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In de nieuwsbrief van juni jl. maakten wij melding van ons jaarlijks diner, gevolgd door een film op 6 juli as. en van
onze zomerexcursie op 27 augustus as. Het aantal aanmeldingen voor beide activiteiten blijft wat achter bij dat
van de voorgaande jaren. Daarom herhalen we de aankondiging nog eens met het verzoek om u zo spoedig
mogelijk aan te melden. In verband met de reserveringen is het gewenst dat wij snel weten hoeveel personen
deelnemen. Meer detailgegevens kunt u terugvinden in de nieuwsbrief van afgelopen maand.
Voor het diner op 6 juli is opgave nog mogelijk tot uiterlijk 30 juni as. U kunt zich telefonisch of per mail
aanmelden bij de secretaris van het bestuur (zie contactgegevens hierboven).

1. Jaarlijks diner en de film de Dream
Een film uit 1985 van Pieter Verhoef
op:
In:

woensdag 6 juli 2010 van 18.00-22.30 uur
De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden

Toegangsprijs film:
voor leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart € 4,00.
Niet-leden: € 5,00.
De film wordt voorafgegaan door een diner in de Tuinzaal van De Dam, dat om
18.00 uur begint. We hebben, evenals enkele jaren geleden in Annex, Toko Hijau
bereid gevonden om een bijzondere Indonesische maaltijd aan ons te serveren. De
kosten hiervoor zijn € 17,50 exclusief drankjes. Aanmelding voor het diner kan door
een mailtje te sturen aan mail@shhv.info of telefonisch contact op te nemen met de
secretaris, Frans Langen 06-50 25 78 22.
Aansluitend aan het diner wordt vanaf ongeveer 20.00 uur de film vertoond.

2. Zomerexcursie naar Leeuwarden
op:

Zaterdag 27 augustus 2010 van 07.30 – 19.30 uur

Zie afzonderlijke uitnodiging (identiek aan die van juni 2011)
De SHHV heeft contacten gelegd met de Vereniging Firapeel, een vereniging voor
Mediëvistiek. (Firapeel is de naam van de luipaard in het Middelnederlandse
dierenepos “Van den vos Reynaerde”). De Middeleeuwen staan bij onze leden in
een goede belangstelling. Firapeel organiseert lezingen (meestal in Utrecht) en
excursies door het hele land over middeleeuwse thema’s. Door de samenwerking
wordt ons aanbod aan activiteiten verder vergroot. Wij attenderen hier op twee
activiteiten, een lezing op donderdag 30 juni in Utrecht en een excursie op zondag
16 oktober naar ’s Heerenberg.
Firapeel-lezing in Utrecht
Lezing 'Scheve ogen in de Lage Landen'.
Elke cultuur kent zijn eigen geschreven en ongeschreven opvattingen over wat
gewenst en wat ongewenst emotioneel gedrag is. Zo ook de laatmiddeleeuwse
cultuur van de Lage Landen. Vertoonden volgens Johan Huizinga de mensen die
toen leefden een onstuimige, schaamteloze en onvolwassen emotionaliteit, recent
onderzoek naar de emoties jaloezie en afgunst geeft een ander beeld.
Laura van der Wijden, die afgelopen februari op haar onderzoek naar deze emoties
in Middelnederlandse teksten gepromoveerd is, maakt aannemelijk dat
middeleeuwse auteurs hun personages (of historische figuren) afgunstig en jaloers
laten zijn op zaken waarin de laatmiddeleeuwse maatschappelijke idealen zijn terug
Nydichheit (afgunst) met op haar te vinden. Tekenen van onstuimigheid, schaamteloosheid en onvolwassenheid zijn
rug haar dochters Verradenisse niet gevonden.
(verraad) en Detraxie (laster),
Toegang: vrij. De lezing begint op donderdag 30 juni om 20.00 uur in de
(midden 15e eeuw).
Sweelinckzaal, Drift 21, 3512 BR Utrecht.
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?

3. Marijke Meu (1688 – 1765) en Anna van Hannover (1709-1759)
Een lezing door de heer F.J. A. Jagtenberg en een documentaire
op:
In:

Omslag van het boek van
F. Jagtenberg

Anna van Hannover

Dinsdag 23 augustus 2010 van 19.30 - 22.00 uur
De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden

Marijke Meu, 'tante Marijke' was haar koosnaam onder de Friese bevolking.
Eigenlijk heette ze Maria Louise, landgravin van Hessen-Kassel. Ze was de
overgrootmoeder van koning Willem I en als zodanig de 'stammoeder van ons
vorstenhuis'.
Haar echtgenoot Johan Willem Friso, achterneef en beoogd opvolger van de
kinderloze Willem III (stadhouder in alle Nederlandse gewesten), was pas 24 toen
hij in 1711 plotseling kwam te overlijden. Een zware slag voor de jonge Maria
Louise, die twee weken eerder haar moeder had verloren.
Het was ook een slag voor iedereen die voorstander was van het stadhouderschap
en de Oranje-dynastie. Maria Louise was echter zwanger toen haar man verdronk.
Toen het een zoon bleek te zijn, kon Maria Louise namens hem het Friese
stadhouderschap waarnemen. Vanuit een verbouwd herenhuis in Leeuwarden trad
ze twintig jaar lang op als regentes, tot haar zoon oud genoeg was om als Willem IV
het stadhouderschap over te nemen.
De heer F. Jagtenberg schreef een boek over Marijke Meu dat in 1995 verscheen.
Hij is uit Putten afkomstig en docent Nederlands en geschiedenis te Barneveld.
Na de pauze volgt een documentaire over het leven van Anna van Hannover. Dit is
de schoondochter van Marijke Meu, de vrouw van Willem IV. Uit het gearrangeerde
huwelijk van prins Willem en prinses Anna werden in 1743 een dochter Carolina en
in 1748 een zoon geboren, Willem Batavus, de latere Erfstadhouder Willem V. Anna
gaf haar kinderen een muzikale opvoeding en liet ze inenten tegen de pokken,
destijds een nieuwigheid. De prinses was scherpzinnig, doortastend en ook een
harde werker. Zij was de belangrijkste politiek adviseur van haar man en nam zelfs
politieke beslissingen voor haar later door ziekten ernstig verzwakte echtgenoot. Bij
de dood van Willem IV in 1751 was de opvolger Willem Batavus nog te jong, zodat
Anna regentes werd namens de nieuwe Erfstadhouder met als titel gouvernante.
Anna van Hannover stierf in 's-Gravenhage op 12 januari 1759 en werd op grootse
wijze begraven in de Nieuwe Kerk van Delft.

Volgende activiteiten:

Zaterdag 10 september:
Woensdag 28 september
Hele maand oktober:
Woensdag 12 oktober
Zondag 16 oktober
Dinsdag 22 november

Cursus Oude Handschriften
in samen-werking met de
Volksuniversiteit Woerden:

We werken ook samen met de Volksuniversiteit Woerden. Een van de activiteiten
die we samen organiseren is een cursus OUDE HANDSCHRIFTEN LEZEN

Open Monumentendag
Lezing over De Eenhoorn
Maand van de Geschiedenis
Lezing over Romeinse altaarsteen Sol Invictus
Excursie naar Tentoonstelling De Eenhoorn
Lezing over handschriften Paulusabdij

Wie actieve interesse heeft in de geschiedenis en zich verdiept in de geschiedenis
van bijvoorbeeld de eigen familie, stuit op het probleem dat oudere stukken in de
archieven moeilijk te lezen zijn. Ook de taal is vaak niet eenvoudig. In deze cursus
voor beginners wordt naast het lezen van teksten uit Woerden en omgeving,
aandacht besteed aan de bestuurlijke organisatie, maten en gewichten, munten en
geld en verschillende tijdrekeningen en kalenders. Bij voldoende belangstelling
organiseren wij een vervolgcursus. De docent is Rob Alkemade, als archivist
verbonden aan het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard.
De cursus wordt gegeven op vier maandagen van 20:00-22:00 uur. (3 oktober, 10
oktober, 24 oktober en 31 oktober). plaats:
VUW-gebouw Rembrandtlaan 24
Woerden De cursusprijs is, dankzij een bijdrage van de SHHV bepaald op € 25,00.
Aanmelden kan nu al via internet: www.volksuniversiteit.nl/woerden of door het
inschrijfformulier achterin de thuisbezorgde gids (in Woerden., Harmelen, Kamerik,
en Zegveld) in te vullen. Betaling geschiedt door eenmalige machtiging af te geven.
Cursus Volksuniversiteit
Geschiedenis van Woerden:

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur
Lex Albers, voorzitter

En tenslotte organiseert de Volksuniversiteit ook nog een cursus op drie
dinsdagavonden, 17, 24 en 31 januari 2012, over de geschiedenis van Woerden.
e
Van de Romeinen tot 1372, van 1372 tot 1650 en van 1650 tot de 20 eeuw. De
cursus duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Docent: Karel Maartense. Kosten € 50.
Aanmelding eveneens bij de Volksuniversiteit Woerden (zie hierboven).
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