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Het bestuur nodigt u van harte uit voor

1. BETER EEN GOEDE BUUR DAN EEN VERRE VRIEND
Sociale cohesie in laatmiddeleeuws Utrecht: buurtleven en armenzorg
Een lezing door dr. Llewellyn Bogaers

op:
In:

Woensdag 24 februari 2010 van 20.00-22.00 uur
‘t Trefpunt, Iepenlaan 2, 3481 XA Harmelen

Toegang gratis
Deze lezing wordt georganiseerd door de Werkgroep Harmelen van de SHHV.
De samenwerking van ‘gewone mensen’ was essentieel voor de middeleeuwse
samenleving. Men wist: de gemeenschap is zo sterk als de zwakste schakel. Er
waren nauwelijks instanties die veiligheid en zorg garandeerden. Dit was de
verantwoordelijkheid van de mensen zelf. De Utrechtse burgers vormden samen het
leger en de brandweer. De buren organiseerden het leven van alledag.
Buurvrouwen hielpen elkaar bij de bevalling, buren kwamen afscheid nemen van een
stervende en verzorgden de begrafenis. De buurt organiseerde de vele jaarfeesten
en buurmaaltijden. Geen wonder dat de buurt een belangrijk medium was. Wie in de
Het zegel van de Utrechtse
buurt
kwam wonen, kreeg gelijk de spelregels te horen. Armenzorg binnen de buurt
Domkerk uit 1322 is het vignet
was
vanzelfsprekend,
temeer daar het regelmatig voorkwam dat kostwinners en
van Levend Verleden Utrecht.
kraamvrouwen stierven. Ook de statuten en rekeningen van zorginstellingen
getuigen van betrokkenheid bij mensen in nood.
In deze lezing staat de onderlinge zorg in laatmiddeleeuws Utrecht centraal. En om
alvast een tipje van de sluier op te lichten: de kerk had niet de centrale rol die velen
verwachten. Deze lezing biedt een nieuw licht op de laatmiddeleeuwse
buurtorganisatie en armenzorg en belicht waarom zij uit ons bewustzijn verdwenen
zijn.
Dr. Llewellyn Bogaers is met hart en ziel cultuurhistorica. Zij rondde in 1983 haar

Llewellyn Bogaers, oprichter geschiedenisstudie in Utrecht af met een onderzoek naar het straatleven in Utrecht
van Leven Verleden Utrecht
(1500-1700): de openbare feesten en de spelletjes op straat. Zij is in 2008

gepromoveerd op het proefschrift: Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid
van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600. Dit boek is op de avond van de
lezing met 20% korting te koop voor € 40,- (normaal € 49,95).
In 1996 richtte zij Levend Verleden Utrecht op. Dit eenvrouwsbedrijf richt zich op de
promotie van cultuurgeschiedenis door middel van lezingen, cursussen,
rondleidingen door Utrecht, publicaties en onderzoek. Voor haar andere publicaties
en werkzaamheden, zie www.levendverledenutrecht.nl.

Routebeschrijving naar
’t Trefpunt:

vanuit Woerden (en Linschoten en Oudewater)
Neem in Woerden de N198 (Utrechtsestraatweg) naar Harmelen. In Harmelen
doorrijden tot de dorpskern: ga rechtsaf over de brug over de Leidsche Rijn. Na 80
meter, eerste weg rechts, de Kalverstraat. Na 60 meter linksaf naar de Kloosterweg.
Op het kruispunt rechtdoor. Na een bocht naar rechts ziet u na 20 m ’t Trefpunt aan
de linkerzijde.
vanuit De Meern (en Montfoort)
Vanuit Montfoort rijdt u over de N228 naar de Meern. Vanuit De Meern neemt u de
N198 richting Harmelen. Volg de Utrechtsestraatweg tot in Harmelen. Sla in de
Dorpsstraat na de kerk linksaf de Kalverstraat in. Na 60 meter linksaf naar de
Kloosterweg. Op het kruispunt rechtdoor. Na een bocht naar rechts ziet u na 20 m ’t
Trefpunt aan de linkerzijde.
In de omgeving is voldoende parkeerplaats.

Z.O.Z.

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?

Volgende activiteiten:

Oorkonde voor Werkgroep
Harmelen van de SHHV

Woensdag 3 maart:
Historische film (deel 1) in De Dam, Woerden
Woensdag 10 maart: Vervolg Historische film (deel 2) in De Dam, Woerden
Donderdag 25 maart : Jaarvergadering en lezing over Genealogie, De Dam,
Woerden
Donderdag 15 april: Aangeklede lezing over geschiedenis Bierbrouwerijen,
Montfoort
Woensdag 19 mei:
I.s.m. Stichting Groene Hart: lezing over 1672, Woerden
11, 12, 13 juni:
Spektakelspel (www.historischespelenwoerden.nl)
Afgelopen zaterdag 23 januari 2010, heeft
de Harmelense Carnavalsvereniging De
Kwakbollen de werkgroep Harmelen van de
SHHV
uitgeroepen
tot
verdienstelijk
Harmelenaar 2010. Bij deze uitverkiezing is
ook een oorkonde uitgereikt. Op de foto
links ziet u de secretaris en de voorzitter van
de werkgroep Harmelen de oorkonde in
ontvangst nemen. De werkgroep is zeer
actief bij het behouden en toegankelijk
maken van het erfgoed in Harmelen en wij
achten deze uitverkiezing dan ook zeer op
zijn
plaats.
Wij
feliciteren
het
werkgroepbestuur hiermee.

Kandidaat bestuurslid:

Het bestuur zal tijdens de jaarvergadering nog een kandidaat-bestuurslid
voordragen. Zij stelt zich thans reeds voor.
Ik ben Magdaleen Mulder, bijna 65 jaar. Drie jaar geleden overleed mijn man en
sindsdien woon ik alleen in ons appartement aan de Vrijheidshof. Ik heb drie
e
getrouwde dochters en 6 kleinkinderen en in april komt daar hopelijk nog een 7
bij . Ik ben ruim 25 jaar werkzaam geweest in de Thuiskraamzorg. Van 1988 t/m
1994 als directeur van Kraamzorg Woerden en Omstreken en daarna door allerlei
fusies bij de rechtsopvolger Kraamzorg de Waarden. Vorig jaar maart ben ik
penningmeester geworden van de Stichting Hugo Kotestein , die zich bezig
houdt met de (historisch-)ruimtelijke kwaliteit van stads- en dorpsgebieden en het
landelijk gebied. Deze Stichting is in 1976 voorgekomen uit de SHHV. Sindsdien
bestaat de traditie dat er een bestuurlijk dwarsverband is. Eind 2009 ben ik
daarom gevraagd om ook bestuurslid te worden van SHHV en dat doe ik graag.
Verder ben ik betrokken bij een particuliere Stichting die hulp geeft in Rusland en
al 11 jaar penningmeester van de VVE ( Vereniging van eigenaren) waar ik woon.

Middeleeuwendag 2010 in
Nijmegen:

De letterenfaculteit van de Radboud Universiteit in Nijmegen organiseert voor de
e
7 keer een dag die gevuld wordt met lezingen van studenten en wetenschappers
vanuit een verschillend perspectief. Men wil daarmee onder andere laten zien wat
er in Nijmegen zoal aan onderzoek op dit gebied is en wordt gedaan. Thema van
die dag: De Middeleeuwen in beweging: mensen, kennis en cultuur onderweg.

Een schilderij van een
middeleeuws kasteel

Nieuws van het RHC:
Inventaris gerechten
Linschoten ontsloten

Wapen van Linschoten

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur
Lex Albers, voorzitter

Er zijn onder meer lezingen over pelgrimstochten, over de belevenissen van
Franciscanen in Mongolië en over taalverandering in het middeleeuwse
de
Engels:.hoe er in de 12 eeuw en later met teksten werd omgesprongen – hoe ze
door kopiisten werden vertaald en aangepast omdat ze bijvoorbeeld niet
aantrekkelijk genoeg waren, en hoe ze over West-Europa werden verspreid.
De dag wordt gehouden op vrijdag 29 januari van 9.30-16.00 uur in Gymnasion
GN 003, Heyendaalseweg 141, Nijmegen en is voor iedereen gratis toegankelijk.
Onlangs is door het RHC de inventaris gepubliceerd van het oud-archief van de
gerechten die in het verleden onder Linschoten vielen. De inventaris bevat
bovendien een gedetailleerde inleiding waarin uit de doeken wordt gedaan hoe
het plaatselijke bestuur in de diverse gerechten geregeld was. Met de
150 pagina’s tellende inventaris wordt het oud-archief van Linschoten optimaal
ontsloten voor mensen die onderzoek willen doen naar de geschiedenis van de
gerechten Linschoten, Mastwijk, Achthoven, Heeswijk, Polanen en Cattenbroek in
de periode 1560 tot en met 1813.
Op dinsdag 26 januari van 16.00 tot 17.00 uur zal door Rob Alkemade,
streekarchivaris van het RHC, de inventaris worden aangeboden aan
burgemeester Bert Jansen van Montfoort. Plaats: Het Oude Stadhuis, Hoogstraat
36 te Montfoort. U bent allen van harte welkom.
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