
Z.O.Z.   Wilt u de nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen, geef dan uw e-mailadres aan ons door. 
Denkt u er ook aan om uw nieuwe e-mailadres aan ons door te geven als dit gewijzigd is? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Woerden, maart 2009 
 

Uitnodigingen: Het bestuur nodigt u van harte uit voor  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

op: Woensdag 4 maart 2009 van 20.00 – 22.00 uur. 
 

in: De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden 
 

Toegangsprijs:.                voor leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart € 4,00. 
Niet-leden: € 5,00. 

 

Frida raakt op achttienjarige leeftijd zwaar gewond bij een busongeluk, dat haar 
voor het leven verminkt. Tijdens de maandenlange revalidatieperiode verwerkt ze 
haar pijn door te schilderen. Spoedig wordt ze ontdekt door de beroemde 
kunstenaar Diego Rivera, met wie ze trouwt. Het stel is al snel prominent aanwezig 
in Amerikaanse kunstkringen. Na een turbulent verblijf in de Verenigde Staten 
keren ze terug in Mexico. Daar bieden ze onderdak aan de verbannen Russische 
leider Trotsky, met wie Frida een affaire krijgt. De film onderzoekt nadrukkelijk de 
relatie tussen Frida’s leven en haar kunst. 
 

De regisseur van Frida kreeg voor de film de Mimmo Rotella Foundation Award op 
het Filmfestival van Venetië. Het is de vijfde film van de regisseuse. Verder ontving 
de film 2 Oscars. Er zijn al honderd boeken geschreven over het bewogen leven 
van deze Mexicaanse schilderes. 'Frida' is een aangrijpende film Het is een mooi 
verhaal en de film is op zich al een kunstwerk.. 
 

De film duurt 120 minuten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

op: Maandag 23 maart 2009 van 19.30 - 20.00 uur. 
(NB abusievelijk was in de vorige nieuwsbrief sprake van Donderdag 23 maart) 
 

in: De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden 
 

Toegang alleen voor leden 
 

 

In een afzonderlijke bijlage zijn de agenda van de jaarvergadering, het jaarverslag 
over 2008, de jaarrekening 2008 en de begroting 2009 bijgevoegd. Het verslag van 
de vorige jaarvergadering (20 maart 2008) is per e-mail verspreid onder leden 
waarvan het e-mailadres bij ons bekend is. Anderen kunnen een exemplaar mee-
nemen bij de jaarvergadering of dit telefonisch bij het secretariaat  opvragen. 
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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. 
 
secretariaat:  Meerkoetlaan 3,  3444 BH  Woerden telefoon:  0348 -  41 41 26 
 internet: www.shhv.info  e-mail:       mail@shhv.info 
 
bank:  ING 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden 

 

1. FRIDA 
Een film van Julie Taymor uit 2002 

 

2. Jaarvergadering SHHV 



Met vriendelijke groet  
Namens het bestuur  
Lex Albers, voorzitter  2 

 
 
 
 

 

 
Gezicht op Oudewater,  

Joh. Peeters, 1675 
 (bron: Stg. Menno van Coehoorn) 
 
 

 

op: Maandag 23 maart 2009 van 20.15 – 22.00 uur (aansluitend aan de 
jaarvergadering). 

 

in: De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden 
 

Toegang gratis 
 

Si vis pacem, para bellum (Indien gij vrede wilt, wees dan op oorlog 
voorbereid). De regio van Oudewater tot Woerdense Verlaat (het Stichts-
Hollandse grensgebied) is sinds de twaalfde eeuw betwist gebied en aanleiding 
voor aanval en verdediging van nu eens een bisschop van Utrecht, dan weer 
van een van de graven van Holland of hun leenheren. 
Een avondvullend verhaal met veel “plaatjes” gaat over de geschiedenis en 
functies van kastelen en andere “werken“ in Oudewater, Montfoort, Linschoten, 
de Wierickerschans en Woerden. 
 

Kees Engel is als vrijwilliger actief bij de Stichting Menno van Coehoorn en was 
ook betrokken bij de uitgave van Limes en Linie (2004). Dit boek is nog 
verkrijgbaar bij onze boekentafel. Peter Zwijnenburg, voorheen werkzaam bij 
drukkerij Zuidam, heeft de afbeeldingen voor deze presentatie bewerkt. 
 

 

Openstelling Archief: 
 

 

 

Op zaterdag 21 maart van 9.00 tot 13.00 uur zijn de beheerders van het SHHV-
archief (Peter van der Horst, Riet Wierda en Frans van Bork) aanwezig in het 
archief in Zegveld. (Bezoekadres: Nijverheidsbuurt 8, 3474 LB Zegveld). 
 

Onder het genot van een gratis kopje koffie of thee bieden wij u 
 Inzage in alle Heemtijdinghen sinds de oprichting 
 Verkoop van Heemtijdinghen van na 1970 
 Inzage in tijdschriften van collega-verenigingen en andere organisaties 
 Inzage in boeken van onze eigen verzameling 
 Verkoop boeken van de SHB (voor zover niet uitverkocht) 
 Verkoop van boeken van de Stichting Groene Hart 
 Informatie over onze vereniging en gelegenheid om lid te worden 
 Verkoop diverse DVD’s  

  
 

Volgende activiteiten: 
 

 

Woensdag 8 april 2009:  Film in De Dam 
Woensdag 6 mei 2009: Film in De Dam 
Woensdag 13 mei 2009: Lezing over de Pannenbakkerijen in De Dam 
 

 

DVD Verleden van Utrecht: 

 
 

 

De serie Verleden van Utrecht laat in 8 afleveringen zien wat de geschiedenis 
is van de provincie Utrecht. De serie werd in oktober en november 2008 
uitgezonden op RTV Utrecht. Tijdens de kerstvakantie werden de afleveringen 
nog eens herhaald. De serie is nu uitgebracht op DVD en kunt u bestellen via  
http://www.rtvutrecht.nl/content/webwinkel. Inclusief verzending zijn de kosten 
€ 11,75. Ophalen kan ook. Voor € 9,95 krijgt u de DVD mee.  
Afhaaladressen:  
     Het Utrechts Archief   of Het Utrechts Archief 
     Hamburgerstraat 28   Alexander Numankade 199 - 201 
     3512 NS Utrecht   3572 KW Utrecht 
 

Voor scholen is de DVD gratis. Stuur een mail met uw gegevens naar  
onderwijs@landschaperfgoedutrecht.nl. De 8 afleveringen zijn ook nog online 
te bekijken  via de site: http://www.rtvutrecht.nl/programmapagina/194383. Dit 
najaar zal een nieuwe reeks van 8 afleveringen worden uitgezonden. 
 

 

Veen-land Water-land: 

 

 

Bij de postverzending treft u deze week een folder aan over een nieuwe uitgave 
van de SHHV. In januari 2008 hield Jacques de Raad een boeiende lezing voor 
onze leden over de ontwikkeling van ons huidige woongebied in de afgelopen 
10.000 jaar tot het complexe landschap dat we nu het Groene Hart noemen. In 
samenwerking met Natuurmonumenten is besloten tot uitgave van een boek 
over dit onderwerp. Dat boek zal eind april verschijnen. Door middel van het 
inzenden van het kaartje uit de folder kunt u nu reeds een exemplaar tegen de 
gereduceerde prijs van € 11,50 reserveren. 
 

 

 

3.  Sporen van Oorlog en Defensie 
Een lezing door Kees Engel i.s.m. Peter Zwijnenburg 

  


