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Het bestuur nodigt u van harte uit voor

1. Economische crises door de eeuwen heen
Een lezing door dr. Joost Jonker
op:
In:

woensdag 15 december 2010 van 20.00-22.00 uur
De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden

Toegang gratis

1929

Ontreddering na instorting van
de tulpenhandel in 1637.
Floraes Geckskap van Cornelis
Danckerts, 1638

In 1602 gaat de VOC als eerste bedrijf ter wereld “naar de beurs”. Nederland geldt in
verband hiermee als de bakermat van de mondiale aandelenhandel. Reeds in 1610
komt het tot eerste regels voor de aandelenhandel in een poging om
koersmanipulatie en “wilde“ speculatie tegen te gaan, dit overigens zonder direct
e
resultaat. En al in de 17 eeuw ontstaan de eerste “bubbels” (denk aan de
tulpenmanie van 1634-1637).
Het lijkt zo eenvoudig: we herkennen een financiële crisis als we er midden in zitten.
Maar bij nadere beschouwing blijken die crises nogal van elkaar te verschillen: qua
oorzaken, gevolgen, betekenis. Wat leren financiële crises uit het verleden ons over
dit verschijnsel?
Joost Jonker (1955) is universitair hoofddocent economische en sociale
geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, waar hij zich specialiseerde in de financiële
geschiedenis. Hij promoveerde in 1996 aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp
e
De Amsterdamse beurs in de eerste helft van de 19 eeuw. Met Oscar Gelderblom
leidt hij een project over de evolutie van Europese kapitaalmarkten in Vroegmodern
Europa.
In 2007 verscheen er overigens een uitgave over 4 eeuwen economische bubbels
met beschrijvingen van meer dan 50 crises in die periode. Uitgegeven door
Sonsbeek Publishers, auteurs M. van Nieuwkerk en C. Kroeze, prijs € 24,75
ISBN 978-90-78217-05-3.

Nogmaals Arminius

Tijdens de geslaagde lezing door prof.dr. Marius van Leeuwen in de Lutherse kerk in
Woerden op 24 november jl. over het leven en werk van de Leidse hoogleraar in de
theologie Arminius (ca 1559-1609), stelde hij een aantal ‘glossy’s’ beschikbaar. Deze
waren zeer in trek en dus (te) snel op. Wij ontvangen er binnenkort echter nog een
aantal en belangstellenden kunnen tijdens de lezing op 15 december as. bij onze
boekentafel nog een exemplaar afhalen.
Verder stelde prof. Van Leeuwen een samenvatting van zijn lezing beschikbaar.
Deze wordt als pdf op onze website gezet (in de eerste week van december).

Warenhuis van de
Geschiedenis

We kunnen terugkijken op een geslaagde dag. Door onze boekenbeurs te verbreden
naar een “Warenhuis van de Geschiedenis”, konden we een veelheid aan activiteiten
presenteren voor meer dan 160 bezoekers. Het meest in trek waren de filmpjes over
Woerden vroeger en nu. Fedor Kooijman heeft op ingenieuze wijze oude foto’s van
Woerden over laten gaan in foto’s van de huidige situatie. Het ziet er allemaal gelikt
uit. Daardoor ontstond ook de vraag of die filmpjes op DVD beschikbaar gesteld
kunnen worden. Daar wordt nu aan gewerkt. Wij verwachten dat tijdens onze lezing
op 15 december as. de DVD’s beschikbaar zullen zijn. Mocht u niet willen wachten,
dan kunt u nu al een kijkje nemen op onze website, want daar zijn de filmpjes al te
bekijken (klik op “beeld en geluid” in de linkerkolom en scroll naar beneden).
Ook onze dank aan alle andere deelnemers (Gilde, taxateurs, wargame-spelers en
boekverkopers). En natuurlijk de organisatoren: vrijwilligers van de SHHV!

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?
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Themajaar Woerden

Een stukje van de
muurschildering over het
Romeinse dorp in het
Woerdense Drive-In-Museum

Het themajaar Woerden 2010 met als onderwerp De Oude Hollandse Waterlinie loopt
ten einde. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd jaar met een veelheid aan
activiteiten. Dankzij de samenwerking tussen diverse cultuur-historische organisaties
in Woerden hebben we veel kunnen organiseren. En de samenwerking wordt volgend
jaar voortgezet en hopelijk ook uitgebreid. We zouden graag de jeugd ook willen
laten meedoen, want geschiedenis is leuk ook voor jongeren!
Volgend jaar zal het themajaar Romeinen in Woerden zijn. Op 9 december zal
wethouder Titia Cnossen het startschot hiervoor geven bij de presentatie van een
nieuw boek over de Romeinen in Woerden, geschreven door Wouter Vos. Hij is een
van de onderzoekers tijdens de opgravingen in 2003. De SHHV zal zijn boek ook op
de boekentafel in voorraad nemen.

Volgende activiteiten

De organisatie van de volgende activiteiten is nog niet helemaal rond, zodat we geen
exacte data kunnen noemen. Naar verwachting zal de lezing in januari 2011 in de
week van 17 januari plaatsvinden. En de maand daarop in de week van 14 februari.
En we hebben het voornemen om op zaterdag 26 februari weer een kleine excursie
te houden. Exacte plaats, datum en onderwerp blijven dus nog even in de schoot van
de toekomst verborgen.

IJsselbode gedigitaliseerd op
RHC-website

De IJsselbode is toegevoegd aan de kranten die op de website van RHC Rijnstreek
en Lopikerwaard te raadplegen zijn. De IJsselbode is in 1952 opgericht. Vanouds
rekende men de IJsselstreek tussen Haastrecht en Montfoort tot het
verspreidingsgebied van de krant met in het hart daarvan Oudewater. De kranten uit
de periode 1952-1999 zijn nu op de website gezet, behoudens enkele jaargangen die
door brand verloren zijn gegaan.
Kranten vormen een belangrijke bron voor de geschiedschrijving. In de laatste jaren
worden veel kranten gedigitaliseerd en volledig doorzoekbaar gemaakt. Dankzij de
financiële bijdrage van de Stichting Cultureel Erfgoed Oudewater geldt dit nu ook
voor de IJsselbode.
Wie overigens krantenberichten uit de omgeving van Oudewater zoekt van vóór de
oprichting van de IJsselbode, kon al langer op de website van het RHC terecht. De
Woerdense kranten die op de site staan, kenden in het verleden namelijk een groter
verspreidingsgebied dat zich uitstrekte tot in de Lopikerwaard.
Het internetadres van het RHC is: www.rhcrijnstreek.nl.

Het eerste nummer uit 1952
Reliwiki

Interieur Petruskerk 1985
Contributie 2011

Nederland heeft een rijk bezit aan cultureel erfgoed. In elk dorp staat wel een kerk in
het centrum of een mooie oude boerderij aan de rand. 2008 was het jaar van het
Religieus Erfgoed. Dat had als doel om de belangstelling voor en de kennis van het
religieus erfgoed in Nederland te vergroten. In dat jaar is ook www.reliwiki.nl
gelanceerd. Een Nederlandse database met religieuze gebouwen zoals kerken,
kloosters, moskeeën, synagogen en tempels. Per maand heeft de site nu ruim
26.000 bezoekers. Iedereen kan op Reliwiki informatie toevoegen of bewerken, het
is namelijk gebaseerd op het wikipedia-principe. Men wil graag een zo compleet
mogelijke database zijn. Over vele gebouwen is al veel bekend, maar van anderen
soms alleen maar het adres. Dus als u iets over gebouwen in onze regio wilt
toevoegen, schroom dan niet en deel uw kennis met anderen.
Het nieuwe contributiejaar is weer in aantocht. Voor leden geldt met ingang van
2011 een contributie van € 25,00 per jaar, Partnerleden betalen € 10,00 per jaar
gevraagd. De contributie (en een vrijwillige hogere bijdrage, die wij zeer op
prijs stellen) kan overgemaakt worden op ING 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse
Historische Vereniging te Woerden. U kunt uw bijdrage al in december overmaken
onder vermelding van uw lidnummer (dat vindt u op uw lidmaatschapskaartje). In
januari 2011 worden de facturen verzonden aan leden die dan nog niet betaald
hebben. Als de contributie eind maart 2011 niet is ontvangen, wordt de verzending
van nieuwsbrieven en Heemtijdinghen opgeschort. Een eventuele opzegging dient
uiterlijk vier weken voorafgaand aan het nieuwe jaar schriftelijk of per e-mail bij het
bestuur binnen te zijn. Het bestuur zal deze opzegging bevestigen.
En deze laatste nieuwsbrief voor 2010 willen wij afsluiten met u een fijne feestmaand
toe te wensen. Prettige kerstdagen (misschien wel witte) en een goede
jaarwisseling. Natuurlijk hopen wij u volgend jaar weer in groten getale tijdens onze
activiteiten te mogen ontmoeten. En wellicht kent u in uw omgeving wel personen
die het ook leuk vinden om lid te worden van de SHHV. Meer leden betekent meer
financiële mogelijkheden en dus een nog mooier activiteitenprogramma.
Maar nu eerst genieten van een feestelijke maand.

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur
Lex Albers, voorzitter
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