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De Maand van de Geschiedenis is een jaarlijks terugkerend landelijk evenement. Ieder najaar organiseren honderden
musea, archieven en andere culturele instellingen speciale tentoonstellingen en activiteiten rond een wisselend thema.
In 2012 is dat Arm & Rijk. De Maand van de Geschiedenis vindt plaats in oktober. Ook in onze regio zijn veel
activiteiten georganiseerd. We lichten er een aantal uit.

1.

Buren, burgers en buitenlui. Wat aten zij?

Presentaties, demonstraties, workshops, proeverijen
op:
In:

woensdag 3 oktober 2012, vanaf 19.30 uur tot 21.40 uur
Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Toegang gratis;

6 minuten lopen van het Station Amersfoort

Door onze zustervereniging OVF in Amersfoort werden wij geattendeerd op deze
activiteit, georganiseerd door de samenwerkende historische organisaties in
Amersfoort. Meer informatie kunt u vinden op de volgende website.
http://www.amersfoort-erfgoed.nl/programma-maand-van-de-geschiedenis.html
Klik op de datum en u ziet de details. Een greep uit de korte presentaties:
• Lucullus en Schraalhans, rijk en arm in de keuken: Aardappelen, appelmoes,
erwtensoep en pap, deze stonden bij arm en rijk op tafel. Maar wel héél verschillend
klaargemaakt! De verschillen tussen de keukens worden duidelijk gemaakt in woord
en beeld. Maar ook in de praktijk, want na de lezing volgt een kleine proeverij.
• Pauwenpastei en een gekaakte haring: archeologie en de voeding van vroeger.
Kookboeken, schilderijen en opgravingen laten allemaal een stukje van de
voedingsgeschiedenis zien. In deze presentatie wordt het verhaal verteld.
• Kooklessen op een huishoudschool: Lezing over de Amersfoortse Industrie- en
Huishoudschool. De eerste directrice van deze school was mejuffrouw de Holl. Haar
denkbeelden schetsen een mooi beeld van de culinaire ontwikkelingen in
Amersfoort en zelfs in heel Nederland.
• Opgegraven krenten uit de pap. Wat vertellen zaden en pitten ons over de
maaltijden in vroegere tijden.
• Wat at de burgemeester in de 16e eeuw? Een rijke Amersfoortse beerput geeft zijn
geheimen prijs.
Tijdens deze avond is van 19.00 tot 22.00 de centrale hal van de Rijksdienst
omgetoverd tot een klein marktplein. Bezoekers kunnen hapjes uit vervlogen tijden
proeven, zelf vondsten uit een beerput uitzoeken en nog veel meer.

2.

Nicholas Nickleby

Een film uit 2002 van Douglas McGrath.
op:
in:

woensdag 10 oktober 2012 van 20.00 tot 22.30 uur
De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden

Toegang: gratis.
In het kader van het thema Arm & Rijk vertonen we deze Brits-Amerikaanse dramafilm,
gebaseerd op de roman van Charles Dickens.
Nicholas Nickleby en zijn zus Kate groeien op in een gezin waarin aandacht en liefde
voor elkaar de boventoon voeren. Kort nadat het gezin na een mislukte speculatie in
financiële problemen komt, sterft vader Nicholas. Vanaf dat moment rust het welzijn van
de familie op de schouders van de 19-jarige zoon Nicholas. De weduwe en beide
kinderen reizen af naar Londen, waar Ralph Nickleby, een oom van vaderskant, woont.
In tegenstelling tot zijn overleden broer is Ralph een succesvol zakenman en
welgesteld. Maar hij blijkt ook een koude, hardvochtige man te zijn die niet direct op zijn
nooddruftige familie zit te wachten.
De film duurt 132 minuten.
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.

Sweelinck-manifestatie

Een serie orgelconcerten georganiseerd door Ad van Pelt.
op:
vrijdag 12 oktober 2012 van 17.00-22.00 uur
In:
Petruskerk, Kerkplein 5, 3441 BG Woerden
Toegang: gratis.
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) werd 450 jaar geleden geboren.
De muziek zal worden uitgevoerd op het historische Johann Heinrich Hartmann Bätzorgel (1768). De uitvoering zal ongeveer vijf uur duren. De concerten beginnen
respectievelijk om 17.00 uur, 18.00 uur, 19.00 uur, 20.00 uur en 21.00 uur. Het is ook
mogelijk de concerten ten dele te bezoeken. Men kan op elk gewenst moment (zachtjes!)
plaatsnemen. Voor koffie en thee zal worden gezorgd.
Aan het begin van elk uur zal organist en musicoloog Ad van Pelt een nadere
beschouwing gegeven over de werken voor klavier en orgel van Sweelinck,
respectievelijk over de toccata’s (17.00 uur), de fantasieën (18.00 uur), de koraalvariaties
(19.00 uur), de lied- en dansvariaties (20.00 uur) en tenslotte over de vele destijds aan
Sweelinck toegeschreven werken (21.00 uur).
De orgelwerken zullen worden uitgevoerd door ongeveer tien organisten. Er zijn nog
enkele werken te verdelen. Organisten die interesse hebben om deze werken te spelen,
kunnen dat kenbaar maken aan Ad van Pelt. Meer informatie over het programma en
actieve deelname is te vinden op www.advanpelt.nl.

4.
op:
In:

Audio-visueel concert Oudewater
zaterdag 13 oktober 2012 van 20.15-22.00 uur
Grote of St. Michaelskerk, Noorder Kerkstraat 1, Oudewater

Toegang: € 10,00. Kaarten voorverkoop: De Readshop, Leeuweringerstraat 22,
3421 AC Oudewater. Reserveren kan via orgelconcertoudewater@gmail.com.
Wij kregen heel goede recensies over een eerdere uitvoering van dit audio-visueel
concert door Gerben Mourik, orgel, Margreet Rietveld, sopraan, Fokel vander BorchBax, sopraan en Kees Meijerink fotografie en cello.
De uitgevoerde muziekstukken zijn: Gregoriaans en van Händel, Bach en Andriessen.
"Kam en van der Meulen"-orgel
De audiovisuele presentatie betreft kazuifels uit de Oud-Katholieke kerk van Oudewater,
uit 1840
fresco’s van Gabriel Chabrat, ramen kathedraal van Bourges, interieur Collegiale Kerk
Saint Thiébaut te Thann.

5.

Arm & Rijk in West-Utrecht

.Lezing door Marco Houtzager over het daggelderhuisje De Kievit
op:
In:

dinsdag 30 oktober 2012 van 20.00-22.00 uur
’t Trefpunt, Iepenlaan 2, 3481 XA Harmelen

Het daggelderhuisje “De Kievit” in Harmelen is vooral bekend door de familie Vernooij
die er lange tijd heeft gewoond. Het is nu een bezoekerscentrum en tijdens de
bezoekdagen wisten veel bezoekers te vertellen over deze familie en hun levenswijze.
Daggelderhuisje De Kievit in
Harmelen

Mosasaurus gevonden:

Tijdens deze lezing zal het leven van de voormalige bewoners in zijn historische context
worden geplaatst. Als contrast zal Marco ook iets vertellen over de rijkdom in die jaren.
Marco Houtzager is bestuurslid van de stichting De Kievit en heeft een boekje over de
Kievit geschreven. Hij is zelfstandig werkzaam en voert projecten uit voor de
ontwikkeling en inrichting van buitenruimtes en tuinen, Zo is hij ondermeer betrokken bij
de ontwikkeling van wandelroutes door het Groene Hart.
Het boekje (2011) is nog verkrijgbaar, ISBN 97 8908 1290 722, € 15,00.
Afgelopen week is het skelet van een reusachtige Mosasaurus ontdekt in een
mergelgroeve nabij Maastricht. Het blijkt te gaan om een 13 meter lang skelet van een
zeereptiel dat 68 miljoen jaar geleden, tegen het einde van het dinosaurustijdperk,
rondzwom in een grote binnenzee, waar nu Limburg ligt.
Een groevemachinist ontdekte vorige week maandag al de reusachtige tanden van het
fossiel in de laadschop van zijn graafmachine.. Het werk werd stilgelegd en het skelet
wordt momenteel verder opgegraven. Het nu ontdekte dier is anderhalf miljoen jaar
ouder dan de andere soort mosasaurus die in 1998 in de groeve werd gevonden. Het
fossiel wordt de komende maanden geconserveerd en verder onderzocht. Rond de
kerst is het fossiel voor het publiek te zien.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Lex Albers, voorzitter
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