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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:  Bekenlaan 20, 3448 XC Woerden / tel. 06-50 25 78 22  / mail@shhv.info / www.shhv.info 
Bank:  IBAN:  NL42 RBRB 0943 3513 40 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden 

KvK-nummer: 40.46.44.34 
 

Uit het bestuur 
 

Van de voorzitter 

 

Onderscheid 
Op 4 juli jl. overleed Nico Plomp, medeoprichter van onze vereniging. Onze wortels 

reiken zestig jaar terug in de historie en sindsdien onderscheidt de SHHV zich in het 

ontsluiten van historie – in brede zin – voor een ieder die daar belangstelling voor 

heeft. Dat karakter van onze vereniging is meegegeven bij de oprichting en nog 

steeds terug te vinden in de passie waarmee lezingen worden georganiseerd en bezocht, excursies 

kunnen rekenen op een trouw publiek, en Heemtijdinghen met kwaliteit worden samengesteld, met zorg 

worden geproduceerd en verzonden, en met waardering worden gelezen. Daarnaast geldt de inzet van 

onze Stichts-Hollandse Bijdragen (SHB) als onderscheidend in de uitgave van bijzondere werken. 

Foto: Van de Poll site  

Het heeft Zijne Koninklijke Hoogheid behaagd om Nico Plomp, een 

van de oprichters van onze vereniging, te benoemen tot Ridder in 

de Orde Van Oranje-Nassau. Hij ontving deze onderscheiding uit 

handen van de locoburgemeester van Bodegraven-Reeuwijk, de 

heer Dirk-Jan Knol. De uitreiking vond vlak voor zijn overlijden 

plaats op 29 juni jl. Nico werd onder andere onderscheiden 

vanwege zijn jarenlange inzet als plaatsvervangend directeur van 

het Centraal Bureau voor Genealogie. Hij schreef meer dan 

honderd genealogische publicaties en bevorderde de kwaliteit van 

genealogisch onderzoek. Jarenlang was Nico niet alleen het 

‘gezicht’ van de genealogie in Nederland, maar ook bekend als 

nauwgezet onderzoeker van historie. Tot zijn bekendste werken 

behoren “Woerden 600 jaar stad”, “Bodegraven en Boreft”, en 

“Oranje en Montfoort – De afstamming van prins Willem Alexander 

uit de burggraven van Montfoort”. Namens onze vereniging was

secretaris Frans Langen aanwezig bij de uitreiking. Frans heeft zich op bijzondere wijze ingespannen om 

dit zeer terechte eerbetoon te laten realiseren.  

Wij wensen Zwanet en haar familie alle sterkte toe bij het dragen van dit verlies. Tegelijkertijd kijken wij 

met eerbied en dankbaarheid terug op alles wat Nico voor onze vereniging heeft betekend. Hij maakte 

onderscheid en leerde ons onderscheiden. 

Niek de Kort – voorzitter SHHV 

mailto:mail@shhv.info
http://www.shhv.info/
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Komende activiteiten 

LAATSTE KANS: Zaterdag 26 augustus, 08.30 – 19.00 uur 

Dagexcursie naar Steenwijk en Veenhuizen – Aanmelden verplicht – Kosten € 59,00 

Locatie: vertrek en aankomst nabij Woerden NS 

 

 

U kunt zich nog opgeven als deelnemer door een mail te sturen 

naar Marianna Kersten op kersten33@kpnplanet.nl of te bellen 

naar 0348-415528. Vermeld de volgende gegevens: Naam, adres, 

aantal personen, SHHV lidnummer als u dat weet, telefoon of e-

mailadres (liefst het laatste). De excursie staat ook open voor 

niet-leden. Bij het toewijzen van plaatsen gaan uiteraard de leden 

voor. Let op: uw aanmelding is pas definitief na ontvangst van de 

betaling naar bankrekening NL42 RBRB 0943 3513 40 , ten name 

van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden. Meer 

informatie vindt u in de uitgebreide bijlage van de Nieuwsbrief van 

mei 2017 en natuurlijk ook op http://shhv.info/nieuwsbrieven/ 

We vertrekken met een touringcar vanuit Woerden naar Steenwijk waar we in ‘De Heren van de Rechter’ 

aan de Markt ontvangen worden met koffie en koek. Hiervandaan wandelen we in een paar minuten 

naar Villa Rams Woerthe, één van de fraaiste en meest gave Jugendstilpanden in heel Nederland. Het is 

vooral het interieur dat villa Rams Woerthe zo bijzonder maakt: de 'koninklijke' entree met fraaie 

gebrandschilderde glas-in-loodramen, de hal en het trappenhuis met indrukwekkende schilderingen. 

Daarnaast herbergt dit gebouw een collectie van kunstenaar Hildo Krop. Vooral in Amsterdam is zijn 

werk in het straatbeeld terug te vinden doordat Krop jarenlang de stadsbeeldhouwer van de stad was.  

 

 

We gebruiken de lunch op de Markt van Steenwijk in restaurant de 

Heren van de Rechter. ’s Middags reizen we door naar Veenhuizen. 

Waar we een bezoek brengen aan het Gevangenismuseum. In dit 

moderne en interactieve museum ontdekt u hoe we in Nederland 

omgaan met misdaad en straf vanaf 1600 tot en met nu en maakt 

u kennis met de bijzondere geschiedenis van Veenhuizen. 

 

Kortom, een prachtige excursie. Ga mee! 

 

Vooruitblik  

 

Maandag 9 oktober Ina Bertsch – Utrechtse Meesters en zogenaamde Caravaggisten in de 16e en 17e 

eeuw – Kasteel Woerden  

Zaterdag 28 oktober Middagexcursie door Utrecht, langs plekken waar de Utrechtse meesters        

hebben gewerkt – € 3,00 per persoon, opgeven bij Marianna Kersten via kersten33@kpnplanet.nl of  

bellen naar 0348-415528 

Donderdag 9 november Sander Wassing – 500 jaar Reformatie in Woerden en omgeving. “Hoe het 

‘Lutherde’ in zestiende-eeuws Holland.” – Lutherse Kerk Woerden 

Dinsdag 14 december Karel Innemée – Het verhaal achter de Woerdense Altaarsteen – De Dam, 

Woerden 

mailto:kersten33@kpnplanet.nl
http://shhv.info/nieuwsbrieven/
mailto:kersten33@kpnplanet.nl
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Dinsdag 12 september, 20.00 uur 

In de Winkel van Sinkel – een lezing door Jan Bark 

Locatie: De Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden 

 

 
Foto Jan Bark 

Wie van nostalgie houdt moet deze lezing zeker niet missen! Hoe 

deed je boodschappen in lang vervlogen tijden? Jan Bark vertelt 

van marskramers die wisten wanneer mensen stamppot aten, en 

waar ze dus gratis konden mee-eten, en waar hooibergen waren 

waarin ze konden slapen. Of neem de ontwikkeling van de 

hondenkar (tot 1963 nog toegestaan) tot aan de SRV wagens, die 

op hun beurt ook nagenoeg verleden tijd zijn. De bakker en de 

groenteboer kwamen vroeger nog aan de deur, evenals de 

kolenboer, de vodde(n)boer, de peterolieboer, de schillenboer en 

de scharensliep. En dan was er natuurlijk nog de markthandel.  

 

De eerste winkels ontstonden strategisch op kruispunten van wegen. En klanten konden daar hun 

aankopen ‘laten opschrijven’. Op de pof kopen was heel gewoon want vroeger kreeg men een weekloon 

en op zaterdag werden dan alle uitstaande rekeningen betaald. Maar, eh … welke producten kochten we 

toen eigenlijk? 

 

Foto Alg. Nederlands Woordenboek   

 

Drogisterijen waren overigens de eerste winkels die producten 

inpakten in papier om daarmee reclame te maken. Voor die tijd 

had je bruine papieren zakken zonder reclame. En dan … 

winkelwagentjes. Toen die werden geïntroduceerd zorgden ze in 

de eerste weken voor omzetstijgingen van soms meer dan 100 %. 

Of neem de opkomst (en ondergang) van warenhuizen zoals de 

Bijenkorf, V&D en Blokker. En dan kregen we vanaf circa 1960 ook 

nog te maken met automaten (sigaretten, kroketten, snoep en nog 

veel meer) zodat we na sluitingstijd ook nog iets konden 

(ver)kopen.

 

Jan Bark is sinds vijftien jaar de trotse eigenaar van 

www.museumindezevendehemel.nl in Apeldoorn, een museum 

over Nederlandse feesten en tradities. Het museum toont vooral 

oude curiosa rondom oude Hollandse feesten zoals het 

Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de PalmPaas en het Paasfeest, het 

Oranje Feest, en verder veel speelgoed.  

 

Door de verschillende tentoonstellingen zijn ook zijn lezingen 

ontstaan, zoals “In de Winkel van Sinkel”. Voor velen is deze lezing 

een waar feest van herkenning, voor anderen een uniek kijkje in 

de wereld waarin de (groot)ouders ooit opgroeiden. 
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Wetenswaardigheden en oproepen 
 

Vrijwilligers gezocht voor een SHHV klusje 

 

Na vele jaren genoten te hebben van de gastvrijheid van Gevaert-Makelaardij alwaar ons archief gratis 

gehuisvest is, moeten we deze ruimte nu helaas verlaten. Een welgemeend woord van dank is op zijn 

plaats aan de familie Gevaert! Gelukkig heeft Stichting ‘t Oudelandt ons een andere ruimte in hun kelder 

aangeboden. En daarom gaan we eind juli a.s. een verhuisketting vormen van de Johan van 

Oldenbarneveltlaan naar de Oudelandseweg.  

 

 
 

We hebben minimaal zes vrijwilligers nodig. Twee voor het 

demonteren van de boekenkasten en om onze boekenvoorraad 

naar buiten te brengen, twee chauffeurs met aanhanger of busje 

voor transport, en twee voor het monteren van de boekenkasten en 

het uitladen van de transport auto's. Met vereende krachten moet 

deze operatie op een zaterdagmorgen te doen zijn. We hebben dit 

eerder gedaan en zoals het er nu naar uitziet wordt dit voor lange 

tijd de laatste keer. Aanmelden bij Peter van der Horst, 

shhvboek@xs4all.nl of via telefoon 06 542 004 91. 

 

Voor de liefhebber 

 

 

Aangeboden: de complete jaargangen Spiegel Historiael van 1966  

t/m 2005. Te bevragen bij de SHHV boekentafel.   

 

Peter van der Horst, contactgegevens: zie boven. 

 

Arie van Vliet 

 

Dag geschiedkundigen van Woerden, 

 

Voor RPL ben ik met projecten bezig waarbij ik uw kennis nodig heb. Een daarvan betreft Arie van Vliet, 

inderdaad, de (internationaal) bekende wielrenner. Dit onderzoek loopt al een tijdje. Ik heb films van 

museum Beeld en Geluid in Hilversum bekeken en veel kranten geraadpleegd.  

 

 
 

Binnenkort ga ik beginnen met interviews met de zoon van Arie en anderen. Maar 

voordien wil ik graag weten of SHHV-leden nog interessante informatie hebben. Zo 

vernam ik dat op het stadhuis nog een beeldje moet staan van Arie. Dat zal nu ergens 

verpakt in een loods liggen, weet iemand ervan af? Ook andere informatie is welkom. 

Alvast bedankt!  

 

Gilbert van Houten RPL TV Woerden, tv@rplwoerden.nl, telefoon 06 110 100 91 

 

Deze Nieuwsbrief is  namens het bestuur samengesteld, onder dank aan de vele informanten en tipgevers. Suggesties voor 

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

mailto:shhvboek@xs4all.nl
mailto:tv@rplwoerden.nl
mailto:mail@shhv.info

