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Onze zomerexcursie dit jaar voert op zaterdag 25 augustus 2012 naar Tongeren in
België. In de aparte bijlage bij deze nieuwsbrief treft u hierover alle informatie aan. U
kunt zich vanaf heden inschrijven.
Maar vóór die datum hebben wij nog allerlei andere interessante activiteiten. Het
bestuur nodigt u van harte uit voor

1.
op:
In:

Laurium op de Peutingerkaart

Rijnstraat kleurt blauw

zaterdag 9 juni 2012 van 11.00-16.30 uur
De Rijnstraat, Woerden

Toegang gratis
Op zaterdag 9 juni 2012 zal de Rijnstraat in Woerden worden
afgesloten voor alle verkeer en alleen voor voetgangers toegankelijk
zijn. Deze dag zal in het teken staan van de Rijnstraat en Water.
De SHHV is met een kraam aanwezig op de kop van de Rijnstraat nabij de Westdam
en zal met name de Romeinse Limes onder de aandacht brengen.
Het water van de Rijn vormde in de Romeinse tijd de noordgrens van het Romeinse
rijk en tevens een snelweg (een soort A12) van de graanschuren van Britannia naar
de grenstroepen in het Rijnland. Met kaartmateriaal zullen we de Limes nader
toelichten. Ook zal Mart Scheer een aantal modellen van in Woerden gevonden
Romeinse schepen tonen.
In samenwerking met de Stichting Groene Hart zal in de kraam naast de onze de
Oude Hollandse Waterlinie onder de aandacht worden gebracht. Wij kunnen u bijv.
op weg helpen bij het volgen van de QR-route over 1672 door de binnenstad.

De Rijnstraat in 1915
(Bron RHC Rijnstreek en
Lopikerwaard)

Maar er valt nog veel meer te beleven die dag. Kijk daarvoor in de speciale krant die
vrijdag 8 juni bij het Woerdens Nieuwsblad verschijnt.

2.

Voedsel en macht in de Romeinse tijd
Een lezing door prof. dr. Lukas de Blois
op:
In:

woensdag 20 juni 2012 van 20.00-22.00 uur
De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden

Toegang gratis

Romeinen en Germanen
onderhandelen over voedsel

Prof. L.de Blois

Z.O.Z.

Toegang tot voedsel is één van de belangrijkste bronnen van macht, ook nog in de
moderne tijd. In de Romeinse tijd was het niet anders. De lezing loopt uit op de vraag
“wie had de macht over het voedsel in het Romeinse keizerrijk” en behandelt de
productie van voedsel (zelfvoorziening, productieplafond, risicospreiding,
werkkrachten en toegang tot voedsel) en de verplaatsing ervan via handel of
vorderingen door de overheden. Zijdelings komen oorzaken van hongersnoden aan
de orde. In deze tijd van overvloed bij ons en hongersnood in Afrika kunnen we
wellicht leren van de geschiedenis.
Lukas de Blois, geboren te Vlaardingen in 1944, is emeritus hoogleraar in de oude
geschiedenis. Hij studeerde klassieke talen en geschiedenis aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam van 1962-1968, een studie die hij afrondde met een scriptie over de
Romeinse keizer Gallienus (253-268 na Chr.), In 1974 promoveerde hij met lof op
ditzelfde thema. Sedert 1980 is hij hoogleraar oude geschiedenis aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. De Blois heeft vier boeken geschreven, onder meer het
handboek Kennismaking met de oude wereld (Bussum 2001, 6e druk), dat inmiddels
in het Engels, Duits, Koreaans en Iraans vertaald is. Na zijn emeritaat behield hij nog
een aanstelling voor onderzoek aan de Radbouduniversiteit.
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.

Hard Times

Diner en Film in AnnexCinema
op:
woensdag 4 juli 2012 van 18.00-22.00 uur
In:
AnnexCinema, Rosmolenlaan 1, 3447 GL Woerden
Prijs € 32,00 voor diner en toegang tot de film, drankjes zijn voor eigen rekening.
Alleen toegang tot de film kost SHHV-leden € 9.00. Niet-leden betalen € 10,00.
Aanmelden (ivm het aantal diners) vóór 28 juni bij de secretaris: mail@shhv.info of
telefonisch 0348-417 577
Onze jaarlijkse informele ontmoeting van SHHV-leden, biedt u de gelegenheid met
anderen van gedachten te wisselen over de regionale geschiedenis. Vanaf ca. 17.45
uur ontvangen wij u graag in een van de zalen van AnnexCinema, waar wij een
Engels buffet zullen genieten, bestaande uit Sheppards Pie (lamsgehakt), Cottage
Pie (rundvlees), Gravy (off course) en een Greensalade. We sluiten af met een echte
Trifle.

Scan de QR-code voor het
boek van Dickens uit 1854

Oproep 1:

Om 20.00 uur begint de film.
Het boek Hard Times werd door Dickens geschreven in 1854 en verscheen in een
door hem zelf uitgegeven weekblad als feuilleton. In 1994 werd het verhaal door de
e
BBC verfilmd. Het boek en de film beschrijven de sociale gevolgen van een in de 19
eeuw overheersende opvatting over de inrichting van de samenleving, het
zogenaamde Utilitarisme: .als iedereen zelf streeft naar het grootste geluk voor
zoveel mogelijk mensen, komt het verder vanzelf goed. Een opvatting, gebaseerd op
feiten, strikte logica en het uitsluiten van gevoelens, verlangens en fantasieën.
Dickens was daar, op grond van zijn eigen slechte ervaringen in fabrieken tijdens zijn
jeugd, niet van overtuigd en verzet zich met dit verhaal tegen deze
maatschappijvisie.
De film zelf is sober opgezet, waardoor met name de uitmuntende acteerprestaties
van de acteurs het verhaal voortstuwen.
U kunt de QR-code hiernaast scannen en daarmee het (Engelse) boek downloaden.
U kunt ook naar deze link gaan en de tekst op uw computer downloaden:
http://www.gutenberg.org/cache/epub/786/pg786.html
Inmiddels is het Woerdense Historisch InformatiePunt (HIP) in de bibliotheek aan de
Meulmansweg in gebruik genomen en hebben wij ook al diverse bezoekers met
vragen aan onze balie gehad.
Wij streven ernaar om op elke woensdagmiddag een deskundige aanwezig te laten
zijn, om bezoekers wegwijs te maken. Ook scholieren die een spreekbeurt of een
verslag willen maken, kunnen bij ons HIP terecht voor informatie. En de boekuitgaven
van de SHHV zullen op woensdagmiddag te koop zijn.

samen

HIP

Oproep 2:

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Lex Albers, voorzitter

Inmiddels heeft een aantal leden zich gemeld, maar we willen er nog enkele bij
hebben. Daarom zijn wij op zoek naar leden van de SHHV (en wellicht ook anderen?)
die eens in de 2 maanden (of vaker als zij dat willen) op woensdagmiddag van 14.00
tot 17.00 uur in de bibliotheek aanwezig willen zijn om het HIP te bemensen en
bezoekers te helpen met hun vragen. Als we 10 SHHV’ers hebben, wordt iedere
vrijwilliger eens in de twee maanden een middag ingeroosterd Er is een coördinator
vanuit het SHHV-bestuur, die zorgt voor het inwerken van de vrijwilligers. U kunt
reageren naar de secretaris per mail: mail@shhv.info of telefonisch 0348-41 75 77.
De Stichting Hugo Kotestein is in de jaren ’80 ontstaan als een zelfstandige dochter
van de SHHV. De Stichting Hugo Kotestein heeft ten doel bewaring van elementen
van monumentale waarde in stad en landschap in hetzelfde werkgebied als de SHHV.
Zij zet zich in voor behoud en versterking van de (historisch-) ruimtelijke kwaliteit van
de stads- en dorpsgebieden en het landelijk gebied. Speciale aandacht gaat daarbij
uit naar monumenten en andere beeldbepalende elementen die waardevol zijn uit
stedenbouwkundig, landschappelijk, architectonisch of cultuurhistorisch oogpunt.
De Stichting is op zoek naar een Secretaris voor het dagelijks bestuur.
Omdat de huidige secretaris op 1 oktober a.s. vertrekt zijn zij voor deze veelzijdige en
uitdagende functie op zoek naar een geschikte opvolger. Via deze link kunt u meer
informatie
over
de
inhoud
van
de
werkzaamheden
vinden:
http://www.hugokotestein.nl/index.php/vacatures
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