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, mei 2006
Rectificatie

Kort na het verschijnen van de nieuwsbrief van april 2006, ontvingen wij bericht dat
de zaal in Harmelen waar de lezing van 10 mei 2006 zou plaatsvinden, op die
avond niet beschikbaar is. Wij hebben daarom besloten om de lezing te verplaatsen
naar een andere datum.
De lezing

Leven met water in Harmelen,

over de loop van de Rijn door de eeuwen heen,
door de heer Harm Hoogendoorn
zal nu plaatsvinden op
Woensdag 17 mei 2006 van 20.00 - 22.00 uur
in het verenigingsgebouw ’t Trefpunt,
aan de Iepenlaan te Harmelen.
In de week van 15 tot 19 mei is de weg tussen Woerden en Harmelen (N198) voor
autoverkeer afgesloten wegens asfaltwerkzaamheden tussen de Groepenbrug en
de Putkop. Indien u uit de richting Woerden naar Harmelen wilt rijden, lijkt de
handigste manier om via de snelweg A12 richting Utrecht te rijden, de afslag De
Meern te nemen en dan vanuit oostelijke richting weer terug naar Harmelen te
rijden. Wij hopen dat deze omweg u er niet van weerhoudt om toch op 17 mei deze
lezing bij te wonen.
Volgende lezingen

Op donderdag 15 juni volgt een lezing van P. Verwijmeren over Mozart op Reis
(door Nederland). P. Verwijmeren is de schrijver van het boek met diezelfde titel.
Aanvang 20.00 uur. Plaats: De Dam te Woerden.
De jaarlijkse excursie vindt plaats op zaterdag 26 augustus 2006. Reserveer die
datum vast in uw agenda. Over de plaats van bestemming en het programma volgt
nog nader bericht.

Tentoonstelling

In een moment van te groot enthousiasme is in de vorige nieuwsbrief aangekondigd
dat de tentoonstelling Swanevelt en de Gouden Eeuw in het Stadsmuseum te
Woerden zal worden gehouden van 7 april 2006 t/m 8 juli 2007. Helaas moeten wij
uw geduld nog even op de proef stellen, omdat deze tentoonstelling pas op 7 april
2007 wordt geopend.
Overigens is de huidige tentoonstelling, Woerdensche Photo’s 1873-1920, zeker
de moeite van een bezoekje waard. De verschillende kernen van Woerden (dus ook
Kamerik, Zegveld en Harmelen) worden door foto’s van ruim een eeuw geleden
weer tot leven gewekt. Het stadsmuseum is geopend van dinsdag t/m zondag van
13.00 – 17.00 uur.

Stadhuisbezichtiging

Op zondag 28 mei 2005 verzorgt Renso Smook een rondleiding door het oude
stadhuis met uitleg bij het schilderij "De Oudewaterse Moord". De rondleiding start
om 14.00 uur. De prijs bedraagt € 2,50 p.p. Nadere inlichtingen kunnen worden
verkregen bij de VVV, Kapellestraat 2, 3421 CV Oudewater, tel. 0348-56 46 36,
info@vvvoudewater.nl.

Z.O.Z.

Nieuwe stichting

De stichting Binnenstad in Balans (BIB) is opgericht in het najaar van 2005. De
BIB streeft naar een evenwichtige ontwikkeling van het centrum van Woerden. De
oprichting is voortgekomen uit de zorg dat de Woerdense binnenstad na de
renovatie van het Kerkplein en omgeving geen aandacht meer zal schenken aan de
Rijnstraat en de Voorstraat. Daarom worden discussies op gang gebracht, worden
zelf plannen ontwikkeld of laat men plannen ontwikkelen, die rekening houden met
historische, economische en stedenbouwkundige aspecten. Nadere informatie kan
worden verkregen op de website van de BIB, www.bibwoerden.nu, of op telefoonnr
0348-40 21 88.

Open dag Defensie-eiland

Op zaterdag 20 mei houdt de gemeente Woerden van 12.00 tot 17.00 uur Open
Dag op het Defensie-eiland, het gebied achter het kasteel, waar vroeger het
zogenaamde Magazijn was gevestigd. Het Gilde verzorgt rondleidingen, waarbij ook
enkele gebouwen kunnen worden bezichtigd. Een deel van het Defensie-eiland zal
in de toekomst worden gesloopt voor woningbouw. , maar een deel (waaronder de
oude wasserij, de schoorsteen en het oudere deel van de commandantwoning)
zullen behouden blijven. Het laatste nieuws over deze open dag kan worden
nagelezen in de Woerdense Courant van 11 mei en op de website van de gemeente
Woerden www.woerden.nl.

Tentoonstelling

In het Centraal Museum wordt nog tot juni 2006 een bijzondere tentoonstelling
gehouden: “Nieuw Licht op Utrechts Donkere Eeuwen”. Over de Romeinse
periode en de latere middeleeuwen is al veel bekend en ook veel tentoongesteld. Er
is echter ook veel bijzonders uit de vroege middeleeuwen (de periode van ca. 600900 na Christus) gevonden en hierover wordt nu in het Centraal Museum een kleine
tentoonstelling gehouden. Plaats: Centraal Museum, projectkamer 3, Nicolaas
Kerkhof 10 te Utrecht, geopend dinsdag t/m zondag van 12.00 - 17.00 uur.

gouden hangers ca. 650 na Chr.

Geschiedenis op TV

Naast het al langer bestaande VPRO-programma “Andere Tijden” (wekelijks op
zondag om 20.35 uur op Nederland 3), is er de laatste tijd steeds meer
geschiedenis te zien op de TV. Zo is er op zondagavond het programma
“Zoektocht“ op Nederland 1 om 23.30 uur, waarin de geschiedenis van een
gebouw ergens in Nederland, wordt uitgezocht. Verder van Teleac “Verhaal van
een Meesterwerk”, wekelijks op zondag om 17.25 uur op Nederland 1 over de
geschiedenis van een beroemd schilderij. Tenslotte, wekelijks vanaf zondag 2 juli
om 17.10 uur op Nederland 1 “Nederland in de Prehistorie” (herhaling).

Evenement

Koken, bakken en braden. Eten en drinken door de eeuwen heen. Hoor het
knapperende vuurtje in de prehistorie en kijk hoe men kookte met stenen in een
kookzak. Proef de kruidenthee en het zelf gebrouwen bier. In de Romeinse tijd
wordt een luxe Romeinse maaltijd bereid. Maar ook de soldatenmaaltijd smaakt niet
verkeerd. Voor iedereen staat een beker posca klaar voor de dorst. In de
middeleeuwen kan de bakker wel een helpende hand gebruiken bij het kneden van
het deeg voor de honingkniepertjes. Dit weekend krijg je een kijkje in de diverse
keukens van het vroegere Nederland en proeven mag vandaag de hele dag door!
Op 13 en 14 mei in het Archeon, Archeonlaan 1, Alphen aan de Rijn, geopend van
10.00 - 17.00 uur. Nadere informatie telefonisch: 017-24 47 700 of www.archeon.nl.

Cursus

Als u iets wilt leren over middel-Nederlands, het Nederlands dat in de periode van
ca. 500 tot 1500 werd geschreven, dan kunt u een korte cursus vinden op internet
op de volgende website: http://www.literatuurgeschiedenis.nl. Deze site is in de
eerste plaats opgezet als een online leerboek voor het literatuuronderwijs. In twintig
hoofdstukken – van Hebban olla vogala tot Anna Bijns – wordt de geschiedenis van
de Nederlandse literatuur tot aan 1550 verteld, omringd door pagina’s over
afzonderlijke teksten, schrijvers en thema’s, en voorzien van diverse extra’s. Daarbij
ligt de focus op de Middelnederlandse literatuur, maar ook de omringende culturen
komen aan bod.

Met vriendelijke groet,
Lex Albers, voorzitter SHHV

