
Z.O.Z. Wilt u de nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen, geef dan uw e-mailadres aan ons door. 
Denkt u er ook aan om uw nieuwe e-mailadres aan ons door te geven als dit gewijzigd is? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Onze boekentafel 

 

op: zaterdag 1 november 2008 van 10.00-15.00 uur 
 

in: Concordia, Kerkplein 7, 3441 BG Woerden 
 

Toegang gratis 
 

Er is deze keer weer een luisterrijke keur aan geschiedenisboeken, 
reisbeschrijvingen, natuurboeken, verzamelwerken, woordenboeken, atlassen, 
schoolplaten, kinderboeken, streekboeken (vooral uit het Stichts-Hollandse 
grensgebied), oude uitgaven van de SHHV, prentbriefkaarten, gravures, etsen, 
oude steendrukken, DVD’s enz. Eigenlijk teveel om op te noemen en daarom zijn 
bezoekers van harte welkom om langs te komen en zich te overtuigen. Met het oog 
op de komende feestdagen zult u vast weer cadeau-ideeën kunnen opdoen. Er 
zullen circa 20 antiquariaten uit de regio aanwezig zijn. 
 

De ingang van Concordia is tegenover de Streekmarkt op het Kerkplein te Woerden. 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

op: Woensdag 5 november 2008 van 20.00 – 22.15 uur. 
 

in: De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden 
 

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

 

De film speelt zich af tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. 
 

Mathilde (Audrey Tautou) wordt geboren op 1 januari 1900. In 1909 leert ze Manech 
kennen. Tussen haar en Manech ontstaat een sterke band die evolueert tot een 
liefdesrelatie. In 1917 neemt ze afscheid van haar verloofde Manech, die naar het 
front aan de Somme trekt. 
 

Twee jaar later krijgt ze het officiële bericht dat haar verloofde vermoord is aan het 
front. Via een voormalige sergeant komt ze te weten dat Manech gestorven is in het 
"Bingo Crépuscule", een voorpost in de loopgraven bij het niemandsland, samen 
met vier mannen die ter dood veroordeeld waren omdat ze zichzelf hadden verwond 
en in het niemandsland gedumpt werden. 
 

Wanneer Mathilde van de overheid het nieuws van zijn dood verneemt, weigert ze 
deze onheilstijding te geloven. In haar hart voelt ze immers dat haar geliefde de 
nacht in het niemandsland overleefd heeft. Met het geld van de erfenis van haar 
ouders en de hulp van een detective begint ze een vastberaden speurtocht naar 
oude strijdmakkers van haar verloofde en vrienden en geliefden van de gestorven 
soldaten om uit te zoeken of haar gevoel haar bedriegt of niet. 
 

Mede dankzij het overtuigende spel van Audrey Tatou komt het verhaal zeer 
geloofwaardig over en zorgt de mengeling van romantiek en oorlog voor continue 
betrokkenheid van de kijker. De film was genomineerd voor 2 Oscars en duurt 2 uur. 
 

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 grote jaarlijkse antiquarische boekenbeurs over het Groene Hart 

2. Un Long Dimanche De Fiançailles 
      Een film van Jean-Pierre Jeunet uit 2004 



Met vriendelijke groet 
Lex Albers, voorzitter  2 
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op: Donderdag 20 november 2008 van 20.00 – 22.00 uur. 
 

in: De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden 
 

Toegang gratis 
 

Handschriften uit de Middeleeuwen zijn een lust voor het oog met boeiende en 
vaak schitterend uitgevoerde illustraties. Ze verschaffen een verrassend inzicht in 
religieuze beleving in oude tijden en geven een duidelijk beeld van 
maatschappelijke verhoudingen. Tentoonstellingen van topexemplaren trekken 
terecht veel belangstelling. Ze bieden met hun oog voor details een beeld van de 
middeleeuwse wereld in een notendop.  
 

De avond bestaat uit een voordracht van ca. 45 minuten, en na een pauze een 
diapresentatie, van ook zo’n drie kwartier. In de loop van de jaren heeft de heer 
Algra een flink aantal facsimile’s verzameld van middeleeuwse miniaturenboeken. 
Een aantal karakteristieke daarvan wordt deze avond ter inzage uitgestald. 
 

De heer Algra werd geboren in 1929 in Vreeswijk en woonde van 1930 tot 1946 in 
de veenkolonie Erica in Drente. Hij volgde de Mulo in Klazienaveen en aansluitend 
de HBS in Leeuwarden. Van 1949 – 1951 was hij in militaire dienst bij de lichte 
luchtdoelartillerie (als de enige motortransportofficier zonder rijbewijs). Na zijn 
militaire dienst studeerde hij wiskunde aan de Vrije Universiteit. Na deze studie 
werd hij leraar wiskunde eerst in IJmuiden ( 1958 – 1977 ) en daarna in Soest 
(1977 – 1989). 
 

 

Volgende activiteiten: 

 
Oudewater 

 

 

Woensdag 3 december: Film in De Dam 
 

Dinsdag 9 december: Lezing over Kerken in het Stichts-Hollandse 
grensgebied door de heer Scheffer in het Stadhuis te 
Oudewater. Deze lezing wordt in samenwerking met 
onze zustervereniging in Oudewater georganiseerd en 
is ook voor SHHV-leden gratis toegankelijk. 

 

 

Suske en Wiske op 
excursie? 

 

 

Tijdens onze zomerexcursie op 30 augustus jl. naar Mechelen en Gaasbeek in 
België, ontvingen de deelnemers een stripboek van Suske en Wiske. Helaas bleek 
toen pas dat dit niet het juiste verhaal was, dat bij de excursie hoorde. Met de 
leverancier van de stripboeken hebben wij inmiddels een akkoord bereikt. De 
deelnemers aan de excursie kunnen hun in de bus ontvangen exemplaar van “De 
spokenjagers” gratis omruilen tegen het goede boek “Het Spaanse Spook”. Dat kan 
op een van de komende gelegenheden bij onze boekentafel. Dus als u op zaterdag 
1 november het eerder ontvangen stripboek meebrengt, gaat u met het goede 
stripboek weer naar huis en heeft u nog een tastbare herinnering aan een 
geslaagde excursie. 
 

 

Heraldisch Tijdschrift: 

 
 

NGV, afdeling Heraldiek 

 

De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) houdt zich bezig met 
stamboomonderzoek. Onderzoek naar voorouders blijkt zich te verheugen in 
toenemende belangstelling. De NGV is een landelijke vereniging met ca. 10.000 
vrijwilligers die elkaar helpen met stamboomonderzoek.  
 

De NGV geeft ook al jaren een tijdschrift over heraldiek uit. Heraldiek houdt zich 
bezig met wapens van families, gemeenschappen en landen. Recent is het 
Heraldisch Tijdschrift vernieuwd en verrijkt met kleur. Omdat slechts een kleine 
groep mensen zich bezig houdt met het heraldisch specialisme van 
geschiedenisbeoefening, is het streven van de NGV om een landelijk contactpunt te 
zijn van alle geïnteresseerden. De afdeling hoopt te bereiken dat hierdoor ook  
nadere informatie over lokale heraldiek beschikbaar komt. Ook in onze regio zijn tal 
van heraldische tekens, denk maar aan wapens van gemeenten en dorpen en van 
families of op voorwerpen in lokale musea. Belangstellenden kunnen voor € 15,00 
per jaar een abonnement nemen op het vernieuwde tijdschrift dat 4 maal per jaar 
verschijnt.  
Nadere informatie is te verkrijgen via de website http://www.heraldiek-ngv.nl/ 
 

 

 

3. Over Middeleeuwen en Miniaturen, de wereld in een notendop 
Een lezing door de heer Eit Algra 


