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STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING
opgericht in 1957

voorheen Historische Vereniging voor Woerden en Omgeving

gevestigd te Woerden

werkgebied:

de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort,
Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld

secretariaat:

Bastion Willem 33, 3445 DG Woerden / tel: 0348 419 277 / email: mail@shhv.info / internet: www.shhv.info

bank:

IBAN: NL05 INGB 0000 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden

KvK-nummer:

40.46.44.34

Van de bestuurstafel
Naast een voorzitter is het bestuur op zoek naar een nieuwe secretaris. Het bestuur wil graag in
contact komen met vrijwilligers die in het bestuur willen plaatsnemen of op andere wijze een
bijdrage willen leveren aan onze activiteiten. Hierbij denken we aan personen met een
bestuurlijke/administratieve achtergrond voor het secretariaat, ledenadministratie ed.
U kunt zich aanmelden bij ons secretariaat (mail@shhv.info) of ons op kandidaten wijzen, via email
jvianen@planet.nl of telefonisch: 0348 419 277
Hans Noppen, wnd. voorzitter

Met genoegen nodigt het bestuur u uit voor de volgende activiteiten:

NAJAARSCONCERT IN DE OPSTANDINGSKERK, WOERDEN
met verhalen en beelden uit WO-I
Wilhelminaweg 8, 3441 XC Woerden
Zaterdag 15 november 2014 20:00 uur

>> zie meegestuurde poster

DS. HAITSMALEZING IN DE LUTHERSE KERK, WOERDEN
DE NEDERLANDSE OPSTAND
Religionis et libertatis (omwille van de godsdienst en de vrijheid)
Jan de Bakkerstraat 11, 3441 XB Woerden (toegang gratis)
Woensdag 19 november 2014 20:00-22:00 uur
De lezing zal worden gegeven door Prof. Dr. Fred van Lieburg
In de zestiende eeuw liepen de meningsverschillen binnen de
kerk van Rome zo uit de hand, dat overheden keuzes moesten
maken voor de toekomst van hun land. Welke variant van
Christendom was de beste voor een stabiele samenleving –
het Katholicisme, het Lutheranisme of het Calvinisme? In de
Nederlanden was de situatie bijzonder complex: tal van
steden en gewesten die een andere koers wilden volgen dan
hun machtige, overtuigd katholieke vorst, keizer Karel V,
respectievelijk koning Filips II. Een opstand leek
onvermijdelijk ‘omwille van de religie en de vrijheid’ (en van
het recht, zou je eraan kunnen toevoegen).

De zielenvisserij
(Adriaen Pietersz. van de Venne, 1614)
Allegorie op de ijverzucht van de verschillende religies tijdens het Twaalfjarig Bestand tussen de Nederlandse
Republiek en Spanje
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Na een ‘Tachtigjarige oorlog’(1566-1648) waren rond 1650 de resultaten zoals niemand
honderd jaar eerder had kunnen denken: een vrije Republiek, die alleen de Noordelijke
Nederlanden omvatte, waar officieel het Calvinisme de openbare godsdienst was, maar in
feite tal van stromingen de bevolking dwongen tot een soort ‘omgangsoecumene’. In deze
lezing zal de religieuze dimensie van de Nederlandse Opstand vanuit verschillende
invalshoeken en met uiteenlopende voorbeelden worden behandeld.
Fred van Lieburg (1967) studeerde maatschappijgeschiedenis in Rotterdam en
promoveerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, beide bij professor Willem Frijhoff (in
Woerden bekend als auteur van Wegen van Evert Willemsz.)
Hij is momenteel hoogleraar geschiedenis van het Nederlands protestantisme aan de VU.
Hij is o.a. coördinator van het ReLiC Centrum voor Nederlandse religiegeschiedenis en van
het Biblebelt netwerk.
Ter herinnering

Wereldoorlog I: vluchtelingen en krijgsgevangen tijdens WO I.
Maandag 27 oktober organiseert de historische vereniging SHHV een lezing over het vluchtelingenprobleem in
de Eerste Wereldoorlog. Deze lezing wordt gegeven door dr. Evelyn de Roodt, onder meer auteur van het boek
Oorlogsgasten, vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zij zal daarbij ook
ingaan op het interneringskamp de Wierickerschans, waar gevluchte Britse en Duitse soldaten moesten verblijven
De lezing wordt in de Dam, Wilhelminaweg 79 in Woerden en zal beginnen om 20.00 uur; de toegang is gratis.
Vooraankondiging

LEZING 175 JAAR SPOORWEGEN IN HET GROENE HART
Gebouw De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden (toegang gratis)
Maandag 8 december 2014 20:00-22:00 uur
Een lezing door Hans Buiter
Dt jaar bestaan de spoorwegen in Nederland 175 jaar. De NS viert dat met een
uitbundig, groot programma: http://www.ns.nl/reizigers/acties-en-uitjes/actiesen-uitjes/175-jaar-spoor.html
De heer Buiter geeft een presentatie over de historische betekenis van het
spoor in het Groene Hart. Woerden kreeg aansluiting op maar liefst drie
belangrijke spoorlijnen: die vanaf Utrecht naar Den Haag, die van Amsterdam
naar Rotterdam en die van Utrecht naar Leiden.
Waar aansluiting op het landelijk niet mogelijk was, ontwikkelde zich in rap
tempo een uitgebreid net aan lokale en regionale spoorlijnen.
Overige activiteiten
OP REIS IN DE MIDDELEEUWEN
Het zesde lustrum van Firapeel, Vereniging voor Mediëvistiek.
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht, zaterdag 8 november 2014
Tijd: 13:00–19:00 uur (inloop vanaf 12.30 u)
Voor iedereen die geïnteresseerd is in de middeleeuwen, in reizigers, in
pelgrimstochten, in woeste Vikingen, in Ierse kusten en heiligen, of in dit
allemaal, is dit een bijzondere dag die niet gemist mag worden! Wil je het
meemaken?
Aanmelden
Kosten
Voor meer informatie

: info@firapeel.nl of Firapeel, Postbus 403, 3500 AK Utrecht, o.v.v. Lustrum
: studenten/studentleden € 15,- / leden € 20,- / niet-leden € 25,: www.firapeel.nl
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