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Het bestuur nodigt u graag uit voor de volgende activiteiten.

1. Raadpensionaris Anthonie van der Heim (1693-1746)
Lezing door de heer Wim Dral
op:
In:

dinsdag 14 februari 2012 van 20.00-22.00 uur
De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden.

Toegang gratis
We schrijven 1702. Stadhouder Willem III overlijdt plotseling. De Staten van
Holland besluiten de functie van stadhouder vacant te laten. De Spaanse
Successieoorlog breekt uit. De Republiek wordt er op grond van machtspolitieke
overwegingen in meegezogen. De economische expansie neemt na 1650 af en
de gevolgen doen zich voelen in het begin van de 18e eeuw. Na de Spaanse
Successie-oorlog (1702-1713) was de Republiek zo goed als bankroet. De
raadpensionarissen die na het einde van die oorlog aan het roer staan moeten
financieel orde op zaken stellen, de Republiek verder behoeden voor
geldverslindende oorlogen en de familie van Oranje-Nassau buiten de deur
houden. Geen geringe opgave. Eén van deze raadpensionarissen was Anthonie
van der Heim, de neef van de grote raadpensionaris Heinsius. Tijdens deze
lezing wordt een schets gegeven van de periode eind 17e eeuw/begin 18e eeuw
en de rol van Van der Heim daarin.
Een schaarse afbeelding van
Anthonie van der Heim

Wim Dral, getrouwd, drie kinderen, werkzaam bij Achmea,. studeerde
geschiedenis aan de Vrije Leergangen-MO te Amsterdam en aan de Universiteit
Leiden. Hij bereidt momenteel een dissertatie voor over Anthonie van der Heim
en daarnaast met een medepromovendus een artikel over het netwerk rond Van
Slingelandt en Van der Heim. Eerder schreef hij onder meer:
G. de Beer, W.J. Dral, R. Eerenberg, Altius je bent voor mij de allermooiste
(Soest 2006), over het 75 jarig bestaan van de Hilversumse voetbalvereniging
en ‘Spel om de macht. Rumoer rond een predikantsbenoeming in de achttiende
eeuw’ in: Hilversums Historisch Tijdschrift 3/2002.

2. Excursie naar het Amsterdamse archief aan de Vijzelstraat
op:
zaterdag 25 februari 2012 van 12.30-18.00 uur
We verzamelen om 12.15 uur in de hal van het station Woerden
(noordzijde)
Bijdrage: € 7,50. Maximaal 20 deelnemers (op volgorde van aanmelding).
Aanmelden: telefonisch of per e-mail bij het secretariaat van de SHHV vóór
12 februari 2012. Bijdrage te voldoen op de dag van vertrek aan de voorzitter.
We reizen gezamenlijk (voor eigen rekening) per trein van Woerden naar
Amsterdam CS. In Amsterdam moeten we nog met tramlijn 4 naar de
Vijzelstraat 32, daarvoor moet u over een OV-kaart beschikken. Het is daarom
misschien handig om tevoren zo’n kaart te kopen, zodat u zowel bij de trein als
bij de tram met die kaart kunt in- en uitchecken.
De Bazel is het imposante voormalige hoofdkantoor van de Nederlandsche
Het Bazelgebouw
e
(Amsterdamse archief aan de Handelmaatschappij, een pronkstuk van de Nederlandse 20 -eeuwse
architectuur. Onder deskundige begeleiding worden we rondgeleid door de
Vijzelstraat)
monumentale stijlkamers met een koloniaal verleden en in de Schatkamer, de
permanente tentoonstellingsruimte met Art Deco schilderingen op de muren en
plafonds. Vele bouwkundige en decoratieve elementen in zowel het gebouw als
het exterieur herinneren aan een boeiend verleden van Nederlands grootste
bank.
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?

Er is in die periode ook een tentoonstelling getiteld In Memoriam, De
gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942 – 1945. De
toegang voor deze tentoonstelling is gratis.

Kinderen Hes in 1939
Een van de foto’s op de
tentoonstelling in het
Amsterdams archief

De Schatkamer bestaat uit twee verdiepingen, waarbij de bovenste het karakter
van een galerij heeft. In de Schatkamer bevinden zich de originele stukken uit
de archieven en collecties. In de sfeervolle ruimte staan vitrines opgesteld en
ook de ladekasten met daarin de documenten. Een bezoek aan de Schatkamer
brengt u wel heel dichtbij de mensen die getuigen waren van soms ontroerende,
beslissende momenten in de Amsterdamse geschiedenis.
Verder bezoeken we het Informatiecentrum, met alle informatie over
Amsterdammers en hun stad, de Studiezaal en de Filmzaal met prachtige
historische films. Het Café is ook geopend.
Omstreeks 16.45 uur vertrekken we weer vanaf het Amsterdams archief.
Tijdens de indrukwekkende lezing van 10 januari jl. in De Dam over de
treinramp bij Harmelen, lukte het helaas niet om de film over de treinramp af te
spelen. We beloofden toen dat deze op internet zou worden gezet en dat we een
link ernaar in de volgende nieuwsbrief zouden opnemen.
Het filmpje is nu te downloaden via deze link:
http://www.harmelen.nu/video/harmelen_treinramp.mp4
De eerste 55 seconden is er geen geluid. Daarna zijn er nog enkele fragmenten
waarbij geen geluid is. Het filmpje duurt 18 minuten. Het bestand is 394 MB
groot. Het duurt dus even voor u het volledig hebt gedownload.
Overigens is het boek “De treinramp bij Harmelen” nog steeds bij onze
boekentafel verkrijgbaar. De prijs is € 15,00, voor SHHV-leden € 12,50.

Bestuursleden gevraagd

De komende tijd treden er weer leden van het SHHV-bestuur af. Wij zijn
daarom op zoek naar kandidaten die belangstelling hebben om zitting te nemen
in het bestuur van onze vereniging. Wij zijn speciaal op zoek naar personen die
ervaring of affiniteit hebben met marketing en communicatie en met financiën.
Maar ook andere kandidaten kunnen zich melden. En mocht u iemand weten,
vertel het aan het bestuur, dan kunnen wij de betrokkene benaderen.

Volgende activiteiten

Donderdag 1 maart 2012:

Cursus Genealogie
In samenwerking met de
Volksuniversiteit
Woerden:

In de nieuwsbrief van december kondigden wij u aan dat wij in samenwerking
met de Volksuniversiteit Woerden in Woerden een cursus genealogie
organiseren. Voor deze cursus zijn nog plaatsen beschikbaar.
In vijf avonden en een excursie maakt u kennis met alles wat komt kijken bij
stamboomonderzoek. De cursus wordt verzorgd door Nettie Stoppelenburg. De
cursus start op woensdag 29 februari. Het zijn 5 wekelijkse lessen van 19.3021.30 uur + een ochtendexcursie op zaterdag 17 maart om 10.30 uur. Prijs
€ 120,00.

Firapeel-lezing in Utrecht: de ontdekking van de
middeleeuwen door prof. Raedts (www.firapeel.nl)
Maandag 12 maart 2012:
Woerden 640 jaar stad (houdt uw agenda vrij)
Donderdag 22 maart 2012: Jaarvergadering en aansluitend lezing over Keizer
Heliogabalus
(de
keizer
waarvan
in
het
Stadsmuseum een altaarsteen ligt)
23 en 24 mei 2012:
Romeinen in Woerden (re-enactment)
Zaterdag 2 juni 2012:
Middagexcursie (halve dag)
Zaterdag 25 augustus 2012:Zomerexcursie (hele dag)

U kunt zich nog aanmelden via de website van de VUW: www.vuwoerden.nl.
Selecteer daar de cursus genealogie (nr 712) onder kunst en cultuur /
geschiedenis en klik op toevoegen aan inschrijfformulier. Indien u niet over email beschikt kunt u zich tijdens openingstijden (ma-do van 9.00-12.00 uur)
aanmelden op de Rembrandtlaan 24. Of u kunt het inschrijfformulier achter in
de in december bezorgde brochure van de VUW opsturen.
In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de aankoop en
verbouwplannen door De stichting Stadsherstel Woerden van de huisjes aan de
Havenstraat. We zijn nog geen maand verder en nu al zijn alle vier de
woningen verkocht. Dat betekent dat de Stichting Stadsherstel Woerden op
zoek kan naar een ander interessant object in Woerden, dat door hen kan
worden aangekocht, opgeknapt en weer verkocht. Als u suggesties heeft, kunt
u die per e-mail doorgeven aan info@stadsherstelwoerden.nl.

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur
Lex Albers, voorzitter
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Huisjes Havenstraat 38-42

