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  Woerden, oktober 2011 
 

Sommige dingen lijken sneller dan het licht te gaan, maar wij hebben deze maand helaas te maken met enkele 
vertragingen. Zo zijn er productieproblemen bij de nieuwe Heemtijdinghen. Daarom zal het derde nummer van dit 
jaar (samen met de flyer Waardevol Woerden) eind oktober worden verzonden. 
 

De cursus Oude Handschriften die wij in samenwerking met de Volksuniversiteit gedurende 4 maandagen in oktober 
organiseren is vol. Maar gezien de belangstelling verwachten we volgend jaar een vervolg te kunnen organiseren. 
 

De eerder aangekondigde lezing op woensdag 12 oktober gaat deze maand niet door, omdat de spreker heeft 
afgezegd. En de voor 21 oktober geplande stadswandeling in Woerden is verplaatst naar december. De exacte data 
krijgt u nog te horen  
 
 

 
In oktober is het weer de Maand van de Geschiedenis. Dit jaar met als thema: Ik en 
Wij.  Ook onze vereniging komt weer flink voor de dag met meer activiteiten dan 
gebruikelijk in één maand. Het bestuur nodigt u graag uit voor: 

 
 
 
 

 
 

Dorpskerk Bodegraven 
 

op: vrijd ag 14 oktober  2011 van 20.00-22.00 uur  
Verzamelen: Ned. Hervormde Kerk Oude Markt 1, 2411 AW Bodegraven 
 

Toegang gratis 
 

Bodegraven heeft een lange en heftige geschiedenis. Net als in Woerden hebben 
ook hier Romeinen, Spanjaarden en Fransen verbleven. Bekend is de ramp van 
Bodegraven, toen de Fransen zich in 1672, na een poging de Hollandse Waterlinie 
over te steken, moesten terugtrekken door invallende dooi. 
 

We verzamelen in de Nederlands Hervormde Dorpskerk waar de koster, de heer 
D.C. Bouwman iets over de kerk en haar historie zal vertellen. 
Daarna begint de wandeling. 
Gids is Cees van Zelderen die u meeneemt door het centrum van Bodegraven. Hij 
vertelt over gebouwen en hun bewoners door de eeuwen heen, een leuke tocht die 
circa een uur in beslag zal nemen, Cees heeft een enorme kennis van de 
Bodegraafse geschiedenis. Dus zelfs als u uit Bodegraven afkomstig bent, zult u 
nieuwe dingen horen. 
 

 
 
 
 
op: zondag 16 oktober 2011 van 09.45-17.30 uur 
Verzamelen: Stationsplein Noord te Woerden (onder voorbehoud) of Moreelsepark te Utrecht 
 

Deelname € 30,- te voldoen bij de bus 
 

Aanmelden bij ottelien@xs4all.nl met vermelding naam, “SHHV-lid” en voorkeur voor opstapplaats bus. 
 

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. Bodegraven zoals u het nog nooit gezien heeft 
Een stadswandeling onder begeleiding van Cees van Zelderen 

2. Excursie naar Tentoonstelling over de Eenhoorn 
Een excursie naar ’s-Heerenberg in samenwerking met Firapeel 



Met vriendelijke groet 
Namens het bestuur 
Lex Albers, voorzitter   2 

 

Bezoek aan 
Eenhoorntentoonstelling 

 in ‘s-Heerenberg 

 

 

In aansluiting op de lezing door prof. Gerritsen op woensdag 28 september, gaan 
we, in samenwerking met de stichting Firapeel op zondag 16 oktober  een bezoek 
brengen aan het kasteel Huis Bergh in ’s-Heerenberg. Hier is een tentoonstelling 
ingericht rondom 7 wandtapijten die zich in The Cloisters in New York bevinden 
genaamd The Unicorn Tapestries, maar waarvan nu tijdelijk ook op Huis Bergh 
reproducties op ware grootte te zien zijn! Prof. Gerritsen zal daar een lezing over 
die tapijten verzorgen en ook nog nader ingaan op de Eenhoorn. 
Firapeel heeft een bus gereserveerd, die vanaf Utrecht vertrekt. Bij voldoende 
belangstelling vanuit Woerden, zal de bus (een half uur eerder) vanuit Woerden 
vertrekken. De deelnemers die vanaf Woerden willen vertrekken, ontvangen 
hiervan dan tevoren bericht.  
 

Programma op zondag 16 oktober:  
09.45 Vertrek vanaf Stationsplein-Noord, Woerden (onder voorbehoud) 
10.15 Vertrek Moreelsepark, Utrecht 
11.45 aankomst Kasteel Huis Bergh, eerste kopje koffie gratis in restaurant  
12.30 aanvang lezing Wim Gerritsen in Habsburgse zaal van Huis Bergh 
13.30 lunch (op eigen kosten) en tentoonstellingsbezoek 
15.30 vertrek bus uit ’s-Heerenberg 
17.00 aankomst Utrecht 
17.30 aankomst Woerden (onder voorbehoud.) 
 

 
 
 
 

 

 
Huis Harmelen, in 1672 door 

de Fransen verwoest 
Tekening van Roeland 

Roghman (1647) 

 

op:  woensd ag 19 oktober  2011 van 20.00-22.00 uur  
Verzamelen:  Gereformeerd Kerkelijk Centrum "De Open Poort",   
  Hendriklaan 1, 3481 VR Harmelen 
 

Toegang gratis 
 

Radeloos, redeloos, reddeloos: het Rampjaar 1672 is nog altijd een mijlpaal in de 
vaderlandse geschiedenis. Ook in Harmelen en omgeving hebben de troepen van 
de vijand, in ons gebied de Franse koning Lodewijk XIV, zich doen gelden. Het lot 
van het dorp was dat van vele andere plattelandsplaatsjes tussen Gouda en 
Utrecht.  
Rob Alkemade zal het een en ander vertellen over de gebeurtenissen van 1672 in 
onze regio: de voorgeschiedenis, het Rampjaar en de gevolgen ervan, vooral 
gezien vanuit militair oogpunt. Ook de Oude Hollandse waterlinie komt aan de 
orde. Speciaal zal aandacht worden besteed aan de gebeurtenissen in en rondom 
het dorp Harmelen. Geteisterde boeren, bange kasteelheren, corrupte officieren en 
schepen en karren vol gestolen waren passeren de revue tegen de ijskoude 
achtergrond van de winter van 1672-1673. 
 

Rob Alkemade is archivist bij het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en 
Lopikerwaard en correspondent voor de regio Woerden van de Stichting Menno 
van Coehoorn, die zich inzet voor het behoud van oude vestingen en 
verdedigingswerken in Nederland.  
 

 
 
 
 

 
 

 

op: zaterdag  29 oktober  2011 van 20.00-22.00 uur  
In::  Concordia,  Kerkplein 7, 3441 BG Woerden.  
 

Toegang gratis 
 

Evenals vorig jaar zal het Fanfarecorps Excelsior, dit 
maal in samenwerking met het vrouwenkoor Ludiek, 
een uitvoering geven bij gelegenheid van de maand van 
de geschiedenis. De muziek zal in het teken staan van 
de Romeinen, omdat Woerden dit jaar als themajaar 
Romeinen heeft gekozen. Het belooft een gezellig 
avond te worden,  
 

 

 

Volgende activiteiten:  
 
 
 

 

Zaterdag 5 november Proeverij middeleeuws eten en drinken, Utrecht, 15.30u. 
Dinsdag 8 november Lezing Veen-Land Water-Land in Zegveld 
Dinsdag 22 november Lezing over handschriften Paulusabdij, Woerden 
Zaterdag 26 november Warenhuis van de Geschiedenis in Woerden, overdag 
 

 

3. Harmelen in 1672 
Een lezing door Rob Alkemade, archivist van het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard 

4. Muziekuitvoering rond het thema Romeinen  
door het fanfarecorps Excelsior en het vrouwenkoor Ludiek 


