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Middeleeuws balspel 
(soule in Normandie) 

 
 
 
 

 

 

op: Donderdag 25 september 2008 van 20.00 – 22.00 uur. 
 

in: De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden 
 

Toegang gratis 
 

Net zoals veel andere sporten heeft het moderne voetbal van de twintigste eeuw een 
lange voorgeschiedenis als weinig gereguleerd volksvermaak. In veel landen zijn heel 
oude vormen van voetbalachtige activiteiten bekend. Maar het moderne voetbal 
is ontwikkeld in Engeland gedurende het tweede deel van de negentiende eeuw. Ook 
hier zien we een gelijkenis met veel andere sporten. Voetbal werd een moderne sport 
doordat er nationale bonden en een internationale organisatie kwamen die de sport 
een reglement gaven dat internationaal van toepassing werd. Aldus werden de vele 
verschillende volksvermaakachtige vormen van voetbal uit het verleden 
gestandaardiseerd tot het moderne voetbal. Over de vraag waarom deze sport veel 
meer beoefend wordt dan andere voor de hand liggende sporten, b.v. handbal, 
rugby of hockey wordt druk gediscussieerd. Waarschijnlijk ligt het niet aan de aard 
van de sport zelf maar aan het soort mensen dat de sport het meest beoefende. In die 
zin moet men de populariteit van voetbal niet sportinhoudelijk maar sociaal-historisch 
verklaren.  
 

Ruud Stokvis (geb. 1943) was van 1970 tot mei 2008 verbonden aan de afdeling 
sociologie van de universiteit van Amsterdam. Veel van zijn onderzoeks- en 
onderwijsactiviteiten hadden betrekking op sport. Hij schreef er vier boeken over: 
Strijd over sport. Ideologische en organisatorische ontwikkelingen (proefschrift 
1978), De Sportwereld. Een sociologische inleiding (1989), Sport, publiek en de media 
(2003) en (samen met I.van Hilvoorde): Fitter, harder, mooier. De onweerstaanbare 
opkomst van de fitnesscultuur (2008). In 2008 verscheen eveneens van zijn hand de 
naoorlogse geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Studenten Roeibond (In: 
KNSRB 125 jaar).  
 

 

Streekmarkt Woerden 
bestaat 5 jaar 

 

 
 

Ook de SHHV staat deze 
keer op de streekmarkt 

 

 

Bij gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Woerdense Streekmarkt wordt op 
zaterdag 6 september rond de Petruskerk in het centrum van Woerden een bijzondere 
markt georganiseerd. Een markt met streekproducten uit alle Nederlandse provincies, 
informatie over agrarisch natuurbeheer en agrotoerisme in de regio, proeverijen en 
allerlei vermaak voor jong en oud zijn de ingrediënten. 
 

Drie BN'ers; programmamaker Paul de Leeuw, acteur en prominent plattelander Bram 
van der Vlugt en minister van Landbouw Gerda Verburg komen samen met een stoet 
oude landbouwtrekkers om 10.00 uur de opening van het evenement opluisteren. 
 

De Streekmarkt Woerden was vijf jaar geleden de eerste wekelijkse markt waar ook 
buiten het toeristenseizoen streekproducten direct van de producenten gekocht 
konden worden.  
 

Naast de producten uit het Groene Hart die iedere zaterdag op de Streekmarkt 
worden aangeboden, zijn op 20 kramen streekproducten uit alle provincies 
voorhanden; van de Opperdoezer ronde (een aardappel uit West-Friesland) tot 
geitenkaas, hertenvlees, wijn en ambachtelijk gebrouwen bieren. Restaurantkoks 
komen ter plekke kokkerellen met de aangevoerde waren. In de binnenring van de 
markt staat het regionale platteland centraal. De markt eindigt om 16.00 uur 
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1.   DE GESCHIEDENIS VAN HET VOETBAL 
Lezing door de heer dr. Ruud Stokvis 



Met vriendelijke groet 
Lex Albers, voorzitter  2 

 

Open monumentendag 
Het thema is: SPOREN 
 

 

 
 

Soldaat in uniform uit 1802 
 

 

 

Op 13 en 14 september vinden weer door het gehele land de jaarlijkse Open 
Monumentendagen plaats. Ook in onze regio zijn op zaterdag 13 september in 
verschillende plaatsen tal van activiteiten te ondernemen. We doen hier een greep. 
 

Woerden. De SHHV staat met zijn boekenkraam bij het Arsenaal. In de bibliotheek 
van 29 augustus tot 27 september tijdens de normale openingstijden een kleine, 
maar zeer bijzondere tentoonstelling over prehistorische  (ouder dan 50.000 voor 
Chr.!), Romeinse en Middeleeuwse vondsten. Op 13 september ook nog 
archeologisch materiaal in de Toren van de Petruskerk. De hele dag door bij het 
Arsenaal een levende expositie van het leger uit de tijd van de Oud-Hollandse 
Waterlinie, wandelingen door de binnenstad (aanmelden bij de VVV tot 13.30 uur), 
toneelvoorstellingen (door De Realiteit) bij het Stadsmuseum en de kerktuin, 
rondleidingen door het Gilde in het Stadsmuseum en het centrum van Woerden 
(thema Hendrik van Kempen), In de Zaal der Kunsten (boven in het kasteel) 
doorlopende voorstellingen van films over de geschiedenis van Woerden. Verder 
zijn in Woerden opengesteld: de Petruskerk (ook de toren is te beklimmen), molen 
De Windhond, het Stadmuseum, de Watertoren, Bonaventurakerk en Lutherse kerk, 
begraafplaats Hogewal, en de Joodse begraafplaats in het Westdampark. 
Harmelen. Opengesteld zijn theehuis ’t Spijck, de NH kerk en de RK kerk de 
St. Bavo. 
Montfoort en Linschoten. Het lokale thema heet Speuren naar sporen. Bijv. in de 
NH kerk in Montfoort kan worden gespeurd tussen de oude grafstenen. Molen De 
Valk is open, evenals de RK Kerk. Er is een rondwandeling langs monumenten.  
Linschoten. De NH Kerk is opengesteld. Bij de Tol is een presentatie van de 
restauratie van de kerk te zien. In Café van Eyk is een boekenmarkt. 
Oudewater. In het stadhuis  een demonstratie en een tentoonstelling van de 
plaatselijke kantklosvereniging. De VVV verzorgt rondleidingen in het Stadhuis. 
Verder is er een speurtocht door Oudewater (o.a. langs Touwmuseum en 
Heksenwaag). Grachtenrondvaart in en rond Oudewater (op en afstapplaats aan de 
Peperstraat bij de Visbrug). En de toren van de Grote Kerk kan beklommen worden. 
Bodegraven. Er wordt aandacht besteed aan de vele straatnamen in het dorp die 
verwijzen naar vroegere functies en gebouwen. Hierover verschijnt een lokale 
brochure. In de Dorpskerk organiseert de Historische Kring een fototentoonstelling  
over archeologische vondsten  uit de omgeving. 
 

Voor alle plaatsen geldt: Nadere informatie bij de lokale VVV. Er is een gratis 
magazine “Sporen” met alle aangekondigde activiteiten (verkrijgbaar bij de 
bibliotheek en de VVV). 
 

 

Volgende activiteiten: 
 

 

Woensdag 8 oktober: Film in De Dam 
Zaterdag 1 november: Boekenbeurs in Concordia 
 

 

 
Een nieuw multimediaal project 

over geschiedenis 
 

 
 

Verdronken land van 
Saeftinghe 

 

 

Verleden van Nederland is een project over de geschiedenis van Nederland en 
loopt van 10 oktober t/m december 2008. Het project bestaat uit een achtdelige 
documentaireserie, uitgezonden door NPS/VPRO (vanaf zondag 12 oktober, 20.45 
uur, Nederland 2), informatieve clips (‘educlips’) voor basis- en voortgezet 
onderwijs, acht korte films voor inburgeraars, vier boeken, evenals 
tentoonstellingen, festivals, presentaties en activiteiten in het hele land.  
Het idee voor de documentairereeks leefde al geruime tijd bij Geert Mak en 
journalist Gijsbert van Es. Samen met de historici Jan Bank en Piet de Rooy en de 
neerlandicus René van Stipriaan legden zij de basis voor de acht tv-vertellingen. Zij 
publiceren begin oktober 2008 ook het boek “Verleden van Nederland”. 
 

Ireen van Ditshuyzen heeft de documentairereeks uitgebouwd tot een multimediale 
geschiedeniscampagne. Van Ditshuyzen: “In het hele land, van Middelburg tot 
Delfzijl en van Texel tot Maastricht vinden manifestaties plaats over de vaderlandse 
geschiedenis. Vaak ligt de nadruk op de geschiedenis in de regio, van een stad of 
een dorp.” Tientallen landelijke, provinciale en lokale instellingen (musea, 
bibliotheken, archieven, theaters, scholen, PABO’s, universiteiten, debatcentra, 
filmhuizen, regionale tv-zenders en andere media) hebben zich bij de campagne 
Verleden van Nederland aangesloten. 
 

Het najaar van 2008 krijgt een rijk gevarieerd cultureel aanbod met vele 
tentoonstellingen, lezingen, historische wandelingen, filmvertoningen en debatten in 
het kader van Verleden van Nederland (www.verledenvannederland.nl) . 
 

 


