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  Woerden, december 2009 
 

Uitnodigingen: 
 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Johanna van Castilië 

 

op: Woensdag 9 december 2009 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. 

 

Laredo, 22 augustus 1496. Een vloot van 130 schepen met meer dan 20.000 
personen aan boord vaart naar Vlaanderen. Aan boord is de zestienjarige prinses 
Johanna, die naar het Koninklijk Huis van Brussel wordt gebracht waar ze een vorst 
gaat trouwen die later bekend stond als Filips de Schone. De twee voelen zich 
meteen tot elkaar aangetrokken. Ze vergeten hun politieke verplichtingen en laten 
hun emoties de vrije loop. Door de dood van haar oudere broer en zus en haar 
moeder Isabella de Katholieke, wordt Johanna plotseling de koningin van Castilië en 
Aragon. Deze gebeurtenissen resulteren in een politiek gevecht tussen de Vlaamse 
en Castiliaanse adel. Veel erger is het conflict dat Johanna uit moet vechten in haar 
huwelijk.  
 

Johanna de Waanzinnige stond bekend om haar vurige passie. Haar verhaal geldt 
als een van de meest hartverscheurende liefdesverhalen aller tijden. De obsessie 
voor haar man Filips wordt gezien als een vorm van waanzinnigheid. Johanna was 
gek van liefde. De Spaanse productie 'Juana la Loca' is gebaseerd op haar leven. 
Deze door Vicente Aranda geregisseerde film won in 2002 drie Goya Awards - een 
belangrijke Spaanse filmprijs - waaronder de Goya voor de Beste Vrouwelijke 
hoofdrol van Pilar López de Ayala. De film was dat jaar ook de Spaanse inzending 
voor de Oscars. 
 

De film duurt 112 minuten. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Babylonische ballingschap 

 

op: Woensdag 16 december 2009 van 20.00-22.00 uur 
In:  De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden 
 

Toegang gratis 
 

De Babylonische ballingschap was een periode in de geschiedenis van Oud-Israël. 
Na de verovering van Jeruzalem door de Babylonische koning werden grote delen 
van de bevolking naar Babylonië gedeporteerd. Mede op grond van Psalm 137 wordt 
algemeen aangenomen, dat de bannelingen een droevig bestaan hebben geleid, dat 
getekend was door knechting, armoede en onvrijheid. Recente vondsten van 
spijkerschriftdocumenten werpen echter een heel ander licht op deze periode: 
verbannen Judeeërs hebben geprofiteerd van gunstiger landbouwomstandigheden. 
Deze werden mogelijk veroorzaakt door een klimaatverandering. 
 

Bob Becking is Faculteitshoogleraar voor Bijbel, Religie en Identiteit aan de 
Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op verstaan van het Oude Testament in 
de toenmalige oudoosterse context. Hij woont in Woerden, is lid van onze vereniging 
en tevens hoofdredacteur van ons kwartaalblad Heemtijdinghen. 

STICHTS-HOLLANDSE  HISTORISCHE VERENIGING 
 opgericht in 1957 gevestigd te Woerden 
 

werkgebied: de  (voormalige) gemeenten: Bodegraven,  Driebruggen,  Harmelen,  Kamerik,  
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bank:  ING 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden 
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1. Johanna de Waanzinnige 
Een film uit 2001 van Vicente Aranda 

 

2. De Babylonische Ballingschap en Global Warming 
Een lezing door prof.dr. Bob Becking  



Met vriendelijke groet  
Namens het bestuur  
Lex Albers, voorzitter  2 

 

Volgende activiteiten: 

 
 

 

Donderdag 7 januari:  Lezing door Jan van Es in De Dam, Woerden 
Woensdag 20 januari: Historische film (deel 1) in De Dam, Woerden  
Woensdag 27 januari:  Vervolg Historische film (deel 2) in De Dam, Woerden 
Zaterdag 6 februari: Middag-excursie 
Woensdag 24 februari: Lezing door Llewellyn Bogaers in ’t Trefpunt, Harmelen 
 

De volgende nieuwsbrief en Heemtijdinghen verschijnen rond de jaarwisseling. Wij 
wensen u thans reeds fijne feestdagen. 
 

 

Contributie 2010: 
 

 
 

 

Het nieuwe contributiejaar is weer in aantocht. Voor leden geldt een contributie van 
€ 20,00 per jaar. Van partnerleden wordt een contributie van € 8,00 per jaar gevraagd. 
De contributie (en een vrijwillige hogere bijdrage, die wij zeer op prijs stellen) 
voor 2010 kan overgemaakt worden op Postbanknummer 330797 t.n.v. 
penningmeester SHHV te Woerden. U kunt uw bijdrage al in december overmaken 
onder vermelding van uw lidnummer (dat vindt u op uw lidmaatschapskaartje). In 
januari 2010 worden de facturen verzonden aan leden die dan nog niet betaald hebben. 
Als de contributie eind maart 2010 niet is ontvangen, wordt de verzending van 
nieuwsbrieven en Heemtijdinghen opgeschort. Een eventuele opzegging dient uiterlijk 
vier weken voorafgaand aan het nieuwe jaar schriftelijk of per e-mail bij het bestuur 
binnen te zijn. Het bestuur zal deze opzegging bevestigen. 
 

 

Schepenroute in 
Woerden: 
 

 

De zuil nabij de molen 
 

 

Op 14 november 2009 onthulde wethouder Loes Ypma een van de zuilen die een 
nieuwe historische wandelroute in Woerden markeren. Heel veel van het Romeinse 
verleden van Woerden is niet te bewonderen maar wel bekend. Om dit deel uit de 
historie van Woerden meer bekendheid te geven, zijn informatiezuilen en –borden 
geplaatst op de vindplaatsen van Romeinse schepen. Samen vormen deze zuilen en 
borden de schepenroute. 
 

De informatiezuilen bevatten naast uitleg over het verleden ook foto’s en een vitrine 
waarin een archeologische vondst wordt tentoongesteld. Er staat een informatiezuil op 
het plein bij de bibliotheek aan de Meulmansweg. Van deze locatie is bekend dat er nog 
een deel van een Romeins schip in de bodem aanwezig is. Ook staat er een 
informatiezuil bij de molen. De locatie voor deze zuil is tijdelijk vanwege 
werkzaamheden. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond wordt de zuil verplaatst 
naar de Oranjestraat tegenover de molen. Informatieborden zijn te vinden op de 
Hogewal, nabij de begraafplaats en bij de entree van parkeergarage Castellum.  
 

Bij de bouw van de parkeergarage werd de Woerden 7 opgegraven. De achtersteven 
van dit schip, het deel dat geconserveerd kon worden, wordt in de loop van volgend jaar 
tentoongesteld in de parkeergarage. 
 

 

Luther en Wim Raven: 
 

 

Het orgel in de Lutherse Kerk 
 

 

Tijdens de lezing op 17 november over Jan de Bakker, Luther en Calvijn door Gert de 
Klerk, werd het orgelspel verzorgd door Wim Raven, oud-bestuurslid van onze 
vereniging. Hij bracht muziek ten gehore die dateerde uit de 16e eeuw, ondermeer door 
Luther zelf gecomponeerd. Ook klonk een oorspronkelijke uitvoering van het Wilhelmus 
door de Lutherse kerk. De opkomst was groot, ruim 80 personen, die na afloop nog 
gezellig bleven napraten onder het genot van een glas Calvijnwijn. Bij het dankwoord 
na afloop van de lezing, is verzuimd Wim te bedanken. Dat is zeker op zijn plaats, 
mede gezien de grondige voorbereiding die Wim hieraan heeft gehad. Op deze plaats 
willen wij ook hem bedanken bij het realiseren van een succesvolle avond.  
 

 

Op 28  november 
verscheen:  
 

 
 

 

Grenswater, de geschiedenis van het Groot-Waterschap Woerden, geschreven door 
Jan van Es. 
 

Een boek dat al in 1994 werd aangekondigd, maar door allerlei strubbelingen pas dit 
jaar is verschenen. Een mooie, goed leesbare uitgave, waarin de geschiedenis van het 
Waterschap Woerden, waarvan het gebied samenvalt met het werkgebied van onze 
vereniging, wordt beschreven. Die geschiedenis omvat meer dan 750 jaar, want het 
ontstaan van het waterschap is in nevelen gehuld. De eerste officiele oorkonde, waarin 
het waterschap erkend wordt dateert van 11 juni 1322. Wel is de opheffingsdatum 
bekend: 31 december 1994, toen het waterschap opging in het veel grotere 
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Want om droge voeten te houden, kunnen 
we niet zonder een organisatie die verantwoordelijk is voor het waterbeheer. Een 
aanrader voor al degenen die graag een goed beeld willen hebben van de strijd om en 
tegen het water (en de andere waterschappen) die in onze streek is gevoerd. 
De prijs is (tot 1 maart 2010) vastgesteld op € 29,95, waarvoor het ook bij onze 
boekentafel verkrijgbaar is. Het ISBN-nummer is 978 90 5345 162 5. 
 

 


