn Huygens, kwam uit Heusden maar
was het grootste deel van zijn leven werkzaam in Utrecht. Daar was hij
stadsbeiaardier en "directeur van de klokwerken". Van Eyck stond internationaal
bekend als de meest prominente klokkendeskundige van zijn tijd. Bovendien was
hij een begenadigd blokfluitist. Op zomeravonden speelde hij blokfluit op het
Utrechtse Janskerkhof. Zijn virtuoze werken voor dit instrument, 150 in getal, zijn
overgeleverd in Der Fluyten Lust-hof.
Thiemo Wind (1961) heeft een nieuwe teksteditie van Der Fluyten Lust-hof
verzorgd en voltooit momenteel een proefschrift over "Jacob van Eyck en de
anderen - het Nederlandse solorepertoire voor blokfluit in de Gouden Eeuw". Hij
studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht en werd ook opgeleid
als blokfluitist. In het dagelijks leven is hij werkzaam als muziekredacteur van
dagblad De Telegraaf. Vanzelfsprekend zal hij tijdens de lezing ook werken van
Jacob van Eyck ten gehore brengen.
Oproep:

Van onze ca. 750 leden maken inmiddels ca. 170 leden gebruik van de
mogelijkheid om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. Voordeel van
verzending per e-mail is dat u de convocatie enkele dagen eerder ontvangt dan
per post. Bovendien kunt u de convocatie in kleur afdrukken, terwijl de
postzending (i.v.m. de kosten) in zwart-wit wordt afgedrukt.
Indien u de convocatie nog niet per e-mail ontvangt en wel van deze mogelijkheid
gebruik wilt gaan maken, kunt u dat melden door uw emailadres aan ons door te
geven. Zie de adressering in de kop van deze convocatie.
Wij kunnen een aanzienlijke kostenbesparing realiseren als de leden die de
convocatie per e-mail krijgen, deze niet meer per post ontvangen. Daarom zullen
wij met ingang van 2006 de nieuwsbrieven alleen nog per post verzenden, indien
wij niet over uw emailadres beschikken.
Indien u voor elektronische toezending van convocaties en nieuwsbrieven kiest,
blijft u natuurlijk de Heemtijdinghen (en de nieuwsbrief van die maand) per post
ontvangen.

Z.O.Z.

P.S. van niet-leden van de SHHV wordt een entree van € 2,-- gevraagd

Volgende lezingen:

•

•

•

Nieuwe publicatie (1):

Woensdag 18 januari 2006: Lezing, getiteld “Van Statenbijbel tot het nieuwste
groene boekje”, in De Dam te Woerden. Deze lezing over de ontwikkeling van
de Nederlandse taal door de eeuwen heen wordt verzorgd door de heer Hans
Bennis van het Meertensinstituut, Aanvang 20.00 uur
Donderdag 16 februari 2006: Lezing, getiteld “Tastbare tijd” in De Dam te
Woerden. Naar aanleiding van de uitgave van het boek met de zelfde titel door
de provincie Utrecht. De lezing wordt verzorgd door de schrijver van het boek:
Roland Blijdenstijn. Aanvang 20.00 uur.
(Maart 2006: jaarvergadering)

De stichting het Groene Hart heeft een publicatie het licht doen zien, getiteld
De Achterkant van Holland,
speurtochten langs industrieel erfgoed in het Groene hart
Dit nieuwe wandelboek over industrieel erfgoed is op vrijdag 18 november
aangeboden aan wethouder R.van Schelven van Gouda. Het boek telt 112 pagina’s
en ca. 150 kaartjes en foto’s, met ongeveer 600 objecten van industrieel erfgoed in
het Groene hart. In totaal wordt van 16 plaatsen in het Groene Hart een beschrijving
van het nog aanwezige industrieel erfgoed en een wandelroute erlangs gegeven.
Het boek kost € 14,95 in de winkel, en kan ook rechtstreeks worden besteld bij de
Stichting het Groene Hart te Woerden (let op, dan komen er nog verzendkosten bij).
Wie donateur wordt voor een min.bijdrage van € 12,50, krijgt het nieuwe boek als
welkomstgeschenk! Nadere informatie vindt u bij : www.groenehart.info.

Nieuwe publicatie (2):

Van de elfde tot de negentiende eeuw is het zijn van stad van bijzondere betekenis.
Bestuur en rechtspraak worden uitgeoefend door de stedelingen zelf; veelal heeft
men het recht de stad - de eigen stedelijke vrijheid - te ommuren; men krijgt
economische privileges op het gebied van markt en (soms) munt, accijnsheffing en
tolvrijdom worden toegekend. In de meeste gevallen is er sprake van wederzijdse
belangen van zowel verlener (de landsheer zoals graaf of bisschop) als ontvangers,
de inwoners van de steden.
In het REPERTORIUM VAN DE STADSRECHTEN IN NEDERLAND "QUOD
VULGARITER STRATREGHTE NUNCAPTUR" (eigenlijk een '
stadsrechtenencyclopedie'
) staan in totaal 220 plaatsen beschreven - '
van Aardenburg tot
Zwolle'
. Tevens zijn per provincie kaarten opgenomen met de '
stadsrechtsteden'
.
Het repertorium kan worden besteld bij de uitgever VNGuitgeverij in Den Haag:
www.vnguitgeverij.nl, ISBN: 90 322 7983 1. De prijs is € 37,50.

Nieuws:

De Stichting Hugo Kotestein heeft ten doel bewaring van elementen van
monumentale waarde in stad en landschap in het werkgebied van de SHHV.
Jaarlijks reikt zij een oorkonde uit aan een persoon of instelling, die zich bijzonder
verdienstelijk gemaakt heeft voor het behoud van een monumentaal object. Dit jaar
wordt op 2 december de oorkonde uitgereikt aan de heer W.H.H. van Krieken,
molenaar van korenmolen De Windhond te Woerden. Sinds 1980 is de heer Van
Krieken molenaar op De Windhond. Al die jaren heeft hij zich bijzonder ingespannen
om de molen een centrale plaats in de stad te geven.

Molen de Windhond

Met vriendelijke groet,
Lex Albers, Bestuurslid SHHV

De Windhond bestaat 250 jaar. Dit lustrum is eerder dit jaar gevierd. De molen is in
1755 gesticht door Jan Wellen en zijn vrouw Katrina Kellink. Vele particuliere
eigenaren hebben op de molen het ambacht van molenaar uitgeoefend. Vanaf 1976
is De Windhond eigendom van de gemeente Woerden, die in 1978 en 1984
kostbare restauraties heeft laten uitvoeren. De laatste restauratie was in november
2004, waarbij ondermeer de wieken zijn vervangen.

