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  Woerden, februari 2006 
Uitnodiging Het bestuur nodigt u van harte uit voor een lezing getiteld 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
de omslag van het boek 

door: de heer Roland Blijdenstijn, beleidsadviseur bij de provincie Utrecht 
 
op: donderdag 16 februari 2006 van 20.00 tot 22.00 uur 
 
in: het verenigingscentrum De Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden 
 
Mei 2005 heeft de gedeputeerde voor cultuur Jan van Bergen de publicatie 
‘Tastbare Tijd, cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht’ gepresenteerd. 
Een rijk geïllustreerd boekwerk dat Utrechtse landschappen en verdedigingslinies 
beschrijft. Aan de hand van tijdlaagkaarten, luchtfoto’s en tekeningen is de 
ontwikkeling van de provincie Utrecht door de eeuwen heen te volgen. De 
belangrijkste ontwikkelingen per tijdstap zijn de basis en de achtergrond voor de 
huidige, meest kenmerkende cultuurhistorische kwaliteiten die voor ieder 
landschap zijn beschreven.  Tenslotte is voor ieder landschap een visie gegeven 
hoe voor de toekomst om te gaan met dit rijke erfgoed. Het boek is voor de 
provincie Utrecht het uitgangspunt voor een meer gebiedsgericht erfgoedbeleid. 
De auteur Roland Blijdenstijn zal in zijn lezing in het bijzonder ingaan op het 
westelijk deel van de provincie. 
 
Roland Blijdenstijn (1952) is als beleidsadviseur cultureel erfgoed werkzaam bij de 
provincie Utrecht. Hij is onder meer projectleider geweest van het Monumenten 
Inventarisatie Project, dat een belangrijke stimulans was voor het vaststellen van 
veel gemeentelijke monumentenlijsten. Voorts heeft hij diverse publicaties 
gemaakt, waaronder ‘Waardevol Woerden in ontwikkeling’ (1999) als voorbeeld 
van een  cultuurhistorische effectrapportage. 
 
Tijdens de pauze is bij onze boekentafel in de zaal het boek Tastbare Tijd ad 
€ 29,50 verkrijgbaar. 
 

 
Contributie: 
 

 

 
Het nieuwe jaar is begonnen. Dat betekent dat u weer kunt bijdragen aan de 
instandhouding van de vereniging door het betalen van uw jaarlijkse contributie ad 
€17,50. U begrijpt dat een extra financiële bijdrage, ook i.v.m. ons jubileum 
volgend jaar, zeer welkom is. Daarom stellen wij u graag in de gelegenheid om, 
naast het bedrag voor uw lidmaatschap, een extra vrijwillige bijdrage te doneren. 
Hiervoor ontvangt u vier maal per jaar Heemtijdinghen, tienmaal per jaar een 
nieuwsbrief met tips en uitnodigingen voor gratis bij te wonen lezingen en 
kortingen op  door ons uitgegeven boeken. Wij verzoeken u om direct over te 
gaan tot het betalen van uw contributie door overmaking van tenminste € 17,50 op 
postgiro 330797 t.n.v. penningmeester SHHV te Woerden. Vergeet niet het jaartal 
en uw lidmaatschaps-nummer te vermelden (dat vindt u boven uw naam op het 
verzendetiket). Zolang u uw contributie niet betaald heeft, ziet u achter uw 
lidmaatschapsnummer SHHV staan. Zodra u betaald heeft, is die 
(controle)vermelding verdwenen. Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen, wordt u 
geacht dat vóór 1 november te doen. Anders bent u weer een jaar lid. 
 

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 

TASTBARE TIJD 
cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht 



 

Volgende lezingen: 

 

Maandag 20 Maart 2006: jaarvergadering om 19.30 uur, aansluitend start 
omstreeks 20.00 uur een lezing met als onderwerp de cultuurhistorische atlas van 
de provincie Zuid-Holland door de heer Maarten Koenders, beleidsmedewerker 
cultureel erfgoed provincie Zuid-Holland. Deze lezing zal met name in gaan op het 
westelijke deel van het werkgebied van de SHHV (tot aan Bodegraven), dat in de 
provincie Zuid-Holland is gelegen.  
 

 
Cursussen: 
 

 
Het Utrechts Archief organiseert wederom enkele cursussen en workshops in 
hun pand aan de Alexander Numankade 199-201 te Utrecht.. 
• Cursus genealogie voor gevorderden. Kosten € 51. Vijf lessen, om de week op 

donderdag van 19.00 tot 21.00 uur  in de periode 16-2-2006 t/m 13-4-2006. 
• Workshop onderzoek archieven van het gemeentebestuur Utrecht 1813-1969. 

Kosten € 29. Zaterdagochtend 11-2-2006 van 10.00-12.30 uur. 
• Workshop School- en onderwijsgeschiedenis in de provincie Utrecht. Kosten 

€ 29. Zaterdagochtend 11-3-2006 van 10.00 tot 12.30 uur. 
Nadere informatie over een cursus of workshop kunt u krijgen door een mailtje te 
sturen aan shhvnieuwsbrief@planet.nl met in de kop: cursus Utrechts Archief. 
 

 
Tentoonstelling: 
 

 
 
de boogschutter Paris uit de 
westgevel van de Aphaia-tempel. 
 

 
Kleur ! bij de Grieken en de Etrusken. (2 december 2005 - 26 maart 2006) 
Een tentoonstelling in het Archeologisch museum Allard Pierson, Oude Turfmarkt 
127, 1012 GC Amsterdam. Toegangsprijs € 5,00. Diverse kortingsregelingen. 
 
De wit marmeren of kalkstenen beelden en de kleikleurige kleine beeldjes uit de 
Oudheid waren vaak beschilderd met felle, bonte kleuren. Op basis van jarenlang 
intensief wetenschappelijk onderzoek zijn in de Glyptotheek, het archeologisch 
sculpturenmuseum te München, reconstructies gemaakt van antieke beelden 
afkomstig van de Aphaia Tempel op het Griekse eiland Aegina. Deze 
reconstructies van de 2500 jaar oude beelden laten een onvermoede 
kleurenpracht van groen, rood, blauw en geel zien. Naast de bonte 
kleurenreconstructies van antieke beelden zijn er in een thematische opstelling 
vele originele voorwerpen te zien waarop de oorspronkelijke verf nog zichtbaar is. 
De objecten (groot en klein) geven de bezoeker een glimp van de kleurrijke 
wereld van de Klassieke Griekse en Etruskische Oudheid. 
 

 
Website: 
 

 
 

 
Het Utrechts Archief heeft een online-cursus archiefonderzoek op zijn website 
www.hetutrechtsarchief.nl geplaatst. Aan de hand van een voorbeeld (huis 
Amerongen) leert u stapsgewijs hoe u archiefonderzoek in de stad en provincie 
Utrecht kunt aanpakken. Thuis vanuit uw stoel kunt u 24 uur per dag die cursus 
zelf volgen. Klik op de homepage van de website op INFORMATIE en daarbinnen 
op cursussen en workshops. De tijdsduur is ca. 20 minuten. Alleen het 
einddiploma van deze cursus moet u zelf maken. 
 

 
Nieuwe vereniging: 
 

 

 
Nieuwe vereniging van stamboomonderzoekers 
Ons land is een nieuwe vereniging rijker. De Genealogische Computer Vereniging 
is een vereniging voor mensen die stamboomonderzoek als hobby hebben en de 
computer, speciale computerprogramma's en het Internet gebruiken om hun 
stamboomgegevens bij elkaar te krijgen en dit tot een logisch geheel te vormen. 
 
De vereniging werkt aan belangenbehartiging, uitwisseling van gegevens en 
ervaringen, voortgaande professionalisering en kwaliteitsverbetering van de door 
de vereniging zelf, of anderen aangeboden en ontwikkelde digitale ontsluiting van 
archiefmateriaal. Daarnaast biedt de vereniging met artikelen en tips op haar 
website en in haar digitale nieuwsbrief ook informatie over wat er qua techniek 
allemaal voor ontwikkelingen in computerland gaande zijn of worden verwacht. 
 
Het secretariaat van de vereniging is gevestigd aan de Vronkenlaan 31, 2352 EK 
Leiderdorp, secretaris@computergenealogie.org.  
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van de vereniging 
www.computergenealogie.org  
 

Met vriendelijke groet, 
Lex Albers, bestuurslid SHHV 


