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Woerden, december 2012
Op de valreep van november kunt u op donderdag 29 november in de Lutherse kerk, Jan de
Bakkerstraat in Woerden, nog de ds. Haitsmalezing bijwonen over Jan van Eyck. De lezing
(georganiseerd in samenwerking met de PKN) wordt verzorgd door Paul Bröker en begint om
20.00 uur. Zie onze vorige nieuwsbrief voor meer informatie over deze lezing.

Musica en Pictura, die by naer alle Consten te boven gaan
De wereld van Gerrit Pieterszn en Jan Pieterszoon Sweelinck
Lezing door Ruud Priem, directeur Catharijneconvent
op:
maandag 10 december 2012 van 20.00 – 22.00 uur
in:
De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden
Toegang: gratis. De lezing begint om 20.30 uur en wordt voorafgegaan door muziek van
Sweelinck.
e

Dit jaar herdenken wij het 450 geboortejaar van de componist Jan Pieterszoon
Sweelinck. In oktober verzorgde Ad van Pelt in de Petruskerk al een avond met orgelDrieluik (1601-1604) Gerritt muziek van Sweelinck en tijdgenoten.
Pieterszn Sweelinck
De naam Sweelinck is tegenwoordig nauwelijks nog verbonden aan de Amsterdamse
schilder Gerrit Pieterszn (1566-ca. 1610), jongere broer van de componist en musicus
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621). In hun eigen tijd lag de roem van de gebroeders
veel minder ver uiteen. Waar de een internationaal aanzien genoot voor zijn muzikale
werk, behoorde de ander tot de voornaamste schilders van Amsterdam. Gerrit bleek
bovendien een wegbereider voor de carrière van dat andere culturele boegbeeld uit onze
Gouden Eeuw, Rembrandt van Rijn. Rembrandt leerde het schildersvak immers van
Pieter Lastman (1583-1633), die op zijn beurt werd onderwezen door Gerrit Pieterszn.
Jan Pieterszn Sweelinck
In zijn lezing zal Ruud Priem, inhoudelijk directeur van het Utrechtse Museum
de
Catharijneconvent en specialist op het gebied van de Nederlandse 17 -eeuwse
schilderkunst, ingaan op enkele recente ontdekkingen over de schilderijen van Gerrit
Pieterszn. en diens omgeving. Uiteraard is er ook veel aandacht voor de wereld van de
gebroeders Sweelinck, die opgroeiden in een milieu vol waardering voor – in de
bewoordingen een tijdgenoot - "Musica en Pictura, die by naer alle Consten te boven
gaan".
Gerrit Pieterszn Sweelinck Ruud Priem studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de universiteiten van

Ruud Priem
Nieuwe “app” voor
Woerden:

Z.O.Z.

Padua en Utrecht (cum laude). Hij werkte achtereenvolgens voor de Nederlandse
Onderzoekschool Kunstgeschiedenis, het onderzoeksinstituut van het J. Paul Getty
Museum te Los Angeles, Museum Het Valkhof in Nijmegen en het Rijksmuseum,
Amsterdam. Voor de laatstgenoemde instelling was hij als gastconservator van 2001 tot
2010 verantwoordelijk voor een reeks tentoonstellingen over de eigen collectie 17deeeuwse Nederlandse kunst, die te zien waren in musea wereldwijd en bij elkaar 1,7
miljoen bezoekers trokken. Priem werd in januari 2010 benoemd als inhoudelijk directeur
bij Museum Catharijneconvent. Hij is daarnaast kernjurylid voor de BankGiro Loterij
Museumprijs (sinds april 2011) en als adviseur onder andere betrokken bij de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, de Vereniging Rembrandt, het Koninklijk Nederlands Instituut
te Rome en de programmering Erfgoed en beeldende kunst van het Mondriaan Fonds.
Tijdens het Warenhuis van de Geschiedenis hebben wij een nieuwe app gelanceerd. Een
app is een klein programmaatje op een smartphone, een mobiele telefoon, waarop u ook
internet kunt bezoeken. Met deze app kunt u door Woerden lopend, meer te weten
komen over historische gebouwen en plaatsen. U kunt de gratis app Layar downloaden
via uw smartphone. Start de app, ga naar GEO-layers en tik bovenin Woerden. Klik op
Verhaal Woerden en u heeft er een nieuwe gids bij om u door Woerden te leiden.
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?

Bodemvondsten Nederland: In het Gelderse Hattem is bij archeologische werkzaamheden een graf uit de

Klokbeker

Klokbekercultuur aangetroffen. Het graf is vermoedelijk zo'n 4000 jaar oud. Het graf
bestaat uit een greppel in een kring met middenin het hoofdgraf. Hier is een complete
klokbeker opgegraven. Deze zal nader onderzocht worden. Vooral de leeftijd van het
graf is uniek te noemen, aldus de gemeente. De beker zal na onderzoek worden
gerestaureerd. Het graf stamt uit de periode 2400 tot 1900 voor Christus en wordt nog
nader onderzocht. Het graafwerk gaat vooraf aan de uitbreiding van woonwijk
Assenrade in Hattem. (Bron: ANP, 16 november 2012)
Nog oudere vondsten zijn in Emmen gedaan. Archeologisch onderzoek daar op de
plaats waar een geheel nieuw dierenpark wordt gebouwd, heeft tal van vondsten
opgeleverd. In het gebied, een zogeheten es (een hoger gelegen akker), zijn onder
meer een trechterbeker (periode ca. 4300-2700 voor Chr.), een diepe waterput uit de
IJzertijd (vanaf 800 voor Chr tot de komst van de Romeinen) en een compleet erf van
een 30 m. lange boerderij uit de Laat-Romeinse tijd gevonden. Dat meldde Dierenpark
Trechterbeker Emmen donderdag. (Bron: ANP, 22 november 2012).
lanceert:

Kerstconcert bij Firapeel:

Os en ezel

De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft twee zeer interessante producten gelanceerd.
Allereerst zijn 4 eeuwen historische kranten gedigitaliseerd en online doorzoekbaar
geworden. Met wat experimenteren met zoekwoorden zijn heel leuke vondsten te doen.
Zo hebben wij bijvoorbeeld ontdekt dat in oktober 1705 er twee dagen paardenmarkt
was en aansluitend twee dagen beestenmarkt. Kijk op http://kranten.kb.nl en laat ons
uw vondsten weten.
Als tweede is er door de KB ook een gratis app gebouwd, waarmee automatisch
historische krantenberichten in de omgeving waar u bent, worden ontsloten. De app
heet Hier was het nieuws en is te vinden in de appstore van Apple. Begin december is
de app ook beschikbaar voor android-smartphones.
Firapeel, de vereniging voor Mediëvistiek (Middeleeuwen) organiseert dit jaar een
bijzonder kerstconcert onder de titel Os en Ezel. Mezzosopraan Eveline Juten geeft dit
jaar een kerstvoorstelling met Nederlandse kerstliederen van de 13e tot en met de 17e
eeuw. Behalve het complete kerstverhaal met veel nooit gehoorde kerstliederen gaat
dit programma ook over de vreemde verschijnselen die met Kerstmis plaatsvinden. Zo
kunnen de koeien in de kerstnacht spreken en verandert het water in de put even in
wijn. Maar je mag niet gaan kijken, want dan loopt het slecht met je af…
Eveline Juten vertelt en zingt het wonderlijke kerstverhaal in goed verstaanbaar
Middelnederlands, geeft waar het nodig is een toelichting en begeleidt zichzelf op
psalterium en luit.
Datum: zaterdag 22 december, 15.00 uur. Locatie Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht.
Kosten: euro 12,00, inclusief een kopje koffie of thee na afloop. Aanmelden: stuur een bericht
naar kerstconcert.firapeel@gmail.com of naar Firapeel, postbus 403, 3500 AK Utrecht.

Contributie 2013:

Het nieuwe contributiejaar is weer in aantocht. Voor leden geldt evenals in 2012 een
contributie van € 25,00 per jaar, Partnerleden betalen € 10,00 per jaar. De contributie
(en een vrijwillige extra bijdrage, die wij zeer op prijs stellen) kan overgemaakt
worden op ING 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te
Woerden. U kunt uw bijdrage al in december overmaken onder vermelding van uw
lidnummer (dat vindt u op uw lidmaatschapskaartje en in december op de envelop met
Heemtijdinghen). In januari 2013 worden de facturen verzonden aan leden die dan nog
niet betaald hebben. Als de contributie eind maart 2013 niet is ontvangen, wordt de
verzending van nieuwsbrieven en Heemtijdinghen opgeschort. Een eventuele
opzegging dient uiterlijk vier weken voorafgaand aan het nieuwe jaar (dus voor 4
december) schriftelijk of per e-mail bij het bestuur binnen te zijn. Het bestuur zal deze
opzegging bevestigen.

En deze laatste nieuwsbrief van 2012 willen wij afsluiten met u een
fijne feestmaand toe te wensen. Prettige kerstdagen (misschien wel
witte) en een goede jaarwisseling. Natuurlijk hopen wij u volgend
jaar weer in groten getale tijdens onze activiteiten te mogen
ontmoeten. En wellicht kent u in uw omgeving wel personen die het
ook leuk vinden om lid te worden van de SHHV. Meer leden
betekent meer financiële mogelijkheden en dus een nog mooier
activiteitenprogramma.
Maar nu eerst genieten van een feestelijke maand.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Lex Albers, voorzitter
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Kerstpostzegels 2012, Bahamas

