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Uit het bestuur
Van de voorzitter
Volle bak
Bezoekers van onze lezingen merken het: steeds weer trekken de sprekers die wij
uitnodigen een groot aantal belangstellenden. Soms dreigt de situatie: vol is vol.
Op de laatstgehouden Algemene Ledenvergadering werd daarover een vraag
gesteld: kan het voorkomen dat een lid de toegang wordt ontzegd, terwijl een
introducé wel binnen zit? Een begrijpelijke vraag. Het bestuur overlegt binnenkort
wat een passende oplossing is voor dergelijke situaties. Mogelijk moeten we verhuizen naar een grotere
locatie. U hoort verder! Overigens, over ‘volle bak’ gesproken: deze Nieuwsbrief zit boordevol informatie.
En daarom deze keer een korte inleiding van ondergetekende. Om ruimte te maken!
Niek de Kort – SHHV voorzitter
Gezocht: kandidaten voor het SHHV bestuur
In verband met de te verwachten mutaties in het bestuur in de
komende twee jaar, is het bestuur op zoek naar nieuwe kandidaten
voor een functie in het bestuur. Het gaat daarbij om de positie van
tweede secretaris, die te zijner tijd de eerste secretaris kan worden,
en om de positie van tweede penningmeester. Voor beide posities
geldt dat er een ruime inwerktijd is en daarmee de werkbelasting
goed te doen is. De realisatie van de bestuurstaken is op dit moment
up-to-date, zodat er geen groot achterstallig onderhoud is. Het
(Foto: wikimedia)
bestuur vergadert eens per 6 tot 8 weken en communiceert onderling
veel via email. Het huidige bestuur is een prima functionerend team waarin de goede sfeer erg
belangrijk is. Wilt u eens vrijblijvend praten over een positie, of weet u iemand anders die dit zou willen?
Stuur een berichtje naar mail@shhv.info of bel onze eerste secretaris Frans Langen op 06 5025 7822.
Gezocht: adverteerders in Heemtijdinghen

Heemtijdinghen is het periodiek van onze vereniging en verschijnt viermaal per jaar. De
uitgave staat kwalitatief hoog aangeschreven en bereikt niet alleen de leden in ons
uitgebreide werkgebied maar ook tal van instituten en instellingen. Om de productieen verzendkosten binnen de perken te houden is de bijdrage van adverteerders zeer
gewenst. Het bestuur is op zoek naar potentiële adverteerders. Belangstelling, of weet
u iemand die belangstelling zou kunnen hebben? Stuur een reactie naar mail@shhv.info
of neem contact op met onze eerste penningmeester Lex Albers via 06 2246 1207.
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Komende activiteiten
Maandag 16 april, 20.00 uur – toegang gratis
Hofjes – een lezing door Willemijn Wilms Floet
Locatie: De Dam, Wilhelminaweg 79, Woerden
Iedereen kent het hofje, maar vraag iemand uit de buurt waar ze precies liggen, dan blijft men het
antwoord veelal schuldig. Waarom zijn deze groene oases te midden van stedelijke drukte zo’n goed
bewaard geheim? Daarover gaat de lezing en het nieuwe boek Het Hofje, Bouwsteen van de Hollandse
stad, 1400-2000 van de (Delftse) architect Willemijn Wilms Floet.
Hofjes worden in Nederland al zeker zeshonderd jaar gebouwd, ze zijn geliefd en
duurzaam en bijna elke oude stad kent een paar fraaie voorbeelden. In het boek zijn de
‘Hofjes van Liefdadigheid’ in kaart gebracht in zeven Hollandse steden: Amsterdam,
Delft, Den Haag, Dordrecht, Gouda, Haarlem, en Leiden. Niet alleen alle nog
bestaande hofjes, maar ook de hofjes die ooit werden gesticht en alweer zijn
afgebroken. Het alleroudste, nog bestaande hofje komt uitgebreid aan bod: het
Hofje de Bakenesserkamer uit 1395 in Haarlem. Wilms Floet stelt dat ze het geheim van het hofje voor
een deel wist te doorgronden. Dat maakte duidelijk dat er ruwweg twee soorten hofjes zijn: onzichtbare,
verborgen hofjes, en hofjes die juist enorm opvallen door hun monumentale uitstraling. De onzichtbare
hofjes zijn vaak lastig te vinden: een eenvoudig deurtje leidt tot een nauw gangetje, een hal en tot een
binnenterrein waar mensen blijken te wonen! Aan de hofjes met een monumentale toegang werd veel
meer architectuur besteed, ze werden vaak ontworpen door de beste architecten van hun tijd, vaak de
stadsarchitect, soms zelfs met internationale faam. Wilms Floet: ,,Wat alle hofjes bindt is het gevoel van
beschutting dat de bewoners wordt geboden. De hofjesbewoners nemen genoegen met vaak hele kleine
woninkjes, maar ze krijgen daar veel extra’s bij: de architectuur van een hofje zorgt ervoor dat de
bewoners hun woonterritorium als veel groter ervaren dan hun eigen huisje.”

(Foto Maurice Wilbrink)

Als architect geeft ze uiteraard een aantal richtlijnen mee aan collega’s die een
hofje willen bouwen: het zijn ontwerpprincipes die in de loop van zes eeuwen met
veel succes zijn ontwikkeld en toegepast. Dr. Ir. Willemijn Wilms Floet is als
assistant professor verbonden aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, bij
de leerstoel Methode en Analyse van de vakgroep Architectuur. Haar expertise is
analyseren van bouwwerken ten behoeve van nieuw architectonisch ontwerp. Ze
was (co-)auteur van onder andere ‘Honderd jaar Nederlandse architectuur’ 1999,
het ‘Zakboek voor de woonomgeving’ 2001, ‘Het ontwerp van het kleine
woonhuis’ 2005 en ‘Ruimte voor democratie’ 2011. In 2016 verscheen ‘Het hofje,
Bouwsteen van de Hollandse stad’.
Dinsdag 15 mei, 20.00 uur – toegang gratis
Het Schrift in de Middeleeuwen – een lezing door Jan Burgers
Locatie: De Dam, Wilhelminaweg 79, Woerden

In de middeleeuwen vond de fundamentele ontwikkeling plaats van een schriftloze maatschappij naar
een cultuur waarin het gebruik van het schrift heel gewoon was. Tegelijk veranderde de manier waarop
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werd geschreven sterk. Tijdens de lezing zullen voorbeelden van verschillende soorten schrift worden
getoond. Jan Burgers studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1993 cum
laude promoveerde op een proefschrift over paleografie in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw.
Sindsdien was hij via verschillende projecten als docent en onderzoeker verbonden aan de
leerstoelgroep middeleeuwse geschiedenis van de UvA. Meer informatie in de volgende Nieuwsbrief.
Vrijdag 18 mei – Excursie – Koninklijke Bibliotheek, Den Haag - aanmelding verplicht
Excursie – in relatie tot de lezing van 15 mei – naar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag voor een
presentatie van middeleeuwse documenten in de colloquiumruimte bij Bijzondere Collecties, door de
conservator Middeleeuwse Handschriften drs. Ed van der Vlist. Aan bod komt de ontwikkeling van het
schrift in de Middeleeuwen waarbij ook verluchte handschriften zullen worden getoond (dus met
plaatjes). Kijk ook op de website manuscripts.kb.nl . Verzamelen om 12.20 op station Woerden NS,
waarna we reizen met de trein van 12.33 uur naar Den Haag Centraal. Naar de KB is het enkele minuten
lopen. De presentatie begint om 13.30 uur en duurt tot 15.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden
en een eventueel drankje na afloop is voor eigen rekening. Maximum aantal deelnemers: 15. Aanmelden
doet u bij Marianna Kersten, per e-mail naar kersten33@kpnplanet.nl of per telefoon op 0348415528.
Vooruitblik SHHV lezingen – aanvang 20.00 uur, toegang gratis - tenzij anders vermeld
Dinsdag 5 juni Ad van Liempt – Drie stakingen in de Tweede Wereldoorlog – Het Trefpunt, Harmelen.
Dinsdag 3 juli Roos van Oosten – De veranderende stad – De Dam, Woerden.
Zaterdag 25 augustus Dagexcursie – definitieve datum. De reis voert naar Bergen op Zoom met een
bezoek plus rondleiding aan de Markiezenhof, en een begeleide stadswandeling door de historische
binnenstad waarbij nog enkele monumenten worden bezocht. Meer in de volgende Nieuwsbrief.

Wetenswaardigheden
Speciaal aanbevolen: Lezing 'In Rome met drie Bentvueghels'
Woensdag 2 mei 19.30 uur (inloop 19.00 uur) – Stadsmuseum Woerden – niet gratis
Op woensdagavond 2 mei geeft Albert Boersma een lezing over de Italiaanse tijd van de schilders
Herman van Swanevelt, Matthias Withoos en Caspar van Wittel. Veel Noord- en Zuid-Nederlandse
kunstenaars trokken vanaf de 16e eeuw naar Italië om de daar aanwezige kunst en architectuur te
bestuderen als afrondende fase van hun artistieke opleiding. Meer informatie via
www.stadsmuseumwoerden.nl (rubriek Nieuws).
28 april tot en met 6 mei: Romeinenweek

(Foto:
romeinen.nu)

Van 28 april tot en met 6 mei 2018 vindt de vijfde editie van de Nationale
Romeinenweek plaats. Een week die volledig in het teken staat van de geschiedenis
van de Romeinse tijd in Nederland, met dagelijks vele tientallen activiteiten en
evenementen voor jong en oud. Ook in Woerden worden verschillende activiteiten
georganiseerd, zoals een Romeinenspeurtocht voor kinderen in het Stadsmuseum, een
historisch arrangement (Woerden, kruispunt van Limes en Linie), een dagtocht, de
game Lucius, en nog veel meer. Kijk op www.romeinen.nu/romeinenweek.
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19 tot en met 27 mei: Publieksdagen opgravingen Haarzicht – Vleuten
In de komende periode wordt gestart met de bouw van het plan Haarzicht. Deze nieuwbouwlocatie is
gelegen langs de Thematerweg, achter de Schoolstraat/Multatulistraat in Vleuten. Voorafgaand aan de
start van de bouw wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd door de Archeologische Dienst Utrecht
onder leiding van Erik Graafstal. Daarbij kan ook het publiek kennisnemen van de opgravingen bij open
kijkdagen. Voor meer informatie over het hele project kunt u kijken op: www.haarzichtvleuten.nl
Woensdag 11 april: lezing in Haarzuilens – niet gratis
De Historische Vereniging Vleuten de Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn houdt een
lezing door Flip van Doorn over wandelingen rondom Haarzuilens. Tot diep in de
negentiende eeuw was wandelen een elitaire bezigheid. De lezing wordt gehouden in
het Wapen van Haarzuylen, aanvang 20.00 uur. Kosten € 5,- per persoon. Deelname
opgeven activiteiten@histvervdmh.nl. Meer info: Wim de Vrankrijker 06 5424 2160.
Informatiebord Watersnood – Harmelen
De SHHV Werkgroep Harmelen heeft zich ingespannen voor een (tweede)
informatiebord over de gevolgen van de dijkdoorbraak van de Lek in 1624. Op deze
wijze worden bezoekers (en bewoners!) geïnformeerd over dit bijzondere stukje
plaatselijke geschiedenis! Wil je meer weten over deze watersnoodramp, kijk dan op
https://www.oudhouten.nl/nieuwe-tijd/dijkdoorbraak-lekdijk/
(Foto: Piet Baas)

8 juni: Vierde Middeleeuwensymposium – Walburgiskerk, Zutphen – niet gratis

Heibel en Harmonie rond 1418, dat is het thema van het 4e Middeleeuwensymposium. Vorst, adel en

steden zijn op zoek naar nieuwe verhoudingen. Kosten € 27,50 p.p. (incl. lunch e.d.). Kijk voor het
dagprogramma en verdere informatie op de speciale website: middeleeuwen-symposium.nl/programma/
Voor de liefhebber: boeken Herman de Man – niet gratis
De SHHV is in het bezit gekomen van twee dozen met originele uitgaven van boeken
van Herman de Man. Belangstellenden kunnen in het bezit komen van deze dozen (€
25,- per doos) door een afspraak te maken met Peter van der Horst, Oudelandseweg
28 te Woerden, telefoon 06 5420 0491.
Gezocht: inlichtingen over Woerden 1968
In het archief van onze onlangs overleden medeoprichter Nico Plomp
troffen we bijgaande tekening aan die dateert uit 1968. Het toont een plan
voor de herinrichting van het Kerkplein. Zoals we nu weten is het Kerkplein
inderdaad opnieuw ingericht, maar niet helemaal volgens dit plan. Weet u
meer over deze tekening en het verhaal wat daar omheen hoort? Laat het
ons weten en stuur een reactie naar onze secretaris via mail@shhv.info.
Op onze website (onder laatste nieuws) vindt u een grotere afbeelding!
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
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