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De Grecht bij 
Kamerik/Zegveld 

 

 

Wetering in zuidelijke richting 
 

 

op: Dinsdag 8 juli 2008 van 20.00 – 22.00 uur. 
 

in: Schulenburg, Overstek 2, 3471 EJ Kamerik 
 

Toegang gratis 
 

Vorig voorjaar is ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Stichts-Hollandse 
Historische Vereniging (SHHV) een lezing gehouden over de geschiedenis van 
Kamerik. Het dorpsplatform Kamerik herhaalt deze lezing nu voor alle inwoners van 
Kamerik en overige belangstellenden. 
 

In de lezing komen diverse aspecten van de geschiedenis van Kamerik aan de orde: 
In het eerste deel wordt de ontstaansgeschiedenis van het landschap toegelicht: de 
12e-eeuwse ontginningen, betekenis van verkavelingspatronen en waterstaatkundige 
zaken: scheepvaartroutes, bemaling en de nog steeds voortdurende bodemdaling. 
In het tweede deel wordt het gebouwd erfgoed besproken: kerken, boerderijen en 
andere karakteristieke bouwwerken in het buitengebied. Vervolgens een virtuele 
rondgang door Dorp en de Kanis aan de hand van vele oude foto's, o.a. uit het 
Kameriks archief. Als 'toegift' een verslag van de 'slag aan de Kruipin' uit 1672. 
 

De lezing wordt verzorgd door Hein Kuiper, voorzitter van de werkgroep Kamerik van 
de stichting Hugo Kotestein en lid van de monumentencommissie van de gemeente 
Woerden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

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. U kunt zich hiervoor nog tot 
5 juli aanmelden: telefonisch (0348-44 43 31) of per e-mail:(mvanoosterom@planet.nl) 
(vermeld svp ook eventuele dieetwensen).   
 

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. 
 

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.   DE GESCHIEDENIS VAN KAMERIK 
Lezing door de heer Hein Kuiper 

 

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

     voorafgegaan door een Chinese maaltijd 



Met vriendelijke groet 
Lex Albers, voorzitter  2 

 
 
 
 
 

 

 
 

Suske en Wiske 
 
 
 
 

 
 

De Rode Ridder 
 

 

op: woensdag 27 augustus 2008 om 20.00 uur 
 

in: De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden 
 

Eén van de bronnen van historische informatie en onderzoek is beeldmateriaal uit 
vroegere tijden: prenten, schilderijen en uit minder vroege tijden foto’s en 
filmbeelden. Authentiek materiaal dat een beeld geeft van de periode waarin het 
ontstond. De interpretatie van die gegevens is voer voor historici en andere 
wetenschappers. Van groot belang is echter hoe die informatie vanuit de primaire 
bronnen vertaald wordt naar jongeren en geïnteresseerde geschiedenisliefhebbers. 
Hoe maak je die kennis toegankelijk en wakker je de belangstelling voor de 
geschiedenis aan? Daarover gaat het deze avond. 
Centraal daarbij staat de vraag naar de kwaliteit van de interpretatie en de 
betrouwbaarheid van degenen die in prentenboek of stripverhaal ons van alles over 
de geschiedenis wijs willen maken. (De historische film laten we vanavond buiten 
beschouwing, hoewel daarover veel behartenswaardigs valt te melden.)  Dat wordt 
dus wel veel plaatjes kijken. 
Als toets  zullen we het bekende album van Willy Vandersteen ‘Het Spaanse spook’ 
onder de loep nemen. Onder andere omdat daarin het kasteel van Gaasbeek en de 
omgeving - doel van de excursie van 30 augustus – in beeld gebracht wordt. 
 

Karel Maartense is Neerlandicus en bestuurslid van de SHHV. 
 

 

Oproep: 
 

 
 

Gemaal Kamerik-Teylingens 

 

Op 24 juni jl. hebben we een bezoek gebracht aan het gemaal Kamerik-Teylingens. 
Dit gemaal dateert uit 1871. In 1953 werd de stoomaandrijving vervangen door 
elektrische pompen. Grote delen van de stoommachine bleven echter intact. Het 
machinegebouw werd na 1907 nauwelijks gewijzigd. Wel werd in later jaren de 
schoorsteen verlaagd en de kolenloods gesloopt. In 1988 werd, zuidoostelijk van 
het oude gemaal, een nieuw gemaalgebouw geplaatst en het oude buitengebruik 
gesteld. Ruud Mees (raadslid van Woerden en lid van onze vereniging) zoekt 
medestanders om te onderzoeken of het mogelijk is het stoomgemaal in zijn oude 
luister te herstellen, zodat het enkele keren per jaar in werking kan worden gesteld. 
Heeft u belangstelling voor stoommachines of denkt u op andere wijze bij te kunnen 
dragen, neem dan per e-mail of telefonisch contact met ons op. 
 

 

Stadsmuseum Woerden: 

 
 

 

Het bestuur heeft met het Stadsmuseum afgesproken dat vanaf 1 juli 2008 leden 
van de SHHV op vertoon van hun (groene) SHHV-lidmaatschapskaart gratis 
toegang hebben tot het stadsmuseum.  
Regelmatig heeft het Stadsmuseum interessante tentoonstellingen, die een bezoek 
waard zijn. Op de tweede etage is een permanente tentoonstelling van aspecten 
van de Woerdense geschiedenis (van de Romeinen tot in de middeleeuwen). En 
ook het historische gebouw zelf is het bekijken waard. Bijvoorbeeld de 
Vroedschapszaal op de eerste etage is een mooie ruimte met enkele bijzondere 
schilderijen van Woerdense kunstenaars. Dit betreft onder meer landschappen van 
Herman van Swanevelt, Jan-Willem van Borselen, Cornelis Vreedenburgh, Victor 
Bauffe en Leo Gestel. 
 

 

Volgende bijeenkomsten: 
 
 
 
 
 
 

 

Zaterdag 30 augustus:    dagexcursie naar België (nog 4 plaatsen) 
Zaterdag 13 september 
en zondag 14 september:    Open Monumentendag 
Donderdag 25 september:   Lezing over de geschiedenis van voetbal 
Woensdag 8 oktober:    Film in De Dam 
 

 

Enkele berichten: 
 

 
 

 

In september is er geen film. Wel zullen we twee keer met onze boekenkraam in 
Woerden verschijnen namelijk op 6 september op de speciale streekmarkt en op 
13 september tijdens de Open Monumentendag (OMD). 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 1 september. In augustus komt er dus 
geen nieuwsbrief uit. 
 

Voor de excursie naar België zijn nog 4 plaatsen beschikbaar. We rijden met een 
luxe bus voor 70 personen. Denkt u eraan uw paspoort of identiteitskaart mee te 
nemen? 
 

 

 

3.     HET SPAANSE SPOOK 
         Lezing door de heer Karel Maartense 


