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Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. De volgende zal eind augustus
uitkomen. Wij wensen u een mooie, rustige zomer, waarin ook ruimte is voor leuke
activiteiten. In deze nieuwsbrief treft u daarvoor enkele suggesties aan.
Het bestuur nodigt u van harte uit voor

1. Molière

Een film over de 17e eeuw uit 2007 van Laurent Tirard
op:
In:

donderdag 8 juli 2010 van 20.00-22.30 uur
De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden

Toegangsprijs:

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

De film wordt voorafgegaan door een 3-gangen-diner in de Smaak van 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.
LET OP. Eerder was aangekondigd dat we in het Kasteel zouden dineren. We
zijn dus naar De Smaak van Woerden uitgeweken. Havenstraat 10A, Woerden.
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

Zomerexcursie:

Z.O.Z.

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.
Het aantal aanmeldingen voor onze zomerexcursie op zaterdag 28 augustus naar de
Hanzesteden aan de IJssel groeit gestaag. Maar er zijn nog enkele plaatsen. U kunt
zich dus nog opgeven per e-mail administratieshhv@planet.nl. Of u kunt t/m
1 augustus bellen naar 0348-444 331 om te vragen of er nog plaatsen zijn. De
inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Zie
voor de procedure en nadere gegevens over de excursie onze uitnodiging die u eind
mei heeft ontvangen. Mocht u die niet meer hebben, dan kunt u de uitnodiging en het
aanmeldingsformulier via onze website downloaden of telefonisch opvragen op het
bovenstaande telefoonnummer.

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?
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2. 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

Toegang gratis

e

Hanzestad in de 15 eeuw

Deze lezing is een voorbereiding op de excursie van 28 augustus. De lezing zal
gaan over Nederlandse Hanzesteden. Aan de orde komt, na een algemeen beeld
van het Hanzeverbond, de aansluiting bij dat verbond door kooplieden uit het
tegenwoordige Nederland. De IJsselstreek speelde daarbij een hoofdrol. Steden van
belang waren Arnhem, Zutphen, Zwolle en Kampen. Kleine plaatsen werden als
'bijsteden' behandeld. De grotere steden behartigden de belangen van dergelijke
plaatsen, zoals Doesburg, Oldenzaal en Ommen. Uit de koopliedenhanze
ontwikkelde zich een stedenhanze. Die kende een 'Gouden eeuw' lang voordat zo'n
bloeiperiode in Holland aanbrak. Toen de Hollandse 'Gouden eeuw' zich
aankondigde verschoof het economisch zwaartepunt naar het westen en werden de
steden in de oostelijke landprovincies regionale verzorgingscentra en grensvestingen
ter bescherming van de latere Randstad. Wij brengen die IJssellinie nog even in
herinnering die tijdens het Rampjaar 1672 als verdedigingslinie werd ingericht, maar
waar de Fransen omheentrokken.
Dr. C.M. (Clemens) Hogenstijn (Deventer, 1948) promoveerde aan de Radboud
Universiteit te Nijmegen op een rechtshistorische studie over Deventer in de 18de
eeuw. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen bekroonde de
dissertatie met haar driejaarlijkse letterenprijs. De spreker is stadshistoricus van
Deventer en verbonden aan Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek aldaar. Hij is
bestuurslid van organisaties in de culturele en levensbeschouwelijke sfeer en
publiceert op die gebieden.

Volgende activiteiten:

Zaterdag 11 september:
16-24 oktober:
Zondag 17 oktober, 14.00 u
Woensdag 20 oktober 19.30 u
Woensdag 24 november:

Gemaal Teylingens:

De link naar het filmpje in onze vorige nieuwsbrief werkte niet bij iedereen. Daarom
nogmaals de link van vorige maand en een nieuw filmpje erbij. Complimenten aan de
technici die het gemaal in 1954 buiten gebruik hebben gesteld. Dankzij hun
zorgvuldigheid toen kan het gemaal nu, meer dan 50 jaar later, weer draaien.
De organisatie is dringend op zoek naar een vrijwilliger-lasser. Aanmelden kan bij:
Peter van der Horst, tel. 0348-480 591 of werkgroep.teijlingens@xs4all.nl.

Een oude foto met links de
grootvader van de huidige machinist

http://www.youtube.com/watch?v=Ls0Zf9B54Gs.
http://www.youtube.com/watch?v=2JsFoWzE5is.

Historische
polderwandeling:

De polderwachter woont en werkt in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Maar zoals hij
altijd zegt: “er zou geen Nieuwe linie zijn als er niet eerst een Oude was geweest”.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is gebouwd met de kennis en ervaringen die zijn
opgedaan in de Oude Hollandse Waterlinie. Van de Oude Hollandse Waterlinie is
niet veel meer te zien, tenzij je goed kijkt. En dat is precies waar de polderwachter u
bij gaat helpen. Ontdek de sterke verhalen van de Oude Hollandse Waterlinie!
locatie: Boer Bert, ‘s Gravensloot 14, Woerden.
opgeven via mbleek@planet.nl of 06-15 37 32 26, wandelingen gaan door bij
voldoende deelnemers.
kosten voor deelname: € 13,50 per persoon (wandeling inclusief ontvangst met koffie
/ thee en een koekje) of € 23,50 per persoon (wandeling inclusief ontvangst met
koffie / thee en een koekje en na de wandeling een boerenlunch).
data: zaterdag 10 juli 10.00 uur, zaterdag 15 augustus 10.00 uur, zaterdag
4 september 10.00 uur.

Twee tentoonstellingen:

Het Drents Museum in Assen vertoont een indrukwekkende tentoonstelling over
Goud uit Georgië (van prehistorie tot in de Romeinse tijd). De tentoonstelling is
wegens succes verlengd tot 15 augustus 2010.
Het Allard Piersonmuseum in Amsterdam heeft een tentoonstelling onder de naam
Sail Rome! geopend over Romeinse scheepsmodellen en allerlei andere Romeinse
scheepsvoorwerpen. Ons (Woerdense) Romeinse schip was er het afgelopen
weekend aanwezig om de opening luister bij te zetten.

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur
Lex Albers, voorzitter
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Open Monumentendag
Week van de Geschiedenis
Literaire wandeling Herman de Man in Oudewater
Literaire wandeling Herman de Man in Oudewater
Lezing over Arminius in de Lutherse Kerk Woerden

