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Het bestuur nodigt u van harte uit voor

1. Boekenmarkt tijdens de Historische Spelen in Woerden
Historische boeken en prenten

Op:
In:
En:

zaterdag 12 juni van 9.00 - -17.00 uur
Concordia, Kerkplein 7, 3441 BG Woerden
Binnenplein Kasteel, Kasteel 3, 3441 BZ Woerden

Tijdens de Historische spelen die in het weekend van 11-13 juni in Woerden worden
gehouden zal de SHHV ook acte de présence geven door op zaterdag 12 juni
samen met de Stichting Groene Hart een boekenmarkt te verzorgen. Het hele
weekend staat in het teken van het rampjaar 1672, dus wij zullen daar speciale
aandacht aan schenken, ondermeer omdat wij het boek van Luc Panhuysen,
1672 Rampjaar, in onze collectie hebben. Ook het boek van Harmen Hoogendoorn,
Cordon van Holland, over de Oude Hollandse Waterlinie zal verkrijgbaar zijn.

2. Leven en werk van Herman de Man

Causerie met diapresentatie en kleine expositie door Theo Pollemans
door

Herman de Man op zijn
motorfiets

Op:
woensdag 23 juni 2010 van 20.00-22.00 uur.
In:
De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden
HERMAN DE MAN “een zoeker naar het hart van mensen die in het hart van Holland
leven.” Zo omschreef Herman de Man zichzelf in de inleiding van zijn roman Geiten.
Dat het een geslaagde zoektocht is geworden, mag blijken uit het feit dat de
aandacht voor zijn werk nog altijd bestaat, 75 jaar nadat hij zijn laatste roman heeft
geschreven! Door zijn boeken en verhalen over het leven van het boeren- en
schippersvolk in het waardengebied wordt hij niet alleen beschouwd als Nederlands
grootste streekschrijver, maar mag hij ook gezien worden als een symboolfiguur van
Hollands Groene Hart.
Als Salomon Herman Hamburger werd hij geboren op 11 juli 1898 in een joods gezin
te Woerden. Een veelbewogen leven zou volgen, vol successen en mislukkingen,
dat op 14 november 1946 een tragisch einde vond bij een vliegtuigongeval op
Schiphol.

Theo Pollemans organiseerde in 1972 een tentoonstelling over leven en werk van
Herman de Man in het stadhuis van Oudewater. Deze had zo’n toeloop en kreeg
zo’n goede pers in vrijwel alle landelijke media, dat uitgeverij Querido besloot tot
heruitgave van zijn romans, de KRO tot het maken van de TV-documentaire Binnen
in Holland, en de NCRV tot het vervaardigen van de TV-serie Het Wassende Water.
De inmiddels opgerichte Stichting Herman de Man had bovendien in 1977 het
Herman de Man-monument - een creatie van beeldhouwster Ineke van Dijk - op de
Herman de Man
Markt in Oudewater gerealiseerd. Deze stichting werd daarna omgezet in de
landelijke Vereniging Herman de Man, die bestaan heeft tot 2007 en tientallen
publicaties heeft doen verschijnen. Naast deze publicaties dient zeker ook vermeld
te worden de dissertatie L’inspiration romanesque de Herman de Man, waarmee
Jean Groot promoveerde aan de Sorbonne te Parijs en de vuistdikke biografie van
Herman de Man door Gé Vaartjes.
Theo Pollemans heeft sinds 1972 alom in den lande vele Herman de Mancauserieën mogen houden. Het is de bedoeling dat de causerie van deze avond in
oktober van dit jaar wordt gevolgd door een ‘literaire wandeling’ door Oudewater, de
plaats die zo’n belangrijke rol heeft gespeeld in leven en werk van De Man en waar
Herman de Man-monument van
hij zijn laatste rustplaats vond.
Ineke van Dijk in Oudewater
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. Molière

Een film uit 2007 van Laurent Tirard
op:
donderdag 8 juli 2010 van 20.00-22.30 uur
De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden
In:
Toegangsprijs:
voor leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart € 4,00.
Niet-leden: € 5,00.
De film wordt voorafgegaan door een diner in het Kasteel Woerden, dat om 17.45
uur begint. Kosten hiervoor zijn € 25,00 exclusief drankjes. Aanmelding voor het
diner kan door een mailtje aan mail@shhv.info of telefonisch aan Frans Langen
06-50 25 78 22.
Na het diner wandelen we “op onze molières” naar De Dam, waar Karel Maartense
een korte introductie op de film zal verzorgen. Aansluitend wordt de film vertoond.
In 1644 is toneelschrijver Jean-Baptiste Poquelin, beter bekend als Molière, 22 jaar.
Zijn '
Illustre Théâtre' dat hij een jaar eerder samen met de familie Béjart had
opgericht, is failliet. Hij wordt door zijn schuldeisers vervolgd en belandt achter de
tralies. Molière komt uit de gevangenis dankzij Monsieur Jourdain, een rijke burger,
die al zijn schulden afbetaalt. Maar wel op voorwaarde dat Molière hem goed leert
acteren. Deze Jourdain, die verlangt naar erkenning, is verliefd geraakt op de
knappe, maar venijnige Célimène. Maar de affaire moet geheim blijven, want
Jourdain is getrouwd met Elmire, een schoonheid voor wie Molière onmiddellijk valt.
Hij moet zich echter van Jourdan voordoen als de strenge huisleraar Monsieur
Tartuffe.

Een scene uit de film

De romantische kostuumkomedie Molière is zo'
n beetje het Franse equivalent van
de grote Oscarwinnaar Shakespeare in Love. In plaats van William Shakespeare
gaat deze film over toneelschrijver en acteur Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière
(1622-1673). Het verhaal is een interpretatie van de periode waarin Molière van de
aardbodem verdwenen leek te zijn. Regisseur Laurent Tirard schreef het scenario
samen met Grégoire Vigneron. Tijdens het Internationaal Film Festival in Moskou
won hij de Publieksprijs.
De film duurt 120 minuten.

4. Nederlandse Hanzesteden
Een lezing door Dr. C.M. (Clemens) Hogenstijn
op:
In:

Dinsdag 24 augustus 2010 van 20.00 - 22.00 uur
De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden

Zie afzonderlijke uitnodiging bij de excursie

5. Zomerexcursie

Naar de Hanzesteden Zutphen en Doesburg
e

Hanzestad in de 15 eeuw

Volgende activiteiten:

Gemaal Teylingens:

Nieuwe website:

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur
Lex Albers, voorzitter

op:

Zaterdag 28 augustus 2010 van 8.00 – 20.00 uur

Zie afzonderlijke uitnodiging
Zaterdag 11 september:
16-24 oktober:
Woensdag 24 november:

Open Monumentendag
Week van de Geschiedenis
Lezing over Arminius in de Lutherse Kerk Woerden

Vorig jaar hebben we een excursie gehouden naar het gemaal Kamerik Teylingens.
Mede daardoor konden voldoende bestuursleden bijeengebracht worden om tot
oprichting van een restauratie-stichting te komen. Inmiddels is de stichting begonnen
met het restaureren van het gemaal. Deze maand is het gelukt om het gemaal weer
in beweging te krijgen, na 50 jaar stilstand! Een mijlpaal!. Op youtube kunt u een
filmpje zien, waarop de diverse onderdelen bewegen.
Dit jaar is door de cultuur-historische organisaties van Woerden uitgeroepen tot
themajaar Oude Hollandse Waterlinie. Daarvoor is ook een website gemaakt, die
komende week online komt: www.themajaarwoerden.nl. Op deze website zullen alle
activiteiten die in het kader van het themajaar worden georganiseerd, worden
aangekondigd.
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