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Het bestuur nodigt u van harte uit voor

1.

David Copperfield

Een film van Peter Medak uit 2000 naar het boek van Charles Dickens
op:
en
In:

Woensdag 3 maart 2010 van 20.00-22.30 uur
Woensdag 10 maart 2010 van 20.00-22.30 uur
De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden

Toegangsprijs:.

voor leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart € 5.00.
Niet-leden: € 6.00.
e

Dit jaar is het thema van Open Monumentendag “De Smaak van de 19 eeuw”
e
Daarom, in dit kader, nu reeds een film over de 19 eeuw.
Zoals de meeste van de boeken van Dickens verscheen dit verhaal eerst als
feuilleton; in dit geval in de periode 1848-1850. In dit boek komen nogal wat
elementen voor uit Dickens' eigen leven, en daarmee is David Copperfield
waarschijnlijk de meest autobiografische roman van Dickens.
Het verhaal vertelt het leven van David Copperfield van zijn kindertijd tot
volwassenheid. David is geboren in Engeland rond 1810. Zijn vader overlijdt
voordat hij is geboren en zeven jaar later trouwt zijn moeder met Mr Murdstone.
David heeft een hekel aan zijn stiefvader en diens zuster Jane die ook in huis komt
wonen. Na een incident wordt hij naar een kostschool verbannen. De film beschrijft
zijn leven als jonge wees op de kostschool tot het moment dat hij berooid en
verlaten door Europa zwerft. Daar krijgt hij onverwacht de kans om voor eens en
altijd met zijn verleden en zijn hadvochtige stiefvader af te rekenen. En op een
typisch Dickensiaanse manier krijgen de meeste personages wat ze verdienen.

De omslag van de
oorspronkelijke uitgave

De film duurt 180 minuten. Dat is te lang voor één avond. Daarom hebben we
ervoor gekozen de film in twee delen te vertonen op twee opvolgende woensdagen.
De eerste avond zal Karel Maartense de historische achtergronden van het verhaal
schetsen. Hij zal ingaan op de ontstaansgeschiedenis, de auteur en de plaats van
de gebeurtenissen in de geschiedenis. Dan wordt de eerste helft van de film
getoond. De woensdag daarop kunt u het tweede deel van de film zien, waarna wij
afsluiten met een evaluatief gesprek over deze film. Om de kosten van de dubbele
zaalhuur te kunnen dekken, is de toegangsprijs iets verhoogd ten opzichte van de
tot op heden vertoonde films. U betaalt een keer voor beide avonden samen.

2. Jaarvergadering SHHV
op:
In:

Donderdag 25 maart 2010 van 19.30-20.00 uur
De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden

Toegang alleen voor leden
In een afzonderlijke bijlage zijn de agenda van de jaarvergadering, de begroting
2010, het jaarverslag over 2009 en de jaarrekening 2009 bijgevoegd. Het verslag
van de vorige jaarvergadering (23 maart 2009) wordt binnenkort per e-mail verspreid
onder leden waarvan het e-mailadres bij ons bekend is. Anderen kunnen een
exemplaar meenemen bij de jaarvergadering of dit telefonisch bij het secretariaat
opvragen. Aansluitend aan deze vergadering volgt een lezing (zie hieronder).
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?

3.

Genealogie oftewel Stamboomonderzoek
Een lezing door Nettie Stoppelenburg

op:
In:

Donderdag 25 maart 2010 van 20.00-22.00 uur
De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden

Toegang gratis

Een stamboom met foto’s

Volgende activiteiten:

Genealogie – of in gewoon Nederlands, je stamboom uitzoeken – is dat moeilijk,
is het leuk? Heb ik misschien beroemde voorouders of waren het juist arme
mensen en kun je daar eigenlijk wel wat over vinden? Waar moet je eigenlijk naar
toe om je stamboom uit te zoeken? Zo’n archief, kun je daar zomaar binnenlopen
als gewone burger of moet je daarvoor geleerd hebben? Wat vind je in een
archief? En wat vind je daar niet?
Nettie Stoppelenburg stapte als student voor het eerst een archief binnen om
genealogisch onderzoek te doen. Inmiddels werkt zij zelf als educatief
medewerker bij Het Utrechts Archief en doet daarnaast onderzoek naar de
geschiedenis van haar woonplaats Oudewater. In 2009 publiceerde zij in
Heemtijdinghen o.a. ‘De Hollandse Waterlinie en haar gevolgen voor de economie
van Oudewater’, waaruit ook het belang van genealogie als bron voor historisch
onderzoek blijkt.
Donderdag 15 april:
Woensdag 19 mei:
11, 12, 13 juni:
Zaterdag 12 juni:

Oproep:

Aangeklede lezing over geschiedenis Bierbrouwerijen,
Montfoort
I.s.m. Stichting Groene Hart: lezing over 1672, Woerden
Spektakelspel (www.historischespelenwoerden.nl)
SHHV-boekenbeurs in Concordia, Woerden

De SHHV beschikt al jaren over een eigen website: www.shhv.info. Maar de
technische mogelijkheden schrijden voort en wij willen dan ook graag onze
website een facelift geven. Wij zijn daarom op zoek naar iemand die over de
vaardigheden beschikt om onze website aan te passen aan de nieuwe stand van
de techniek. Indien u iemand weet, die ons op vrijwillige basis kan helpen om
onze website opnieuw vorm te geven, dan zouden wij graag met deze persoon in
contact gebracht willen worden. Schroom dus niet om contact met ons
secretariaat op te nemen als u zo iemand kent.

De Utrechtse Waarden:

De Utrechtse Waarden is de streek rondom de gemeenten Montfoort, Oudewater,
Lopik en IJsselstein. Deze gemeenten hebben samen met de provincie Utrecht en
het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de gebiedscommissie De
Utrechts Waarden opgericht. De commissie beoogt de ontwikkeling van het
landschap te stimuleren. Daarbij is er zowel aandacht voor cultuurhistorie, natuur,
ontwikkeling van dorpsvoorzieningen als landschappelijke kwaliteit. De komende
jaren moet deze doelstelling met de bewoners en lokale en regionale organisaties
samen verder gestalte krijgen door de uitvoering van tal van projecten. Een
voorbeeld is de Eendenkooi bij de boerderij het Beloken Land in Montfoort.
Dankzij subsidies is dit cultuurhistorische object nu gerestaureerd, wat heeft
geleid tot een kwaliteitsverbetering van het nationaal landschap, er kunnen
schoolexcursies plaatsvinden en het is een toeristisch object geworden met een
klein museum. Kijk verder op www.utrechtewaarden.nl voor andere projecten.
Het bordje van de subsidiegever Suggesties voor andere cultuurhistorische projecten die door de commissie
hangt aan het kooikerhuisje
kunnen worden uitgevoerd zijn welkom bij ons secretariaat.

Vrede van Utrecht:

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur
Lex Albers, voorzitter

In 2013 is het zover. Dan zal grootschalig de herdenking van 300 jaar Vrede van
Utrecht worden gevierd. Deze Vrede, die gesloten werd in 1713 in de stad
Utrecht, maakte een einde aan een lange reeks van bloedige oorlogen in Europa
maar ook daarbuiten. Het was de eerste vrede die gesloten werd na lang en
intensief onderhandelen en waarbij ook aan de overwonnenen respect werd
betoond. Dit bleek een goed concept voor een langdurige vrede; het luidde een
relatief lange tijd van rust en stabiliteit in. Naast concerten, tentoonstellingen en
manifestaties wordt ter gelegenheid van de Vrede van Utrecht door het
Landschaperfgoed Utrecht een project voor basisscholen ontwikkeld in de
provincie Utrecht. Het project zal rondom het thema “hoe maak je vrede als je
ruzie hebt” worden georganiseerd. Hierin worden geschiedenis, kunst en
vredeseducatie op uniek wijze met elkaar gecombineerd. Voor meer informatie
kan gekeken worden op de website www.vredevanutrecht.nl.
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