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  Woerden, juni 2008 
Uitnodigingen: Het bestuur nodigt u van harte uit voor  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

op: woensdag 11 juni 2008 om 19.45 uur 
 

in: De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden 
 

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

 

Als jong meisje krijgt Jeanne D'Arc een visioen, waarin God haar vertelt dat zij 
uitverkoren is om de Fransen te bevrijden van de Engelsen. Jaren later, als jonge 
vrouw, bezoekt ze de Franse Dauphin, die wacht met zijn kroning tot koning van 
Frankrijk totdat de oorlog met de Engelsen is gewonnen. Jeanne legt aan de Dauphin 
uit wat haar missie is en wordt, na de nodige scepsis, aanvoerster van zijn leger. Als 
de oorlog eenmaal gewonnen is, krijgt zij echter te maken met achterdocht en 
verdachtmakingen. 
 

met Milla Jovovich, John Malkovich en Dustin Hoffman 
 

De film duurt 160 minuten, daarom beginnen we een kwartier eerder. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Gemaal Kamerik-
Teylingens 

 

 
 

op: Dinsdag 24 juni 2008 van 20.00 – 22.00 uur. 
 

in:  Gemaal Kamerik-Teylingens, Mijzijde 1-2, 3471 GM Kamerik 
 

Toegang gratis 
 

De oorspronkelijke (1871) unieke tandem compound-stoommachine bevindt zich nog 
steeds in het gebouw. Het scheprad van dit gemaal werd in 1907 vervangen door een 
centrifugaalpomp.  
De plaats van het scheprad is nog zichtbaar. In 1954 is het gemaal geëlektrificeerd. In 
1988 is een nieuw elektrisch gemaal gebouwd in de oude sluis bij het oude 
gemaalgebouw. Eind 2005 is dit gemaal totaal gerenoveerd, waarbij het gebouw in de 
stijl van het oude gemaal is opgetrokken. 
 

Het gemaal is slechts zelden te bezichtigen. Dit is dus een bijzondere gelegenheid! 
De heer Edwin Nagelhout, werkzaam bij het Hoogheemraadschap de Stichtse 
Rijnlanden, zal een uitleg geven over de functie van dit gemaal bij het beheer van het 
waterpeil in onze streek. De heer Dirk van Vliet, die gedurende 26 jaar machinist van 
het gemaal is geweest, zal de werking van het voormalige stoomgemaal uitleggen. 
 

Omdat er weinig parkeergelegenheid in de directe omgeving is, wordt u verzocht 
zoveel als mogelijk om op de fiets naar het gemaal te komen. 
 

 

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.    JEANNE D’ARC 
   Een film van Luc Besson uit 1999 

 

2.   LEZING EN UITLEG OVER HET GEMAAL KAMERIK-TEYLINGENS 
door de heren Edwin Nagelhout en Dirk van Vliet 



Met vriendelijke groet 
Lex Albers, voorzitter  2 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

op: woensdag 9 juli 2008 om 18.00 uur 
 de film begint om 20.00 uur (met pauze) 
 

in: De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden 
 

Wij hebben Restaurant De Lange Muur (Utrechtsestraatweg 113) bereid gevonden 
om deze avond een Chinese maaltijd te verzorgen voor de bezoekers aan de film. 
De maaltijd wordt in De Dam geserveerd om 18.00 uur. In verband met de 
voorbereidingen wordt u gevraagd telefonisch (0348-44 43 31) of per e-mail 
(mvanoosterom@planet.nl) uw deelname aan het diner door te geven vóór 
1 juli 2008 (vermeld svp ook eventuele dieeetwensen).  
 

Toegangsprijs: Het diner wordt u aangeboden tegen een prijs van € 13,50. Drankjes 
dient u afzonderlijk te betalen. De film kost voor leden op vertoon van hun 
lidmaatschapskaart 2007: € 4,00. Niet-leden betalen € 5,00. 
 

Het Rode Korenveld is het verhaal over de grootouders van de verteller. Zijn oma 
wordt als jong meisje uitgehuwelijkt aan een veel oudere man op het einde van de 
jaren ‘20 in China. Ze wordt in een draagkoets naar haar man gebracht. Onderweg 
worden ze overvallen en een van de dragers, de opa van de verteller, redt haar. 
Haar man, die een wijngaard bezit, blijkt lepra te hebben. Hij sterft en zij neemt de 
wijngaard over. Ze ontmoet opnieuw de drager die haar destijds gered heeft. Samen 
runnen ze succesvol de wijngaard en krijgen ze een zoontje. Dan vallen de 
Japanners binnen die er gruwelijke praktijken op na houden. Het bloed van de 
helden en de rode wijn vermengen zich op het slagveld: Het Rode Korenveld. 
 

De film duurt 90 minuten. 

 

900 jaar Waarder: 

 

 

Dit jaar staat Waarder het gehele jaar in het teken van zijn 900-jarig bestaan. Op 
zaterdag 5 juli 2008 worden er tal van oude ambachten vertoond. Wellicht leuk om er 
eens een kijkje te nemen. 
De naam Waarder duikt voor het eerst op in een akte van 1108. Hierin wordt Giselbert 
de Werdere, oftewel Gijsbert van Waarder, genoemd als getuige in een conflict tussen 
edelen en twee kloosters in de buurt van Vianen, waarin het Bisdom Utrecht uitspraak 
doet. Tot 1964 was Waarder een zelfstandige gemeente waarna het samen met 
Driebruggen, Papekop en Hekendorp gemeente Driebruggen werd. In 1989 gingen 
Hekendorp en Papekop naar Oudewater en werden Waarder en Driebruggen bij 
Reeuwijk ingelijfd. 
 

 

Volgende bijeenkomsten: 

 

 

Woensdag 27 augustus:  20.00 uur lezing in De Dam: het Spaanse Spook over 
historisch bronnen in strips  

Zaterdag 30 augustus: dagexcursie naar België (zie aparte uitnodiging bij deze  
nieuwsbrief) 

 

 

Posters Hugo Jansz 
van Woerden: 
 

Ter gelegenheid van de 
lezing op 13 mei jl. hebben 
wij bijgaande posters op  
A3-formaat laten drukken. 
De afbeeldingen zijn 
beschikbaar gesteld door 
Museum Meermanno-
Westreenianum te Den 
Haag. 
 

De posters zijn nog 
verkrijgbaar bij onze 
boekentafel. 
 

Hiernaast hebben wij de 
officiële titels vermeld. 
 

 

 
 

Anna te Drieën, 
met St. Jozef en  

St. Joachim 
 
 

 

 
 

Maria met het Christus-
kind, 

engelen houden een 
gordijn omhoog en 
spelen op luit en 

harpen 
 

 

 
 

Het Laatste Oordeel: 
Christus op een 

regenboog doet de 
doden verrijzen, 

in het bijzijn van Maria 
en St. Johannes de 

Doper 
 

 

 
 

De Drie-eenheid: God 
de Vader met het 

lichaam van Christus 
(Not Gottes); 

engelen in aanbidding; 
St. Johannes de Doper, 

St. Stephanus, 
St. Petrus, St. Martinus, 

St. Maria Magdalena 
 

 

3.    HET RODE KORENVELD 
   Een film van Yimou Zhang uit 1987 

voorafgegaan door een Chinese maaltijd 


