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Denkt u eraan om uw emailadres aan ons door te geven als dit gewijzigd is? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Woerden,  september 2006 
 
Uitnodiging Het bestuur nodigt u, in het kader van het thema van Open Monumentendag 2006 

Feest!, van harte uit voor een lezing, getiteld  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

door: Karel Loeff, voorztter van de Stichting Kermis-cultuur. 
 
op: donderdag 21 september 2006 van 20.00 tot 22.00 uur 
 
in: het verenigingscentrum De Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden *) 
 
In bijna elk dorp en in elke stad in Nederland wordt minstens één keer per jaar 
kermis gevierd. Wat is de oorsprong van dit verschijnsel? Karel Loeff neemt u mee 
in de wereld van de kermis. Tijdens zijn dialezing laat hij u kennismaken met de 
geschiedenis van de kermis, waarbij hij ingaat op de verschillende attracties die 
vanaf de negentiende eeuw op de kermis verschijnen. 
Poffertjeskramen en stoomcarrousels passeren de revue, maar bovenal wordt de 
ontwikkeling van de verschillende attracties getoond. Daarnaast wordt aandacht 
besteed aan het reizen op de kermis, vroeger maar ook nu. Aan het slot van zijn 
lezing zal Karel Loeff laten zien wat er komt kijken bij het exploiteren van een 
attractie op de kermis. Een lezing over een bijzonder onderwerp, die zeker de 
moeite waard is om te bezoeken. 
 
Karel Loeff (1969) heeft een bureau voor architectuurhistorisch advies- en 
onderzoek (www.monumentenadvies.nl); hij is voorzitter van de Stichting Kermis-
cultuur. Daarnaast is hij voorzitter van de Stichting Historische Kring Laren NH. 
 

 

Volgende evenementen: 
 
 

 
    Xanten 
 

 
 

 

Vrijdag 8 september 2006: Uitreiking Hugo Kotestein-oorkonde aan het tuinhuis 
’t Spijck te Harmelen. In de regionale pers vindt u nadere informatie. 
Zaterdag 9 september 2006: Open Monumentendag, zie verder in deze nieuwsbrief. 
Zaterdag 23 september 2006: bezoek van leden van de Historische Vereniging 
Xanten (D) aan Woerden. Omstreeks 10.30 uur hopen wij onze gasten te 
verwelkomen. Wij hebben een interessant programma voor hen samengesteld. Na 
de ontvangst in Concordia, worden ze ondermeer door diverse gebouwen en door 
de binnenstad van Woerden geleid met behulp van het Gilde. U kunt ’s morgens 
ook een kopje koffie komen drinken als u leden van onze zustervereniging uit 
Duitsland wilt ontmoeten. Plaats van ontvangst: Concordia, Woerden. 
Woensdag 18 oktober 2006, Om 19.30 uur extra SHHV-ledenvergadering i.v.m. het 
kiezen van de voorzitter, voorstel contributieverhoging en vaststellen begroting 
2007. Nader bericht volgt in de nieuwsbrief van begin oktober. Aansluitend, vanaf 
ca. 20.00 uur, een lezing over het verdwenen kasteel Neijevelt in Leidsche Rijn. 
Plaats: De Dam, Woerden 
Donderdag 19 oktober 2006: van 14.00-17.00 uur symposium over de Romeinse 
opgravingen in Woerden. Zie verderop in deze nieuwsbrief. Plaats: Concordia 
Woerden. 
Zaterdag 4 november 2006: SHHV boekenbeurs. Indien u een kraam wilt huren, 
kunt u zich schriftelijk opgeven tot 30 sept. a.s. bij ons secretariaat. Plaats: 
Concordia, Woerden. 
 

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:  Meerkoetlaan 3,  3444 BH  Woerden telefoon:  0348 -  41 41 26 
 internet: www.shhv.info  e-mail:       mail@shhv.info  
 
postbank: 330797 t.n.v. penningmeester SHHV te Woerden 

 
De kermis vroeger en nu 

 



Met vriendelijke groet, 
Lex Albers, waarnemend voorzitter SHHV 

 

Open Monumentendag: 

 
Stadhuis Leiden, 

foto Arnold Bartman 

 

Dit jaar is het thema van Open Monumentendag “Feest!”. In geheel Nederland zijn 
allerlei gebouwen, zoals kerken, forten en molens te bezichtigen. Voor het werk-
gebied van de SHHV geldt dat ook. Daarom noemen wij alleen de bijzonderheden.  
In Woerden is in de Bibliotheek De Beuk een fototentoonstelling ingericht over 
feesten in Woerden en festiviteiten in het algemeen (t/m 15 september). De start 
van de dag wordt muzikaal opgeluisterd door blazers op de Petrustoren. 
In de Commanderije in Montfoort zal enkele keren een spraakmakende 
middeleeuwse huwelijksvoltrekking worden opgevoerd door de lokale 
toneelvereniging. In Achthoven stelt De Witte Swaen bezoekers in de gelegenheid 
de collectie feestserviezen te bekijken. In verenigingsgebouw St. Joseph wordt een 
tentoonstelling gehouden met materiaal uit het anders gesloten stadsarchief.  
In Linschoten is theater De Wildeman geopend en verzorgt gastheer Henk 
Kalfsterman o.a. een muzikaal optreden van het koor Ludiek.  
In Oudewater is vanaf 9.00 uur het stadhuis geopend. In de kelder is een expositie 
en zijn demonstraties van kantklossers. Door de VVV worden stadswandelingen, 
torenbeklimming van de Grote Kerk en Stadhuisrondleidingen georganiseerd. 
In Bodegraven wordt Open Monumentendag om 10.00 uur geopend in Molen De 
Arkduif, waar een ambachtelijke bierbrouwerij is gevestigd. 
In het bezoekerscentrum op Fort Wierickerschans is de geschiedenis van het fort 
en het Groene Hart uitgebeeld. De rode draad van de expositie wordt gevormd 
door een grote tijdbalk, waarin allerlei animaties, videopresentaties e.d. zijn te zien; 
zoals bijv. een spannende belegering. Ook is er een paneel te zien over de Oude 
Hollandse Waterlinie. Het fort (Zuidzijde 132, Bodegraven) is van 10.00 tot 17.00 
uur open. Bij het NS-station Bodegraven staat de postkoets naar de Schans al 
klaar. Als u doorloopt naar de Oude Rijn kunt u met de trekschuit naar het fort. 
 

 

Oproepen: 

 
 

 

In verband met het 50-jarig bestaan van de SHHV in 2007 is een commissie hard 
aan het werk om een interessant jubileumprogramma te organiseren. Voor de 
voorbereiding van bepaalde onderdelen willen wij een beroep op onze leden doen.  
Allereerst zoeken wij ondersteuning bij het samenstellen van een tentoonstelling 
over de Romeinse geschiedenis in onze regio. 
Ten tweede hebben wij behoefte aan expertise om ons jubileum goed onder de 
aandacht te brengen. Bent u deskundig op het terrein van Marketing en 
Public Relations, neem dan contact met ons op. 
Tenslotte zijn wij op zoek naar oude filmbeelden over Woerden, Harmelen, 
Kamerik, Zegveld, Bodegraven, Oudewater, Linschoten en Montfoort. 
Kunt u ons op een of meer van deze gebieden helpen, of weet u iemand die dat 
kan, neem dan contact op met de voorzitter per post of per e-mail: mail@shhv.info.  
 

 

Symposium: 
 

 

Castellum Laur(i)um 

 

Op donderdag 19 oktober 2006 vindt een door Hazenberg Archeologie 
georganiseerd archeologisch symposium plaats over de recente opgravingen in de 
Woerdense binnenstad. In 2002-2005 zijn delen van het Romeinse castellum 
Laurium, de bijbehorende vicus en het roeivrachtschip de Woerden 7 opgegraven. 
Op 19 oktober presenteren de archeologen de resultaten van hun onderzoek. 
Leden van de SHHV kunnen zich per post of e-mail tot 23 september aanmelden 
bij het SHHV-secretariaat. Daarna ontvangt u een uitnodiging. Deelname is gratis. 
 

 

Contributie: 

 
 

 

Voor de leden die hun bijdrage over 2006 nog niet betaald hebben is dit de laatste 
zending die zij ontvangen, totdat wij hun contributie ontvangen hebben. Kijk op de 
envelop of er SHHV achter uw naam staat of lees de oproep in het emailbericht 
waarmee u deze nieuwsbrief heeft ontvangen. Mocht u wel betaald hebben, maar u 
ontvangt toch deze herinnering, neem dan even contact op met de 
penningmeester, zodat een en ander uitgezocht kan worden.  
 

 

Publicatie: 

 
 

 

Afgelopen zondag is in de Lutherse Kerk in Bodegraven het eerste exemplaar van 
het boek Geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse gemeente te Bodegraven 
1575-2005 aan de voorzitter van de Kerkeraad aangeboden. Het boek werd 
geschreven door Cor Hamoen. Ruim 4 eeuwen geschiedenis van de op een na 
oudste Lutherse gemeente van Nederland, samengevat in 90 pagina’s. De schrijver 
is er in geslaagd zowel de context van de Lutherse geschiedenis als het menselijke 
aspect in het boek voldoende aandacht te geven. Het boek is voor € 12,50 
ondermeer verkrijgbaan bij onze boekentafel, bij de Boekhandels Karssen en Het 
Lichtpunt in Bodegraven, het Streekarchief Rijnstreek in Woerden en bij de 
schrijver: C. Hamoen, Cortenhoeve 26, Bodegraven. (tel. 0172-611 888).  
 


