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  Woerden, mei 2005 
 
Uitnodiging Het bestuur nodigt u van harte uit voor een lezing over  

 
 
 
 
 
 

 
 
hotel de Dubbele Sleutel te 
Woerden 

door: Kees Engel te Woerden 
 
op: dinsdag 7 juni 2005 om 20.00 uur 
 
in: het verenigingscentrum De Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden 
 
In 1921 - ‘22 worden in Oudewater 28 arbeiderswoningen gebouwd die moeten 
voldoen aan de eisen van de Woningwet van 1901, zgn. “Gouvernementele 
woningbouw”. De blokjes zijn getekend door de architect Jan Wils. Na 75 jaar zijn 
ze toe aan sloop - of misschien aan restauratie? In Oudewater is voor restauratie 
gekozen. Dat vereiste zeven jaar beleid en vakmanschap. Daarvoor kreeg de 
woningbouwvereniging Oudewater op 10 december 2004 de Hugo Kotestein-
oorkonde 2004.  
 
Wat deed Jan Wils in Woerden?  
De presentatie wordt een excursie in vogelvlucht met veel beeldmateriaal, van 
Alkmaar via Amsterdam, Schotland, Chicago, Den Haag, Woerden, Oudewater en 
weer naar Amsterdam. We reizen in de tijd terug naar ca. 1900 tot ca. 1925. 
Voor de pauze komt de invloed van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright 
via Jan Wils op de Europese architectuur en interieurontwerpen aan de orde. In dat 
proces is hotel de Dubbele Sleutel een belangrijk project geweest - een icoon van 
dezelfde orde als het Olympisch Stadion - uitlopend in de nu veel geïmiteerde 
dertiger-jarenarchitectuur.  
De tot in detail zorgvuldige ontwerpen van Jan Wils die ‘geïllustreerd’ zullen 
worden, zijn onder meer het genoemde Rode Dorp in Oudewater, 
arbeiderswoningen en de Dubbele Sleutel in Woerden, de Papaverhof in Den Haag 
en het Olympisch Stadion in Amsterdam. 
 
P.S. van niet-leden van de SHHV wordt een entree van € 5,-- gevraagd 

 
Volgende activiteiten: 

 

 
Excursie 
De jaarlijkse excursie zal plaatsvinden op zaterdag 27 augustus. Houdt die datum 
dus vast vrij in uw agenda. De bestemming laten wij nog even verborgen in de 
schoot van de toekomst, totdat de organisatie geheel rond is. Wij streven er tevens 
naar om op maandag 22 of dinsdag 23 augustus ’s avonds een lezing te houden 
over het onderwerp van de excursie. 
 
Boeken- en prentenbeurs 
Dit jaar staat de beurs gepland voor zaterdag 12 november van 11.00 tot 15.00 uur in 
Concordia te Woerden. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur 
 

STICHTS-HOLLANDSE  HISTORISCHE VERENIGING 
 opgericht in 1957 gevestigd te Woerden 
 
werkgebied: de  (voormalige) gemeenten: Bodegraven,  Driebruggen,  Harmelen,  Kamerik,  
 Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld. 
 
secretariaat:  Meerkoetlaan 3,  3444 BH  Woerden telefoon:  0348 -  41 41 26 
 internet: www.shhv.info  e-mail:       mail@shhv.info  
 
postbank: 330797 t.n.v. penningmeester SHHV te Woerden 

Jan Wils, een groot architect met zorg voor het detail 



 

 
Oproep: 
 

 

 
Een deel van ons archief ligt al enige jaren opgeslagen in een kelderruimte van het 
Oudeland te Woerden. Helaas zullen wij deze ruimte binnen afzienbare tijd leeg 
moeten opleveren. Een aangeboden ruimte bleek helaas te vochtig. Wij zijn daarom 
naarstig op zoek naar een gratis opslagruimte van ca. 16 tot 24 m2, die afsluitbaar, 
vochtvrij en verwarmd is. Bovendien zou de ruimte ook ’s avonds en in het weekend 
voor ons bereikbaar moeten zijn. De stellingkasten gaan mee bij de verhuizing. Indien 
u over zo’n ruimte beschikt, danwel ons kunt attenderen op zo’n ruimte, dan stellen 
wij het op prijs als u daarover contact wilt opnemen met ons bestuurslid Lex Albers, 
tel. 0348 – 43 10 63 of e-mail iskander@wxs.nl. 
 

 
Nieuwe publicatie: 

 

 
Bij deze convocatie treft u ook een flyer aan. Evenals vorig jaar werkt de SHHV weer 
samen met de Stichting Open Monumentendag Woerden om tot uitgave van een 
boek te komen. Het thema van Open Monumentendag 2005 is “religieus erfgoed”. 
Het boek wordt geschreven door Jan van Es, die vorig jaar de zeer succesvolle 
uitgave Limes en Linie voor ons schreef. U kunt door inzending van het kaartje en 
vooruitbetaling al een exemplaar van het nieuwe boek tegen gereduceerde prijs voor 
u reserveren. 
 

 
Website: 
 

 
 
Schoonhoven en Nieuwpoort 
(Pieter Crabeth, 1520) 

 
De website van de SHHV is via twee adressen bereikbaar: www.shhv.info en sinds 
kort ook via www.heemtijdinghen.nl. Recent zijn ook enkele nieuwe links toegevoegd. 
We noemen hier: 
http://www.collectieutrecht.nl. 
Hier kunt u objecten die tot het culturele erfgoed van de provincie Utrecht behoren 
bekijken. Er wordt uitgebreid ingegaan op de herkomst en achtergronden van het 
getoonde voorwerp. 
http://www.oud-utrecht.nl.  
Dit is de website van onze zustervereniging in Utrecht. 
http://www.xs4all.nl/~nieko/vroeger.htm.  
Dit is een website die gaat over het gebied ten zuiden van ons: de Krimpenerwaard. 
Een schitterende website, gebouwd door een particulier. 
http://www.linschoten.nu.  
(Let op, dus niet “nl”). Dit is een website van een particulier over een plaats in ons 
werkgebied: Linschoten. 
http://www.cultuurlokaal.nl.  
Sinds afgelopen najaar hebben de samenwerkende culturele organisaties in de 
gemeente Woerden (waartoe ook de SHHV toe behoort) een website, waarop 
nieuws, uitnodigingen e.d. worden geplaatst. Hoewel nog in ontwikkeling, is het al de 
moeite waard om een kijkje te nemen. 
 

 
Nieuwbrieven per e-mail: 
 

 

 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al werd gemeld, is met ingang van 2005 de subsidie 
van de gemeente Woerden vervallen. Het bestuur beraadt zich op maatregelen om 
de begroting weer sluitend te krijgen. Een mogelijke oplossing is als de convocaties 
en nieuwsbrieven naar de leden per e-mail kunnen worden verzonden. Van onze 
ca. 750 leden maken inmiddels ca. 80 leden gebruik van deze mogelijkheid. Voordeel 
van verzending per e-mail is dat u de convocatie enkele dagen eerder ontvangt dan 
per post. Bovendien kunt u de convocatie in kleur afdrukken, terwijl de postzending 
(i.v.m. de kosten) in zwart-wit wordt afgedrukt.  
 
Indien u de convocatie nog niet per e-mail ontvangt en wel van deze mogelijkheid 
gebruik wilt gaan maken, kunt u dat melden door uw emailadres aan ons door te 
geven. Zie de adressering in de kop van deze convocatie. 
 
Wij kunnen een aanzienlijke kostenbesparing realiseren als de leden die de 
convocatie per e-mail krijgen, deze niet later ook nog per post hoeven te ontvangen. 
Indien u dat acceptabel vindt, kunt u ook dat (liefst per e-mail) aan ons doorgeven. 
Zie ook hiervoor de adressering in de kop van deze convocatie. 
 
Indien u voor elektronische toezending van convocaties en nieuwsbrieven kiest, blijft 
u natuurlijk de Heemtijdinghen per post ontvangen. 
 

 


