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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 / tel:  0348 - 41 75 77 / email: mail@shhv.info / internet: www.shhv.info  
 

bank:  IBAN: NL05 INGB 0000 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden 
 

KvK-nummer: 40.46.44.34 

 

Van de bestuurstafel 
Het spijt ons als bestuur van de SHHV jullie te moeten mededelen dat Lex Albers eerder deze 

maand  te kennen heeft gegeven zijn functie als voorzitter van het bestuur neer te leggen. Na 

ruim tien jaar heeft hij moeten concluderen dat het combineren van het voorzitterschap  met het 
werken aan inhoudelijke bijdragen de laatste tijd problematischer  werd. Wij respecteren deze beslissing en zijn 

verheugd dat hij, zo heeft hij ons te kennen gegeven, als gewoon lid beschikbaar blijft voor meer inhoudelijk 
zaken. Het bestuur heeft unaniem mij, ondergetekende, gevraagd om naast mijn functie als secretaris het 

voorzitterschap waar te nemen tot het moment dat de algemene ledenvergadering  een voordracht voor een 
nieuwe voorzitter heeft aangenomen, op zijn laatst bij de volgende vergadering in het voorjaar van 2015. En 

aan dit verzoek wil ik voldoen. 

Wetend dat Lex van zeer grote betekenis is geweest voor de vele activiteiten in de vereniging, waarvoor wij en 
velen in Woerden en daarbuiten hem zeer erkentelijk  zijn,  zullen wij op de algemene ledenvergadering op 

gepaste wijze afscheid van hem nemen. 
 

Frans Langen, wnd. Voorzitter 

 

 Algemene ledenvergadering 
Op de ALV van 7 april werd de begroting voor 2014 vastgesteld en zijn de heren G. Warning en M. Westrate 
benoemd als leden van de kascommissie 2014. 

Als bestuurslid werden mevrouw M.J. Mulder-Snaauw en de heer F.H.M.M. Langen herbenoemd. Als nieuw 
leden van het bestuur zijn toegetreden de heren J.P. Noppen en A. Scheffelaar.  

 

 Vacature (herhaalde oproep) 
Ons kwartaalblad Heemtijdinghen wordt verzorgd door een redactie van vier personen. Door beperkte 

beschikbaarheid van 2 leden willen we de redactie uitbreiden met twee leden die  
ondermeer de contacten willen onderhouden met (potentiële) auteurs. De redactie vergadert ca. 1 à 2 maal per 

jaar en onderhoudt verder contacten per e-mail of telefonisch. U kunt zich aanmelden bij ons secretariaat of 
ons op mogelijke kandidaten wijzen. 

 
Met genoegen nodigt het bestuur u uit voor de volgende activiteiten: 

 

Harmelen in WO II 
De betekenis van linies en inundaties 

Een lezing door Teun de Kruijf, generaal-majoor b.d. 

 
 

op: dinsdag 29 april 2014 van 20.00-22.00 uur 

In: ’t Trefpunt, Iepenlaan 2, 3481 XA Harmelen 
Toegang gratis 

 
Ook inwoners Woerden moesten in het voorjaar van 1944 'spitten voor de moffen'. 
(foto RHC Rijnstreek en Lopikerwaard) 
 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog legde de Duitse bezetter in Nederland duizenden verdedigingswerken aan. 
Een groot deel kwam langs de kust te liggen en maakte deel uit van de Atlantikwall. 
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Minder bekend is dat in opdracht van de Duitsers ook in het binnenland linies werden aangelegd. Twee ervan 
lagen in Het Groene Hart en waren vooral herkenbaar aan de erbij horende onderwaterzettingen (inundaties). 
Met dit laatste kreeg ook Harmelen en omgeving in het voorjaar van 1944 te maken. 

In de voordracht worden de redenen voor de aanleg van de verschillende linies en  de opzet, samenstelling en 

de wijze van inunderen besproken. Ook zal op de situatie rond Harmelen worden ingegaan met daarbij enkele 
jeugdherinneringen. 

Drs ing. T. de Kruijf, geboren in Harmelen, studeerde na zijn militaire loopbaan Geschiedenis in Leiden. Zijn 
belangstelling - niet onbegrijpelijk -– gaat uit naar militaire geschiedenis en de vestingbouwkunde. Als 

bestuurslid en medewerker van de Stichting Menno van Coehoorn houdt hij zich bezig met de beschrijving van 

voormalige verdedigingswerken in Nederland. 
Bij de boekentafel is het oorlogsdagboek van Han Gerritse te koop 
 

Het historische verhaal van Karel de Grote 
Een lezing door prof.dr. P. Leupen, em. hoogleraar Universiteit van Amsterdam. 

 
op: maandag 2 juni 2014 van 20:00 – 22:00 uur 

In: Ridderzaal, Kasteel 3, 3441 BZ Woerden (toegang gratis) 

 
Dit jaar is het 1200 jaar geleden dat Karel de Grote overleed. Dat wordt op diverse 

manieren in binnen- en buitenland herdacht. 
De regering van Karel de Grote (768-814) is een uitzonderlijke, te ver vooruit reikende 

episode geweest in Vroegmiddeleeuws Europa. Karel en zijn raadgevers zagen het 
Frankische rijk als de belichaming van het imperium christianum, en zelfs als een 

kerkelijke gemenebest.  

Een term als ‘de Kerk Gods’, werd door hen gebruikt om aan te geven dat zij kerk en 
staat als één geheel zagen, waarbinnen de bisschoppen de hoeders van de moraal en van het rechte geloof 

waren en de wereldlijke heerser en zijn ambtenaren de materiële voorwaarden moesten scheppen om het 
voortbestaan van deze ideologische constructie te verzekeren. 

Zijn opvolgers probeerden dit grootse idee vast te houden, maar onder andere de invallen van vreemde volken 

verhinderden dit. De intellectuele en culturele aspiraties van Karel en zijn hofkring stieten op de harde 
werkelijkheid. Het zou meer dan anderhalve eeuw duren voordat in Europa die fakkel weer werd overgenomen. 

Maar toen waren de politieke, sociale en economische omstandigheden niet meer dezelfde als in Karels tijd. 
Piet (P.H.D.) Leupen (Goes 1939) was wetenschappelijk medewerker, eerst bij Zuiver Wetenschappelijk 

Onderzoek (thans NWO), en vervolgens bij de afdeling Middeleeuwse Geschiedenis van de Katholieke 

Universiteit Nijmegen. Daarna hoogleraar en thans emeritus hoogleraar Algemene en Nederlandse Geschiedenis 
van de Middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam. 

Hij publiceerde onder meer over de relatie tussen Kerk en Staat in de middeleeuwen, stadsgeschiedenis, 
Jeruzalem en over de kruistochten. In 2009 verscheen bij Uitgeverij Home Academy: Het Tapijt van Bayeux, 

een hoorcollege over de geschiedenis van de slag bij Hastings, opgenomen op een dvd, in het kader van het 
Studium Generale van de Universiteit Leiden (ISBN 978-90-8530-038-0). Zijn laatste boek heeft als titel: De 

vergissing van Jezus. Het uitblijven van zijn koninkrijk en de gevolgen (Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam). Nu 

bereidt hij een studie voor over de aartsengel Michaël. 
 

RABO Fietstocht 
FIETS MEE EN SPEK DE KAS VAN ONZE VERENIGING: "SHHV" 

op: zaterdag 14 juni 2014 ( de inschrijving is GRATIS ) 

 
Het belooft een happening van jewelste te worden! Met dit initiatief kunnen we onze kas flink spekken.  

Een nieuwe manier van sponsoren; verenigingen of stichtingen en scholen kunnen voortaan hun kas spekken 

door mee te doen aan de Rabo Fietstocht. Bij de inschrijving van de fietstocht vermeldt elke deelnemer dat 
hij/zij fietst voor onze vereniging "SHHV". Onze vereniging heeft zich aangemeld als deelnemer aan de 

fietstocht en heeft deelnemersnummer 6. Meer info in de nieuwsbrief van juni. Voor nadere informatie kunt u 
alvast kijken op: https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/rv/rabo_fietstocht/ 

 

 
Vooraankondiging zomerexcursie op vrijdag 29 augustus naar glasfabriek Leerdam 

 

https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/rv/rabo_fietstocht/
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Excursie naar de Stelling van Amsterdam 

 
op: vrijdag 9 mei 2014 van 09:00 – 21:30 uur 

 

Op vrijdag 9 mei 2014 gaan we het zuidelijke deel van de Stelling van 
Amsterdam verkennen. Dankzij ons lid Manfred van der Heijde 

(werkzaam bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek) hebben 

we deze bijzondere excursie voor u kunnen organiseren.  

 
Zie: 

http://shhv.info/activiteiten/excursie-naar-de-stelling-van-amsterdam/ 

 
 

 
Geschiedenis 

De Stelling van Amsterdam is een waterlinie. Op ongeveer 15 tot 20 kilometer afstand van het centrum van 

Amsterdam kan binnen 48 uur een grote ring van water om de hoofdstad worden gerealiseerd. Vijanden 
kunnen dan niet meer dichterbij komen. 

De Stelling van Amsterdam vormt een 135 kilometer lange kring van 42 forten, een aantal batterijen (minifort), 
dijken, dammen, sluizen, gemalen en gedekte wegen. De forten zijn de verdedigingswerken. Ze zijn gebouwd 

op kwetsbare plekken in de waterlinie, bijvoorbeeld daar waar er een spoorlijn of een weg dwars door de linie 

ging. 
Tussen 1880 en 1920 liet het Ministerie van Oorlog de Stelling van Amsterdam bouwen. Het eerste fort, fort bij 

Abcoude, is nog van baksteen, maar na 1887 worden de forten van onbewapend beton gemaakt, bestand 
tegen een nieuw type granaat (brisantgranaat). 

In die tijd vliegt ook het eerste vliegtuig boven Nederland. En dat zorgt ervoor dat de Stelling van Amsterdam 
geen goed verdedigingswerk meer is. Men kan gewoon over het water heen vliegen! De Stelling van 

Amsterdam is dan ook nooit als verdedigingswerk gebruikt. 

 
De forten zijn een tijd lang aan de natuur overgelaten, zodat ze 

overwoekerd werden en het verval toesloeg. Toch is veel van de 
Stelling goed bewaard gebleven en in de jaren negentig zijn 

verschillende organisaties zich gaan bekommeren om de onderdelen. 

Een aantal forten is inmiddels weer opgeknapt en in gebruik als 
tentoonstellingsruimte, restaurant, of voor rondleidingen. In 1996 is de 

Stelling van Amsterdam door UNESCO uitgeroepen tot Werelderfgoed. 
 

 (deze informatie is overgenomen van ntr/schooltv)Mocht u al meer willen weten, kijk dan op de website 
www.stelling-amsterdam.nl of download de geolayer Stelling in de gratis app LAYAR op uw smartphone. 

 

Excursie 
Bij het vertrek uit Woerden ontvangt elke chauffeur een informatiesetje waarin ook de route langs de forten is 

opgenomen. We vertrekken om 09.00 uur met eigen vervoer uit Woerden vanaf de ingang van het 
parkeerterrein bij de Houttuinlaan naar Abcoude, waar het eerste fort is. Daar worden we ontvangen met koffie 

en krijgen een lezing door René Ros over de geschiedenis en functie van de Stelling van Amsterdam. 

 
Omstreeks 11.30 uur rijden we over binnenwegen met de klok mee 

langs andere forten. 
We rijden langs Fort aan de Winkel, Fort Botshol en Fort Waver en 

steken met het pontje aan de Nes de Amstel over. Aan de andere zijde 

arriveren we omstreeks 12.30 uur bij het Fort aan de Drecht, waar we 
in het pas geopende pannenkoekenhuis de lunch kunnen genieten en 

het fort kunnen bekijken. 
(NB. Deze lunch is voor eigen rekening, kosten ca. € 11,00). 

 
 

 

http://shhv.info/activiteiten/excursie-naar-de-stelling-van-amsterdam/
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Om 13.45 uur vertrekken we weer. We rijden langs Fort de Kwakel, Fort Kudelstaart, Fort Aalsmeer, Fort 

Hoofddorp en de militaire Drinkwatervoorziening en arriveren omstreeks 15.00 uur bij de Munitieopslag nabij 
Halfweg. Hier gebruiken we een drankje. 

Omstreeks 15.30 uur rijden we verder langs het Sectorpark Materieel, Fort aan den Liede, Fort bij de Liebrug, 

Fort Penningsveer, Fort Bezuiden Spaarndam en eindigen omstreeks 16.15 uur in Fort Benoorden Spaarndam. 
Ook daar krijgen we een rondleiding aangeboden. 

Om 17.30 uur rijden we naar de Woerdersluis, al sinds de 13e eeuw een door Woerden in stand gehouden 
sluisje, waar we ook Hansje Brinkers kunnen bewonderen. 

Als u dat wilt, kunt u vervolgens ter afsluiting deelnemen aan het diner in Restaurant Het Stille Water, dat op 

loopafstand van het Woerdersluisje ligt. (Diner is voor eigen rekening, houdt rekening met ca. € 35 per 
persoon). 

 
We zullen de verdeling over de auto’s zo maken, dat personen die niet willen dineren om 17.30 uur samen naar 

Woerden kunnen terugreizen. 

 
Hieronder kunt u zich aanmelden voor deze excursie.De kosten voor deelname bedragen € 15,00 per persoon 

(exclusief lunch en diner). Er is ruimte voor maximaal 30 deelnemers. Bij overtekening krijgen alleen die 
personen bericht en hun geld gerestitueerd. 

 
Deelnemers die niet beschikken over internet dienen onderstaande informatie aan het 

secretariaat toe te sturen, dan wel telefonisch door te geven: 

 
Uw gegevens 
 
Voorletters en achternaam” 

Email: 

Telefoon:  
 

Deelnemers 
Aantal personen waarmee u wilt deelnemen:  

Met hoeveel personen maakt u gebruik van het diner na afloop van de excursie?  
 

U heeft de volgende dieetwensen:  

 
 

 
 

Indien u over een auto beschikt en wel wilt rijden, krijgt u hiervoor achteraf een bedrag van € 35,00 op uw 

rekening bijgeschreven (als wij van dit aanbod gebruik hebben gemaakt). 
 

U wilt wel / niet rijden en kan nog het volgende aantal personen meenemen: 
 

Uw banknummer voor de autokostenvergoeding is (indien van toepassing):  

 
Prijs per persoon: € 15,00 

U maakt het totaalbedrag over naar banknummer: NL05INGB 0000 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische 
Vereniging te Woerden. 
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ʻALS DE HENNEP STAAT IN KNOP KRIJGEN DE BOEREN HET 
IN HUN KOP…ʼ 

 
 

op: zaterdag 21 juni 2014 van 10:30 – 17:00 uur 

 
Deze activiteit wordt gezamenlijk georganiseerd door de 

Stichts-Hollandse Historische Vereniging en de 
Geschiedkundige Vereniging Oudewater. 

 
Zie ook: http://shhv.info/activiteiten/hennep-excursie-naar-benschop-en-oudewater/ 

 

Sommige ʻgeelbuikenʼ kennen het bovenstaande gezegde nog uit overlevering. 
En daarmee is in één klap veel verteld over de geschiedenis van touwproductie- 

en verwerking in Oudewater en omstreken. Misschien minder voor diegenen die 
nog nooit van ʻgeelbuikenʼ hebben gehoord. En daar gaan we dit voorjaar 

samen wat aan doen!  

Met  de Geschiedkundige Vereniging Oudewater is een bijzondere en ook hoogst 
actuele excursie voorbereid. Hennep, dat heeft toch ook met wiet te maken? En 

die Oudewaterse moord dan, is dat een afrekening in een duister milieu?  
 

Die blauw geruite kiel, heeft Michiel daar ook in Oudewater goede sier mee gemaakt? U gaat het allemaal 
beleven. En geloof ons, ook de leden uit Oudewater zullen nog opkijken van het programma! 

In twee groepen wordt u ingeleid in de geschiedenis van de hennepteelt in Oudewater. Daarvoor staan de 

beste deskundigen uit eigen kring paraat. Oordeel zelf: 
 

 ontvangst met koffie en een geelbuikje (respectievelijk in Benschop en in Oudewater);inleiding over 
 hennepteelt op locatie (Abrona boerderij De Haan, Benschop) door Luc Eykelestam en Frans de Graaff 

 (Staatsbosbeheer); 

 uitleg over THC (uit hennep) door Averien Hockx-Knol in het Touwmuseum in Oudewater; 
 uitleg over de Oudewaterse moord op locatie door Netty Stoppelenburg; 

 afsluiting met een gezamenlijke borrel, gecombineerd met een bezoek aan de museumzolder in het 
 historische stadhuis in Oudewater. 

 

De excursie wordt georganiseerd op zaterdag 21 juni 2014. Vertrek uit Woerden (ingang parkeerterrein 
Houttuinlaan). Aankomst 10.30 uur, start programma om 11.00 uur, einde programma om 17.00 uur. Natuurlijk 

wordt gezorgd voor een eenvoudige maar voedzame lunch, en wel in Abrona boerderij De Haan in Benschop.  
 

Na inschrijving ontvangt u meer informatie over de indeling per groep en de adressen van de locaties waar u 
wordt verwacht. Een verrassende dag, een kennismaking met goede buren, en voor wie geluk heeft misschien 

wel een zelf gedraaid springtouw voor de kleinkinderen toe… als dat geen geslaagde excursie wordt! 

Graag tot ziens op zaterdag 21 juni aanstaande! 
 

Na afloop nog even nablijven in Oudewater? Bezoek dan het concert van de Koninklijke 
Marinierskapel op de Markt. Aanvang 18.30 uur, toegang gratis. Niet te missen! 

 

 

http://shhv.info/activiteiten/hennep-excursie-naar-benschop-en-oudewater/
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Deelnemers die niet beschikken over internet dienen onderstaande informatie aan het 

secretariaat toe te sturen, dan wel telefonisch door te geven: 
 

Uw gegevens 
 
Voorletters en achternaam: 

Email: 
Telefoon: 

 

Deelnemers 
Aantal personen waarmee u wilt deelnemen:  

 
U heeft de volgende dieetwensen:  

 

 
 

Indien u over een auto beschikt en wel wilt rijden, krijgt u hiervoor achteraf een bedrag van € 6,50 (rijdend 
vanuit Woerden) op uw rekening bijgeschreven (als wij van dit aanbod gebruik hebben gemaakt). 

 
U wilt wel / niet rijden en kan nog het volgende aantal personen meenemen: 

 

Betaling  
Uw banknummer voor de autokostenvergoeding is (indien van toepassing):  

 
Prijs per persoon: 

leden € 19,00 

introducé(e)s € 22,00 
 

U maakt het totaalbedrag over naar banknummer: NL44RABO 0141 098 082 t.n.v. Geschiedkundige Vereniging 
Oudewater te Oudewater. 

 
 

 

 


