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Het bestuur nodigt u van harte uit voor

1. Open Monumentendag

Thema: De Smaak van de 19e eeuw
op:
In:

zaterdag 11 september 2010 van 10.30-16.00 uur
De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden

Toegang: gratis.
De SHHV verzorgt op deze dag een drietal bijzondere activiteiten, die aansluiten bij
het landelijke thema.
1. Wargame. Met tinnen soldaatjes wordt de slag bij Woerden uit 1813 nagespeeld.
Zie hiervoor de afzonderlijke flyer, die bij deze nieuwsbrief is gevoegd, maar kom
vooral kijken !!
2. Er worden korte films en fragmenten van films vertoond over de verschillende
e
culturele periodes in de 19 eeuw. De films worden ook toegelicht en ingeleid.
3. Onze boekentafel met tal van interessante boeken, waaronder het themaboekje
van de Landelijke Stichting Open Monumentendag.
Open Monumentendag

Een greep uit het programma in Woerden en de regio. Kijk op de website van OMD (zie
links voor het adres) of in de krant voor alle programmaonderdelen.
Woerden (van 11.00-16.00 uur)
Bonaventurakerk, Toren van de Petruskerk (trompetters van De Vriendschap 10.30u,
concert stadsbeiaardier 11.00u.), Petruskerk (Woerdens Kamerkoor, 11.00u en orgelspel
Ad van Pelt ’s middags), Molen de Windhond, Watertoren Westdampark, Joodse
activiteiten in Woerden: VVV begraafplaats Westdampark, Algemene begraafplaats Hoge Wal (rondleidingen 11.30,
Woerden aan de Molenstraat 13.00, 14.30 u), Kasteel, Kaaspakhuis Gedempte Binnengracht 23, Stadsmuseum
(Expositie en rondgang), Kunstencentrum ‘t Klooster (Thema-expositie met foto’s en
of:
www.openmonumentendag.nl klederdrachten, van 16 augustus tot 15 oktober), Stadswandeling (langs 19e-eeuwse
en www.cultuurlokaal.nl
monumenten door het Gilde), Evangelisch Lutherse kerk (orgelspel en demolessen olv
cantor/organist; 15.30u concert Cantorij).
Voor overige plaatsen:
Harmelen (10.00-16.00 uur)
Lokale VVV of:
De Hervormde Kerk (orgelspel 11.00u), Theehuis ’t Spijck bij Huize Harmelen,
www.openmonumentendag.nl
Breudijkermolen, 13.30u. wandelexcursie door P. Sinia langs cultuur-historische panden.
Kamerik ( 10.00-16.00 uur)
Het stoomgemaal Kamerik-Teylingens is te bezichtigen.
Oudewater (10.00-16.00 uur)
Stadhuis met kantklossers, Muziekgroep Oudewater, kerktoren en grachtenrondvaart.
Bodegraven (10.00-17.00 uur)
Bezichtigen van Brugkerk en Evangelisch-Lutherse kerk.
Montfoort (van 10.00-16.00 uur)
Boerderij De Witte Swaen, Het Oude stadhuis, Molen De Valk, NH Kerk, RK Kerk,
Etalagespeurtocht voor de jeugd en straattheater door het locale toneelgezelschap.
Schilderij Springer 1849
Linschoten (van 10.00-16.00 uur)
Boerderij de Adrianahoeve, De Zaalkerk Bij de Tol, Koffiehuis Het Wapen van
Linschoten, de NH kerk en er is straattheater door de toneelgroep Jan Claussen.

Zomerexcursie Doesburg:

Z.O.Z.

Tijdens de geslaagde zomerexcursie naar Zutphen en Doesburg zijn er weer veel
foto’s en filmopnames gemaakt. Een selectie van de foto’s komt binnenkort op onze
website. Voor een filmpje over de zomerexcursie kunt u kijken op
www.youtube.com/watch?v=Ir76T3FAMBU. De link staat ook op onze website.

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. Leven en werk van Jan Brandes (1743-1808)
Een lezing door Dr. Ir. Jan C.A. van der Lubbe
op:
In:

Donderdag 23 september 2010 van 20.00 - 22.00 uur
Luthersekerk, Noordstraat 2, 2411 BJ Bodegraven

Toegang gratis, koffie gratis;

Parkeren in de directe omgeving van de kerk.

Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting Vrienden van de
Lutherse kerk Bodegraven.
Zelfportret, 1786

Gezanten van de koning van
Kandy te Colombo, 1785

Jantje Brandes en de slavin
Bietja in Brandes huis in
Batavia, 1784

Schatkamer Domplein:

In juni 2007 verscheen in Heemtijdinghen een artikel over de Bodegraver Jan
Brandes van de hand van Jan van der Lubbe. We hebben dus al kennis kunnen
maken met deze streekgenoot. Maar op deze avond wordt het verhaal door de
schrijver aan u verteld en krijgt u de afbeeldingen in kleur te zien!
Jan Brandes, geboren in Bodegraven, studeerde theologie in Leiden en Greifswald
(D) en werkte vanaf 1770 als predikant in Doetinchem. In 1778 werd hij beroepen
door de Lutherse gemeente in Batavia. Zijn zoontje Jan werd daar geboren en een
later overleed zijn vrouw. Na een verblijf van enkele jaren keerde hij via Ceylon en
Zuid-Afrika terug en vestigde zich in Zweden. Al tijdens de zeereis naar Batavia
begon hij te tekenen. Zijn schetsen en aquarellen zijn een bijna fotografische
registratie van wat hij om zich heen zag. Inmiddels is zijn werk door een wonder in
het bezit van het Rijksmuseum gekomen en grotendeels beschreven.
Dr.Ir Jan C.A. van der Lubbe, woonachtig in Bodegraven, universitair hoofddocent
van de TU Delft, faculteit Wiskunde, Informatica. Van der Lubbe is gespecialiseerd in
cryptografie en heeft methodes ontwikkeld om m.b.v. computertechnologie
Rembrandt etsen te kunnen onderscheiden van latere afdrukken en/of falsificaties.
Diezelfde technologie heeft hem in staat gesteld oorspronkelijke moderne kunst,
zoals COBRA, te kunnen onderscheiden van hedendaagse kopieën.
Van der Lubbe heeft over vele onderwerpen in de kunst en toegepaste
technologieën wetenschappelijke stukken gepubliceerd. Over zijn plaatsgenoot, de
Haagscheschool-schilder Pieter ter Meulen heeft hij een standaardwerk geschreven.
Toen bleek dat Jan Brandes, vertegenwoordigd in vele collecties over de hele
wereld, waaronder het Rijksmuseum Amsterdam, een relatie met het dorp
Bodegraven en in het bijzonder de Lutherse Kerk had, heeft Van der Lubbe
uitgebreid onderzoek naar hem gedaan.
Excursie naar Domplein op zaterdag 25 september 2010
Tot 30 september is er een zeer bijzondere tentoonstelling in Utrecht te zien. In de
middeleeuwse kelders onder het Domplein komt tweeduizend jaar geschiedenis van
het Domplein tot leven. Een bezoek aan de Schatkamer begint met een reis door de
tijd. Belangrijke trekpleister in het publiekscentrum is de ondergrondse Romeinse
muur. Daarvan kwamen vorig jaar grote delen aan het licht.
Na het bezoek aan de Schatkamer volgt een tour over het Domplein onder leiding
van een ervaren gids. Tijdens de Dompleinwandeling staat de fascinerende 2000
jaar geschiedenis van het Domplein en zijn bebouwing centraal.
Wij gaan op zaterdagmiddag 25 september gezamenlijk naar Utrecht voor deze
bijzondere excursie. We verzamelen in de stationshal van Woerden om 13.30 uur,
De trein vertrekt om 13.53 uur. Daarna lopen we samen naar De Dom. De
rondleiding begint om 14.45 uur en duurt ongeveer een uur. Toegang € 8,00 per
persoon. Gaarne aanmelden vóór 11 september bij het secretariaat van de SHHV,
zodat tijdig het aantal plaatsen kan worden gereserveerd.

Volgende activiteiten:
Tijdens de week van de Geschiedenis wordt er door de werkgroep Themajaar
Week van de Geschiedenis Woerden (waarin de SHHV deelneemt) elke dag een activiteit georganiseerd. Zie
voor nadere informatie de website www.weekvandegeschiedenis.nl en binnenkort
ook www.themajaarwoerden.nl
Zondag 17 oktober, 14.00u.
Maandag 18 oktober, 20.00u.
Dinsdag 19 oktober, 20.00u.
Woensdag 20 oktober, 19.30u
Donderdag 21 oktober, 20.00u.
Vrijdag 22 oktober, 21.00u.
Zaterdag 23 oktober, 10.00u.
Zaterdag 23 oktober, 13.00u.
Met vriendelijke groet
Namens het bestuur
Lex Albers, voorzitter
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Literaire wandeling Herman de Man in Oudewater
Film over 80-jarige oorlog in De Dam, Woerden
Fanfarecorps Excelsior met historische muziek
Literaire wandeling Herman de Man in Oudewater
Lezing 1672 door Luc Panhuysen in Zegveld
Stadswandeling historische criminaliteit in Woerden
Polderwachterwandeling nabij Kamerik
Workshop historische filmpjes maken in De Dam

