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Het bestuur nodigt u van harte uit voor

1. Arminius

Een lezing door prof. dr. Marius Van Leeuwen
op:
In:

woensdag 24 november 2010 van 20.00-22.00 uur
Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat 13, 3441 ED Woerden
(zij-ingang in de steeg, De Achterstraat)

Toegang gratis
In 2009 en 2010 is in Nederland veel aandacht besteed aan de hoogleraar Jacobus
Arminius. In het begin van de 17e eeuw was er een heftige theologische strijd over
de predestinatie (het ging hierbij kortweg om de vraag of God bij de geboorte van
een mens al bepaalde of die naar de hemel of hel zou gaan.). Arminius betoogde dat
de mens invloed had op zijn bestemming, in tegenstelling tot de aanhangers van
Calvijn die in die tijd overigens veruit in de meerderheid waren.
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In 2009 werd Arminius’ 400 sterfdag herdacht en in 2010 de feitelijke oprichting van
de Remonstrantse broederschap. Een remonstrantie is een verzoekschrift aan de
Staten-Generaal, in dit geval om een synode te beleggen over de predestinatievraag. Die synode kwam er, maar wel pas in 1618/1619 en dat leidde tot afwijzing
van alle verzoeken. De jarenlange strijd leidde eveneens in 1619 tot de onthoofding
van Johan van Oldebarneveldt en de gevangenneming van Hugo de Groot beide in
opdracht van prins Maurits Vanavond horen we wat Arminius en de remonstranten
beoogden, wie hun tegenstanders waren en wat de betekenis van zijn opvattingen is
voor de huidige tijd. Kortom een historische lezing over een actueel thema.

Marius van Leeuwen

Prof. dr. Marius van Leeuwen (1947) is hoogleraar theologie aan de faculteit
Geesteswetenschappen van de universiteit van Leiden. Zijn vakgebied is de
Systematische en praktische theologie en de geschiedenis van het
Remonstrantisme, Hij heeft het afgelopen jaar diverse optredens verzorgd in het jaar
van Arminius. Hij verzorgt ook regelmatig hoorcolleges, die ook van internet te
downloaden zijn. Daar zijn ook “luisterboeken” van hem te vinden.
De lezing zal worden omlijst door orgelmuziek uit de tijd van Arminius (zoals J.P.
Sweelinck), uitgevoerd door ons lid Wim Raven.

2. Warenhuis van de Geschiedenis

Laat o.a. uw antiek taxeren tijdens “Waardevol of waardeloos”
op:
Zaterdag 27 november 2010 van 10.00-15.00 uur
Concordia, Kerkplein 7, 3441 BG Woerden
In:
Toegang gratis

boekenbeurs

Z.O.Z.

Voor deze zaterdag hebben wij een bijzonder programma opgesteld. Naast de
jaarlijkse boekenbeurs hebben wij enkele specialisten bereid gevonden die dag hun
expertise beschikbaar te stellen om uw antieke voorwerpen te taxeren onder de titel
Waardevol of waardeloos. Verder komen de tinnen soldaatjes, die al op Open
Monumentendag acte de présence gaven, nogmaals laten zien hoe de ramp in
Woerden in 1813 anders had kunnen aflopen als de verdediging beter was
georganiseerd.
En tenslotte zullen enkele gidsen van het gilde Woerden de hele dag aanwezig zijn
om belangstellenden op een stadswandeling door Woerden mee te nemen.

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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De toegang tot alle activiteiten is gratis. Alleen als u mee wilt met een gids van het
Gilde voor de stadswandeling, vragen wij u een bijdrage van € 3,00 waarvoor u ook
een kopje koffie krijgt en na afloop nog een attentie. Elk half uur vertrekt een gids
voor een wandeling van ongeveer een uur, waarbij u de binnenstad van Woerden
op een andere wijze leert bekijken.
Tijdens het programma-onderdeel waardevol of waardeloos kunt u (maximaal 3)
voorwerpen laten taxeren. Wij hebben inmiddels definitieve afspraken met taxateurs
op het gebied van tegels en aardewerk, maar we verwachten ook andere expertise
(zoals boeken en prenten, goud, zilver en klokken).
En de tinnen soldaatjes zijn weer aanwezig. Eerder hadden we ze al op bezoek
tijdens Open Monumentendag, in de Dam. Onder begeleiding van Wim Jongejan en
Rob Greuder krijgt u opnieuw de gelegenheid te zien en bespreken hoe de
verdediging had moeten zijn opgezet om de Fransen van het lijf te houden.
Waardevol of waardeloos

De boekenbeurs, zo vlak voor de feestdagen, is bij uitstek de gelegenheid om uw
laatste inkopen te doen. Het nieuwe boek over het kasteel is bij onze kraam te
verkrijgen. Maar ook andere standhouders hebben diverse aantrekkelijke
aanbiedingen voor u. Er is ook deze keer weer een luisterrijke keur aan
geschiedenisboeken,
reisbeschrijvingen,
natuurboeken,
verzamelwerken,
woordenboeken, atlassen, schoolplaten, kinderboeken, streekboeken (vooral uit het
Stichts-Hollandse grensgebied), oude en nieuwe uitgaven van de SHHV,
prentbriefkaarten, gravures, etsen, oude steendrukken, DVD’s enz. Eigenlijk teveel
om op te noemen en daarom zijn bezoekers van harte welkom om langs te komen
en zich te overtuigen. Met het oog op de komende feestdagen zult u vast weer
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cadeau-ideeën kunnen opdoen. Op ruim 60 meter vindt u een keur van
antiquariaten uit de regio.

Tinnen soldaatjes

Volgende activiteiten:

Woensdag 15 december 20.00u Lezing over economische crises in de geschiedenis.

Terugblik week van de
geschiedenis

We kunnen terugkijken op een succesvolle week, met een heel gevarieerd
programma en toenemende belangstelling in de loop van de week, ook van de pers.
RPLFM heeft bijvoorbeeld een podcast gemaakt van de Historische wandeling van
vrijdag 22 oktober, die ook op onze website te beluisteren is. Luc Panhuysen trok
weer een volle zaal, deze keer in Zegveld. Hij heeft trouwens een nieuw boek
geschreven dat 3 november verschijnt: Robert Jacob Gordon, een Nederlandse
ontdekkingsreiziger die als eerste Afrika doorkruiste. En de muzikale avond in de
Willem van Oranjeschool was, ondanks de wat beperkte opkomst een succes. Dat
gaan we volgend jaar nog eens doen. Tenslotte hebben we op woensdagavond in
de Ridderzaal van het kasteel een nieuw boek ten doop gehouden: Een veilig
slaapvertrek, Kasteel Woerden 600 jaar, 1410-2010. Het boek is verkrijgbaar in de
Woerdense boekhandels, bij de VVV en bij onze boekentafel voor € 8,95. SHHVleden betalen aan onze boekentafel € 6,45.

Stadswacht uit 1705

Regio-canons Utrecht

Op dinsdag 19 oktober werden in het 700 jaar bestaande IJsselstein, de twee regiocanons van West-Utrecht in gebruik genomen. Een feestelijke bijeenkomst, waarin
nog eens werd gewezen op het feit dat een canon wel handig is, maar vooral om de
discussie over onze geschiedenis te voeren. Het is dus geen handboek inburgering
of scholing. Al was het maar omdat het een beschrijving is van de betekenis van de
overwinnaars door de eeuwen heen. Hoe zorgen we ervoor dat de “verliezers” ook in
beeld blijven? Desondanks is het de moeite waard om een kijkje te nemen op
www.utrechtsecanons.nl.

TV=serie bij RTV-Utrecht
Het Verleden van Utrecht

Op RTV Utrecht kunt u op zaterdagen gedurende de gehele dag omstreeks 20
minuten na het hele uur de tv-serie Het Verleden van Utrecht volgen. Het is al weer
de derde serie. As. zaterdag volgt het verhaal van de Heksenwaag in Oudewater en
op 27 november zal de geschiedenis van Hugo Kotestein in Woerden worden
verteld. Ook zal het Woerdense Romeinse schip in deze serie een keer voorbij
komen. Een leuke serie, die nadat de reeks is uitgezonden, ook op DVD zal
verschijnen. De vorige twee zijn ook nog verkrijgbaar bij het Utrechts Archief.

Contributie 2011

In de ledenvergadering van dit voorjaar is besloten de contributie met ingang van
2011 te verhogen tot € 25 voor leden en € 10 voor partnerleden. Enkele leden
gingen u reeds voor, maar ook u kunt nu reeds uw contributie (en een vrijwillige gift)
voor 2011 overmaken op ING 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging
te Woerden.

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur
Lex Albers, voorzitter
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