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Uitnodigingen:

Het bestuur nodigt u van harte uit voor

1. LADY JANE

Een film van Trevor Nunn uit 1986
op:

Woensdag 8 oktober 2008 van 20.00 – 22.30 uur.

in:
De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden
Toegangsprijs:.
voor leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart € 4,00.
Niet-leden: € 5,00.

Executie van Jane Grey.
Schilderij van Paul Delaroche,
1833.

In 1553 waren Engelands rijkelui allesbehalve lui. Met de zegen van de Koninklijke
familie plunderden ze de rijkdommen van de kerk, stalen ze de beste
landbouwgronden en namen ze verder het beste wat het land te bieden had in
bezit. Een nicht van de beruchte Henry VIII, Lady Jane Grey, keurde de manier
waarop haar mede-edelen te werk gingen af en stond afwijzend tegenover hun
religieuze opvattingen. Maar als afgeschermde 16-jarige kon ze er niet veel tegen
beginnen. Door een vreemde speling van het lot werd Lady Jane Grey tot Queen
Jane gekroond, die heerste over heel Engeland. Lady Jane is gebaseerd op het
waargebeurde verhaal van het meisje dat zich op haar zestiende negen dagen lang
Queen of England mocht noemen. De religieuze tweedeling, veroorzaakt door
Henry VIII's omarming van de Reformatie is goed beschreven en geloofwaardig
neergezet. Een historische romance op zijn best. Let op Patrick Stewart als Henry
Grey, hertog van Suffolk. De film duurt 2 uur en 22 minuten.

2. SPOREN DOOR DE TIJD IN EN OM WOERDEN.
Lezing door de heer Jan Kwantes

op:
in:

Donderdag 23 oktober 2008 van 20.00 – 22.00 uur.
De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden

Toegang gratis

Magazijnbrug,Woerden

Z.O.Z.

Woerden heeft nog veel historische kenmerken, die de moeite van het bekijken en
behouden waard zijn. De gemeente Woerden heeft recent een nota
Monumentenbeleid uitgebracht, waarover de gemeenteraad in oktober moet
beslissen. Deze avond krijgt u een presentatie over een aantal gebouwen en
activiteiten uit Woerden en omgeving. We gaan in op de ontwikkeling van het land
van Woerden. De Kaasmarkt zoals die eertijds was. Het vervoer per schip, trein en
auto in de regio. Hoe was de Rijnstraat en hoe zal die worden? De groei van de
gemeente en de gemeentehuizen van de voormalige gemeenten die in de huidige
gemeente Woerden zijn opgegaan. Voorts passeren een aantal interessante
panden de revue. Hoe zagen die er vroeger uit en hoe zien ze er nu uit? Tenslotte
besteden we aandacht aan de orgelbouw die eertijds in Woerden plaatsvond. Met
prachtige plaatjes van nog bestaande kerkorgels. Kortom het is een gevarieerde
presentatie met soms zeer verrassende beelden. Vroeger en nu worden op een
interessante manier met elkaar verbonden.
Jan Kwantes is oud-bouwkundedocent van het Middelbaar Beroepsonderwijs, lid
van de Commissie voor Monumenten en Cultuurlandschap van de gemeente
Woerden, lid van onze vereniging en donateur van Stichting Hugo Kotestein.

Wilt u de nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen, geef dan uw e-mailadres aan ons door.
Denkt u er ook aan om uw nieuwe e-mailadres aan ons door te geven als dit gewijzigd is?

Jaarlijkse boekenbeurs:

op:

zaterdag 1 november 2007 van 10.00-15.00 uur

in:

Concordia, Kerkplein 7, 3441 BG Woerden

Toegang gratis
Geschiedenisboeken,
reisbeschrijvingen,
natuurboeken,
verzamelwerken,
woordenboeken, atlassen, schoolplaten, kinderboeken, streekboeken (vooral uit het
Stichts-Hollandse grensgebied), oude uitgaven van de SHHV, prentbriefkaarten,
gravures, etsen, oude steendrukken, DVD’s enz. Met het oog op de komende
feestdagen zult u vast weer cadeau-ideeën kunnen opdoen.
Heeft u boeken, tijdschriften, prenten of andere historische documenten die u zou
willen verkopen? Er zijn nog enkele tafels beschikbaar. Indien u nog een kraam wilt
huren, kunt u zich opgeven bij onze Afdeling archief en boekenverkoop, Tel.: 0348 –
480 591, fax: 0348 – 481 182, e-mail: shhv.boekenafdeling@xs4all.nl. Het huren
van een tafel kost per strekkende meter € 6,00.
Vorige activiteiten:

De leden die hun e-mailadres aan ons hebben doorgegeven, zijn door ons in de
loop van september nog op de hoogte gesteld van een tweetal activiteiten waarover
wij pas op het laatst informatie ontvingen. Dat betrof nadere gegevens over Open
Monumentendag op zaterdag 13 september en een uitnodiging van een collegaorganisatie om op zondag 28 september deel te nemen aan een excursie naar
Xanten. Het lukt ons niet om deze informatie ook nog tijdig per post te verspreiden,
dus als u ook deze tussentijdse berichtgeving van ons wilt ontvangen, geef dan uw
e-mailadres door aan ons secretariaat. Dan hoeft u niets te missen.

Volgende activiteiten:

LET OP.
zondag 12 oktober:

om 20.45 uur, TV Nederland 2 start de wekelijkse
documentaire-serie Het Verleden van Nederland. Zie
onze vorige nieuwsbrief voor nadere informatie.

Woensdag 5 november: Film in De Dam
Donderdag 20 november: Lezing over Middeleeuwse Miniaturen door de heer
Algra in De Dam
Woensdag 3 december: Film in De Dam
Tentoonstelling in Amsterdam:
Atlas Maior. De wereld van Blaeu

Wereldkaart in de Atlas Maior van Joan Blaeu

In de Gouden Eeuw kwamen de handel en zeevaart in
Amsterdam tot grote bloei. De VOC werd opgericht, nieuwe
zeeroutes werden verkend en ontdekkingsreizen leverden
behalve veel geld ook nieuwe geografische kennis op. Het
wereldbeeld werd daardoor steeds verder ‘opgerekt' en
verbeterd. In de ontwikkeling en verspreiding van dat
wereldbeeld speelde de Amsterdamse cartografie een grote
rol. Een hoogtepunt vormde de Atlas Maior of Grooten Atlas,
vanaf 1662 in verschillende edities en talen op de markt
gebracht door de Amsterdamse drukker, uitgever en
kaartenmaker Joan Blaeu.
Van 18 juni tot en met 23 november is bij de Bijzondere
Collecties van de Universiteit van Amsterdam de
tentoonstelling Atlas Maior. De wereld van Blaeu te
bezichtigen. Met reden is de Atlas Maior opgenomen in de
Canon van Nederland. Met zijn bijna zeshonderd kaarten in
negen tot twaalf delen overtreft deze atlas in omvang,
kwaliteit en geografische dekking alles wat er tot dan toe op
dit gebied was verschenen.

De tentoonstelling laat alle exemplaren van de Atlas Maior uit de Bijzondere Collecties zien, en daarnaast een
grote collectie losse Blaeu-kaarten. Ze kunnen worden vergeleken met uitgaven van voorlopers, tijdgenoten en
navolgers. Zo zijn er atlassen van Amsterdamse concurrenten als Johannes Janssonius en Frederick de Wit.
Verder worden atlassen van Claudius Ptolemaeus getoond, met wereldkaarten uit de klassieke oudheid. Ook
journalen van de eerste reis naar Indië en het verslag en de kaart van de noodlottige ontdekkingstocht van Willem
Barentsz liggen in de tentoonstelling.
Adresgegevens: Bijzondere Collecties, Oude Turfmarkt 129, 1012 GC Amsterdam, Telefoon: 020 525 7300
Openstellingstijden: maandag t/m vrijdag 10.00–17.00 uur, zaterdag en zondag 13.00–17.00 uur.
Met vriendelijke groet
Lex Albers, voorzitter
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