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, een nieuw jaar met tal van nieuwe mogelijkheden. Het bestuur wenst
u een zeer gelukkig, gezond en geslaagd jaar toe. Wij zullen proberen daaraan
een bijdrage te leveren door een gevarieerd aanbod van activiteiten. We
beginnen nog in de middeleeuwen met Jan van Eyck. Maar het jaar zal ook in
e
het teken staan van de 18 eeuw. In juni vindt het grote historische spel plaats
over de Vrede van Utrecht. Reserveer vast de periode van 5 t/m 9 juni 2013 om
een van de voorstellingen bij te wonen.
e
We willen ook op andere wijze aandacht besteden aan de 18 eeuw. Het is een
eeuw met veel ontwikkelingen, maar hij staat bekend als de eeuw van Jan Salie.
Ook in Woerden gebeurde wel wat. Zo werd in 1705 de buitensingel aangelegd,
in 1762 het arsenaal en in 1790 de kazerne gebouwd. Maar ook keerde Prins
Willem terug als Soeverein vorst. In 1815 riep hij zichzelf uit tot koning Willem I.
Kortom een jaar waar veel historie te onderzoeken is.

De weg naar Van Eyck
Excursie naar het museum Boymans van Beuningen in Rotterdam
Op 29 november kon u in de Lutherse kerk, de ds. Haitsmalezing bijwonen over Jan van
Eyck. Nu organiseren wij een excursie naar het museum Boymans van Beuningen, waar
we een rondleiding krijgen langs schilderijen van Jan van Eyck en zijn voorgangers.
Hier zullen we de uiterst kostbare en fragiele werken van de meest geniale schilders van
Europa kunnen bekijken. Het gaat om enkele werken van Jan van Eyck tezamen met
ruim negentig meesterwerken van andere kunstenaars uit deze periode.
Drieluik Lam Gods
Jan en Hubert van Eyck
(Gent, 1432)

De weg naar Van Eyck is een kunsthistorische ontdekkingstocht en laat tegelijkertijd de
enige afbeeldingen zien van Holland in de vroege middeleeuwen. Vrijwel alle schilderijen
die nog bestaan uit deze periode (In Nederland is door de Beeldenstorm veel verloren
gegaan) worden voor deze speciale gelegenheid naar Rotterdam gehaald. Deze selectie
schilderijen is dus voor het eerst bijeen, maar door de kwetsbaarheid van de panelen zal
dit gelijk ook waarschijnlijk de laatste keer zijn.
De excursie vindt plaats op: vrijdag 18 januari 2013 van 13.15 – 18.00 uur
We vertrekken om 13.28 uur met de trein naar Rotterdam. Graag om 13.15 uur aanwezig
zijn in de stationshal, zodat we eventueel nog op elkaars treinkaartje met korting kunnen
meereizen.
e
Reiskosten NS 2 klas-retour (met 40% korting) € 8,60. We lopen in Rotterdam in 15
minuten naar het museum. Het begin van de terugreis is gepland om 17.00 uur, zodat we
weer om 18.00 uur in Woerden zijn.
Kosten voor deelname zijn: € 9,00 (toeslag voor toegang tot het museum + de kosten
voor de rondleiding). Personen met een Museumjaarkaart, Vereniging Rembrandt of
Vrienden van het Museum hoeven verder geen toegang te betalen. Als u niet over zo’n
kaart beschikt, is de toegang nog € 10,00 extra. U kunt uw bijdrage op de dag zelf bij de
voorzitter betalen.
Graag uw aanmelding per mail of telefonisch aan het secretariaat van de SHHV (zie
boven). Maximaal aantal deelnemers 15. Bij overtekening wordt u op een wachtlijst
geplaatst. Als u dan toch nog meekunt, ontvangt u nog bericht.
Er is ook een Boijmans multimedia-tour via uw smartphone te beluisteren en bekijken.
Neem uw smartphone en hoofdtelefoon dus mee als u daarover beschikt, want dan kun u
na de rondleiding met de gids nog zelf op onderzoek in het museum.
U vindt de multimediatour op tour.boijmans.nl.

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?

Catharijneconvent:

Museum Catharijneconvent

Cursus volksuniversiteit
Woerden:

In december verzorgde Ruud Priem een boeiende lezing over de gebroeders
Sweelinck. Ruud Priem is inhoudelijk directeur van het Catharijneconvent in Utrecht.
Dat museum is zeker ook een bezoek waard. Het museum is gehuisvest in een
middeleeuws gebouw in het centrum van Utrecht.
In de 15e eeuw bouwden de karmelieten op de huidige locatie een klooster, genoemd
naar de heilige Catharina van Alexandrië. Het klooster werd vervolgens door de
johannieters ingericht als ziekenhuis en behield deze functie tot in de 19e eeuw. Na een
renovatie opende koningin Juliana in 1979 Rijksmuseum Het Catharijneconvent.
Inmiddels is het complex opnieuw gerestaureerd, in 1995 verzelfstandigd in Museum
Catharijneconvent en zijn de themazalen in 2006 compleet aangepast aan deze tijd.
In de periode 16 november 2012 - 24 februari 2013 wordt de tentoonstelling 'Ontsnapt
aan de Beeldenstorm' gepresenteerd. U ziet ruim negentig middeleeuwse beelden van
hout, steen en pijpaarde uit eigen collectie en uit binnen- en buitenlandse
verzamelingen. De selectie geeft een beeld van de schoonheid van de Utrechtse
beeldhouwkunst van het einde van de vijftiende en de vroege zestiende eeuw. Utrecht
had in die periode een uitzonderlijke cultuurhistorische en artistieke positie in de
Noordelijke Nederlanden. Vooral de langdurige bouw van de Domkerk was van groot
belang voor de ontwikkeling van de beeldhouwkunst.
Het museum is geopend op dinsdag t/m zondag en ligt aan de Lange Nieuwstraat 38,
3512 PH Utrecht, Toegang voor Museumjaarkaarthouders € 2,50, Vereniging
Rembrandt gratis, Volwassenen € 12,00.
Als u in het vroegmiddeleeuwse Woerden het kasteel zoekt zou u het wel eens niet
kunnen vinden. Terwijl er wel een was. En als u nu door het vredige centrum van
Woerden loopt, beseft u niet welke vreselijke moordpartijen hebben plaatsgevonden. In
drie avonden leert u, aan de hand van documenten en illustraties, de geschiedenis van
Woerden kennen. In 'Van lang geleden tot 1372' gaat het over het onbeschreven
verleden van Woerden. Wat brachten de Romeinen en hoe werd Woerden een stad?
'De lotgevallen van een stad in ontwikkeling' behandelen het tijdsgewricht van 13721650. 'Op weg naar de 20e eeuw' gaat over de Fransen en de nieuwe tijd.
tijd:

Kasteel (ca 1920).
Als u nu langs de singel loopt, startdatum:
plaats:
ziet u het kasteel er net zo
docent:
bijliggen.

extra info:
prijs:

woensdag 19:30-21:30 uur
16 januari 2013 - 3 lessen
ROC ID College, Essenlaan 3, Woerden
C.K. (Karel) Maartense
Lesdata: 16-01, 23-01, 30-01
€ 45,00

Karel Maartense is oud-bestuurslid van de SHHV en is auteur van diverse publicaties
over de geschiedenis van Woerden.
U kunt zich opgeven via de website www.vuwoerden.nl door de cursuscode KEC728 te
vermelden.
Onderwijscanon:

Anna Maria von Schurman
(1607-1678)
Contributie 2013:

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Lex Albers, voorzitter

Onlangs is er weer een canon gepresenteerd ☺, de onderwijscanon.
Deze canon is een onderdeel van de website onderwijserfgoed, een initiatief van de
Onderwijsraad, de Inspectie van het Onderwijs en het Nationaal Onderwijsmuseum.
Doel van de hoofdsite is een specifieke ingang te maken voor de gedigitaliseerde
adviezen van de Onderwijsraad over de periode 1919-heden. De website maakt de
adviezen toegankelijk voor een breed publiek dat is geïnteresseerd in kwesties van
onderwijs en beleid. Een apart onderdeel van deze website is dus de onderwijscanon,
waarbij in 30 vensters diverse facetten van het onderwijs door de eeuwen heen wordt
belicht. U kunt de canon vinden op:
http://www.onderwijserfgoed.nl/content/de-onderwijscanon.
Het nieuwe contributiejaar is weer begonnen. 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 overmaken onder vermelding van uw lidnummer (dat
vindt u op uw lidmaatschapskaartje en op de envelop met Heemtijdinghen die u deze
week ontvangt). Eind 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..
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