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Het bestuur nodigt u van harte uit voor

1. Woerden in 1672

Opening van de tentoonstelling in het Stadsmuseum Woerden
Opening op: woensdag 19 mei om 17.00 uur
De tentoonstelling is te bezichtigen van:
dinsdag 18 mei t/m zondag 27 juni 2010
Stadsmuseum Woerden, Kerkplein 6, 3441 BG Woerden
In:
Toegang gratis voor leden SHHV en houders van een museumjaarkaart
Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage
van het VSB-fonds Woerden.
Prins Willem III bij de
Hollandse
Waterlinie

Het jaar 2010 staat in Woerden in het teken van de Oude Hollandse Waterlinie
(OHWL). Door samenwerking tussen diverse cultuur-historische organisaties in
Woerden is het mogelijk om u dit gehele jaar een gevarieerd aanbod aan activiteiten
aan te bieden. Houdt u daarvoor de pers in de gaten.
Van 19 mei tot 27 juni vindt in het Stadsmuseum Woerden een tentoonstelling
plaats waarin de grote en de kleine geschiedenis van Woerden in 1672 zichtbaar
worden gemaakt. De grote geschiedenis is de bezetting van Woerden door het
Franse leger van Lodewijk XIV, die veel schade heeft aangericht. De kleine
geschiedenis wordt getoond door tal van voorwerpen die in de tweede helft van de
e
17 eeuw werden gebruikt. Deze tentoonstelling is samengesteld uit materialen die
beschikbaar zijn gesteld door het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en
Lopikerwaard en door amateur-archeoloog Mart Scheer. De samenstelling is in
handen van het Stadsmuseum, het RHC en de SHHV.

2.
op:
In:

Historisch Diner in het Kasteel
woensdag 19 mei 2010 ’s avonds.
Restaurant & Grand Café Wyrda, Kasteel 3, 3441 BZ Woerden

Prijs voor het 2-gangenmenu is € 25,00 (excl. drank).
Restaurant & Grand Café Wyrda serveert bijzondere gerechten gebaseerd op de
oogst van de dag. Men verwerkt bijna uitsluitend biologische producten in de
gerechten. Deze ingrediënten komen bij voorkeur van lokale leveranciers en boeren.
Speciaal voor deze avond is door de keuken een historisch diner samengesteld.
Indien u uiterlijk 18.00 uur aanwezig bent, dan bent u zeker op tijd voor de lezing in
de Ridderzaal (zie hieronder).
Reserveringen onder vermelding van Historisch Menu via telefoon 0348-43 10 00 of
via de website www.grandkasteelwoerden.nl

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. Het Rampjaar 1672

Een lezing door Luc Panhuysen
op:
woensdag 19 mei 2010 van 20.00-22.00 uur
Ridderzaal van het kasteel, Kasteel 3, 3441 BZ Woerden
In:
Toegang gratis
Deze lezing is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van de Stichting
Groene Hart, de Stichting Historische Spelen Woerden en de gemeente Woerden.
Het Rampjaar 1672 was de grootste catastrofe die de Nederlandse Republiek tijdens
de zeventiende eeuw overkwam. Het land was ‘redeloos, reddeloos, radeloos’. Met
het Rampjaar begon het einde van de fameuze Gouden Eeuw. Bijna was Nederland
opgehouden te bestaan. Het is allemaal waar, maar hoe zag het leven er tijdens
deze felle oorlog uit? Hoe ondergingen inwoners de terreur en hoe speelde het
vaderland het klaar om tegenover een schrikbarende overmacht toch te overleven?
Luc Panhuysen neemt u mee naar dit gevaarlijke jaar. Aan de hand van drie
ooggetuigen (een vader, een moeder en een zoon) vertelt hij een verhaal over
wegen vol vluchtelingen, over het kleine Nederlandse legertje dat taai volhoudt en
over onverwachte bondgenoten aan de andere kant van Europa.
Luc Panhuysen (1962) is publicist en historicus. Hij studeerde geschiedenis en legde
zich toe op het schrijven van toegankelijke boeken over de Nederlandse
geschiedenis. Panhuysens uitgangspunt is dat het verleden is gemaakt door mensen
van vlees en bloed; geschiedschrijving moet die mensen voor het heden hoorbaar en
zichtbaar maken. In 2000 publiceerde hij De beloofde stad. Opkomst en ondergang
van het koninkrijk der wederdopers. Daarna volgde het enthousiast door de pers
ontvangen De Ware Vrijheid. De levens van Johan en Cornelis de Witt (2005). Zijn
meest recente boek, Rampjaar 1672. Hoe de Republiek aan de ondergang
ontsnapte, was genomineerd voor de Grote Geschiedenisprijs 2010.

Luc Panhuysen

4. Middagexcursie naar het Utrechts Archief
op:
Zaterdag 29 mei 2010 van 12.53-17.06 uur
verzamelen om 12.30 uur in de hal van Station Woerden.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Bijdrage: € 6,00. Maximaal 30 deelnemers (op volgorde van aanmelding).
Aanmelden telefonisch of per e-mail bij het secretariaat van de SHHV vóór 14 mei
2010. Bijdrage te voldoen op de dag van vertrek aan de voorzitter.

Het voormalige
Gerechtsgebouw aan de
Hamburgerstraat

Stadswandelingen:

De vesting Woerden in 1672

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur
Lex Albers, voorzitter

We verzamelen om 12.30 uur in de hal van station Woerden en reizen per trein van
12.53 uur naar Utrecht. Door samen te reizen kunnen we gebruik maken van diverse
kortingskaarten. De treinkaartjes (retour 2e klas € 3,70) zijn voor eigen rekening. We
lopen in ca. 15 minuten naar het Utrechts Archief in de Hamburgerstraat. De toegang
tot het museum is gratis. We beginnen met een korte “sound- & lightshow” over de
geschiedenis van het gebouw en krijgen dan gedurende een uur een rondleiding met
uitleg door de archieven. Daarna is er ruim gelegenheid om het gebouw en de
collectie verder op eigen gelegenheid te bezichtigen. We nemen de trein uit Utrecht
terug van 16.55 uur en zijn om 17.06 uur weer in Woerden.
In de komende maanden verzorgt het Gilde Woerden speciaal wandelingen langs de
e
17 eeuwse vestingwerken en gebouwen in de binnenstad uit die tijd. U kunt zich
hiervoor aanmelden bij het VVV naast de molen, Molenstraat 40, 3441 BA Woerden,
Tel. 0348-41 44 74, e-mail: info@vvvwoerden.nl.
Verder is het de moeite waard een kijkje te nemen op de website
www.historischespelenwoerden.nl. Op de pagina “een druk weekend” vindt u tal van
activiteiten die rondom het Woerdense spektakelspel worden georganiseerd. In een
bijlage bij deze nieuwsbrief treft u nadere informatie aan over het spektakelspel
1672, dat op 11, 12 en 13 juni in Woerden plaatsvindt. Hier leest u ook hoe u aan
kaarten voor deze opvoering kunt komen.
Tenslotte vermelden we hier nog dat de SHHV-boekenbeurs in Concordia ditmaal op
zaterdag 12 juni zal plaats vinden en in het teken van de Oude Hollandse Waterlinie
zal staan.
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