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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 

 

Onverwachte ‘ontmoeting’ 
Wie had dat gedacht? Ik zit weer op school, en wel voor een maand. Op een school 

in Spanje wel te verstaan, om Spaans te leren. Dankzij snelle internetverbindingen is 

het toch mogelijk om bij te blijven met het thuisfront en zeker de SHHV. In de 

spaarzame vrije momenten moest ik toch ineens heel sterk aan het Woerdense 

denken. Meer precies aan Leo Gestel. Ik vertel u dit om nog eens aan te geven dat je altijd je ogen en 

oren de kost moet geven om leuke dingen te ontdekken. In Málaga bevinden zich talloze musea en een 

daarvan is het Museo Carmen Thyssen, gehuisvest in het Palacio de Villalón, een stadspaleis uit de 16e 

eeuw. Het werd gebouwd op de overblijfselen van de vroegere Romeinse stad en ligt in de oude Moorse 

wijk. Het museum is gebaseerd op de Carmen Thyssen-Bornemisza collectie en bevat een keur aan 

werken van vooral Spaanse schilders. Het gaat daarbij om romantische landschappen, alledaagse 

taferelen, maar ook werken uit het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. Met name de 

techniek, sfeer en uitstraling van die laatste groep werken, herken je direct uit wat in onze musea hangt.  

        

(foto: Museo Carmen Thyssen)     (foto: Singermuseum)              

Hét icoon van het museum is een 

werk van Ramon Casas i Carbó, 

geschilderd in 1950. Het heet Julia. 

Deze dame siert alle aanplakbiljetten 

van het museum. Iedereen in Málaga 

kent haar. Ramon was een 

tijdgenoot van Leo Gestel. Ze 

hebben elkaar niet ontmoet. Het 

maken van dergelijke portretten 

werd in die tijd veel gedaan. 

Vergelijk de dames eens… Natuurlijk, 

de stijl is anders, en toch blijft het … 

intrigerend. 

Intrigerend zijn ook de komende activiteiten, waaronder lezingen en een excursie op 25 maart 2017. Kijk 

hiervoor snel op pagina 3 van deze Nieuwsbrief! Verder zijn er weer enkele interessante tips waar u 

misschien uw voordeel mee kunt doen. En de eerstvolgende keer hoop ik er weer bij te zijn. U ook?  

Niek de Kort – voorzitter SHHV 
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Nieuw bankrekeningnummer en het betalen van de contributie over 2017 

 

 

Onze vereniging heeft een nieuw bankrekeningnummer, met als 

IBAN: NL42 RBRB 0943 3513 40 t.n.v. Stichts-Hollandse 

Historische Vereniging te Woerden. We gaan dat nummer meteen 

gebruiken voor de contributiebetaling voor 2017. Alle leden 

ontvangen een factuur voor hun contributie en die factuur treft u 

aan bij deze nieuwsbrief. Verander het nummer ook in uw 

bankcontacten als u daarvan gebruikmaakt! 

 

Heemtijdinghen 2016 nummer 4 komt in maart 2017 

 

Normaal gesproken verschijnen er vier nummers van Heemtijdinghen per verenigingsjaar. Dat lukte 

vorig jaar niet. De redactie laat weten dat nummer 2016-4 in maart verschijnt. We gaan proberen om in 

2017 daarna het gewone aantal nummers weer te laten verschijnen. Dank voor uw begrip! 

 

Vacatures – herhaalde oproep 

 

Het bestuur zoekt een bestuurslid in de rol van tweede secretaris, met als bijzondere taak het verzorgen 

van de interne en externe communicatie, zoals deze Nieuwsbrief en bijvoorbeeld persberichten. Ook zijn 

wij op zoek naar een lid voor de activiteiten-commissie, om mee te helpen bij het organiseren van 

lezingen en excursies. Belangstelling? Stuur een mail naar de secretaris via mail@shhv.info .  

 

Algemene ledenvergadering 

 

 

Noteert u het vast in de agenda: de Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden 

op maandag 20 maart in het Kasteel te Woerden, en wel om 19.15 uur, 

voorafgaand aan de lezing van die avond om 20.00 uur. De benodigde stukken 

zullen tijdig worden gepubliceerd via de uitnodiging voor de vergadering. 

 

 Komende activiteiten 
 

Dinsdag 14 februari 2017 

Stille Getuigen - Lezing door Jan van Es.  

Locatie: De Dam, Woerden, Aanvang: 20.00 uur 

 

Deze lezing gaat over begraafplaatsen, grafcultuur en beroemde doden in Woerden en het Groene Hart. 

De oude Egyptenaren bouwden piramides voor hun farao’s, rots-graven voor minder hooggeplaatsten en 

begroeven hun gewone doden in het woestijnzand. De grafcultuur is waarschijnlijk zo oud als de 

mensheid. In Nederland is het lang de gewoonte geweest om doden in en om de kerk te begraven. 

Zeker ìn de kerk was dat onhygiënisch en in de achttiende eeuw kwam, onder invloed van de 

Verlichting, de gedachte op om aparte begraafplaatsen aan te leggen. In de eerste helft van de 

negentiende eeuw werd dat zelfs het overheidsbeleid. 
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(foto: Jessica Rateland) 

Die begraafplaatsen zijn vaak heel bijzonder. Zeker de grotere 

hebben meestal een parkachtig uiterlijk gekregen en zijn groene 

oases in de bebouwing geworden. Bovendien bevatten zij vaak 

grafstenen en –monumenten met beeldhouwwerk en reliëfs, die 

een beeld geven van de manier waarop in de betreffende tijd met 

de dood werd omgegaan. En op bijna alle begraafplaatsen liggen 

mannen en vrouwen met een bijzonder verhaal, van Joan Derk 

Domela Nieuwenhuis Nyegaard in Woerden tot Goeie Mie in 

Gorinchem. 

 

 

Jan van Es behoeft in Woerden en omgeving eigenlijk geen introductie. Hij is auteur 

van tal van artikelen en boeken over verschillende aspecten van de regionale 

geschiedenis. Samen met Bernt Feis schreef hij het gelijknamige boek ‘Stille 

Getuigen’ dat in 2015 uitkwam. De auteurs bezochten honderden begraafplaatsen 

en vervatten allerlei verhalen over namen en dergelijke, die ze tegenkwamen in dit 

boek. 

Soms zijn er heel curieuze grafmonumenten te vinden, zoals een familiegrafkapel in Loosdrecht, een 

koopmansgraf tussen de volkstuinen van Kockengen, het graf van Paulina Bisdom van Vliet in haar park, 

samen met haar trouwe hond Nora... Of neem dat zielige dochtertje van Pablo Neruda op de Goudse 

begraafplaats, die meneer Marx die een zoutmijn in Rusland exploiteerde en midden in de Russische 

revolutie belandde, het spannende verhaal over de Leidse gifmengster...  Meer weten? Kom dan naar 

deze boeiende lezing om zelf getuige te zijn van Stille Getuigen! 

 

Zaterdag 25 maart 2017, 14.00 – 16.00 uur 

Excursie langs Industrieel Erfgoed in Woerden, onder leiding van Jan van Es 

 Verzamelen: 14.00 uur in Café Victoria, Stationsweg 14, Woerden 

Deelname is gratis, aanmelden verplicht, consumpties voor eigen rekening 

 

                             

Wandelen is heel gezond! En nog beter is een wandeling waar u 

ook wat van opsteekt. Op zaterdag  25 maart 2017 om 14.00 uur 

geeft Jan van Es eerst een korte inleiding in Victoria en voert u 

daarna  langs het industriële erfgoed in Woerden. We bezoeken 

het defensieterrein maar ook panden van kaashandel, andere 

nijverheid, en nutsbedrijven zijn onderdeel van deze wandeling. Als 

het mogelijk is bezichtigen we verschillende gebouwen ook van 

binnen. Deelnemers geven zich op bij  Marianna Kersten via de 

email:  kersten33@kpnplanet.nl , of telefoon: 0348 – 415 528.  

(foto: Usine) 

Tip: Donderdag 16 februari 2017 - Historische beelden van Woerden 

 

Op donderdag 16 februari is de uitzending van het geschiedenis programma Gouden tijden op RTV 

Utrecht, waarin historische beelden van Woerden te zien zijn (Voorstraat). De eerste uitzending is om 
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ongeveer 7.05 uur, daarna wordt het programma elk half uur herhaald. Na de uitzending kun je het 

terugvinden via: http://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/gouden-tijden/ .  

 

Vooraankondiging 

Maandag 20 maart 2017, 20.00 uur (direct na de Algemene Ledenvergadering) 

Het Limesgebied in West Nederland - Een lezing door Marieke van Dinter 

Locatie: Het Kasteel, Woerden 

 

 
 

(Peutinger kaart) 

Marieke gaat in op de nieuwe landschapskaart die zij heeft 

vervaardigd voor de West-Nederlandse Limes. Haar onderzoek is 

het resultaat van een “Oogst van Malta project” dat in 2005 van 

gestart is gegaan. Het project is opgezet door de Universiteit van 

Nijmegen, in samenwerking met BIAX, Consultancy, Gemeente 

Utrecht, ADC Archeoprojecten en Hazenberg Archeologie. Centraal 

staat de aanleg en ontwikkeling van het West-Nederlandse deel 

van de Limes in de periode van circa 40 tot ongeveer 140 na Chr. 

Hoe zag het landschap eruit waarin de Romeinen naar deze 

streken kwamen, en hoe is dat landschap dan ontstaan? Kijk mee 

naar onze eigen omgeving, maar dan die van 2000 jaar terug! 

 

Het weten waard 
 

Zaterdag 18 februari, 12.30 – 17.00 uur     Historizon – middag 

Locatie: Castellum Hoge Woerd,  Hoge Woerdplein 1,  3454 PB, De Meern   

Toegang gratis maar aanmelden is nodig voor de lezingen 

 

Een Historizon geschiedenisfeest met verrassende optredens, muziek, een geschiedenisquiz met mooie 

prijzen en nog veel meer! Diverse historici als Dick de Boer, Bas Kromhout, Luc Panhuysen en anderen 

verzorgen kortere en langere bijdragen over tal van onderwerpen. Rondleidingen in en om het 

bijzondere gebouw 'Castellum Hoge Woerd', waar midden in de foyer zelfs een opgegraven Romeins 

schip staat tentoongesteld. En uiteraard is Historizon er zelf ook. Ontmoet de mensen achter de 

schermen, reisbegeleiders, gidsen en initiatiefnemers. Er is verder een geschiedenismarkt waar 

verschillende partijen die samenwerken met Historizon zich presenteren. Ook de SHHV is present met 

een boekenkraam plus de nodige informatie over onze vereniging. De inloop is vanaf 12.30 uur, u wordt 

ontvangen met koffie/thee. Vanaf 13.00 uur begint het programma. Er is dan een geschiedenisfeest in 

de Theaterzaal. Daarnaast zijn er lezingen van diverse sprekers. Na de lezing kunt u deelnemen aan 

rondleidingen, presentaties en rondkijken op de geschiedenismarkt. Een greep uit de lezingen: Bas 

Kromhout over Zuid-Afrika; Jona Lendering over de Romeinen in Nederland en het begrip 'Limes'; 

Tristan Mostert over de relatie tussen China & Nederland (400 jaar); Luc Panhuysen over Zonnekoning 

Lodewijk XIV en Willem III; Frits de Ruyter de Wildt over 350 jaar Chatham; Marieke Spliethoff over het 

leven van Sisi; Frans Verhagen over de Founding Fathers van de Verenigde Staten. Let op: aanmelden is 

verplicht om een lezing bij te kunnen wonen! Ga naar http://www.historizon.nl/10-jaar  
 

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  


