
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, februari 2011 
 

Zoals u in de kop van deze nieuwsbrief kunt zien, wijzigt het postadres en het telefoonnummer van ons 
secretariaat met ingang van 2011. Het e-mailadres (en het adres van de website) blijven ongewijzigd. Op 
sommige, in december verspreide ledenkaartjes staat een foutief telefoonnummer van het nieuwe secretariaat. 
Het juiste nummer staat in de kop van deze nieuwsbrief. 
 
 

 

Uitnodiging: 
 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

op: woensdag 16 februari 2011 van 20.00-22.00 uur 
In:  De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden 
 

Toegang gratis 
 

Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de Geschiedkundige 
Vereniging Oudewater (GVO). 
 

Het door Harm Hoogendoorn geschreven boek ‘Het Cordon van Holland, het beeld 
van de Oude Hollandse Waterlinie’ uit 2009 gaat over de hele waterlinie vanaf de 
grote rivieren tot aan de voormalige Zuiderzee en bevat een keur aan historische 
kaarten en vestingplattegronden. Met behulp van dit unieke en soms ook heel 
gedetailleerde beeldmateriaal kan ingezoomd worden op het gebied van Woerden en 
Oudewater. Vanavond zal de spreker laten zien hoe de waterlinie rond beide steden 
daadwerkelijk heeft gefunctioneerd en welke sporen dat heeft achtergelaten.  
 

Harm Hoogendoorn is zelfstandig historicus. Na zijn studie in Utrecht heeft hij een 
aantal jaren onderzoek gedaan naar de oude hennepteelt op de 
Landbouwuniversiteit Wageningen. In de afgelopen jaren hebben zijn historische 
werkzaamheden hoofdzakelijk te maken gehad met agrarische geschiedenis, 
industrieel erfgoed, het Groene Hart en de Oude Hollandse Waterlinie. Hij heeft 
verschillende ‘storylines’ gemaakt voor o.a. het Touwmuseum ‘De Baanschuur’ in 
Oudewater en het ‘Groene Hart Centrum’ op fort Wierickerschans te Bodegraven.  
 

Harm Hoogendoorn is vanaf 2006 door een zogenaamd Belvedèreproject bij het 
onderzoek naar de Oude Hollandse Waterlinie betrokken geraakt. Hier is zijn laatste 
boek ook uit voortgekomen. Het boek is vanavond uiteraard te koop bij onze 
boekentafel. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

op: Zaterdag 26 februari 2011 van 11.36-16.53 uur 
We verzamelen om 11.15 uur in de hal van Station Woerden. 
 

Bijdrage: € 5,00. Maximaal 25 deelnemers (op volgorde van aanmelding). 
Aanmelden: telefonisch of per e-mail bij het secretariaat van de SHHV vóór 
20 februari 2011. Bijdrage te voldoen op de dag van vertrek aan de voorzitter. 
 

Sinds 14 januari 2011 heeft het RMO een geheel vernieuwde afdeling 'Archeologie 
van Nederland'. Deze vaste tentoonstelling is uniek, want nergens anders is een 
compleet overzicht van de archeologische geschiedenis van Nederland te vinden. 
Aan de hand van 75 belangrijke archeologische vindplaatsen loopt u door ruim 
300.000 jaar geschiedenis. U volgt het pad van bodemvondsten door de tijd. Het 
begint in de vroege prehistorie, voert door de Romeinse tijd, doorkruist de vroege en 
late Middeleeuwen en komt tenslotte uit in de moderne tijd. 
We gaan deze tentoonstelling bezoeken. 
 

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:  Bekenlaan 20,  3448 XC  Woerden telefoon:  0348 -  41 75 77 
 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. De Oude Hollandse Waterlinie rond Woerden en Oudewater 
      Een lezing door Harm Hoogendoorn 

2. Excursie naar de tentoonstelling Archeologie van Nederland 
In het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) te Leiden 



Met vriendelijke groet, 2 
Namens het bestuur 
Lex Albers, voorzitter 

 
 

 

RMO, Rapenburg 28, Leiden 

 

We verzamelen om 11.15 uur in de hal van station Woerden en reizen per trein van 
12.53 uur naar Leiden. Door samen te reizen kunnen we gebruik maken van diverse 
kortingskaarten. De treinkaartjes (retour 2e klas met korting € 7,00) zijn voor eigen 
rekening. We lopen in ca. 10 minuten naar het Rijksmuseum van Oudheden aan de 
Rapenburg 28. De toegang tot het museum is gratis met een museumjaarkaart, 
65+’ers betalen € 7,50, overige personen € 9,00. (ook de toegang is voor eigen 
rekening). Na aankomst is er evt. gelegenheid om koffie te drinken. Om 13.00 uur 
start onder begeleiding van een gids een rondleiding van een uur langs de 
tentoonstelling. Daarna is er ruim gelegenheid om het gebouw en de collectie verder 
op eigen gelegenheid te bezichtigen. We vertrekken weer om 16.00 uur en nemen de 
trein uit Leiden terug van 16.22 uur; we zijn dan om 16.53 uur weer in Woerden. 
 

 

Volgende activiteiten: 
 

 

 

Omstreeks half maart 2011 zal de jaarvergadering in De Dam in Woerden 
plaatsvinden met aansluitend een lezing. De exacte datum is nog niet bekend. 
Woensdag 20 april: Lezing geschiedenis van het onderwijs, De Dam Woerden 
 

 

 Congres schoolplaten en 
schoolplatenmarkt 
 

 
 
 

 

Schoolplaten van 
Cornelis Jetses 

 

 

Op zaterdag 5 februari 2011 van 11.00 tot 16.00 uur organiseert de Stichting ABC 
Midden Nederland een congres met als thema schoolplaten. 
Locatie: Minkema College, Steinhagenseweg 3a. De toegang tot het congres 
bedraagt voor een passe-partout  €20.00 p.p (daarmee kunt u de gehele dag in- en 
uitlopen). Als u alleen de schoolplatenmarkt (v.a. 12.30 uur) wilt bezoeken, betaalt u 
€5,00  p.p. 
 

Er wordt een drietal lezingen gehouden, er is een tentoonstelling en vanaf 12.30 uur 
een schoolplatenmarkt, waar schoolplaten kunnen worden gekocht. 
 

De thema’s van de lezingen zijn: 
1: Voorlopers van volksschoolplaten en hun rol bij de organisatie van aanschouwelijk 
onderwijs. In deze inleiding komen de belangrijkste schoolplatenseries aan de orde 
die de overgang markeren van handplaten naar wandplaten, met name de vroege 
schoolplatenseries van Berend Brugsma en Hendrik Jan van Lummel (vooral de 
periode 1840-1880); spreker: J. Thijssen. 
2. Wandplaten in de negentiende-eeuwse onderwijspraktijk. De vernieuwende 
aanpak van Berend Brugsma in zijn Groningse onderwijspraktijk; spreker: R. Jansma. 
3. Cornelis Jetses (1873-1955) - Illustrator van het nostalgische Nederland? Maar 
over welk Nederland hebben we het eigenlijk? En hoe komt het dat Jetses' tekenwerk 
zo nostalgisch oogt? En wat was de oorspronkelijke bedoeling van zijn schoolplaten? 
spreker:  J. Dane. 
 

Nadere informatie en het inschrijfformulier kunt u vinden op: www.abc-mn.nl. (kijk in 
de linkerkolom). Of bel naar het secretariaat van abc-mn op 0346 – 56 92 83 of  
06 – 22 56 54 42. 
 

 

Cursus Romeinen in 
Nederland bij de VUW, 
Volksuniversiteit Woerden 
 
 

 

Gouden helm uit De Peel 
 
 
 
 
 
 

 

Vloerverwarming, wegen, schrift: uitvindingen, die de Romeinen naar ons land 
brachten. De Nederlandse geschiedenis begint bij de Romeinen: zij schreven de 
oudste teksten over ons land. De eerste Romeinen die ons land bezochten, waren 
soldaten onder leiding van Julius Caesar.  
 

De cursus begint met een les over het Romeinse leger en de resten die het 
achtergelaten heeft in Nederland, zoals de prachtige, gouden pronkhelm uit de Peel, 
die in 1910 werd gevonden door een turfsteker. De grens van het Romeinse Rijk liep 
vanaf de eerste eeuw na Chr. dwars door ons land. De soldaten namen de Romeinse 
levensstijl mee en legden wegen en vaarten aan om ons land begaanbaar te maken. 
In de steden en dorpen in ons land was de invloed van de Romeinse cultuur goed te 
zien: grote openbare gebouwen als badhuizen en amfitheaters werden voor het eerst 
in Nederland gebouwd.  
 

Tijdens de cursus komen de belangrijkste vondsten uit de Romeinse tijd in Nederland 
aan de orde, waaronder recente opgravingen. Ook horen we hoe de Romeinen over 
Nederland dachten. 
 

De cursus wordt gegeven op zaterdag 12 maart 2011 van 10.00-12.00 uur in het 
VUW-gebouw aan de Rembrandtlaan 24 te Woerden. Docente is mw. Drs. Diana 
de Wild. U kunt zich online inschrijven bij de VUW op de website van de VUW: (tik bij 
zoeken in: Romeinen in Woerden en volg de aanwijzingen). Indien u niet over internet 
beschikt, kunt u zich inschrijven op het secretariaat van de VUW op maandag t/m  
donderdag van 9.00-12.00 uur. 
 

De cursuskosten bedragen eenmalig €15,00. 
 

 


