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  Woerden, juni 2009 
 

Uitnodigingen: 
 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Commanderij van St. Jan 

Montfoort 
(bron: RHC Woerden) 

 
 

 
Montfoort ca. 1650 

 

op: Dinsdag 16 juni 2009 van 20.00 - 22.00 uur. 
 

in: Commanderij van St. Jan, Hofstraat 5, 3417 HZ Montfoort  
 

Toegang (inclusief 2 consumpties) € 5,00 
 

De Johannieterorde ontstond in het midden van de elfde eeuw, dus al vóór de eerste 
kruistocht, als een verplegende broederschap in Jeruzalem ten behoeve van pelgrims. 
Na de verovering van Jeruzalem door de kruisvaarders in 1099 werd het ziekenhuis 
van deze broederschap sterk uitgebreid en in 1113 werd ze door paus Pascalis II als 
geestelijke orde erkend. Omstreeks 1130 vormde ze zich om tot geestelijke ridderorde 
en begon steeds meer grondbezit in West-Europa te verwerven. Waarschijnlijk kreeg 
de orde reeds kort voor 1122 in Utrecht van bisschop Godebold een groot stuk grond 
ten westen van de stad ten geschenke, waarop de eerste commanderij of balije met 
ziekenhuis ontstond, het Catharijneconvent (ter plekke van het huidige Vredenburg). 
Bijna alle latere bezittingen van de orde in Nederland werden onderhorig aan dit 
convent, als laatste de commanderij Montfoort, die in 1544 werd gesticht door balijer 
Bernard van Duven. Tengevolge van de Reformatie werden de goederen van al deze 
commanderijen echter kort na 1600 door de gewestelijke Staten geconfisqueerd. 
 

Prof.dr.Johanna Maria van Winter (1927) is emerita-hoogleraar in de Geschiedenis van 
de Middeleeuwen aan de Universiteit van Utrecht en verzorgde onder andere een 
bronnenpublicatie over de Johannieterorde in Nederland onder de titel Sources 
concerning the Hospitallers of St John in the Netherlands, 14th - 18th centuries (Leiden 
- Boston - Köln, Brill, 1998). 
 

Indien u met de auto komt, adviseren wij u (gratis) te parkeren op het Kasteelplein, 
naast het kasteel. Indien u daarna door de poort loopt, linksaf slaat en met de bocht in 
de Hofstraat mee naar rechts gaat, ziet u de Commanderij na ca. 50 meter aan uw 
rechterhand. 
 

De lezing vindt toepasselijk plaats in het gebouw De Commanderij. Kasteel Montfoort 
en De Gouden Leeuw stellen het gebouw gratis aan ons beschikbaar. Om de 
verzorging van de drankjes soepel te laten verlopen vragen wij u bij entree € 5,00, 
waarvoor u een kop koffie/thee en in de pauze een drankje en hapje ontvangt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

De Smaak van Woerden 

 

Diner op: Woensdag 8 juli 2009 van 17.45 – 19.45 uur 
In:   De Smaak van Woerden, Havenstraat 10a, 3441 BJ Woerden 
 

Wij hebben De Smaak van Woerden bereid gevonden om deze avond voor de 
bezoekers van de film een feestelijk drie-gangen-diner te presenteren voor de speciale 
prijs van € 25,00 (exclusief drankjes).  
In verband met de voorbereidingen wordt u gevraagd per e-mail 
(administratieshhv@planet.nl) of telefonisch (0348-44 43 31) uw deelname aan het 
diner door te geven vóór 1 juli 2009. Na afloop van het diner wandelen we naar de 
Dam, waar aansluitend de film zal worden vertoond. 
 

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 
 

bank:  ING 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden 
 

KvK-nummer: 40.46.44.34 

 

1. Lezing: De Johannieterorde in Nederland, 
onder andere in Montfoort, voor en tijdens de Reformatie 

 

Een lezing door mw. prof. dr. J.M. van Winter 

 

2.  Film: Shakespeare in Love 
Een film van John Madden uit 1998 

Voorafgegaan door een diner 



Met vriendelijke groet  
Namens het bestuur  
Lex Albers, voorzitter  2 

 
 

 

Gwyneth Paltrow en Joseph 
Fiennes 

 

Tijdstip film: 20.00 – 22.30 uur 
in: De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden 
 

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

 

Het verhaal gaat over William Shakespeare (gespeeld door Joseph Fiennes). 
Shakespeare heeft in de film nogal moeite met het schrijven van zijn eerste tragedie, 
die Romeo en Julia zou gaan heten. Viola de Lesseps (Gwyneth Paltrow) is een jonge, 
maar rijke dame, die met Lord Wessex (Colin Firth) gaat trouwen. In de tussentijd 
droomt ze ervan om een groots actrice te worden. Dat was iets wat in die tijd niet 
gebruikelijk was, aangezien vrouwen niet op het toneel mochten staan. Viola verkleedt 
zich als man en krijgt de rol van Julia. William Shakespeare vindt haar een geweldig 
acteur, maar hij weet niet dat zij in werkelijkheid Viola de Lesseps is. Als hij daar achter 
komt, vormt dit voor William Shakespeare de inspiratie voor het schrijven van een 
nieuw verhaal. Deze romantische komedie won 7 Oscars en tal van andere prijzen. 
De film duurt 123 minuten. 
 

 

Zomerexcursie: 

 
 

 

Op zaterdag 29 augustus 2009 vindt onze jaarlijkse zomerexcursie plaats. Deze keer 
gaan we naar Amersfoort, dat 750 jaar bestaat. Wij zenden u het programma en de 
informatie over de aanmelding bij deze nieuwsbrief toe. U heeft tot 1 augustus 2009 de 
gelegenheid om zich aan te melden. De inschrijvingen worden verwerkt in volgorde van 
ontvangst van de betalingen. Bij overschrijding van de capaciteit van de bus krijgen 
alleen diegenen bericht die niet mee kunnen. 
 

 

Prehistorische vondst: 
 

 
 

Venus uit Hohle Fels 
(ruim 35.000 jaar oud) 

 
 

 

Recent werd in de pers aandacht besteed aan een prehistorische vondst in Zuid-
Duitsland. In het opgravingsgebied in de Schwäbische Alb ten noorden van de Donau 
worden al sinds 1974 systematisch opgravingen gedaan. Het gaat om een slechts 6 cm 
groot beeldje van mammoetivoor. Het lijfje, waaraan de linkerarm en schouder 
ontbreken, is ingekerfd met ornamentele lijnen die wat weg hebben van een 
kledingstuk. Deze vrouwenfiguur is minstens vijfduizend jaar ouder dan de Venus van 
Willendorf - de beroemdste rondborstige prehistorische dame, die toevallig een eeuw 
eerder werd gevonden (in 1908) - en de oudste menselijke beeltenis die we kennen. 
Opvallend is dat, evenals bij andere beeldjes en afbeeldingen van iets latere tijd, veel 
aandacht wordt besteed aan de vrouwelijke vorm, maar dat het hoofd ontbreekt. Verder 
is merkwaardig dat zo vroeg in de Oude Steentijd alleen in Europa dergelijke 
beeltenissen worden aangetroffen. Het is een fel debat in de wetenschap: waarom 
vinden we ze niet ook in Afrika, waar de moderne mens toch zo’n 200 duizend jaar 
geleden is ontstaan? 
 

In dit verband willen wij u graag wijzen op een recent verschenen boek, dat een poging 
doet om de ontstaansgeschiedenis van de mens en de menselijke taal te verklaren. Het 
boek is getiteld Dageraad en is geschreven door Rik Smits. (ISBN 978 90 468 0389 9). 
Bij de boekhandel € 17,95. De taalkundige en wetenschapsjournalist neemt ons mee 
op een thrillerachtige speurtocht over Afrikaanse savannen en door Pyreneese grotten, 
langs giftige vogels en pratende apen. Via dierentalen, hallucinaties en logica wordt 
steeds duidelijker hoe en wanneer onze voorouders moderne mensen werden. En hoe 
dat proces nog maar zo’n 12.000 jaar geleden culmineerde in datgene wast bij uitstek 
onze identiteit vormgeeft: volwaardige menselijke taal. 
 

 

Veen-land Water-land: 
 
 

Omslag boek 
 

 

Het mooie boek Veen-land Water-land, honderd eeuwen landschap in de Venen van 
Jacques de Raad is inmiddels verschenen. Het eerste exemplaar is op 8 mei jl. in het 
nieuwe bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in Nieuwkoop aangeboden aan de 
burgemeester van Nieuwkoop. Het boek telt 76 pagina’s, 75 kleurenfoto’s, illustraties 
en kaarten; is gebonden en het formaat is: 175 mm x 248 mm. 
 

Inmiddels is de automatische incasso ook verwerkt en is aan degenen die dat hadden 
aangegeven het boek ook toegezonden. Het boek is nog tot 31 mei af te halen op de 
volgende adressen (tijdens openingstijden). Daar kunt u ook een exemplaar kopen als 
u niet had ingetekend:  
 

• De bibliotheek aan de Meulmansweg 27 in Woerden,  
• het IVN-bezoekerscentrum aan de Bruins Slotsingel in Alphen aan den Rijn of  
• het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, Dorpsstraat 116 in Nieuwkoop.  
 

Het boek kost € 13,95 in de winkel en voor leden van de SHHV en de vereniging 
Natuurmonumenten € 12,25. 
 

 


