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Waarderen
Met veel plezier kijk ik terug op mijn eerste Algemene Ledenvergadering, kortgeleden gehouden
in het Kasteel in Woerden, en waarbij u mij tot uw voorzitter koos. Rond deze benoeming kon ik
met verschillende leden kennismaken, contacten leggen en ook waardering uitspreken voor al dat
mooie vrijwilligerswerk dat in onze vereniging wordt verzet. Of het nu de organisatie van lezingen
en evenementen betreft, de verkoop van boeken, of het redactiewerk in Heemtijdinghen, het is werk dat veel lof
en waardering verdient. Een van de leden – die ik overigens al lang ken – bedacht mij met een aardige geste: de
eerste luchtfoto ooit van Woerden gemaakt. Kijk, daar gaat het hart sneller van kloppen. Dank, voor deze en
andere blijken van waardering.
U zult begrijpen dat, nog zo kort in functie, ik nog geen gelegenheid heb gehad op mijn kennismakingsronde te
voltooien. Het is mijn voornemen om alle ‘onderdelen’ van onze vereniging te bezoeken. Met de redactie van
Heemtijdinghen is dat al gebeurd, en de Boekentafel en Activiteitencommissie zullen spoedig volgen. Tegelijkertijd
ligt er natuurlijk ook ‘echt’ werk te wachten rond allerlei zaken die aandacht behoeven. Ik heb er zin in! Samen met
u, als leden, en ons bestuur. In dat laatste zoeken wij overigens wel versterking, zoals een secretaris en een
bestuurder met een meer generieke en historisch inhoudelijke inbreng. Met meer mensen kunnen taken
gemakkelijker worden verdeeld, en kan onze vereniging een goede toekomst tegemoet gaan. Heeft u suggesties?
Ik houd mij zeer aanbevolen en waardeer uw suggesties bij voorbaat!
Niek de Kort / SHHV voorzitter
Ontvangt u de Nieuwsbrief per post?
Het bestuur verzoekt de leden die de Nieuwsbrief per post ontvangen, maar ook over een e-mailadres beschikken,
dit aan ons door te geven zodat we u voortaan via de email kunnen berichten. Dit bespaart ons print- en
verzendkosten en geeft u de mogelijkheid om in de NB vermelde links naar andere websites te gebruiken.
Contributie 2015 (herinnering)
Begin februari ontving u van ons de factuur voor de contributie 2015. Mocht u inmiddels hebben betaald, dan onze
hartelijke dank. Aan degenen die dit nog niet hebben gedaan, vragen wij het bedrag van € 25 of € 35 (incl.
partner) over te maken op: NL05 INGB 0000330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden
onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer. Bijgaand treft u de rappel factuur aan.
Terugblik op de lezing van Ad van Liempt: “Na de bevrijding, de loodzware jaren 1945-1950”
Op 30 april gaf Ad van Liempt, bekend van zijn boeken en media optreden over de Tweede Wereldoorlog een
uiterst interessante lezing over de eerste jaren na de bevrijding. Hij schetste, als uitmuntende spreker met zijn
passie en deskundigheid de jaren 1945-1950, die hij als loodzwaar typeerde vanwege de economische malaise, de
werkloosheid, de woningnood, het verdriet van de jodenvervolging en de Arbeitseinsatz waardoor veel landgenoten
niet meer terugkwamen. Zo onttrokken de oorlogsinspanningen in Nederlands-Indië veel geld aan de
wederopbouw in Nederland. Deze vielen niet altijd te rijmen met, of druisten in tegen het internationale streven
naar vrede, conform de VN Verklaring van de rechten van de mens. Hij putte uit veel nauwelijks bekende dossiers
en persoonlijke verhalen om deze moeizame periode politiek, maatschappelijk en menselijk te schetsen. Er waren
maar liefst 140 bezoekers en het bestuur is de Werkgroep Harmelen zeer dankbaar voor deze succesvolle avond.
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Met genoegen nodigt het bestuur u uit voor de volgende activiteiten:
Jaarlijkse SHHV Zomer excursie “Middeleeuwen aan de IJssel”
Op zaterdag 29 augustus vindt de jaarlijkse SHHV zomerexcursie plaats. Dit jaar gaat het anders dan voorheen.
Samen met de op historische reizen gespecialiseerde stichting Historizon is een eigen programma “Middeleeuwen
aan de IJssel” ontwikkeld, die ons naar Hasselt (O) en Zwolle voert, waar het accent ligt op de Hanzesteden en de
Moderne Devotie. Stadswandelingen en bezoeken aan historisch interessante plaatsen worden door een ervaren
gids al geïntroduceerd tijdens de busreis naar de uiteindelijke bestemming. De details van deze excursie staan in
bijgaande, separate uitnodiging. Wij verzoeken u zich zo spoedig mogelijk aan te melden. Aan de excursie kunnen
ook niet-leden deelnemen; bij overtekening krijgen SHHV leden voorrang.
Pierre Cuypers en kerkenbouw
Gebouw De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden (toegang gratis)
Dinsdag 26 mei 2015 19:30 – 22:00 uur
Een lezing door Cor Schrama; met rondleiding Bonaventurakerk
In een lezing over Pierre Cuypers wordt een overzicht gegeven van het werk van deze grote
architect van de 19e eeuw. Pierre Cuypers (1827-1921) geldt als de grootmeester van de
neogotiek en was Rijksbouwmeester rond de vorige eeuwwisseling. Wereldberoemd zijn het
Amsterdamse Centraal Station, het Rijksmuseum en Kasteel de Haar. Hij heeft vele
gebouwen, waaronder meer dan honderd kerken, in Nederland en in het buitenland
gebouwd en verbouwd. Vaak zorgde hij bij die gebouwen ook voor het gehele interieur.
Zo was hij volgens huidige maatstaven een groot designer en hoort op vele gebouwen in
Nederland de stempel "made in Roermond", zijn geboorteplaats.
Op dit moment kent het werk van Cuypers een grote herwaardering. Na bijna een eeuw
verguisd te zijn geweest, beleven zijn ontwerpen weer erkenning door middel van
restauraties zoals de laatste tien jaar in het Rijksmuseum is gebeurd. Het Centraal Station in
Amsterdam beleeft ook een herinrichting van zijn 19e eeuwse vormentaal. Binnenkort is in
de nieuwe televisie serie 'Een ijzeren eeuw' ook een gehele aflevering gewijd aan het werk
van Cuypers.
Naar aanleiding van zijn werk bekijken we het werk van één van zijn leerlingen, Nicolaas
Molenaar. Hij is de architect van de Bonaventurakerk in Woerden en tijdens een rondleiding
door de kerk zullen de typische kenmerken van Cuypers worden belicht, die later in de
lezing naar voren komen.
Kunsthistoricus Cor Schrama heeft gestudeerd aan de universiteit van Leiden met specialisatie interieurs 18e
eeuw. Daarnaast is hij groot fan van het werk van Cuypers en voorzitter van de Stichting Vrienden van de
Bovenkerse Urbanus (ook een Cuyperskerk).
En is directeur van Akademie Vogue, een particuliere opleiding voor styling op het gebied van mode en interieur.

Vooraankondiging
Oudewater 750 jaar stad
Een lezing door Nettie Stoppelenburg
Datum in juni en locatie worden later bekend gemaakt
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Overige zaken
Oude Heemtijdinghen
De Vereniging heeft een serie oude jaargangen van de Heemtijdingen gekregen van oud SHHV lid en inmiddels
overleden mej. v.d. End (Renkum); wij willen deze graag in zijn geheel aan een SHHV lid doorgeven. Het betreft
edities uit de periode 1969-1989. Vanzelfsprekend zijn deze gratis. Indien u deze wilt hebben dan neemt u contact
op via mail@shhv.info of 0348-419277.
Nieuw boek: Stille getuigen, begraafplaatsen in het Groene Hart , van Jan van Es en Bernt Feis
In het Groene Hart hebben afgelopen duizend jaar miljoenen mensen gewoond, gewerkt en geleefd. De wijze van
begraven is sterk cultureel bepaald. In de kerken liggen vooral de aanzienlijken begraven, de rijke stinkerds, maar
op de begraafplaatsen en kerkhoven die na 1829 in zwang kwamen, zijn ook heel gewone mensen te vinden. Soms
zijn er heel curieuze grafmonumenten, zoals een familiegrafkapel of een koopmansgraf tussen de volkstuinen van
Kockengen. De begraafplaatsen in het Groene Hart geven dus een goed beeld van hoe er vroeger in het Groene
Hart werd gewoond en gewerkt. Stille getuigen bevat ook funeraire wandelroutes in Muiderberg, Woerden. Gouda,
Oudewater en Gorinchem.
Jan van Es, Bernt Feis, Stille getuigen, begraafplaatsen in het Groene Hart, (128 blz., 200 illustraties)
Prijs € 17,50 excl. verzendkosten € 2,50. Te bestellen door een mail te sturen naar contact@groenehart.info.
Limes zomer 2015
De Romeinse Limes komt tot leven deze zomer! In het weekend van 9 en 10 mei, tijdens de Romeinenweek, vindt
de allereerste editie van de Romeinse Limes Zomer plaats. Zo'n 30 organisaties en ondernemers openen hun
deuren voor het publiek met activiteiten voor jong & oud. Tot en met september worden er, elk tweede weekend
van de maand, spetterende activiteiten georganiseerd. Van Katwijk aan Zee tot in Millingen aan de Rijn is publiek
welkom voor rondleidingen, sport en spel, augmented reality, film, optredens, eten en drinken. Ook kan er langs
en over de Romeinse Rijn gevaren, gefietst en gewandeld worden. Kortom, leisure langs de Limes.
Wilt u op de hoogte blijven van alles wat er gebeurt rondom de Romeinse Limes Zomer?
Zie http://www.romeinselimeszomer.nl/
Het eerste Romeinse Limes Zomer weekend wordt feestelijk geopend in Woerden tijdens de Romeinenweek, die dit
jaar plaatsvindt van 2 t/m 10 mei.
Geschiedenis van Linschoten
Ook in Linschoten groeit de interesse in de geschiedenis van dit dorp.
Graag geven wij aan dat op de volgende site daarover veel meer valt te lezen: http://www.oudlinschoten.nl/

UITNODIGING
SHHV jaarlijkse zomerexcursie
MIDDELEEUWEN LANGS DE IJSSEL, NEDERLAND ZIJN TIJD VOORUIT
Zaterdag 29 augustus 2015 08:30 – 18:30 uur
Zie separate uitnodiging bij deze Nieuwsbrief
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