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Woerden, januari 2012
Geachte leden,
Om te beginnen wensen wij u al het goede voor het nieuwe jaar 2012. Een jaar waarin we nog meer geschiedenis
kunnen beleven, immers er is weer een jaar aan onze geschiedenis toegevoegd. Maar zonder gekheid, de SHHV
hoopt in 2012 weer enkele bijzondere activiteiten te kunnen organiseren. Die zullen, evenals voorgaande jaren, deels
inspelen op de actualiteit en deels aansluiten bij een herdenkingsjaar. Zo zal 2012 ondermeer in het teken staan van.
e
•
24 januari 1712, 300 geboortedag van Friedrich der Grosse, koning van Pruisen, die van een dunbevolkt
vorstendom een moderne grootmacht heeft gemaakt en veel aan ontwikkeling van cultuur en wetenschap deed..
•
Op 22 juni 1812 (200 jaar geleden) verklaarde Napoleon Rusland de oorlog en viel later dat jaar Rusland binnen.
Dat bleek het begin van het einde van zijn heerschappij (Tolstoi, Oorlog en Vrede, Tsjaikovsky, Ouverture 1812).
•
Op 23 september 1862 (150 jaar geleden) kwam Bismarck in Duitsland als kanselier aan de macht, een man die
Duitsland tot één natie samensmeedde. Nadat hij werd ontslagen door de nieuwe keizer Wilhelm II ging het mis
en vervolgens werd Wilhelm naar Doorn (NL) verbannen.
•
Op 15 april 1912 (100 jaar geleden) verging de Titanic na een botsing met een ijsberg. Er kwamen 1503 mensen
om het leven.
•
In oktober 1962 (50 jaar geleden) liet Castro de Russen kernraketten op zijn eiland plaatsen. Chroestjov stortte
de wereld in een 'Russische roulette', de Cuba-crisis. Een sluwe uitruil door Kennedy van verouderde
Amerikaanse raketten in Turkije tegen de Russische op dat eiland vermeed een wereldbrand. Het was in de
Koude Oorlog nooit zo heet geweest als in die weken van oktober 1962.
Kortom er is veel gebeurd en er is nog veel te doen. Daarom vindt al vroeg in januari onze eerste lezing plaats
waarvoor wij u van harte uitnodigen.

1. De treinramp bij Harmelen, 50 jaar geleden
Lezing door de heer Ed Janson
op:
In:

dinsdag 10 januari 2012 van 20.00-22.00 uur
De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden.

Toegang gratis
Op 8 januari 1962 omstreeks kwart over negen ’s morgens vond in dichte mist de
grootste treinramp in de Nederlandse geschiedenis plaats. Als gevolg van een
frontale botsing van twee treinen bij de Putkop bij Harmelen vielen 93 doden en
52 gewonden. Aan de hand van kaartmateriaal, foto’s en met veel
achtergrondkennis, vertelt Ed Janson over deze gebeurtenis, de gevolgen en de
genomen maatregelen.
Overzicht van de ramp

Het boek van Ed Janson
Z.O.Z.

Ed Janson is beëdigd als makelaar o.g., makelaar in hypotheken en makelaar in
assurantiën. Hij interesseert zich voornamelijk in huizen en hun bewoners. Daarom
schreef hij verschillende boeken, over kastelen in en om Den Haag, over
Scheveningen, het Bezuidenhout, de Archipelbuurt en het Willemspark in Den
Haag en veel boeken over Wassenaar, waar hij lang gewoond heeft. Sommige
boeken schreef hij samen met zijn vriend Robert van Lit, zoals het onlangs
uitgekomen boek Wassenaar in woord en beeld. Hij is ook voorzitter van het
dorpsplatform Harmelen.
Zijn laatste boek gaat over de treinramp bij Harmelen in 1962. Het boek was
eigenlijk bedoeld om aan te geven wat er die dag op 8 januari was gebeurd en
waarom daar nu een monument voor wordt onthuld. Maar het werd meer. Bij de
KLPD kwamen het onderzoeksrapport en een veertigtal foto’s beschikbaar. Dit
vormde een prachtige basis voor een boek dat niet alleen de ramp inzichtelijk
maakt, maar dat ook de gevolgen van de ramp en de lessen die daaruit werden
getrokken aan bod laat komen. Het boek probeert de ramp een wat menselijk
gezicht te geven, ook al door hulpverleners en een reiziger hun eigen verhaal te
laten vertellen. Het boek “De treinramp bij Harmelen” is tijdens de lezing bij onze
boekentafel verkrijgbaar. De prijs is € 15,00, voor SHHV-leden € 12,50.
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?

8 januari 1962-2012 onthulling
monument treinramp

Plaatsing van het monument
Havenstraat 38-42 wordt
verbouwd

Het verkoopbord

Op 8 januari 2012 wordt om 14.00 uur door Pieter van Vollenhoven het monument
onthuld dat is gemaakt ter herdenking van het feit dat de treinramp in Harmelen
50 jaar geleden plaatsvond. De genodigden worden om 13.15 uur verwacht in het
Wokrestaurant. Maar bij de feitelijke onthulling is iedereen welkom. Na afloop van
de onthulling is iedereen ook welkom in het Wokrestaurant, Leidsestraatweg 46,
Harmelen. Er wordt een film vertoond van ca 18 minuten op een LCD-scherm en
om 15.00 uur start de première van de film die RTV-Utrecht heeft gemaakt. Wij
verzoeken u tijdig aanwezig te zijn, waarbij u er rekening mee moet houden, dat er
niet erg veel parkeerruimte in de directe omgeving van het monument is.
Onlangs verscheen er een bordje te koop op het pand van de Havenstraat 38-42.
Dat riep vragen op. Gaan de plannen van de stichting Stadsherstel Woerden niet
door? Maar gelukkig is het tegendeel waar:
De stichting Stadsherstel Woerden kan beginnen met de verbouw en vervolgens
de verkoop van de woningen. De stichting die het negentiende-eeuwse pand
eerder in 2011 verwierf, heeft alle vergunningen binnen om het historische
complex weer in oude luister te herstellen.
Architect Jan Kruijs heeft het restauratieplan getekend. Net als oorspronkelijk het
geval was, komen er vier kleine woningen onder het ene dak. ‘’We zijn heel blij dat
we nu het startsein kunnen geven,’’ aldus stichtingsvoorzitter Marjolein Verburg.
‘’De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen. We
hebben overwogen om met een derde partij in zee te gaan, die de woningen voor
ons zou ontwikkelen, maar hebben uiteindelijk gekozen om het zelf te doen.
Havenstraat 38-42 is het eerste project van Stadsherstel Woerden en we willen
dat het er straks allemaal goed uitziet. Het moet ons visitekaartje worden.’’
Als alles meezit, denkt de stichting nog in het eerste kwartaal van 2012 met de
restauratie en verbouw te kunnen beginnen. Naar verwachting neemt het werk
ruim een halfjaar in beslag.
Zaterdag 7 januari is er een inloopdag voor belangstellenden, van 11.00 tot 13.00
uur bij Groenendael Makelaardij aan de Hogewoerd. Voor informatie: 0348416 886, of info@stadsherstelwoerden.nl.

Aankondiging en inschrijving vierdaagse reis Xanten en Münster
Zoals bekend werkt de SHHV samen met Firapeel, de landelijke vereniging voor
Mediëvistiek. Deze vereniging organiseert van donderdag 12 april t/m zondag 15 april
2012 een vierdaagse reis naar Xanten en Münster. Het thema is de middeleeuwse
geloofsbeleving door adel, burgers en geestelijken. Leden van de SHHV kunnen zich ook
inschrijven voor deze meerdaagse excursie. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u
kijken op onze website onder nieuwsbrief of een mailtje sturen aan voorzitter@shhv.info.

Naar de Santen, eerst
zien en dan geloven

Op de eerste dag gaat de reis via het damesstift Hoch-Elten, Kleef en Kalkar naar Xanten.
De tweede dag is bestemd voor Xanten zelf. 's Ochtends bezoek aan de Dom Sankt
Viktor en het Stiftsmuseum. ’s Middags een wandeling door de Wisseler Dünen naar het
dorp Wissel, waar de Romaanse Sankt Clemens wordt bezocht.
Zaterdag naar de restanten van het Romeins Amfitheater in Birten en naar Münster voor
de tentoonstelling Goldene Pracht. Mittelalterliche Schatzkunst in Westfalen. De rest van
de dag kan men in Münster naar eigen inzicht besteden.
Op de laatste dag bezoek aan het Römermuseum en het Archeologisch Park Xanten van
de Romeinse stad Colonia Ulpia Traiana. Op de terugweg wordt nog gestopt in Emmerich
om de Sankt Martinikerk te bekijken, één van de oudste kapittelkerken van het bisdom
Utrecht. Ter afsluiting naar de Rheinpromenade.
Kosten (inclusief maaltijden en toegang)
1-persoonskamer
lid € 310/
introducé € 330*
2-persoonskamer
lid € 280/
introducé € 300
3- of 4-persoonskamer lid € 235/
introducé € 255
* Tip: gezien de lage lidmaatschapskosten van de vereniging (€ 16 per jaar), loont het voor SHHV-leden- lid te worden.
Aanmelden en inschrijven
Aanmelden geschiedt door het invullen en opsturen van het aanmeldingsformulier, dat is
aan te vragen bij Ank van Alten via e-mail info@Firapeel.nl. Op het aanmeldingsformulier
staat vermeld hoe de deelnemersbijdragen kunnen worden overgemaakt. Definitief
ingeschreven ben je alleen wanneer het volledig ingevulde aanmeldingsformulier plus de
deelnemersbijdragen vóór 31 januari 2012 binnen zijn. Uiteraard volgt een bevestiging van
de inschrijving. Er kunnen maximaal 40 personen mee en vol = vol.
Met vriendelijke groet
Namens het bestuur
Lex Albers, voorzitter
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Sankt Viktor, Heinrich
Blanckebiel (1468),
oostzijde van het stift in
Xanten

