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Woerden, april 2011
Zoals u in de kop van deze nieuwsbrief kunt zien, is het postadres en het telefoonnummer van ons secretariaat
gewijzigd. Het e-mailadres (en het adres van de website) blijven ongewijzigd. Op sommige, in december
verspreide ledenkaartjes staat een foutief telefoonnummer van het nieuwe secretariaat. Het juiste nummer
staat in de kop van deze nieuwsbrief. Controleer svp op de envelop waarmee u deze week Heemtijdinghen
ontvangt of de letters SHHV achter uw lidnummer staan. U heeft dan uw contributie 2011 nog niet voldaan!

Voorjaar in Woerden:
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We willen dit voorjaar cultuur-historisch verantwoord beginnen ☺.
Dit is het begin van Mei, een gedicht van Herman Gorter (geschreven in 1886-1889).
Het gedicht omvat 190 pagina’s. Het gehele gedicht kunt u hier lezen:
http://users.telenet.be/gaston.d.haese/gorter_mei.html
Het geluid van de grutto op uw De SHHV is begonnen in Woerden zogenaamde QR-codes te plaatsen (zie het
voorbeeldje links). Daarmee leggen we de geschiedenis letterlijk op straat. Met uw
smartphone
smartphone komt u dan meer te weten over de geschiedenis van uw eigen omgeving
letterlijk op de plaats waar het gebeurde. Kijk bij de deur van de bibliotheek aan de
Meulmansweg in Woerden voor een eerste voorbeeld.
Uitnodiging:

Het bestuur nodigt u van harte uit voor

1. DE SCHEEPVAART OP DE OUDE RIJN
van Utrecht tot Katwijk aan Zee van 1860 tot 1960
Een lezing door de heer Jan Kwantes
op:
In:

woensdag 6 april 2011 van 20.00-22.30 uur
‘t Trefpunt, Iepenlaan 2, 3481 XA Harmelen

Toegang gratis
Deze presentatie geeft een beeld van de ontwikkeling van de scheepvaart,
bedrijvigheid, scheepswerven en sluizen van de genoemde periode. Inmiddels is de
bedrijvigheid langs de Oude Rijn afgenomen waardoor ook de scheepvaart afnam.
Jan Kwantes is lid van onze vereniging en verzorgde al eerder een lezing over het
spoor langs Harmelen met fraaie oude beelden.
Routebeschrijving naar ‘t Trefpunt
Vanuit Oudewater/Linschoten (en Woerden) rijdt u over de N204 (M.A.
Reinaldaweg) naar Woerden. Neem in Woerden de N198 (Utrechtsestraatweg) naar
Harmelen. In Harmelen doorrijden tot de dorpskern: ga rechtsaf over de brug over de
Leidsche Rijn. Na 80 meter, eerste weg rechts, de Kalverstraat. Na 60 meter linksaf
naar de Kloosterweg. Op het kruispunt rechtdoor. Na een bocht naar rechts ziet u na
20 m ’t Trefpunt aan de linkerzijde.
vanuit De Meern (en Montfoort)
Vanuit Montfoort rijdt u over de N228 naar de Meern. Vanuit De Meern neemt u de
N198 richting Harmelen. Volg de Utrechtsestraatweg tot in Harmelen. Sla in de
Dorpsstraat na de kerk linksaf de Kalverstraat in. Na 60 meter linksaf naar de
Kloosterweg. Op het kruispunt rechtdoor. Na een bocht naar rechts ziet u na 20 m
’t Trefpunt aan de linkerzijde.
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?

2. GESCHIEDENIS VAN HET ONDERWIJS
Een lezing door prof.dr. Wijnand W. Mijnhardt
op:
In:

Woensdag 20 april 2011 van 20.00-22.00 uur
De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden

Toegang gratis
In november 2009 verscheen een publicatie in onze boekenreeks over de
geschiedenis van het onderwijs in Woerden. Bert Stolwijk, lid van onze vereniging
had 9 jaar archiefonderzoek vastgelegd in een lijvig boekwerk dat een complete
beschrijving geeft van de bronnen over dit onderwerp die in ons streekarchief liggen.
Wij hebben prof. Mijnhardt bereid gevonden deze avond nader in te gaan op de
geschiedenis van het onderwijs. Onze regio blijkt in de ontwikkeling van het onderwijs
af en toe een rol van betekenis te hebben gespeeld. In deze lezing zal deze rol ook
aan de orde komen.

Omslag van het boek dat in
2009 verscheen

Volgende activiteiten:

Prof.dr. Wijnand W. Mijnhardt is wetenschappelijk directeur van het Descartes Centre
in Utrecht (een samenwerkingsverband van alle Utrechtse faculteiten op het terrein
van wetenschapsgeschiedenis en wetenschapsfilosofie). Hij is hoogleraar
Vergelijkende Wetenschapsgeschiedenis aan de faculteit Geesteswetenschappen
van de universiteit van Utrecht. Hij schreef onder andere een boek bij gelegenheid
van het 200-jarig bestaan van de Maatschappij Tot Nut Van ’t Algemeen, die aan de
e
wieg van veel scholen in de 19 eeuw (waaronder in Woerden) heeft gestaan.
Het boek Een goed gevuld pakhuis is deze avond verkrijgbaar bij onze boekentafel.
Mei en juni: lezing
Woensdag 6 juli: Diner en historische film
Zaterdag 27 augustus: Zomerexcursie
Zaterdag 10 september: Open Monumentendag
Hele maand oktober: Maand van de Geschiedenis
Elke maandag in oktober: cursus Oude Handschriften lezen (i.s.m. Volksuniversiteit)

Gemaal Kamerik Teyjlingens:

Sinds twee jaar is er een stichting die streeft naar het weer draaiend krijgen van het
e
gemaal Kamerik Teylingens, dat dateert uit de 19 eeuw. De stoommachine is in de
1953 buiten gebruik gesteld en vervangen door een elektrische aandrijving. In 1988
werd een compleet nieuw elektrisch gemaal naast het oude gebouwd. Een aantal
vrijwilligers besteedt menig zaterdag aan het restaureren van het oude gemaal, zodat
het op termijn weer echt op stoom kan draaien. Daarvoor zal echter nog veel werk
moeten worden verzet en er zal ook nog geld nodig zijn. Eerder al maakten wij
melding dat het gemaal weer mechanisch in beweging was gezet, maar nu heeft het
voor het eerst op perslucht gedraaid. U kunt hier het filmpje bekijken dat daarvan
De compressor wordt geplaatst gemaakt is. Eerdere interviews en filmpjes kunt u vinden op onze website
www.shhv.info onder Beeld en Geluid.

Woerden 7 komt terug:

De opgraving in 2003
Romeins schip vaart weer:

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Lex Albers, voorzitter

Zoals velen van u zullen weten is de Woerden 7, die in 2003 gevonden werd op de
plaats van de huidige ingang van de parkeergarage aan de Meulmansweg in
Woerden grotendeels vernield door een schimmel (zgn. witrot). Dit was vanaf de
vondst al bekend, maar er bestond goede hoop dat het achterstuk bewaard zou
kunnen blijven. Dat bleek veel problematische dan gedacht, omdat bij het optillen van
de resten die meteen verbrokkelden. Belangrijke delen (zoals delen van de
opstaande rand met de roei-inrichting) zijn in 2003 naar het Museum für Antike
Schiffahrt in Mainz (Duitsland) gebracht voor conservering. De eerste delen zijn
afgelopen week terug in Nederland aangekomen en zullen eind april of begin mei
geplaatst worden in een speciale vitrine in de parkeergarage (Ons Drive-In-Museum).
Houdt de persberichten hierover in de gaten. Zodra er meer bekend is, zullen wij de
leden via e-mail en twitter hierover berichten.
Vanaf 16 april komt de Per Mare ad Laurium weer in de vaart. Dit schip is een
reconstructie van het Romeinse schip De Meern-I dat in 2002 in Veldhuizen (nu
Leidsche Rijn) werd gevonden. Het origineel wordt thans geconserveerd in Lelystad
en het is de bedoeling dat het in 2012 tentoongesteld gaat worden in De Meern.
Als u een keer wilt meevaren met de Per Mare ad Laurium, dan kunt u zich daarvoor
aanmelden op de website van www.romeinsschipwoerden.nl onder reserveren of bij
het stadsmuseum, Kerkplein 6 in Woerden.
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