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  Woerden, juli 2009 
 

Uitnodigingen: 
 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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). Wij kunnen nog wel enkele aanmeldingen 
gebruiken.  
In verband met de voorbereidingen wordt u gevraagd per e-mail 
(administratieshhv@planet.nl) of telefonisch (0348-44 43 31, b.g.g. 0348-43 10 63) uw 
deelname aan het diner door te geven vóór 3 juli 2009. Na afloop van het diner 
wandelen we naar de Dam, waar aansluitend de film zal worden vertoond. 
 

 

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 hebben u het programma en de 
informatie over de aanmelding bij de vorige nieuwsbrief reeds toegezonden. U kunt de 
gegevens ook nog downloaden van onze website of aanvragen bij de voorzitter (0348-
43 10 63 of e-mail mail@shhv.info). Er zijn nog plaatsen beschikbaar. 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. 
 

  

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind augustus. De eerste activiteit in september is  
open monumentendag op 12 (en 13) september. Later in die maand zal er nog een 
lezing worden georganiseerd. U zult het dus na 8 juli bijna twee maanden zonder ons 
moeten doen. Om die tijd door te komen, hebben we op de achterzijde van deze 
nieuwsbrief enige tips opgenomen. Maar er is nog veel meer te doen, dus hou de 
media in de gaten. 
 

 

Nieuwe kandidaat-
bestuursleden 

 

 

Het bestuur heeft twee leden bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor een 
bestuursfunctie. In de volgende ledenvergadering zullen zij formeel voorgedragen 
worden, maar hieronder stellen ze zichzelf reeds kort voor. 
 

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 

 

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 

 
 

Cor de Leeuw 

 

 

Ik stel mij graag aan U voor als één van de nieuwe kandidaat-bestuursleden: Cor de 
Leeuw, vanaf 1978 in Woerden, 62 jaar, getrouwd, 2 kinderen, 1 kleinkind, 
opleidingsniveau marketing en een aantal jaren Nederlands recht. In een vorig leven 
beroepsmatig betrokken bij alle facetten van de wereldwijde handel in chemische en 
farmaceutische grondstoffen. Beroepsmatig vele landen bereisd en op kosten van 
werkgevers heel veel mooie en oude dingen gezien. Ik bezoek nog steeds musea in 
binnen- en buitenland maar nu voor eigen rekening. Ik ben betrokken bij vakbladen 
zoals Archeologie Magazine en Geschiedenis Magazine. Veel bezigheden zoals actief 
schaker, het lidmaatschap van de bondsraad van de Consumentenbond en diverse 
commissies alsmede bestuurslid van de afdeling Woerden van de DVN (Diabetes 
Vereniging Nederland, zolang deze nog bestaat). De consequentie van veel 
bezigheden is dat je je zelf over meerdere belangen moet verdelen en niet overal 
gelijktijdig kunt zijn………Maar ik zal voor jullie mijn best doen. 
 

 

Frans Langen 

 
 

 

Ik ben Frans Langen, bijna 62 jaar, getrouwd met Joke Pouw, 2 kinderen die al een 
aantal jaren elders wonen. Sinds 1974 wonen wij in Woerden, momenteel op de 
Bekenlaan in Molenvliet. Ik werk bij een Amerikaans ingenieursbureau in Leiden. Mijn 
expertise is industrieel water en afvalwater (behandeling), waardoor ik o.a. een goed 
netwerk heb bij waterschappen. Daarnaast is de laatste jaren mijn hobby uitgebouwd 
naar beschikbaarheids- en betrouwbaarheidsstudies voor diverse industrieën, wat een 
uitdaging is voor komende jaren. Door mijn jarenlang OR lidmaatschap voel ik me zeer 
betrokken bij mijn bedrijf.  
Sinds 2008 ben ik lid van de SHHV. Ik ben zeer geïnteresseerd in geschiedenis en alles 
wat daarmee samenhangt. Op vakanties in diverse landen proberen we kennis van 
cultuur en het land op te doen door met de plaatselijke bevolking in aanraking te komen. 
We hebben al veel  gezien. Twee jaar gewoond en gewerkt in Maleisië; zakelijk en privé 
gereisd in China, Vietnam, Thailand en Japan. 
De grote uitdaging voor mij in de SHHV zal zijn de belangstelling en bewustzijn van 
leden en andere Woerdenaren te vergroten van onze geweldig bloeiende vereniging. Ik 
was onder de indruk van de deelname van zo’n  10% van de leden, die regelmatig 
lezingen van de vereniging bijwonen. 
 

 

Tip 1: Dorestad in 
Leiden 

 

 

Nu de vakantieperiode aanbreekt, is er weer gelegenheid om uitstapjes te maken en 
boeken te lezen. Wij geven u enkele tips. Allereerst ligt oostelijk van Woerden, 
Dorestad, wereldberoemd van de 7e eeuw tot halverwege de 9e eeuw, maar nu een 
klein plaatsje: Wijk bij Duurstede. Maar als u niet naar het oosten reist, maar naar het 
westen, dan kunt u de glorietijd van Dorestad opnieuw beleven in het Rijksmuseum van 
Oudheden in Leiden, waar tot en met 1 november 2009 de tentoonstelling ‘Dorestad, 
Wereldstad in de Middeleeuwen‘ te zien is. De afgelopen decennia is zoveel 
archeologisch materiaal opgegraven, dat het nu goed mogelijk is om een beeld te 
geven van het stadsleven in die tijd. De tentoonstelling is voor jong en oud: 
rondleidingen voor volwassenen en speurtochten en activiteiten voor kinderen. Verder 
staan er lezingen op de agenda. 
 

 

Tip 2: Catharijneconvent 
In Utrecht 

 
 

 

De tentoonstelling Beeldschone Boeken, de Middeleeuwen in goud en inkt brengt met 
ruim 120 manuscripten en vroege drukken de Utrechtse boekproductie van circa 1000 
tot 1500 in beeld. Voor deze bijzondere tentoonstelling is een keuze gemaakt uit de rijke 
verzameling handschriften van het museum. Deze collectie is aangevuld met de unieke 
Utrechtse kloosterboeken van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Belangrijke 
bruiklenen uit binnen- en buitenland vullen deze selectie aan. Vanwege het kostbare 
karakter en de hoge artistieke kwaliteit zijn deze Beeldschone Boeken stuk voor stuk 
uniek. Alle boeken die te zien zijn, zijn in Utrecht gemaakt óf hebben een bijzondere 
relatie met de stad Utrecht. De tentoonstelling is geopend van 16 mei – 23 augustus 
2009.  

 

Tip3: Archeologie voor 
Dummies 

 

 

Van archeologie wordt vaak gedacht dat het over botten, dinosaurussen en fossielen 
gaat. Maar het omvat veel meer dan dat! Voor iedereen die geïnteresseerd is in 
archeologie en precies wil weten waar het over gaat, verscheen afgelopen week in 
Nederlandse vertaling: Archeologie voor Dummies, 383 pagina’s, geschreven door N. 
White. ISBN, 97 890 430 179 16. Verkrijgbaar in de boekhandel voor € 27,95. 
 

Dit boek maakt je bekend met deze boeiende wetenschap en de mensen die ons 
verleden reconstrueren. In heldere woorden en aan de hand van talloze voorbeelden 
leer je onder andere over verschillende soorten archeologie, het avontuur dat veldwerk 
heet en het publieke belang van archeologie. 
 

 


