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STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING

Jaarverslag  2010

LEZINGEN, FILMS EN EXCURSIES:

Woerden heeft in 2010 als themajaar De Oude Hollandse Waterlinie gekozen. Diverse activiteiten 
stonden dan ook in het teken van dat thema. 

7 januari: Lezing 'Water op de grens van Utrecht en Holland' door drs. Jan van Es. De geschiedenis 
van de afwatering en het begin van het Groot-Waterschap Woerden. Interessant 
onderwerp, ca. 80 bezoekers.. 

20+27 januari: Film 'Odysseus' (in twee delen) met inleiding van Karel Maartense. Boeiend historisch(?) 
spektakel over de twintig jaar durende omzwervingen van Odysseus. 
25 belangstellenden. 

6 februari: Excursie (halve dag) naar Rotterdam. Bezoek aan Belastingmuseum, lunch en rit met de 
'snert-tram'. Rondrit van 1½ uur met begeleidende uitleg in een historisch tramstel. Dikke 
mist gooide wat roet in de erwtensoep van 19 enthousiaste deelnemers.  

24 februari: Lezing 'Beter een goede buur dan een verre vriend' door dr. Llewellyn Bogaers. Het 
thema was het Buurtleven en de armenzorg in laat-Middeleeuws Utrecht. Deze goed 
bezochte (ca. 60 personen) in Harmelen gehouden lezing, gaf een verhelderend beeld 
van de nauwe sociale cohesie in die tijd. 

3+10 maart: Film 'David Copperfield' (in twee delen), met inleiding van Karel Maartense. Goede film
naar het boek van Charles Dickens; opkomst ca. 15 personen. 

25 maart: Jaarvergadering gevolgd door een lezing 'Genealogie of stamboomonderzoek' door 
Nettie Stoppelenburg. Informatieve lezing voor ca. 55 bezoekers waarop veel reacties 
kwamen. De Jaarvergadering verliep volgens schema, de verslagen riepen geen vragen 
op. 

15 april: ‘Aangeklede' lezing over de geschiedenis van de bierbrouwerijen, met de nadruk op 
Montfoort. Spreker Hans Buiter ging vaak in op de opmerkingen van het publiek. De 
ca. 50 bezoekers konden na afloop, het product van het onderwerp zelf keuren. 

19 mei: Lezing i.s.m. De Stichting Het Groene Hart. Deze bijzondere 'happening' met als thema 
het Rampjaar  van 1672, werd door Luc Panhuysen in het Kasteel gegeven. Mede door 
de bijdragen van enkele sponsoren, kon deze toepasselijke locatie worden betrokken; 
een overvolle Ridderzaal was het gevolg (( ca. 95 bezoekers)! Naar wens kon vooraf een 
'riddermaaltijd' worden gebruikt. 

18 mei t/m 
27 juni: Tentoonstelling 1672 in samenwerking met het Stadsmuseum en Mart Scheer. 
29 mei: Excursie (halve dag) naar het Utrechts Archief. 13 deelnemers  
12 juni: Tijdens de Historische Spelen in het centrum van Woerden verzorgde de SHHV op 12/6 

een boekenmarkt i.s.m. het Groene Hart nabij Concordia en in het Kasteel. Het thema 
was het Rampjaar; de twee verschenen boeken over dit onderwerp van L. Panhuysen en 
H. Hoogendoorn, werden goed verkocht. 

23 juni: Causerie met dia's over ' Herman de Man' door Theo Pollemans. De Man werd in 
Woerden geboren en was later in Oudewater woomachtig. Geslaagde en goed bezochte 
avond in De Dam in Woerden (ca. 50 bezoekers) met nog echte dia’s. 

8 juli: De film over Molière (Jean Baptiste Poquelin) van Laurent Tirard, werd vooraf gegaan 
door een diner in 'De smaak van Woerden'. 20 bezoekers. 

24 augustus: Lezing over 'De hanzesteden' door dr. C.M. Hogenstijn. Uitstekende en geroutineerde 
spreker die hiermee een inleiding gaf op… 

28 augustus: De grote Zomerexcursie naar de Hanzesteden Zutphen en Doesburg. Afwisselend 
programma met lunch tijdens de vaartocht en uitgebreid orgelspel in de Martinikerk te 
Doesburg. 56 enthousiaste deelnemers. 

11 september: Open Monumentendag. De Woerdense activiteiten van de SHHV waren verzameld in de 
Dam: vertoning van korte films, 'wargame' (tinnen soldaatjes), boekentafel enz. 

  Ook in Harmelen was men actief. 
23 september: Lezing 'Het leven en werk van Jan Brandes' door dr. Ir. Jan v.d. Lubben in de Lutherse 

kerk van Bodegraven gehouden. De opkomst viel tegen. 
25 september: Excursie (halve dag) naar het Domplein Utrecht. Recente archeologische ontdekkingen 

die zich vooral onder 'het maaiveld'  (Domplein) bevinden.Tevens uitleg over de 
bouwfasen en geschiedenis van de achtereenvolgende kerkgebouwen aldaar. 
29 belangstellenden. 
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1 oktober: Uitreiking Hugo Kotestein-oorkonde aan molen 'De Valk' te Montfoort trok 35 bezoekers. 
16 oktober: Begin van de Week van de Geschiedenis met in Woerden het thema Oude Hollandse 

Waterlinie.
17 oktober: Literaire wandeling over het thema 'Herman de Man' in Oudewater, goed maar lang  
18 oktober: Film Alatriste over de 80-jarige oorlog (vanaf Spaanse kant gezien), 16 belangstellenden. 
19 oktober: In IJsselstein (700 jaar) werd de website met de canons van West-Utrecht in gebruik 

genomen. 
19 oktober: Fanfarecorps Excelsior en het Woerdense Mannenkoor gaven een uitvoering met oude 

muziek in de Willem van Oranjeschool. Ca. 70 bezoekers. 
20 oktober: Presentatie boek "Een veilig slaapvertrek' bij gelegenheid van het 600 jarig bestaan van 

het kasteel, gevolgd door lezing door Peter de Haas, beide in het Kasteel. Ca. 
100 personen. 

21 oktober: reprise van de Lezing over het Rampjaar 1672 door Luc Panhuysen; ruim 100 bezoekers 
in Zegveld, mede mogelijk door een financiële bijdrage van het dorpsplatform Zegveld en 
de gemeente Woerden. 

22 oktober: Stadswandeling 'Historische criminaliteit’ door acteurs, 's avonds in Woerden gehouden. 
Ca. 50 belangstellenden, die hier zeer enthousiast over waren. 

23 oktober: Polderwachterwandeling in de buurt van Kamerik, ca. 12 deelnemers (geslaagd, maar 
slecht weer!) 

23 oktober: Workshop zelf historische filmpjes maken in de Dam (geannuleerd wegens ontbreken van 
deelnemers). 

24 november: Lezing over Arminius door prof. dr. Marius van Leeuwen in de Lutherse kerk te Woerden 
in samenwerking met de werkgroep Geloof en Cultuur van de PKN Woerden. Dr. Wim 
Raven speelde stukken van Sweeliinck op het orgel. Zeer geslaagde en druk bezochte 
avond ( ca. 100 bezoekers). 

27 november: 'Warenhuis van de geschiedenis': boekenbeurs  met  attracties zoals drie deskundige 
taxateurs voor boeken, prenten, keramiek en tegels met als thema 'Waardevol  of  
waardeloos'. Ook 'de tinnen soldaatjes' waren weer present; verzorgd door Wim 
Jongejan en Rob Greuder. Ongeveer 160 bezoekers, vooral 's morgens. Een formule die 
navolging verdient! 

15 december: Lezing 'Economische crises door de eeuwen heen' door dr. Joost Jonker. Een 
interessante lezing die door ongeveer 60 belangstellenden werd gevolgd.  

OVERIGE ACTIVITEITEN;

Bestuur
Aftredend en herkiesbaar waren mevr. M. van Oosterom-Meckl en de heer K. Maartense. Er zijn in 2010 
drie bestuursleden toegetreden: mevr. M. Mulder en de heren F.H.M. Langen en C.E. de Leeuw. Het 
bestuur heeft zes maal vergaderd. 

Commissies 
Sinds 2007 heeft de SHHV enkele commissies, waarmee de werkzaamheden in de vereniging over meer 
personen worden verdeeld en daardoor ook kunnen toenemen. Er is een activiteiten-commissie, 
bestaande uit 5 personen, die het jaarlijkse programma aan lezingen en excursies ontwikkelt. Verder is er 
een boekentafel bestaande uit 4 leden; zij verzorgen de in- en verkoop van boeken die betrekking hebben 
op de regio, door het organiseren van een boekentafel tijdens lezingen, Het ‘Warenhuis van de 
Geschiedenis’ (voorheen de jaarlijkse boekenbeurs) en de verkoop op bestelling (via post en 
internet).Tenslotte is er een commissie van 3 leden die de keuze en presentatie van de fims verzorgt. 

Projectgroep Harmelen 
In Harmelen is een groep enthousiaste SHHV-leden, die tal van activiteiten organiseert. Naast de 
organisatie van de lezing in februari, waren ze aanwezig op de jaarlijkse septembermarkt (met o.a. 14 
foto’s van Oud en Nieuw Harmelen) en bij Open Monumentendag. Er zijn in 2010  twee gesponsorde 
nieuwsbrieven in Harmelen huis aan huis verspreid met als onderwerpen lokale gebouwen en 
geschiedenis. Op 23 januari werd de projectgroep door de Carnavalsvereniging ‘De Kwakbollen’ 
uitgeroepen tot verdienstelijk Harmelenaar 2010. Er wordt gewerkt aan een herdenkingsmonument voor 
de Slachtoffers van de Harmelense Treinramp die in 2012 50 jaar geleden is.  

Overige Initiatieven 
De SHHV participeert sinds 2009 in de werkgroep Themajaar Woerden. De voorzitter van de SHHV is 
sinds 2010 tevens voorzitter van deze werkgroep. In 2010 was sprake van een zeer geslaagde 
samenwerking, waardoor een veelheid aan activiteiten kon worden opgezet. In het voorjaar werd 
ingespeeld op de Historische spelen begin juni door een lezing, een tentoonstelling en een boekenbeurs
en diverse wandelingen (in de stad en op het platteland). In het najaar werd elke dag van de week van de 
Geschiedenis een activiteit georganiseerd, waardoor Woerden in de toptien van actieve steden voor dit 
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onderwerp terecht kwam. Deze activiteiten hebben honderden bezoekers getrokken. Het themajaar heeft 
een eigen website www.themajaarwoerden.nl. 

Heemtijdinghen
Deze periodiek is in 2010 viermaal verschenen; twee van de vier afleveringen werden in kleur uitgevoerd. 
In de loop van het jaar heeft het bestuur het budget voor Heemtijdinghen verhoogd om meer pagina’s te 
kunnen uitgeven. De steunkleur voor het omslag wordt elk jaar gewijzigd; voor 2010 was dit helder paars. 
De redactie kwam tweemaal bijeen. Een inhoudsopgave van de artikelen uit Heemtijdinghen is op onze 
website terug te vinden. In 2010 is het initiatief genomen om alle Heemtijdinghen te digitaliseren en op 
termijn via internet toegankelijk te maken. Met Sabine (onderdeel van Landschap Erfgoed Utrecht) wordt 
dit project in 2011 gestart. 

Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief voorziet in een duidelijke behoefte en wordt zeer gewaardeerd, maken wij uit de vele 
reacties op. Hij verschijnt maandelijks tegen het einde van de maand (behalve in de vakantiemaand juli). 
Behalve onze eigen activiteiten, worden er ook belangrijk geachte activiteiten op historisch gebied uit de 
regio of daar buiten, in de Nieuwsbrief opgenomen. Ruim 430 van onze leden ontvangt de Nieuwsbrief 
inmiddels per e-mail; ongeveer 180 leden krijgen deze nog per post toegestuurd. Hiervoor is maandelijks 
een groep vrijwilligers beschikbaar; zij doen de Nieuwsbrief en viermaal per jaar ook de Heemtijdinghen 
en de nieuwsbrief Waardevol Woerden van de gemeente Woerden in enveloppen en voorzien deze van 
de benodigde adresstickers. Dankzij het grote bestandaan e-mailadressen, kunnen wij incidenteel nog 
tussendoor op een bepaalde actualiteit attenderen.De e-mailadressen worden uitsluitend voor genoemde 
zaken gebruikt; zij worden ook nooit aan derden ter beschikking gesteld. 

Internet 
De website heeft in de loop van 2010 enkele nieuwe toevoegingen gekregen. Zo is een pagina met 
beeld- en geluid opgenomen, waarin interviews en foto’s of filmpjes die met de SHHV of de regio te 
maken hebben, kunnen worden opgenomen. Een groot succes waren de sleutelgatfilmpjes op youtube, 
die door de presentatie in het Warenhuis van de Geschiedenis in Concordia in november onder een 
groter publiek bekend werden. Evenals vorig jaar werd de maandelijkse nieuwsbrief op onze website 
geplaatst. De website werd gemiddeld ca. 2.500 keer per maand bezocht, maar daarvan waren naar het 
lijkt ca. 20% automatische zoekmachines. Naast de maandelijkse nieuwsbrief werden de pagina’s met 
informatie over plaatsen in ons werkgebied goed bezocht. 

Stichting Stichts-Hollandse Bijdragen
Er verscheen één boek in 2010, 'Een veilig slaapvertrek'. Deze mooie kleurenuitgave werd geschreven 
ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van 'Het Kasteel' van Woerden en behandelt ook de 
intrigerende historie hiervan. Het boek werd geschreven en samengesteld door Lex Albers, Gert de Klerk 
en Karel Maartense. De presentatie en uitreiking van het eerste exemplaar had op 20 oktober 2010 
plaats In de Ridderzaal van het Woerdense Kasteel. 
Het boek kon dankzij een financiële bijdrage van de Stichting Kasteel in een oplage van 1.500 ex. gedrukt 
en voor een prijs onder de € 10,00 worden verkocht. Deze uitgave sluit uitstekend aan op de hernieuwde 
belangstelling voor het eigen verleden. 

Stichting Hugo kotestein (HK)
De Stichting houdt zich bezig met en schenkt aandacht aan de ontwikkelingen die er op architectuur- en 
landschappelijk gebied, in de regio plaats vinden. Jaarlijks wordt de HK-oorkonde uitgereikt aan een 
persoon, groep of instelling, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het behoud van enig monumentaal 
of cultureel erfgoed. In 2010 werd de oorkonde door voorzitter Bert Bakker uitgereikt aan de Stichting 
'Molen de Valk' te Montfoort  De heer Paul Groen vertegenwoordigde de groep mensen die de 
verbouwing/restauratie op een voorbeeldige wijze hebben gerealiseerd. Verdere informatie over de 
Stichting HK is te vinden op de website www.hugokotestein.nl. 

Gecombineerde bestuursfuncties resp. vertegenwoordigingen
De heer L.G.W. Bakker die tot maart 2010 bestuurslid van de SHHV was, is voorzitter van de Stichting 
Hugo Kotestein evenals van de Stichting Stadsherstel Woerden. Mevrouw M. Mulder die bestuurslid is 
van de SHHV, bekleedt tevens de functie van penningmeester van Hugo Kotestein; zij is degene die 
hiermee de directe band met HK vertegenwoordigt. De heer H.F. Kuiper is voorzitter van de werkgroep 
Kamerik  van HK en bestuurslid van de Stichting Stadsherstel Woerden; hij heeft namens de Stichting en 
de Vereniging SHHV, zitting in de Commissie voor Monumenten en cultuurlandschap (Woerden).  De 
heer P.A. Versloot heeft namens HK en de SHHV, als vice-voorzitter zitting in de Monumenten-
commissie van Montfoort. De heer K. Maartense participeert in de Stichting Open Monumentendag en 
het Gilde Woerden. De heer A. Albers treedt tevens als voorzitter van de werkgroep Themajaar Woerden 
op. 

Woerden, februari 2011 Gerda Zeegers/secretaris, Lex Albers/voorzitter 
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SHHV AGENDA JAARVERGADERING DONDERDAG 17 MAART 2011

         
              Plaats: De Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden 
                     Tijd: 19.30 - 20.00 uur. 

Het verslag van de ledenvergadering van 25 maart 2010, ligt vanaf 19.00 uur ter inzage. 

1. Opening en mededelingen. 

2. Verslag van de Ledenvergadering van 25 maart 2010. 

3.   Jaarverslag 2010 van de secretaris en financiële zaken: 
 (Het Jaarverslag 2010 is u reeds per e-mail of post toegezonden). 
 - Vaststelling jaarrekening 2010,  
 - Verslag van de kascommissie 2010 en décharge van het bestuur 
 - Vaststelling begroting 2011, 
 - Benoeming leden kascommissie 2011. 
  
4. Bestuursverkiezing.
 Dit jaar zijn aftredende en niet herkiesbaar de bestuursleden: 
 - Mevrouw drs. G. Zeegers en 
 - De heer A.H. van Rooijen. 

  
Er hebben zich in 2010 ook twee nieuwe kandidaatsbestuursleden aangemeld: 
- Mevrouw C.F. Mees - Snepvangers en 
- De heer G.C. den Engelsman. 

In 2010 heeft het bestuur besloten na het aftreden van mw. G. Zeegers de 
secretariaatswerkzaamheden aan het bestuurslid de heer Ir. F.H.M. Langen over te dragen. 

5. Rondvraag en sluiting.
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VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING  VAN DE  
STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING 

Gehouden 25 maart 2010 om 19.30 uur in De Dam, 
Wilhelminaweg 79 te Woerden. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezige bestuursleden: Gerda Zeegers (secretaris), Marianne van Oosterom (penningmeester), 
Lex Albers (voorzitter), Karel Maartense.  
Afwezig met bericht van verhindering: Ad van Rooijen. 
Aanwezig ca 40 leden.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Opening en mededelingen 
  om 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering. 

2. Jaarverslag van de secretaris 
  Het verslag geeft een overzicht van alle activiteiten van de Vereniging in  

het afgelopen jaar, zowel voor de leden als wat de interne organisatie  
betreft. Ook de aanverwante activiteiten en instellingen worden genoemd. 
Het verslag wordt goedgekeurd en roept geen verdere vragen op. 

3. Verslag van de Jaarvergadering van 23 maart 2009.
 Het verslag van deze ledenvergadering wordt goedgekeurd. 

4. Financiële zaken: 

Verklaring van de Kascommissie van de SHHV inzake de controle van de jaarstukken van 
de SHHV over het jaar 2009 

Op 15 februari 2010 heeft de Kascommissie van de SHHV, benoemd in de Ledenjaarvergadering 
van 2009, de administratie van de Stichts Hollands Historische Vereniging gecontroleerd. 
De bevindingen van de commissie zijn als volgt: 

1. Wij hebben een zorgvuldig bijgehouden en goed gedocumenteerde (digitale) administratie 
aangetroffen. Onze vragen konden steeds goed worden beantwoord aan de hand van deze 
administratie. 

2. Om te zien hoe de administratie in elkaar stak hebben we een aantal controles gemaakt 
tussen balans, exploitatie en boekentafel.  

3. Daaruit is gebleken, dat de kosten en baten van de uitgave van het boek Veenland-
Waterland positief hebben bijgedragen aan het resultaat van de vereniging over 2009 
(€1678,90). 

4. Haalt men dit positief resultaat af van de overige exploitatie over 2009, dan rest een wat 
minder optimistisch beeld over de exploitatie van de vereniging. Er zou zelfs sprake kunnen 
zijn van een klein tekort. Dat baart zorgen omdat de vereniging haar meeste inkomsten 
regulier haalt uit de lidmaatschappen.  

5. Voor de SHHV bepleiten wij tegen deze achtergrond in ieder geval voor een gerichte en 
permanente ledenwerving om de reguliere inkomsten op een hoger peil te brengen. 

De Kascommissie 
Frans van Bork      Ger Damman 
Woerden       Woerden  
25 maart 2010        25 maart 2010 



5. Bestuursverkiezing
 Mevrouw M.van Oosterom- Meckl en de heer C.K. Maartense waren aftredend 
 en herkiesbaar; zij zijn herkozen.  
 Er zijn drie nieuwe leden tot het bestuur toegetreden: 
 Mevrouw M.J. Mulder-Snaauw, de heer F.H.M. Langen en de heer C.E, de Leeuw. 

6. Rondvraag en sluiting. 
Na deze mededeling dankt de voorzitter iedereen voor zijn of haar inbreng en  

 sluit de vergadering om 19.55 uur. 


