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

bank:

ING 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden

KvK-nummer:

40.46.44.34

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

Woerden, oktober 2009
Uitnodigingen:

Het bestuur nodigt u van harte uit voor

1. Charles Darwin

Een documentaire film uit 2009
op:
In:

Woensdag 7 oktober 2009 van 20.00-22.00 uur
De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XBC Woerden

Toegangsprijs:

voor leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart € 4,00.
Niet-leden: € 5,00.

2009 is uitgeroepen tot Darwinjaar. Darwin werd geboren in 1809 (200 jaar geleden) en
zijn boek dat de wereld op zijn kop zette verscheen in 1859 (150 jaar geleden). Begin
september is de Beagle vertrokken voor een tweede reis om de wereld, Darwin
achterna. Wekelijks op zondagavond kunt u op Nederland 2 de reis volgen.
De evolutietheorie van Darwin is in de loop van de afgelopen honderdvijftig jaar nog
verder vervolmaakt, maar staat in de wetenschappelijke wereld niet meer ter discussie.
Darwin op jeugdige leeftijd

Wij vertonen deze avond een documentaire die uit twee delen bestaat. Het eerste deel
is een film van David Attenborough, The Tree of Life, waarin het leven van Darwin en
zijn baanbrekende theorie worden vertoond aan de hand van belangrijke locaties.
Attenborough stelt zich daarbij drie vragen. Hoe en waarom bedacht Darwin de
evolutieleer; waarom vinden we dat hij gelijk had en waarom is de evolutieleer vandaag
de dag belangrijker dan ooit.
e

Eerste schetsje van Darwin
over de evolutietheorie

In het tweede deel (Darwin’s Struggle) wordt het leven van Darwin in de 19 eeuw (de
Victoriaanse tijd in Engeland) geschetst aan de hand van brieven, dagboeken en
notities. Het is een docudrama, waarin het karakter van Darwin wordt verduidelijkt,
welke persoonlijke drama’s hij in zijn leven meemaakte, hoe hij in de loop van ruim 20
jaar zijn theorie ontwikkelde en hoe daarop werd gereageerd.
Beide films zijn Nederlands ondertiteld. Totale duur ca. 2 uur.

2. Verdwenen Dorpen in de regio
Waar is Mi?

Een lezing door Bert Stulp en Chris Verheul
op:
Maandag 19 oktober 2009 van 20.00-22.15 uur
In:
Milandhof, Polderzaal, Middenweg 2 3474 KC Zegveld
Toegang gratis

Een boek van Bert Stulp

Z.O.Z.

Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de CSZ (Culturele Stichting
Zegveld)
Al sinds eeuwen zijn de mensen uit de regio bezig met de geschiedenis van het dorpje
Mi. Dit dorpje werd al vermeld in een akte van 1131 en schijnt de eerste bewoonde
locatie te zijn geweest in het gebied rond Zegveld. Rond 1200 is het dorpje verlaten (of
verwoest). Maar sindsdien is het mysterie van Mi alleen maar toegenomen. Waarom is
het dorp echt verdwenen, waar lag het, wat was de plaats van de St. Maartenskerk en
heeft er echt een kelk bestaan?
De indeling van de avond:
1. Bert Stulp geeft een overzicht van een aantal verdwenen dorpen in Nederland.
Hierbij wordt met name gekeken naar water als oorzaak van het verdwijnen.
Uiteindelijk zal hij afsluiten met wat er bekend is over het dorpje Mi.
2. Korte film met interviews met mensen uit de omgeving over de kelk van Mi, in
combinatie met de pauze.
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?

Maartenskerkhof, Zegveld

Volgende activiteiten:

3. Chris Verheul geeft een presentatie van het in 2007 uitgevoerde
grondradaronderzoek naar Mi. Hij zal de resultaten verklaren en tonen aan de
hand van (oude) kaarten, en projecties van de scanresultaten op plaatjes uit
Google-Earth.
We sluiten af met gelegenheid tot discussie en uitwisselen van kennis door
aanwezigen.
Bert Stulp heeft diverse boeken over verdwenen dorpen (waaronder Mi) geschreven.
Die zijn deze avond ook bij hem te bestellen. Chris Verheul woont in Zegveld en heeft
het grondradaronderzoek georganiseerd.
Woensdag 21 oktober:
Woensdag 4 november:
Zaterdag 7 november:
Dinsdag 17 november:
Woensdag 9 december:
Woensdag 16 december:

Jan de Bakker

Jaarlijkse Koeienmarkt, Centrum Woerden
Historische film, De Dam, Woerden
Jaarlijkse boekenbeurs, Concordia, Woerden
Lezing over Jan de Bakker, Luther en Calvijn, de
Lutherse kerk, Woerden
Historische film in De Dam, Woerden
Lezing over Babylonische gevangenschap in relatie tot
klimaatverandering, De Dam, Woerden

Cultuur-Historisch debat In Woerden is op 1 september jl. op initiatief van de SHHV een cultuurhistorisch debat
in Woerden:
georganiseerd. Doel was de plaatselijke organisaties die zich allemaal bezighouden
met cultuurhistorie met elkaar in contact te brengen om elkaars werk beter te leren
kennen en waar mogelijk de samenwerking te vergroten. Een van de opbrengsten is dat
er gewerkt gaat worden met themajaren. Ook de gemeente en de lokale middenstand
zullen met hun activiteiten daarop gaan aansluiten, zo is de verwachting. 2010 zal
worden uitgeroepen tot het jaar van de Hollandse Waterlinie. In de loop van het jaar
zullen diverse activiteiten in het teken van dit thema worden georganiseerd. Dat het
kasteel van Woerden volgend jaar 600 jaar bestaat, past er ook mooi in. En in mei 2010
zal het rampjaar 1672 in een spektakelspel worden nagespeeld. Verder zijn er tal van
afspraken gemaakt om het samen organiseren van activiteiten nader te onderzoeken.
Een succesvolle avond, met ongetwijfeld een vervolg.
Literatuur,TV en internet

Luc Panhuysen

website www.mapit 1418.nl

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur
Lex Albers, voorzitter

Nu de avonden weer langer gaan worden, bestaat de gelegenheid om langs
verschillende wegen uw kennis over de geschiedenis te vergroten. Naast onze lezingen
en de in de vorige nieuwsbrief genoemde cursus geschiedenis van de Volksuniversiteit
noemen wij hier enkele andere manieren.
Boeken.
Rampjaar 1672, (2009) Luc Panhuysen. Uitgeverij Atlas, € 34,90. Een zeer leesbaar
boek over het rampjaar 1672, dat bijna het einde betekende van de Republiek. De
Franse en de Engelse koning en de bisschoppen van Keulen en Munster vielen de
Republiek aan. Na anderhalf jaar was het de Republiek toch gelukt hen weer te
verdrijven. En dat was niet alleen te danken aan de krijgskunst van stadhouder Willem
III en Michiel de Ruyter. Aan de hand van de correspondentie van drie gezinsleden uit
de zeventiende eeuw krijgen we een inkijkje in het leven van toen en de Republiek.
Verleden van Nederland, € 14.95 (ANWB-leden € 13,95). Verkrijgbaar bij ANWB en in
de boekhandel. Deze reisgids is gebaseerd op de gelijknamige documentaireserie en
het boek van o.a. Geert Mak. De gids is ingedeeld in acht periodes van prehistorie tot
heden. Ieder hoofdstuk is voorzien van historische achtergrondinformatie, tips voor het
bezoeken van musea en bezienswaardigheden. Verdeeld over de acht periodes bevat
de gids veertig bijzondere wandel-, fiets en autoroutes langs historische locaties
waarmee u de geschiedenis zelf kunt ontdekken en beleven. Met heldere routekaarten.
TV
De NPS zendt vanaf zondag 25 oktober, 20.10 uur op Nederland 2.een nieuwe 9-delige
geschiedenisserie uit, De Oorlog. Presentator Rob Trip vertelt het verhaal van de
bezetting van Nederland door Duitsland en van Nederlands-Indië door Japan, op een
nieuwe manier. Hij presenteert vanaf de meest uiteenlopende locaties, van Westerbork
tot Bandung en van Arnhem tot Auschwitz.
Internet
Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis is sinds 2007 bezig zijn bronnen te
digitaliseren. Op de website www.inghist.nl zijn al meer dan 100 publicaties te vinden,
die digitaal te raadplegen zijn. Het is de moeite waard een kijkje te nemen.
Tijdens de Week van de Geschiedenis (17-25 oktober) presenteert het Nationaal
Archief de website www.mapIt1418.nl met daarop een bijzondere selectie fotomateriaal
uit de collectie Eerste Wereldoorlog. In veel gevallen is onbekend op welke plaatsen
deze foto’s destijds genomen zijn.
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