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Het bestuur nodigt u van harte uit voor

1. Verjaardagsfeest van Woerden
De stad Woerden wordt 640 jaar!
op:
In:

maandag 12 maart 2012 van 20.00-22.30 uur
Ridderzaal in het Kasteel, Kasteel 3, 3441 BZ Woerden

Toegang gratis

Het kasteel van Woerden in de
e
15 eeuw

Stadsplattegrond Woerden
1560, Jacob van Deventer

Op12 maart 1372 ontving Woerden stadrechten van Hertog Albrecht van Beieren. In
1972 werd dat in Woerden groots gevierd. Mensen liepen verkleed over straat. Dit
jaar hebben we dus 640 jaar stadsrechten. Dat verjaardagsfeestje willen we niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom hebben we de Ridderzaal in het Kasteel
kunnen afhuren (met dank aan de Stichting Vrienden van het Kasteel). Samen met
het Stadsmuseum en de gemeente Woerden hebben we een avondvullend
programma opgezet, waarvoor u van harte bent uitgenodigd. De toegang is gratis en
er is koffie met gebak, want dat hoort op een verjaardag. En verder hebben we een
scala aan leuke activiteiten, over Woerden en zijn geschiedenis. We vertellen u nog
niet alles, maar er zijn korte filmpjes, er wordt een verhaal over 1700 verteld en de
nieuwe website van het Verhaal van Woerden wordt gepresenteerd. Ook krijgt u te
horen hoe Woerden aan zijn stadsrechten kwam. Kortom het belooft een leuke en
gevarieerde avond te worden. De zaal is open vanaf 19.30 uur en voorafgaande
aanmelding is niet nodig. Wij hopen u te mogen begroeten! Op onze website onder
“Beeld en Geluid” kunt u een interview over dit feest beluisteren.

2. Jaarvergadering SHHV
op:
In:

Donderdag 22 maart 2012 van 19.30-20.00 uur
De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden

Toegang alleen voor leden
In afzonderlijke bijlagen zijn de agenda van de jaarvergadering, het verslag van de
vorige jaarvergadering (17 maart 2011), de begroting 2012, het jaarverslag over 2011
en de jaarrekening 2011 bijgevoegd. Aansluitend aan deze vergadering volgt een
lezing (zie hieronder).

3. De opkomst en ondergang van Sol Invictus Elagabal
Een lezing door de heer Martijn Icks
op:
In:

Donderdag 22 maart 2012 van 20.15-22.00 uur
De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden

Toegang gratis

De altaarsteen in het
Stadsmuseum Woerden
Z.O.Z.

In 1988 werd in Woerden een tweede-eeuwse altaarsteen gevonden die is gewijd
aan Minerva, de Romeinse godin van de krijgskunst, en aan de Syrische zonnegod
Sol Elagabal. De man die deze steen wijdde was waarschijnlijk afkomstig uit Emesa,
het huidige Homs in Syrië. Daar bevond zich een grote tempel voor Elagabal, die
werd vereerd in de vorm van een zwarte steen. Buiten Emesa en haar directe
omgeving was de zonnegod nauwelijks bekend, maar dat zou enkele decennia later
veranderen. In 218 na Christus werd namelijk de jonge Varius Avitus Bassianus, de
hogepriester van Elagabal, door een Romeins legioen tot keizer uitgeroepen.
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?

De jongen won de daaropvolgende burgeroorlog en trok zegevierend naar Rome,
met de zwarte steen in zijn kielzog. Wat volgde was in tien eeuwen Romeinse
geschiedenis nog nooit vertoond. De nieuwe keizer zette Jupiter af als oppergod en
installeerde in plaats daarvan Sol Invictus Elagabal aan het hoofd van het Romeinse
pantheon. Er werd een indrukwekkende tempel op de Palatijn gebouwd, pal naast het
keizerlijk paleis, waar dagelijks offers aan Elagabal werden gebracht. De keizer
voerde rituele dansen uit en huwde zelfs met de opperpriesteres der Vestaalse
maagden, de belangrijkste priesteres van Rome. Voor de Romeinen was dit
onacceptabel. In 222 na Christus, na een bewind van slechts vier jaar werd de keizer
op gruwelijke wijze vermoord. Sol Invictus Elagabal werd teruggestuurd naar Emesa.
Na de gewelddadige dood van keizer Elagabal werd zijn nagedachtenis vervloekt en werden
zijn beelden aan stukken geslagen.

Een buste van de jonge
keizer Heliogabalus of
Elagabal

Volgende activiteiten:

Dr. Martijn Icks (1981) studeerde in 2005 cum laude af op en scriptie over
Heliogabalus en promoveerde op 9 december 2008 in Nijmegen op een proefschrift
over die keizer Elagabal. In 2009 kreeg hij een postdoc-opdracht van de universiteit
van Heidelberg met een onderzoek naar karaktermoord op Romeinse keizers. Eind
2011 is hij ook aan de universiteit van Düsseldorf verbonden als docent.
Dinsdag 17 april: Lezing Molens in de regio, ’t Trefpunt Harmelen
Woensdag 23 mei: Romeinen in Woerden

Nieuwe
kandidaatbestuursleden
stellen zich voor:

Mijn naam is Letty Vianen-Everwijn. Ik ben 62 jaar en geboren en getogen in
Woerden. Na de middelbare school ben ik werkzaam geweest als administratief
medewerkster en secretaresse bij de Spoorwegrecherche in Utrecht. Een jaar na ons
huwelijk hebben wij bijna vier jaar in het buitenland doorgebracht in Liberia en
Tunesië vanwege de baan van mijn echtgenoot Joop voor de FAO.
Pas op latere leeftijd, toen we al drie kinderen hadden, heb ik veel vrijwilligerswerk
gedaan voor de parochie Bonaventura in Woerden en heb ik de studie Theologie
opgepakt in Amsterdam. Na het behalen van mijn Tweede en Eerstegraads opleiding
Theologie ben ik sinds 17 jaar werkzaam als docente Levensbeschouwing op het
Alfrink College, een school voor HAVO/VWO en Tweetalig VWO in Zoetermeer. Mijn
belangstelling gaat vooral uit naar Kunst en Cultuurgeschiedenis. Eerder heb ik
bestuursfuncties vervuld bij verschillende verenigingen in Woerden en in de
Schoolbesturen van het Basis en Voortgezet Katholiek Onderwijs in Woerden.
In januari 2013 ga ik met pensioen en vooruitlopend daarop wil ik mij beschikbaar
stellen voor vrijwilligerswerk op cultureel gebied.
Letty Vianen-Everwijn
Evenals mijn vrouw ben ik, Joop Vianen in Woerden geboren. Ik ben nu 64 jaar en
sta op de rand van mijn pensioen. Opgeleid als ontwikkelingseconoom ben ik
allereerst actief geweest in Afrika waar ik voor de Wereld Voedsel- en
landbouworganisatie van de VN heb gewerkt. Daarna, terug in Nederland heb ik
steeds in het management van onderzoek, advies en onderwijs organisaties gewerkt
en met name op het terrein van het midden en kleinbedrijf in zowel het binnen- als
buitenland. Thans sluit ik mijn carrière af bij de Universiteit van Tilburg waar ik sinds
1987 (deeltijd) hoogleraar Ondernemerschap ben. Aangezien mijn werkterrein veelal
buiten Woerden lag heb ik mijn interesses in de lokale geschiedenis wat voor me uit
moeten schuiven. Ik hoop met een functie in het bestuur van de SHHV een bijdrage
te kunnen leveren aan de vitaliteit van de vereniging, waar ik overigens al zeer lang
Joop Vianen lid van ben.
Ik ben Bas van Noort en ben nu 61 jaar. Ik ben afgelopen januari gestopt met mijn
werk, ik was marktkoopman met noten en gedroogde zuidvruchten. In de nieuwsbrief
stond een oproep voor nieuwe bestuursleden en heel toevallig sprak ik de secretaris
Frans Langen op de sportschool, alwaar we beiden onze conditie op peil proberen te
houden. Een afspraak was snel gemaakt en ik heb inmiddels een
kennismakingsgesprek met het bestuur gehad. We hebben afgesproken dat ik eerst
met het bestuur zal meelopen en dan eens kijken wat me te doen staat. Ik hoop dat ik
op den duur een aardige inbreng in het bestuur zal krijgen.
Ik heb belangstelling in geschiedenis en ook de genealogie heb ik ontdekt. Inmiddels
Bas van Noort
heb ik mijn voorouders tot ± 1640 opgezocht. Bestuurswerk is mij niet vreemd, ik ben
in de plaatselijke PvdA een aantal jaren in het afdelingsbestuur actief geweest.
Ook heb ik jarenlang in diverse marktcommissies de belangen van de markt
verdedigd. Tevens heb ik belangstelling voor cultuur, zo ben ik vele jaren voorzitter
geweest van de theatergroep “de Realiteit”. Nu ik gepensioneerd ben, lijkt het me
leuk om me actief in te gaan zetten voor onze vereniging want ik ben nog niet aan de
geraniums toe!
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Lex Albers, voorzitter
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