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Empire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             SHHVSHHVSHHVSHHV    
 

  Woerden, juni 2013 
 

De lezing van 23 mei jl. over de Vrede van Utrecht werd goed 
bezocht (bijna 80 personen). De spreker gaf in zijn presentatie een 
heldere uitleg over de aanleiding tot de vrede, de relatieve 
onbekendheid over de eeuwen heen en de wijze waarop voor het 
eerst door de onderhandelaars ook de bevolking werd 
geinformeerd over de onderhandelingen. Uit de reacties maakten 
we op dat de muzikale omlijsting, het Jubilate van Händel met een 
aardige presentatie van oude en nieuwe beelden uit Utrecht en het 
optreden van het Woerdense operakoor Opera Viva, goed werd 
gewaardeerd. (“We wisten niet dat we in Woerden een operakoor 
hadden”). En natuurlijk was de Ridderzaal in het kasteel bij uitstek 
een plaats voor een dergelijk thema. 

 
 

 

Het bestuur nodigt u thans uit voor de volgende lezing: 
 

 

DDDDe cultuur van de 18e cultuur van de 18e cultuur van de 18e cultuur van de 18eeee    eeuweeuweeuweeuw    
                                Een lezing door drs. Cor Schrama 

 

 
Barok 

 

 
Rococo 

 
 

 

op: dinsdag 18 juni 2013 van 20.00 – 22.00 uur 
In:  De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden 
 

Toegang gratis 
 

Dit jaar besteden we meer aandacht aan de 18e eeuw. Een relatief onbekende eeuw voor 
onze streek. De tijd van Jan Salie, maar de samenleving veranderde in die eeuw 
ingrijpend. De lezing van vanavond zal gaan over het culturele leven in de 18e eeuw. 
Uitgangspunt is de Vrede van Utrecht in 1713. Naar aanleiding van dit begin wordt de 
leidende rol van Frankrijk op het gebied van vormgeving verklaard en de overgangen 
van Barok naar Rococo en Neo Klassicisme, tot aan de geboorte van het Empire 
verklaard. Hierbij zullen belangrijke culturele gebeurtenissen uit de 18e eeuw de revue 
passeren zoals de Verlichting, de ontdekking van Pompeii en de geboorte van de Grand 
Tour. Aan de hand van de belangrijkste kunstwerken van de 18e eeuw zullen deze 
ontwikkelingen worden verduidelijkt. 
 

Cor Schrama heeft kunstgeschiedenis gestudeerd aan de 
Universiteit van Leiden. Hij is afgestudeerd binnen de richting 
Kunstnijverheid, specialisatie Neo Klassicisme, meubels en interieur, 
met name de architect Robert Adam uit Engeland. Momenteel is hij 
directeur van de HBO opleiding Akademie Vogue te Amsterdam. Dit 
is een opleiding voor vormgevers en stilisten op het gebied van 
mode, interieur en reclame. Hij geeft hier de vakken 
kunstgeschiedenis, meubelgeschiedenis, mediastyling en 
commerciële presentatie. Verder is hij auteur van verschillende 
studieboeken op het gebied van mode en interieur voor het 
Middelbaar Beroepsonderwijs en boeken over de Nederlandse 
architect Cuypers. 
 

Volgende activiteitenVolgende activiteitenVolgende activiteitenVolgende activiteiten:::: 

 

 

31 augustus 2013: zomerexcursie naar Zierikzee 
7 september 2013:  Harmelen, Jaarmarkt 
14 september 2013  Open Monumentendag. Thema Pracht en Praal 
10 oktober:   Woerden, Lezing over 1813 (waarin ook de ramp van Woerden 

 aan de orde komt) 
22 oktober 2013:  Montfoort, lezing over het verzet tegen de Franse Revolutie 
 rond 1790 in Zuidwest Utrecht (let op, datum gewijzigd t.o.v. 
 vorige nieuwsbrief) 
26 november 2013:  Woerden, Wereld in Woorden, lezing over literatuur in de 14e  
 eeuw.  
 

 
 
 

STICHTSSTICHTSSTICHTSSTICHTS----HOHOHOHOLLANDSE  HISTORISCHE VERENIGINGLLANDSE  HISTORISCHE VERENIGINGLLANDSE  HISTORISCHE VERENIGINGLLANDSE  HISTORISCHE VERENIGING    
    opgericht in 1957opgericht in 1957opgericht in 1957opgericht in 1957    gevestigd te Woerdengevestigd te Woerdengevestigd te Woerdengevestigd 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:  IBAN: NL05INGB0000330797. 
 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden 
 

KvK-nummer: 40.46.44.34 
 



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

 

Via BelgicaVia BelgicaVia BelgicaVia Belgica::::    

 

 

Midden-Nederland beschikt over een belangrijk historisch monument, de Romeinse 
Limes. De A12 van de Romeinen, zeggen we wel eens, want hij werd onder andere als 
vaarroute gebruikt om de graanoogsten uit Engeland te transporteren naar alle 
legereenheden die langs de noordgrens van het Romeinse rijk op het vaste land van 
Europa waren gelegerd. De ‘Via Belgica’ is een door archeologen bedachte naam van 
een 400 kilometer lange Romeinse hoofdweg, die in de Romeinse tijd de Franse 
zeekust met het Duitse Rijnland verbond. De weg liep - ten opzichte van de huidige 
landsgrenzen - dwars door Zuid-Limburg. En het L:imburgse stukje van die weg kunt u 
nu bezoeken, zowel fysiek als via de digitale snelweg. U kunt hem zelfs downloaden op 
uw smartphone, zodat u een gids bij u hebt, als u op reis bent. Neem een kijkje op 
www.viabelgicadigitalis.nl/ 
 

 

Historisch Spel WoerdenHistorisch Spel WoerdenHistorisch Spel WoerdenHistorisch Spel Woerden: 
 

 
 

 

 

Van 5-9 juni 2013 zal het tweede Historische spel worden opgevoerd op het 
Exercitieterrein in Woerden. De organisatie is in handen van de stichting Historische 
Spelen Woerden. Dit jaar is het thema Eindelijk Vrede (bij gelegenheid van de 300-jarige 
herdenking van de Vrede van Utrecht). De kaartverkoop is gestart. U kunt daarvoor 
terecht op de volgende plaatsen: 
 

• Groenendael Makelaardij aan de Hogewoerd 32 a, 
• Sigarenmagazijn “De Vischbrug” aan de Rijnstraat 51  
• De kassa van “Het Klooster” aan de Wilhelminaweg.  
• Ook zal er gedurende een aantal komende zaterdagen een kassawagen staan in de 

buurt van het Arsenaal. 
De toegangsprijs bedraagt € 12,50. In de voorverkoop € 10,-. 
Meer info kunt u vinden op http://www.historischespelenwoerden.nl/ 
 

 

Koninklijke inhuldigingKoninklijke inhuldigingKoninklijke inhuldigingKoninklijke inhuldiging::::    

    

 

We komen nog een keer terug op de inhuldiging in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Op 
30  april kon u op tv al een indruk krijgen van de binnenzijde van dit imposante gebouw. 
Vanaf 1 mei kon men het gebouw ook zelf bezoeken, maar daarvoor stonden ook flinke 
wachtrijen. Dankzij de nieuwe media kunt u een heel mooi kijkje nemen in de Nieuwe 
Kerk op deze website. http://c360.nl/NK_Inhuldiging/. Als u met uw muis over het 
scherm beweegt, kunt u zowel links- als rechtsom helemaal rondkijken. Maar u kunt ook 
naar boven (en beneden) kijken. Een mooie technische prestatie. 
 

 

Limes en LauriumLimes en LauriumLimes en LauriumLimes en Laurium: 
 

 
 

 

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om de beleving van de Romeinse geschiedenis in 
de regio Woerden nog aantrekkelijker voor bezoekers te maken. Met een Europese 
subsidie is een project uitgevoerd, waardoor er nu een aantal arrangementen kunnen 
worden aangeboden om gezelschappen een educatieve en gezellige middag of dag aan 
te bieden. Het project was een samenwerkingsverband van de Stichting Romeins Schip, 
De Boerinn en de SHHV. Neem eens een kijkje op de nieuwe website 
www.limesetlaurium.nl. Hier kunt u een indruk krijgen van de mogelijkheden. Mocht u 
belangstelling hebben om met familie, vrienden of een afdeling van uw bedrijf een 
uitstapje te maken, neem dan contact op via de website. Er kan ook een arrangement op 
maat worden geboden. 
Kortom: een aanwinst voor Woerden en de regio. 

 

Verleden van UtreVerleden van UtreVerleden van UtreVerleden van Utrecccchhhhtttt:::: 

 

 

De afgelopen jaren heeft RTV Utrecht diverse series uitgezonden, waarin de 
geschiedenis van plaatsen in de provincie werden uitgelicht. Ook dit voorjaar (van 
5 januari tot en met 25 mei) is er weer een reeks gepresenteerd, die nog terug te kijken 
is via internet. Het betreft grotendeels herhalingen van voorgaande jaren, maar er zit 
ook wel wat nieuw materiaal in. Hieronder noemen wij enkele afleveringen uit onze 
streek met de link: 
Oudewater: http://www.youtube.com/watch?v=7EgSJQM1yrE 
Woerden: http://www.youtube.com/watch?v=slZoSawtBYw 
Montfoort: http://www.youtube.com/watch?v=_TNeu46SOSY 
 

 

Nieuwe Uitgave van de Nieuwe Uitgave van de Nieuwe Uitgave van de Nieuwe Uitgave van de 
SHSHSHSHBBBB::::    

 
 
 

 

Op 25 mei 2013 werd gevierd dat een eeuw geleden de Woerdense afdeling van de 
SDAP (sociaal-democratische arbeiderspartij) werd opgericht. Na de tweede 
wereldoorlog ging deze partij op in de PvdA. Bij gelegenheid van deze feestelijke 
herdenking hebben enkele lokale historici een boekje samengesteld met de 
geschiedenis van de lokale sociaal-democratie. Dit boekje is verschenen in de reeks 
uitgaven van de Stichting Stichts-Hollandse Bijdragen als nummer 39. De titel luidt: 
“Een goede raad is rood”. In een veertiental hoofdstukken komen onder andere aan de 
orde het ontstaan van de SDAP, het eerste raadslid, de eerste wedhouder, het eerste 
vrouwelijke raadslid, de eerste vrouwelijke wethouder, de jaren 70, het 
accommodatiebeleid, het groene hart en de geschiedenis in Kamerik en Harmelen. Een 
mooie opvulling van een leemte in de recente lokale geschiedenis. U kunt het boekje 
ook verkrijgen bij onze boekentafel of stuur een mailtje aan 
SHHV.boekenafdeling@xs4all.nl. De prijs bedraagt: € 5,00.  
 

 


