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  Woerden, januari 2008 
Beste leden van de SHHV, 
 

IN EUROPA wensen wij elkaar happy new year, ein glückliches Neues Jahr, bonne Année, 
onnellista uutta vuotta, godt nytår, gott nytt år, sre�no novo leto!, yeni yılınız kutlu olsun!, 
próspero año nuevo!, anul Nou Fericit!, godt nytt år, Is-sena it-tajba, sretna Nova godina, boldog 
Új Évet!, Feliç any nou!, blwyddyn Newydd Dda!, feliz Año Nuevo!, ������� �	
� �	���!, 
Õnnelikku Uut Aastat, in protte Lok en Seine yn it Nije Jier!, ��� ���� ������!, Laimigu Jauno 
Gadu, Linksmu Kaledu, a zoalig Nuijjoar!, e gudde Rutsch an d'neit Joer, szcz��liwego Nowego 
Roku, veul heil en zeg'n int Neijjoar!, La Mul�i Ani!, 
����	�	 �	
	�	 �	��!, Bliadhna mhath ùr!, 
š�astný Nový rok, 
������� �	
��� �	��! en natuurlijk ook een gelukkig nieuwjaar! 
 

Uitnodigingen: Het bestuur nodigt u van harte uit voor  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

op: woensdag 9 januari 2008 om 20.00 uur 
 

in: De Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden (3441 XB) 
 

Toegangsprijs:.                   voor leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart: € 4,00.  
Niet-leden: € 5,00.  

 

In 1982 maakte Nouchka van Brakel een verfilming van de roman ‘Van de koele 
meren des doods’ van de Nederlandse auteur (en arts en psycholoog) Frederik van 
Eeden. (ook bekend van ‘De kleine Johannes’ en ‘De Nachtbruid’.) Hij was één van de 
Tachtigers. 
Het boek verscheen in 1900 en schetst de levensgeschiedenis van een meisje uit de 
betere kringen. Haar gedrag wordt bepaald door maatschappelijke omstandigheden 
en innerlijke obsessies.  
Hoewel de film op enkele punten afwijkt van de roman (feminisme heeft de plaats 
ingenomen van de oorspronkelijke dieptepsychologische benadering van het boek), is 
het tijdsbeeld en de enscenering bijzonder verzorgd. Dat levert een boeiende film en 
een stap terug in de tijd naar de tweede helft van de 19e eeuw. 
René Soutendijk heeft in deze film haar tot nog toe beste rol gespeeld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
zo was het hier vroeger 

op: Donderdag 24 januari 2008 van 20.00 - 22.00 uur. 
 

in: De Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden (3441 XB)) 
 

Toegang gratis 
 

Welke veranderingen heeft ons landschap sinds het eind van de laatste ijstijd 
ondergaan en welk gebruik is er van dat landschap gemaakt? Welke bronnen staan 
ons ter beschikking voor deze gegevens? En wat zien we van die geschiedenis terug 
in het hedendaagse landschap rond Woerden? Op deze en andere vragen wordt 
uitvoerig ingegaan in bovengenoemde presentatie door Jacques de Raad. 
 
Jacques de Raad is sedert enkele jaren o.a. actief met het in kaart brengen van de 
plantengroei van het Nieuwkoopse plassengebied voor Natuurmonumenten en 
onderzoek aan trekvogels op het schiereiland Taimyr in Noord-Rusland voor Alterra. 
 
 

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.   VAN DE KOELE MEREN DES DOODS 
Een film van Nouchka van Brakel uit 1982 

 

2.   Ontstaan en ontwikkeling van ons landschap 
Een lezing door de heer  Jacques de Raad 

 



 

Met vriendelijke groet 
Lex Albers, voorzitter 2 

 

Volgende bijeenkomsten: 
 

 

Woensdag 6 februari: 20.00 uur Film in De Dam te Woerden. 
Heemtijdinghen 2007-4 verschijnt eind januari 2008 
 

 

Nieuwe DVD over 
Woerden is beschikbaar: 

 

 

Tijdens de jubileummiddag op vrijdag 7 september jl. in het Kasteel van Woerden 
werd de film “Woerden van Castellum tot Stad” gepresenteerd. 
In oktober jl. heeft het bestuur besloten om de DVD ter gelegenheid van ons 
jubileum gratis beschikbaar te stellen aan onze leden. Op vertoon van uw   
groene lidmaatschapskaart kunt u een exemplaar van de DVD afhalen. 
Ook toezending is mogelijk. Doe 4 postzegels van € 0,44 in een envelop. Voeg een 
briefje toe met uw naam, adres, woonplaats en uw lidnummer (dat vindt u op uw 
lidmaatschapskaart) en stuur dat naar SHHV-Boekenafdeling, Nijverheidsbuurt 8, 
3474 LB ZEGVELD. 
Niet-leden kunnen de DVD bestellen door € 16,75 per exemplaar (€ 15,00 + € 1,75 
aan verzendkosten) over te maken op giro 330797 t.n.v. penningmeester SHHV 
Woerden. Vermeld ook uw volledige adresgegevens op de overschrijving. 
De film kan de komende tijd worden afgehaald bij de Woerdense Bibliotheek. 
Meulmansweg (zaterdag 12 januari van 10.00 – 13.00 uur), of onze boekentafel 
(tijdens de activiteiten op 9 en 24 januari, zie hierboven). Voor andere 
afhaalmomenten: zie onze website www.shhv.info.  
 

 

Het Streekarchief heeft 
een nieuwe website: 
 

 
het nieuwe logo 

 

 
 

en de toegangsdeur opzij van 
het Woerdense gemeentehuis 
 

 

Het Streekarchief Rijnstreek is hét historisch informatiecentrum voor Woerden en 
omgeving. Het werkgebied omvat vrijwel het werkgebied van de Stichts-Hollandse 
Historische Vereniging: Bij het Streekarchief zijn namelijk de huidige gemeenten 
Bodegraven, Montfoort, Reeuwijk en Woerden aangesloten, alsmede het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Wie op zoek is naar informatie over 
het verleden van deze streek, kan niet om het Streekarchief heen. 
 

Het Streekarchief heeft een nieuwe website ontwikkeld. Hierop vindt u oude foto’s 
en informatie over historische onderwerpen en de archieven. Heeft u bijvoorbeeld 
belangstelling voor de stadsrechten van Woerden, de Haanwijkersluis bij Harmelen, 
of het Huis te Linschoten? Op de nieuwe website is dit zo gevonden.  
Onder de indexen bevinden zich het complete overzicht van alle inwoners van 
Montfoort in 1850-1860, het register op de vrouwengevangenis van Woerden en 
toegangen op de belangrijke notariële archieven van de omgeving. 
 

De oude Woerdense kranten verdienen een aparte vermelding, te meer omdat het 
verspreidingsgebied veel groter was dan nu. De kranten uit de periode 1925-1941 
zijn gedigitaliseerd en volledig doorzoekbaar op de site. Binnenkort volgen de 
kranten uit een recenter verleden. 
 

Het internetadres van de nieuwe site is: www.rhcrijnstreek.nl  
U kunt het streekarchief ook bezoeken. De openingstijden zijn: 
Maandag t/m vrijdag 9.00-16.30 uur en op de eerste dinsdagavond van de maand 
(m.u.v. de maanden juni, juli en augustus) 19.00-21.30 uur. (In verband met 
nieuwjaarsdag verschuift de avondopenstelling in januari naar dinsdagavond 
8 januari 2008). 
 

 

Contributie 2008 en nieuw 
lidmaatschapskaartje: 

 
 

 

 

Het nieuwe contributiejaar is weer begonnen. Voor leden geldt een contributie van 
€ 20,00 per jaar. Van partnerleden wordt een contributie van € 8,00 per jaar 
gevraagd. De contributie (en een vrijwillige hogere bijdrage) voor 2008 kan 
overgemaakt worden op postbanknummer 330797 t.n.v. penningmeester 
SHHV te Woerden. Vermeld bij overschrijving ook uw lidmaatschapsnummer. 
Per post ontvangt u begin januari 2008 de factuur met daarop bevestigd het nieuwe 
lidmaatschapskaartje. Al u al betaald heeft, is dat op de factuur vermeld. Indien de 
contributie eind maart 2008 niet is ontvangen, wordt de verzending van 
nieuwsbrieven en  Heemtijdinghen opgeschort. 
 

 

2008, 400 jaar telescoop: 

 

 

De telescoop heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling van de wetenschap en 
het wereldbeeld van mensen sinds de 17e eeuw. In 1608 werd een patent 
aangevraagd door de in Middelburg woonachtige Johannes Lipperhey voor een 
"seecker instrument om verre te sien". In 1609 richtte de Galileo Galileï als eerste 
zijn zelfgebouwde telescoop op de sterrenhemel. De rest is geschiedenis. En daar 
komen we dit jaar nog op terug…… 
 

 


