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  Woerden, juni 2011 
 

 

Uitnodiging: 
 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

op: woensdag 6 juli 2010 van 18.00-22.30 uur 
In:  De Dam, Wilhelminaweg 79,  3441 XB Woerden 
 

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

De film wordt voorafgegaan door een diner in de Tuinzaal van De Dam, dat om 
18.00 uur begint. We hebben, evenals enkele jaren geleden in Annex, Toko Hijau 
bereid gevonden om een bijzondere Indonesische maaltijd aan ons te serveren. De 
kosten hiervoor zijn € 17,50 exclusief drankjes. Aanmelding voor het diner kan door 
een mailtje te sturen aan mail@shhv.info of telefonisch contact op te nemen met de 
secretaris, Frans Langen 06-50 25 78 22.  
 

Aansluitend aan het diner wordt vanaf ongeveer 20.00 uur de film vertoond. 
 

Omdat onze zomerexcursie naar Leeuwarden, Friesland gaat, hebben wij 
een film geprogrammeerd die ook een Fries thema behandelt. 

 

Het is 1895. In de Sinterklaasnacht wordt op een boerderij op het Friese platteland 
een inbraak gepleegd; er wordt geschoten en er is een gewonde. De drie 
gebroeders Hogerhuis worden aangehouden. De film is gebaseerd op de 
geruchtmakende Zaak Hogerhuis, die rond de eeuwwisseling de gemoederen in 
Nederland en vooral Friesland bezig hield. Dit werd aanleiding tot veel 
gebeurtenissen: landelijke actiegroepen ter verdediging van de verdachten, die als 
onschuldig werden beschouwd, de socialistische voorman Pieter Jelles Troelstra 
die een celstraf opliep en tenslotte: de Zaak Hogerhuis - 'een gerechtelijke dwaling 
met voorbedachte rade' – die werd gesloten. Maar de onschuldig veroordeelden 
zaten hun lange straffen uit, omdat ze te trots waren om gratie te vragen. 
 

In de hoofdrol onder andere Peter Tuinman en Huub Stapel. De regisseur Pieter 
Verhoef is ook bekend geworden van andere Friese films als Het Teken van het 
Beest en Nynke en recent nog Een Brief van de Koning, naar een boek van Tonke 
Dracht. 
 

De film duurt 96 minuten. 
 

 

 
Gilde Woerden 

 

 

Het Gilde Woerden is naarstig op zoek naar nieuwe leden. Vooral; voor de 
komende zomer is er een tekort aan mensen, Het Gilde verzorgt rondleidingen in 
Woerden rond een historisch thema. Boekingen voor die wandelingen zijn bij het 
VVV te maken, De komende zomer is er slechts een handjevol Gildeleden 
beschikbaar waardoor situaties zouden kunnen ontstaan waarbij wandelingen niet 
gemaakt kunnen worden. Belangstellenden kunnen zich bij de VVV aanmelden, Het 
Gilde zorgt zelf voor een opleiding. 

 

 

 

Heeft u al een kijkje genomen in onze tijdelijke tentoonstellingsruimte naast de 
ingang van de parkeergarage aan de Meulmansweg in Woerden? Naast 
reproducties van Romeinse schepen (vervaardigd door Mart Scheer) is er een klein 
kampement uitgebeeld door de re-enactmentgroep Corbvlo. Nadere informatie is te 
verkrijgen door de QR-code die bij de etalage hangt, te scannen met uw 
smartphone. 
 

 

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. Jaarlijks diner en de film de Dream 
Een film uit 1985 van Pieter Verhoef 



Met vriendelijke groet 
Namens het bestuur 
Lex Albers, voorzitter   2 

 

 
 
 

 
Omslag van het boek van 

F. Jagtenberg 
 

 

 

 
 
 
op: Dinsdag 23 augustus 2010 van 19.30 - 22.00 uur  
In:  De Dam, Wilhelminaweg 79,  3441 XB Woerden 
 

Marijke Meu, 'tante Marijke' was haar koosnaam onder de Friese bevolking. 
Eigenlijk heette ze Maria Louise, landgravin van Hessen-Kassel. Ze was de 
overgrootmoeder van koning Willem I en als zodanig de 'stammoeder van ons 
vorstenhuis'. 
Haar echtgenoot Johan Willem Friso, achterneef en beoogd opvolger van de 
kinderloze Willem III (stadhouder in alle Nederlandse gewesten), was pas 24 toen 
hij in 1711 plotseling kwam te overlijden. Een zware slag voor de jonge Maria 
Louise, die twee weken eerder haar moeder had verloren. 
Het was ook een slag voor iedereen die voorstander was van het stadhouderschap 
en de Oranje-dynastie. Maria Louise was echter zwanger toen haar man verdronk. 
Toen het een zoon bleek te zijn kon Maria Louise namens hem het Friese 
stadhouderschap waarnemen. Vanuit een verbouwd herenhuis in Leeuwarden trad 
ze twintig jaar lang op als regentes, tot haar zoon oud genoeg was om als Willem IV 
het stadhouderschap over te nemen. 
 
De heer F. Jagtenberg schreef een boek over Marijke Meu dat in 1995 verscheen. 
Hij is uit Putten afkomstig en docent Nederlands en geschiedenis te Barneveld. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

op: Zaterdag 27 augustus 2010 van 07.30 – 19.30 uur 
 

Zie afzonderlijke uitnodiging 
 

Volgende activiteiten:  

 

 

Zaterdag 10 september: Open Monumentendag 
Woensdag 28 september Lezing over De Eenhoorn in De Dam Woerden 
Hele maand oktober:  Maand van de Geschiedenis 
Woensdag 12 oktober  Lezing over Romeinse altaarsteen Sol Invictus 
Zondag 16 oktober  Excursie naar Tentoonstelling De Eenhoorn 
 

 

RHC ontsluit 
bevolkingsregisters: 

 
 

 

Het wordt een stuk eenvoudiger om meer te weten te komen over voorouders in 
onze regio. Aan de indexen op de website van het streekarchief RHC in Woerden 
zijn 55.000 records toegevoegd over personen die vermeld staan in 
bevolkingsregisters en oude notariële akten. Het gaat om een toevoeging van de 
persoonsgegevens uit de bevolkingsregisters van Oudewater, Snelrewaard en 
Woerden. Daarnaast zijn de notariële akten ontsloten van Bodegraven en Montfoort. 
 

Net zoals de andere indexen op notariële akten uit de 19e eeuw wordt in dit geval 
niet alleen volstaan met de vermelding van de namen in de akten, maar wordt er 
ook een korte samenvatting gegeven. Hierdoor zijn de akten niet alleen 
doorzoekbaar op persoonsnaam, maar ook op de plaatsnamen, beroepen of andere 
aanduidingen die in de korte inhoudsomschrijving vermeld staan. Het RHC wordt 
steeds belangrijker  om meer over onze regionale geschiedenis te weten te komen 
 

Boerderij van 2011:  

 
 
 
 

 

De Boerderij van het jaar 2011 staat in Vleuten. Winnaar van de verkiezing is 
Hofstede Hoge Ham. Op de boerderij loopt geen vee meer rond, maar dat hoeft ook 
niet om mee te dingen naar de titel van Boerderij van het jaar. De jury heeft gekeken 
naar de inrichting van het erf, de inpassing in het landschap en het behoud van 
historie. De Hoge Ham, een monumentale boerderij uit circa 1825, scoort op alle 
punten hoog. De ligging in het landschap, het rieten dak, de statige eiken aan het 
zandpad en een zorgvuldige restauratie: alles draagt bij aan de cultuurhistorische 
waarde van dit stukje provincie. Tien jaar geleden kochten de huidige bewoners de 
boerderij die toen in deplorabele toestand verkeerde. Ze hebben de drie 
bijeengelegen gebouwen omgevormd tot een moderne woonboerderij, maar met 
behoud van heel veel karakteristieke elementen van de oorspronkelijke functie als 
landbouwbedrijf. Zo zijn bijv. de planken waarop de kaas lag te rijpen hergebruikt als 
boekenplanken. De bewoners zijn erg trots op de prijs. Waarschijnlijk gaat de 
boerderij in de toekomst open voor het grote publiek. De prijs is een initiatief van 
Boerderijen Stichting Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht. 
 

 

2. Marijke Meu  1688 - 1765  
Een lezing door  de heer F.J. A. Jagtenberg  

3. Zomerexcursie naar Leeuwarden 
 


