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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 

Adres:  Van Oudheusdenstraat 13, 3441 AM Woerden / tel. 06-53652089 / mail@shhv.info / 
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 voorzitter: Heelal en genealogie 
Je kunt het je bijna niet voorstellen: af en toe vallen er stenen uit de ruimte op de 
aarde. Meestal kleintjes, tot een paar kilogram. En heel soms reusachtige gevaarten 
die kraters in de bodem slaan. Heftige gebeurtenissen die soms verankerd zijn in 
oude volksverhalen. Zo is er een legende onder de indianenstammen in Arizona (VS) 

die gaat over ‘een god die zich met vuur in de aarde heeft begraven’. Of dat iets te maken heeft met de 
inslag van een meteoriet die enkele tienduizenden jaren geleden Meteor Crater  liet ontstaan, even ten 
zuiden van de Grand Canyon? Wie zal het zeggen. Soms ook … gaat de gebeurtenis compleet verloren in 

de mist van het verleden. Om later … alsnog op te duiken. En wel in Nederland. 

Tot voor enkele jaren dachten we dat er in de afgelopen 200 jaar welgeteld vier (kleine) meteorieten 
waren geland in Nederland, nabij Uden, Utrecht – Blauwkapel, Ellemeet – Serooskerke, en Glanerbrug. 
Die laatste is nog tamelijk recent: in 1990 sloeg een 800 gram zware meteoriet een gat in het dak van 
een woonhuis. Inmiddels is er een vijfde meteoriet opgedoken, maar die viel al in de negentiende eeuw, 
nabij Diepenveen. Hij kwam via een onwaarschijnlijke reeks aan toevalligheden aan het licht. Het 

verhaal begint op een camping en eindigt bij belangwekkende wetenschappelijke publicaties.  

Ik ben zelf bij dit onderzoek betrokken, en dan vooral bij het achterhalen van de historische context. 
Want de meteoriet dook op in een houten kistje, met een fascinerend briefje. Het leidde tot een 
speurtocht in grondregisters, stambomen, de weerkaarten van Buys Ballot, de oprichting van de HBS 

door de toenmalige koning, en de invoering van de Mammoetwet.  

Op 12 mei a.s., direct aansluitend aan de extra Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur in 

Het Kasteel te Woerden, zal ik een presentatie verzorgen over dit ongelooflijke onderzoek. Het wordt 
geen ingewikkeld wetenschappelijk verhaal, waarbij overigens wel iets meer wordt verteld over wat 
meteorieten zijn. U kunt er zelfs een paar echte zien en in handen houden! Tja, toen ik aan het 
onderzoek begon had ik geen flauw idee van het feit dat ik ooit nog eens voorzitter zou worden van de 
SHHV. En dat ik de passie voor historie en wetenschap zou kunnen combineren. 

Graag tot 12 mei a.s. en met beste groeten,  

Niek de Kort – voorzitter 
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Extra Algemene Ledenvergadering, 12 mei 20.00 uur, Het Kasteel - Woerden 

 

Normaal gesproken houdt de SHHV eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering. De laatste vond 

plaats op 22 maart jl. Bij die gelegenheid hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden: Letty 

en Joop Vianen. Het is goed om op deze plaats nog een keer te memoreren dat onze vereniging veel te 

danken heeft aan hun beider inzet, en wat Letty betreft wordt dat ook voortgezet via het vrijwillige werk 

in onze verzendgroep. 

Gelukkig hebben we toen ook twee nieuwe bestuursleden mogen benoemen: Peter van der Horst en Piet 

Baas. Maar … een bestuur van vier personen is toch te klein om het bestuurswerk goed te verdelen, en 

tegelijkertijd te kunnen werken aan nieuwe activiteiten, zoals in samenwerking met andere organisaties, 

op het vlak van bijvoorbeeld educatie. Daarom is het bestuur opzoek gegaan naar extra kandidaten voor 

het bestuurslidmaatschap. Op deze extra ALV vragen wij uw instemming voor het benoemen van drie 

volgende bestuursleden. De agenda luidt:  

1. Opening en vaststelling van de agenda 

2. Mededelingen 

3. Bestuurssamenstelling 

a. Toelichting op het beleid inzake de bestuurssamenstelling 

b. Verkiezing van nieuwe bestuursleden. Het bestuur stelt voor te benoemen tot 

bestuursleden: Lex Albers, Frans Langen en Rowena Kemkes. 

4. Rondvraag en sluiting 

De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering zullen worden behandeld en vastgesteld op de 

eerstvolgende reguliere Algemene Ledenvergadering. 

Voor velen van u behoeven Lex Albers en Frans Langen geen nadere introductie. Zij maakten in het 

verleden al eerder deel uit van het bestuur. Het bestuur is verheugd dat zij beiden bereid zijn om hun 

kennis en ervaring opnieuw ter beschikking te willen stellen binnen onze vereniging. Dit, in combinatie 

met bestuursleden die voor het eerst in het bestuur zitting hebben, vormt een goede waarborg voor de 

continuïteit van de SHHV.  

Rowena Kemkes is voor velen van u minder bekend en zij stelt zich hieronder aan u voor. Naast deze 

drie kandidaten is het bestuur in gesprek met mogelijk nog een extra kandidaat. Een eventuele 

verkiezing van die persoon zal op een later moment aan de orde kunnen komen. 

 

  

Ik ben niet geboren, maar wel getogen in 

Woerden. Als kind werd ik al geboeid door alles 

wat met geschiedenis en archeologie te maken 

had. Deze belangstelling voor het verleden heeft 

geleid tot een studie archeologie aan de 

Universiteit in Leiden. Sinds 2008 ben ik 

werkzaam bij het Stadsmuseum Woerden. Ik wil 

mij graag inzetten om de rijke historie van 

Woerden en omgeving levend te houden. 
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Contributie 2016 

 

Het nieuwe contributiejaar is al weer even onderweg en we verzoeken onze leden  

die nog niet de contributie betaalden, dit spoedig te doen. Voor leden geldt 

evenals in 2015 een contributie van € 25,00 per jaar; partnerleden en junior-leden 

betalen € 10,00 per jaar. De contributie  (en een vrijwillige extra bijdrage, die wij 

zeer op prijs stellen) kan worden overgemaakt op onze bankrekening:  

NL05 INGB 0000 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden. Vermeld uw 

lidnummer (dat vindt u op uw lidmaatschapskaartje en op de envelop met Heemtijdinghen) en geef de 

naam van de vereniging nauwkeurig aan, zoals hierboven.  

 

Ontvangt u de Nieuwsbrief per post? 

 

Het bestuur verzoekt de leden die de Nieuwsbrief per post ontvangen, maar ook over een e-mailadres 

beschikken,  dit aan ons door te geven zodat we u voortaan via de email kunnen berichten. Dit bespaart 

ons print- en verzendkosten en geeft u de mogelijkheid om in de NB vermelde links naar andere 

websites aan te klikken. Bovendien kunnen we ook andere informatie over SHHV direct naar u 

toesturen. 

 

 

Komende activiteiten 

  

Woensdag 25 mei 

Lezing over de 100 jarige katholieke St. Bavokerk in Harmelen en de reformatie 

Door Frank van Rooijen, directeur/archivaris RHC Rijnstreek en Lopikerwaard 

Georganiseerd door de Werkgroep Harmelen van de SHHV 

Kerkelijk Centrum Het Trefpunt, Iepenlaan te Harmelen 

Aanvang: 20.00 uur 

 

     Sint-Bavokerk te Harmelen 

 
Op woensdag 25 mei om 20.00 uur vertelt Frank van Rooijen over de geschiedenis van de katholieke 
gemeenschap in Harmelen en de reformatie. Nadat men na de reformatie jarenlang kerkelijk was 
ingedeeld bij Vleuten kregen de katholieke inwoners van Harmelen in 1795 weer een eigen kerkgebouw. 
Dat is inmiddels gesloopt. De huidige Sint-Bavokerk zal het komende jaar 100 jaar bestaan. De spreker 
is goed thuis in de geschiedenis van de parochie. Speciale aandacht in de presentatie gaat uit naar de 
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bijna jarige kerk en haar prachtige gebrandschilderde ramen, en naar de historie van de katholieke zuil 
in Harmelen.  
 
Tot de reformatie was de dorpskerk katholiek. Toen deze protestants werd, kerkten de katholieken uit 
Harmelen in de kapel van kasteel Den Ham in Vleuten. Openlijke beoefening van het katholicisme was 
officieel verboden, maar de kasteelheer van Den Ham kon enige bescherming bieden. In de Franse Tijd 
kwam er meer godsdienstvrijheid en kon de eerste katholieke kerk gebouwd worden, aan de 
Dorpsstraat. Deze werd al spoedig te klein en werd in 1839 vervangen door een grotere kerk op 
dezelfde plek. Aan het begin van de twintigste eeuw was het bestaande kerkje bouwvallig geworden. Er 
kwam een nieuwe. Op 19 juli 1916 werd de eerste steen gelegd door pastoor Van der Waarden. Het 
orgel is nog afkomstig uit het kerkje aan de Dorpsstraat. Toen in 1966 de vervanging van het dak 
noodzakelijk was, werd direct het interieur verbouwd en versoberd. 
 

Maandag 20 juni 

Lezing over het levensverhaal van Leo Gestel, gebaseerd op het recent verschenen boek 

over hem 

Door Hans Hagen 

Locatie en tijdstip: Het Kasteel 

Aanvang: 20.00 

 

 
Hans Hagen en de burgemeester van Woerden, Victor Molkenboer, onthullen op 17 juni 2015 het bronzen beeld van Leo Gestel, gemaakt door 
Judith Pfaeltzer. (foto Ulco Wesselink). 
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Tijdens de lezing zal de heer Hagen ingaan op Gestels Woerdense jeugdjaren maar ook op zijn 
volwassen leven als kunstenaar. De inleiding wordt verlevendigd door tal van illustraties en korte 
fragmenten uit het boek: 
 
Leo Gestel, autobiografische notities. 
Tijdens zijn rustkuren in het begin van de jaren ‘30 in de vorige eeuw (hij leed aan een chronische 
maagkwaal) schreef Gestel (1881-1941) vier schriften vol met herinneringen aan zijn jeugd in Woerden 
en zijn volwassen leven als kunstenaar. Omstreeks 60% gaat over zijn jeugd in Woerden, de overige 
40% over de rest van zijn leven. Het boek sluit af met een aantal brieven van Gestel en een verslag van 
zijn begrafenis in 1941. Ruim 50 afbeeldingen completeren het boek (Uitgeverij Free Musketeers, 
Zoetermeer, 2016). Ingeleid en geredigeerd door Hans Hagen en met een voorwoord van Frank 
Welkenhuysen, lid van het Gestelcomité en van het Kunst- en Kitschteam.  
 
De beschrijving van zijn Woerdense jeugd betreft vooral de jaren rond 1880-1895 en is interessant voor 
velen in onze regio. Ook vanuit cultuur-historisch oogpunt is dit stukje Woerdense geschiedschrijving 
bijzonder waardevol. Gestel schrijft beeldend; en het tijdsbeeld wordt door hem prachtig neergezet. Hij 
geeft talloze zeer concrete beschrijvingen over onderwerpen als: ouderlijk gezin en familie, het conflict 
met vader Gestel over zijn wens kunstschilder te worden, verkeer en vervoer, koeien- en paardenmarkt, 
de kermis, harddraverijen, school en kerk, de schilderzaak van vader Gestel, vriendschap met klasgenoot 
Kees Vreedenburgh (de later bekende schilder), vakanties in Brabant en Amsterdam, zijn werk als 
schilder-maatje, visafslag bij de Visbrug, rare types in Woerden, menig Woerdense familie / 
middenstandsbedrijf komt aan de orde, enzovoort. 
 
In de notities over zijn volwassen leven komen onderwerpen aan de orde als: zijn opleiding in 
Amsterdam, het leven te midden van de kunstenaars en intellectuelen (Jan Steenzolder), tal van 
(kunst)reizen naar het buitenland, het verblijf in Vlaanderen, zijn mening over het eigen werk en over 
dat van vele collega’s enzovoort. In de laatste hoofdstukken geeft hij ook korte beschouwingen over de 
meest uiteenlopende kwesties zoals: godsdienst, het wezen van de vrouw, de vrouw van de kunstenaar, 
de zin van het leven, kunst en rijkdom, de invloed van de technische ontwikkeling op de samenleving, 
het gedrag van “de massa”, de dreiging van totalitaire regimes, de economische malaise enzovoort. 
 
Over de spreker: Hans Hagen studeerde algemene economie aan de VU, promoveerde bij prof Heertje 
(thema: het verband tussen welvaart en gezondheid), werkte o.a. aan de universiteit Maastricht en was 
algemeen directeur van het Hofpoort Ziekenhuis, waar hij o.a. de lunchconcerten introduceerde. Sinds 
zijn pensionering besteedt hij veel tijd aan de (schilder)kunst, was voorzitter van de 
Kunstenaarsvereniging Woerden, bezorgde Woerden een aantal beelden waaronder dat van Gestel. Als 
uitvloeisel van dat laatste project ontstond het idee om het boek “Leo Gestel, autobiografische notities” 
te gaan maken. 
 

Zaterdag 27 augustus 

SHHV excursie naar Oudenbosch en Willemstad 

Nadere informatie volgt in de komende Nieuwsbrief. Geïnteresseerden kunnen de datum 

vast in hun agenda blokkeren!  

Vertrek en aankomst: Per bus, Woerden NS 

08.30 – 18.00 uur 

 

De activiteitencommissie werkt hard aan de voorbereidingen van onze zomerexcursie. Nadat we vorig 
jaar ons onder andere mochten verdiepen in de Hanze en de omgeving van Zwolle, voert de reis ditmaal 
naar het zuiden van het land. Noteer de datum vast! 
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Wetenswaardigheden 

 

Romeinenweek vanaf 30 april 

 

Zaterdag 30 april a.s. begint de Romeinenweek. Het officiële startschot wordt ’s middags gegeven in het 

Rijksmuseum voor Oudheden (RMO) in Leiden. Maar in Woerden kunnen we daar niet op wachten. Om 

11.00 uur brengt wethouder Hans Haring in de Bibliotheek LVCIVS tot leven. Daarna wandelen we naar 

het Stadsmuseum waar het beeld en de helm van RVFVS worden onthuld. De hele dag lopen er 

Romeinen van CORBVLO door de stad, ter opluistering van allerlei activiteiten. Overigens … een bezoek 

aan het RMO in Leiden is een prima besteding van een regenachtige dag…! 

 

Herdenkingen 4 en 5 mei 

 

Gedenk de vierde mei en vier de vijfde mei. In tal van kernen binnen ‘ons’ SHHV – gebied worden 

op 4 mei om 20.00 uur de gevallenen herdacht uit de Tweede Wereldoorlog en ook uit tal van 

vredesoperaties die daarna hebben plaatsgevonden. Stilte, gedachten, herinneringen. Maar ook 

samenzijn, en heden en verleden voor even verbinden. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar de twee 

minuten stilte maken steeds weer diepe indruk op mij. Evenzo mogen we de vijfde mei vieren. Vrijheid 

… is o zo kostbaar, en o zo de moeite waard om er pal voor te blijven staan. 

 

Jom Hasjoa, de jaarlijkse Joodse gedenkdag voor de slachtoffers van de naziterreur, wordt in Woerden 

herdacht met een plechtigheid bij het Joodse monument aan de Prins Bernhardlaan. Dat gebeurt op 

donderdag 5 mei om 19.30 uur. De organisatie van deze herdenking is in handen van de Stichting 4 en 

5 mei Woerden. Deze stichting heeft gezocht naar een waardig moment om de tijdens de Tweede 

Wereldoorlog omgebrachte Joodse Woerdenaren te herdenken. Jom Hasjoa vindt de stichting daarvoor 

een passende dag. Na een welkomstwoord door Jan van Es, bestuurslid van de Stichting 4 en 5 mei 

Woerden, houdt burgemeester Victor Molkenboer een korte toespraak namens het Woerdense 

gemeentebestuur. Rabbijn Wim van Dijk bidt het Jizkor en de Kaddisj, de Joodse gebeden voor de 

doden. Aansluitend worden veertien witte rozen en even zoveel kiezelsteentjes bij het monument 

gelegd. Twee minuten stilte vormen het slot van de plechtigheid. Hierna hebben belangstellenden 

gelegenheid om bloemen te leggen. 

 

Nationale Molen en Gemalendag 14 mei 

Stoomgemaal Teylingens – Kamerik open van 09.00 – 16.00 uur 

 

Prachtig initiatief: een dag in het teken van het o zo belangrijke culturele erfgoed rond molens en 

gemalen. Tal van historische bouwwerken zijn die dag te bezoeken. Tip: zet dit keer het stoomgemaal 

Teylingens – Kamerik in uw agenda. En … op deze dag zijn er regelmatig demonstraties met de 

werkende Tandem Compound Zuigerstoommachine uit 1907! Het gemaal is overigens ook op andere 

momenten te bezoeken. Kijk eens op de website www.stoomgemaalteijlingens.nl . 

 

 
De Nieuwsbrief is deze keer namens het bestuur samengesteld door de voorzitter, onder dank aan de vele informanten en 

tipgevers. Suggesties voor de volgende Nieuwsbrief? Mail de informatie naar mail@shhv.info  


