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   SHHV 50 jaar!! 
 

  Woerden, augustus 2007 
 

Uitnodigingen: Het bestuur nodigt u van harte uit voor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Het meisje met de parel, 
Johannes Vermeer, ca. 

1665, Mauritshuis Den Haag  

 

op: woensdag 5 september 2007 om 20.00 uur 
  

in: Annex Cinema, Frederik Hendriklaan 18 te Woerden (3445 XN) 
 (staatsliedenkwartier) 
 

Toegangsprijs:. De film kost voor leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart 
2007: € 4,00. Niet-leden betalen € 5,00.  
 

Deze film, gebaseerd op een roman van Tracy Chevalier, vertelt het verhaal rond 
de totstandkoming van het schilderij “het meisje met de parel” van de 17e eeuwse 
schilder Johannes Vermeer. Er is weinig bekend van het meisje dat op het schilderij 
is afgebeeld. Er wordt wel gespeculeerd dat ze een van de dienstmeisjes was, dat 
met ander personeel in het huis van de schilder woonde, maar daarvoor bestaat 
geen bewijs.  
De film poogt het mysterieuze leven van het meisje tot leven te brengen. Griet, 
gespeeld door Scarlett Johansson, is een dienstmeisje in het huis van de schilder 
Johannes Vermeer (gespeeld door de Britse acteur Colin Firth). Vermeer’s enige 
mecenas, Van Ruijven, draagt hem op om Griet te schilderen, nadat hij eerst heeft 
geprobeerd om haar te veroveren. Griet moet op een of andere wijze heimelijk 
poseren voor dit cruciale schilderij, zonder dat Vermeer’s vrouw het merkt, ze moet 
Van Ruijven’s handtastelijkheden vermijden en zichzelf beschermen tegen de 
wrede roddels in de wereld van een 17e eeuws dienstmeisje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het kasteel van Woerden 
 

 

Op: Vrijdag 7 september van 14.30 tot 18.00 uur  
 (zaal open vanaf 14.00 uur) 
In: Kasteel Woerden, : Van Rhenenzaal en Zaal der Kunsten. 
 

feestelijke presentatie van de film “Woerden van Castellum tot Stad”, de 
kadastrale atlas Woerden en een receptie t.g.v. het 50-jarig bestaan van de SHHV. 
 

Voor deze bijeenkomst ontvangen alle leden separaat een uitnodiging. U wordt wel 
verzocht aan te geven of u van de uitnodiging gebruik wilt maken, door vóór 
1 september de antwoordstrook op de uitnodiging te retourneren. Er zijn voor u 
geen kosten aan deze activiteit verbonden. 
 

Indien u bij de voorintekening heeft aangegeven dat u de atlas komt ophalen, dan  
kunt u na afloop van de bijeenkomst uw exemplaar afhalen bij de boekentafel bij de 
Van Rhenenzaal. Na vrijdag kunnen de atlassen afgehaald worden in de bibliotheek 
aan de Meulmansweg (gedurende de openingstijden van de bibliotheek). Zie voor 
verdere informatie verderop in deze nieuwsbrief. 
 

 

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 

 
1.  GIRL WITH A PEARL EARRING 
Een film van Peter Webber uit 2003 

 
2.  JUBILEUMBIJEENKOMST 



Met vriendelijke groet, 
Lex Albers, voorzitter SHHV 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rijnkade Woerden (bron: De 

Achterkant van Holland) 

op: Donderdag 20 september van 20.00 - 22.00 uur. 
in: het verenigingscentrum De Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden 
 

Woerden heet nu nog altijd de kaasstad, maar was voordien een steen- en 
pannenbakkersstad. De eerste industrie in Woerden en directe omgeving waren de 
steenbakkerijen, die hun grondstoffen putten uit de rivierklei rond de Oude Rijn. 
Toen in de negentiende eeuw de klad in deze bedrijvigheid kwam, viel Woerden 
terug op zijn plattelandswortels. Andere steden lagen immers gunstiger voor de 
vestiging van nieuwe industrie. Zo bleef Woerden het lot van de grote, grauwe 
fabrieksstad bespaard. De stad ging zich richten op kaashandel en kaasopslag, 
maar kreeg ook fouragehandels binnen de grenzen. 
Pas in de twintigste eeuw kwam er nieuwe bedrijvigheid bij, geconcentreerd in 
speciaal aangelegde bedrijventerreinen, die als een schil rond de oude bebouwing 
liggen. Hier en daar zijn echter nog resten van de oude bedrijvigheid te vinden. 
 

In zijn lezing gaat Jan van Es nader in op de geschiedenis van de Woerdense 
nijverheid en hij laat daar diverse afbeeldingen bij zien. Jan van Es is journalist, en 
schrijver. Eerder verschenen van hem o.a. Limes en Linie en Rondom de Kerk. 
 

 

Volgende bijeenkomsten: 

 
 

 

Woensdag 10 oktober: 20.00 uur Film Marie Antoinette, plaats nog niet 
bekend te Woerden. 

Donderdag 25 oktober: 20.00 uur Lezing  geschiedenis van Zegveld  door 
Piet Brak in de Milandhof te Zegveld. 

Zaterdag 3 november: 11.00-15.00 uur Boekenbeurs in Concordia Woerden. 
 

 

Activiteiten in de regio: 
 

 

Open Monumentendag 
 
 
 

 

Fietstocht langs de Limes 
 

 

Op zaterdag 1 september wordt alweer voor de 30e keer de jaarlijkse 
septembermarkt in Harmelen georganiseerd. Tal van plaatselijke organisaties 
(waaronder ook de werkgroep Harmelen van de SHHV) presenteren zich. 
Op zaterdag 8 september en zondag 9 september vindt weer de jaarlijkse Open 
Monumentendag plaats. Dit jaar is het thema “Jonge Monumenten”. In Woerden, 
Harmelen en Montfoort worden op 8 september diverse activiteiten georganiseerd. 
In Woerden staat onze kraam op het Kerkplein.  
Op zaterdag 15 september vanaf 11.00 uur wordt een fietstocht georganiseerd van 
Woerden, via Leidsche Rijn, naar Utrecht langs de Romeinse Limes. 
Dit voorjaar is het routeboekje “Fietsen langs de Romeinse Limes” uitgegeven. 
Deze tocht voert van Woerden naar Wijk bij Duurstede. Op 15 september zal er 
naast het boekje ook een audiotour te downloaden zijn. Hiermee is op 20 plaatsen 
langs de route een audio-fragment te horen over de Romeinse tijd. Deze Limes 
Audio-Fietstour wordt op 15 september feestelijk geopend met een tocht van 
Woerden naar Utrecht, waaraan iedereen gratis kan deelnemen. 
Vanaf het Stadsmuseum Woerden wordt, na een vertreksein van wethouder 
L. Ypma, gefietst naar het Castellum Hoge Woerd in Leidsche Rijn, Utrecht. Daar 
staat koffie en thee klaar en kan een kort bezoek worden gebracht aan het kleine 
archeologische park. De route vervolgt zich langs de Limes naar het eindpunt op het 
Domplein in Utrecht. Hier zal gedeputeerde mevrouw Raven rond 16:00 de 
deelnemers toespreken en zowel de Limes Audio-Fietstour als de LimesQuaestio in 
Utrecht officieel openen.  
Wie mee wil fietsen, kan zich via info@limes.nl aanmelden. De eerste 50 aan-
meldingen zijn verzekerd van koffie of thee onderweg en bij het start- en eindpunt. 
Ook krijgen zij het fietsboekje t.w.v. € 1,50 gratis mee. 
 

 

Kadastrale Atlas: 
 

 

 

Op 7 september wordt de kadastrale atlas Woerden gepresenteerd. Indien u heeft 
vooringetekend op deze atlas, kunt u de atlas op 7 september afhalen in het Kasteel 
(na afloop van de jubileumbijeenkomst). Vanaf zaterdag 8 september t/m zaterdag 
15 september kan de atlas (gedurende openingstijden) worden afgehaald in de 
bibliotheek aan de Meulmansweg. Daarna ligt hij klaar bij onze boekentafel tijdens 
lezingen. Indien u bij voorintekening heeft aangegeven dat u de atlas thuis bezorgd 
wilt hebben, kunt u deze in de week na 7 september op het aangegeven adres 
verwachten. Na het verschijnen van de atlas is deze bij de SHB (www.shhv.info) 
verkrijgbaar voor € 34,95 (exclusief verzendkosten). 

 
 

 
3.   INDUSTRIEEL ERFGOED IN DE REGIO WOERDEN 

Een lezing door de heer Jan van Es 


