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  Woerden, september 2009 
 

Uitnodigingen: 
 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vuistbijl uit oude steentijd 

 

 
Mammoetkies 

 

 

op: Woensdag 23 september 2009 van 20.00-22.00 uur 
In:  De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XBC Woerden 
 

Toegang gratis. 
 

In Waterrijk in Woerden worden via een zuiginstallatie tot een diepte van ruim 30 meter 
grote hoeveelheden zand en aarde opgezogen. Daarin bevinden zich grote 
hoeveelheden, botten, artefacten, zwerfstenen en ander materiaal uit het Paleolithicum 
(de oude steentijd). Bovendien komen er muizenkiezen voor van muizen die al 500.000 
jaar geleden waren uitgestorven. Hoewel de historische grondlagen door het opzuigen 
door elkaar gemengd worden is dat voor Pieter Stoel geen probleem. Wat hij wil weten 
is: “Waar komt het materiaal vandaan en uit welke tijd stamt het?” Hij is van mening dat 
een deel van het materiaal zeker 600.000 jaar oud is. Omdat er ook voorwerpen 
tussenzitten, die door mensachtigen gemaakt zijn (niet de moderne Homo Sapiens  of 
de Neanderthaler, maar een veel oudere mensensoort, de Homo Heidelbergensis), zou 
het wel eens zo kunnen zijn dat hier de oudste gereedschappen van mensachtigen in 
Nederland gevonden zijn. Dit alles maakt een regionaal museum met een unieke 
signatuur voor Woerden mogelijk. Iets waar we met z'n allen maar eens goed over 
moeten nadenken. Immers Nederland heeft in tegenstelling tot andere landen nog niet 
zo’n museum.  
 

De lezing zal worden gehouden door Pieter Stoel, amateur-archeoloog en parttime 
leraar natuur- en scheikunde. Hij vertoont ter illustratie van zijn lezing ook foto’s en hij 
heeft een aantal artefacten op de tafels uitgestald, die men na afloop van de lezing kan 
bekijken. 
 

 

Open Monumentendag 

 
 

 

Op zaterdag 12 (en zondag 13) september vindt in Nederland weer een Open 
Monumentendag (OMD) plaats. Ook in onze regio worden tal van activiteiten 
georganiseerd. Wij doen een greep uit de aangekondigde activiteiten, maar door het 
gehele land vinden tal van interessante en bijzondere activiteiten plaats. Kijk ook eens 
op de website www.openmonumentendag.nl. Daar kunt u zien wat er in andere 
plaatsen te doen is. 
Woerden: beklimmen van Petrustoren en watertoren, Lutherse kerk, Petruskerk; 
rondwandelingen (vertrek vanaf de kaasbel); Israelische en Algemene begraafplaats 
(met uitleg), Kasteel (binnenkant!!), kaartmateriaal in de bibliotheek en in het 
stadsmuseum (gratis toegang). De kraam van de SHHV staat dit jaar voor het 
Stadsmuseum. 
Harmelen: De hervormde kerk (oude schoolplaten), de bibliotheek (oude kaarten van 
de heer Siegert), Theedrinken in het Theehuis bij Huize Harmelen. 
Oudewater: Het stadhuis, touwmuseum. 
Montfoort en Linschoten: middeleeuwse maaltijd in de Commanderij (tevoren 
aanmelden); Huis te Linschoten, diverse kerken, het oude stadhuis. 
 

 

Volgende activiteiten: 

 
 

 

Zaterdag 26 september: Nostalgische kermis in Woerden (naast de Petruskerk) 
Woensdag 7 oktober:  Film over leven en werk van Darwin, De Dam, Woerden 
Maandag 19 oktober:  Lezing over Het verdwenen dorp Mi, Milandhof, Zegveld 
Woensdag 21 oktober:  Jaarlijkse Koeienmarkt, Centrum Woerden 
Woensdag 4 november: Historische film in De Dam, Woerden 
Zaterdag 7 november: Jaarlijkse boekenbeurs in Concordia, Woerden 
Dinsdag 17 november: Lezing over Jan de Bakker in de Lutherse kerk, Woerden 
 

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 

 

Woerden in de oude steentijd 
Een lezing door Pieter Stoel 



Met vriendelijke groet  
Namens het bestuur  
Lex Albers, voorzitter  2 

 
 

Nieuwe TV-serie  
Utrechtse geschiedenis 
op RTV-Utrecht 
 

 

 

Vorig jaar zond RTV-Utrecht een reeks afleveringen over de provinciale geschiedenis 
uit. De serie is diverse malen herhaald en ook op DVD verkrijgbaar. 
Bestellen kan via  http://www.rtvutrecht.nl/content/webwinkel. Inclusief verzending zijn 
de kosten € 11,75. Ophalen kan ook. Voor € 9,95 krijgt u de DVD mee.  
 

Afhaaladressen:  
     Het Utrechts Archief   of Het Utrechts Archief 
     Hamburgerstraat 28   Alexander Numankade 199 - 201 
     3512 NS Utrecht   3572 KW Utrecht 
 

Voor scholen is de DVD gratis. Stuur een mail met uw gegevens naar  
onderwijs@landschaperfgoedutrecht.nl. 
 

Inmiddels is bekend dat vanaf zaterdag 17 oktober 2009 wekelijks een reeks nieuwe 
afleveringen wordt uitgezonden. Over het tijdstip van uitzending is nog niets bekend, 
maar we weten al wel welke afleveringen zullen worden uitgezonden. 
 

 
 

Aflevering Datering Onderwerp Regio 
1 3000-500 v. Chr Grafheuvels Zuid-Oost 
2 0 Limes Zuid-West  
3 742-809 Liudger Noord-West 
4 1122 ‘Geboorte’ stad Utrecht Stad 
5 1296 Floris V Noord-West 
6 1674 Storm (instorten schip van de Dom) Stad 
7 1713 Vrede van Utrecht Extra 
8 1700-1800 Baronie IJsselstein Zuid-West 
9 1804 Pyramide van Austerlitz Eemland  
10 1843 Rhijnspoorweg Utrecht-Arnhem  Zuid-Oost 
11 1916 Watersnood (Spakenburg) Eemland 

 
 

Week van de 
geschiedenis:  
 

 
 

 

De Week van de Geschiedenis vindt dit jaar plaats van 17 t/m 25 oktober 2009. Het 
thema is 'Oorlog & Vrede'. 
 

Bij het woord ‘oorlog’ denkt 40 % van de Nederlanders aan de Tweede Wereldoorlog, 
en 31 % denkt aan Irak. Maar wie weet nog waar de Engelse oorlogen of de Atjeh 
oorlog om werden gevoerd? Nederland is betrokken geweest bij tientallen oorlogen op 
ons eigen grondgebied en ver daarbuiten. Sommige oorlogen zijn in ons geheugen 
verworden tot een jaartal zoals de Slag bij Nieuwpoort in 1600. Andere zijn helemaal 
vergeten. Sinds de komst van de Romeinen kende ons land meer oorlogen dan vrede! 
Wie door Nederland reist ziet de sporen van verschillende oorlogen nog terug in het 
landschap; de kastelen, bunkers en verdedigingslinies. Wat heeft zich daar allemaal 
afgespeeld? In Den Haag zit nu het Internationaal Gerechtshof. Waarom is dat gezien 
onze geschiedenis logisch en wat heeft Hugo de Groot daar bijvoorbeeld mee te 
maken?  
 

Tijdens de Week van de organiseren honderden musea, archieven, bibliotheken en 
andere culturele instellingen speciale activiteiten. Ook radio en TV besteden aandacht 
aan het thema en er zullen nieuwe boeken worden gepubliceerd. 
 

Op de website www.weekvandegeschiedenis.nl kunt u zien wat er allemaal te beleven 
valt en wat er allemaal wordt gepubliceerd en uitgezonden.. 
 

 

Volksuniversiteit 
Woerden:  

 
 

 
Nachtwacht (Rembrandt) 

 

In september start het cursusprogramma van het nieuwe seizoen 2009-2010. We 
lichten een activiteit uit de folder, die ook voor onze leden interessant kan zijn. 
 

VADERLANDSE GESCHIEDENIS 
De laatste jaren groeit de belangstelling voor vaderlandse geschiedenis. Figuren als 
Willem van Oranje, Michiel de Ruyter en Johan Thorbecke keren opvallend vaak terug 
op tv en in de krant. Nederlanders lijken zich bewust van hun nationaliteit en hun 
verleden te zijn geworden. Maar hoe is Nederland eigenlijk ontstaan? Wie waren nu de 
Canninefaten en wat gebeurde er precies in de Middeleeuwen? En waarom kwamen de 
Nederlanden in conflict met de Spaans-Habsburgse vorst Filips II? Al deze vragen en 
nog veel meer, komen aan bod. Aan de hand van oude prenten, landkaarten en foto's 
gaat dit verleden weer leven. 
 

tijd: vanaf zaterdag 19 september gedurende 5 weken van 10:00-12:00 uur  
plaats: VUW-gebouw Rembrandtlaan 24 Woerden   
docent: Dhr. E. Koopman; prijs:  € 75,00. Aanmelden bij het VUW-gebouw of via 
internet: www.volksuniversiteit.nl/woerden. 
 

 


