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  Woerden, mei 2009 
 

Uitnodigingen: 
 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
filmscene 

 

 
Paul Verhoeven 

 

op: Woensdag 6 mei 2009 van 19.45 – 22.30 uur. 
 

in: De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden 
 

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

 

LET OP De film begint een kwartier eerder dan gebruikelijk!! 
 

Wanneer het onderduikadres van de mooie joodse zangeres Rachel Steinn (Carice 
van Houten) per ongeluk wordt gebombardeerd, besluit ze om met een groep joden 
de Biesbosch over te steken naar reeds bevrijd gebied. De boot stuit echter op een 
Duitse patrouille en alle vluchtelingen worden op brute wijze afgeslacht. Alleen 
Rachel weet te ontkomen. Ze sluit zich aan bij het verzet, en weet als Ellis de Vries 
aan te pappen met de hoge Duitse SD-officier Müntze (Sebastian Koch). Bij een 
mislukte poging om een groep verzetslieden te bevrijden, wordt Ellis zowel door het 
verzet als door de Duitsers als verrader aangewezen. Ze moet opnieuw onderduiken 
en kan alleen maar wachten op de bevrijding. Maar zal zij daarna nog wel in vrijheid 
kunnen leven?  
 

Regisseur Paul Verhoeven maakte vanaf de jaren zeventig naam met succesvolle 
Nederlandse films als 'Turks fruit', 'Keetje Tippel' en 'Soldaat van Oranje'. Het 
scenario komt van zijn vaste scriptschrijver Gerard Soeteman en de hoofdrol is voor 
Carice van Houten. Daarnaast komt een keur aan Nederlands acteertalent voorbij 
zoals Thom Hoffman, Halina Reijn, Michiel Huisman, Derek de Lint en Peter Blok. 
 

Op 31 januari 2007 kreeg de film als eerste Nederlandse film een Diamanten Film 
voor de 1.000.000e bezoeker. De film duurt ca. 2,5 uur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Jaagpad Rijnkade Woerden 

 

 

op: Woensdag 13 mei 2009 van 20.00 - 22.00 uur. 
 

in: Zaal der Kunsten, Kasteel, 3441 BZ Woerden 
 

Toegang gratis 
 

Gedurende vele eeuwen vormde de steen- en pannenbakkerij de omvangrijkste 
nijverheid in de stad Woerden. Ten westen van de Woerdense veste, langs de Oude 
Rijn, bevond zich een omvangrijke voorstad die gedomineerd werd door steenovens, 
fabrikantenwoningen, arbeidershuisjes, droog- en tasvelden met opgestapelde 
bakstenen en pannen. 
Wie nu de door dit gebied loopt ziet, afgezien van de nog prominent aanwezige 
dakpannenfabriek Lafarge, op het eerste gezicht niet veel terug van deze lange 
geschiedenis. En het lijkt erop dat in het ‘historische geheugen’ van Woerden de 
Romeinen en de kaas een veel belangrijker plek innemen dan bakstenen en 
dakpannen. 
 

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 
 

KvK-nummer: 40.46.44.34 
 

 

1. Zwartboek 
Een film van Paul Verhoeven uit 2006 

 

2.  Steenkuilen en Pannenbakkerijen te Woerden 
het ‘vergeten verhaal’ van een Woerdens industrielandschap 

Een lezing door Karin Stadhouders 



Met vriendelijke groet  
Namens het bestuur  
Lex Albers, voorzitter  2 

 
 

 

Dakpannenfabriek Wodast 
 ca. 1900 

 

Maar toch: er zijn in de omgeving van de Leidsestraatweg nog allerlei sporen van de 
steen- en pannenbakkerij terug te vinden en het archief in Woerden bevat interessant 
materiaal. Aan de hand van nieuwe en oude foto’s, kaarten en verhalen schetst Karin 
Stadhouders een beeld van dit bijna vergeten stukje Woerdense geschiedenis: van 
een bijzondere nijverheid, de mensen die er werkten en het erfgoed dat overbleef.  
 

Karin Stadhouders (1960) is van huis uit cultuurhistoricus. Na haar studie Mediëvistiek 
is zij onder meer werkzaam geweest als freelance journalist/tekstschrijver en in het 
lokaal en provinciaal openbaar bestuur, onder andere als wethouder van De Bilt.  
Vorig jaar voltooide Karin Stadhouders de master Erfgoedstudies aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. Momenteel combineert zij als zelfstandig onderzoeker / 
adviseur haar passies voor ruimtelijke ordening en cultureel erfgoed. Daarnaast is zij 
lid van provinciale staten van Utrecht. 
 

 

Volgende activiteiten: 

 

 

Dinsdag 16 juni 2009: Lezing over Johannieterorde in Montfoort 
 

Woensdag 8 juli 2009: Diner en Film in De Dam, Woerden 
 

Zaterdag 29 augustus 2009: Zomerexcursie 
 

 

 Unie van Vestingsteden: 
 

 
Aanbieding cheque door 

Lex Albers aan Loes Ypma 
op 18-4-2009 

 

 
Ondertekening verklaring 

door Loes Ypma  
op 23-4-2009 

 

 

Eind maart 2009 is de SHHV een actie begonnen om € 1.000 bijeen te brengen, zodat 
de gemeente Woerden al in 2009 lid van de Unie van Vestingsteden kan worden. 
Het belang van deze Unie is dat de vestingsteden langs de Oude Hollandse 
Waterlinie (OHWL) samenwerkend beter in staat zijn om de OHWL op de kaart te 
zetten. Dit bevordert het toerisme en door het extra geld dat hierdoor beschikbaar 
komt kunnen cultuurhistorische objecten (gebouwen, forten, waterwerken en 
landschapselementen) beter worden behouden en gerestaureerd. 
 

De stortingen van de leden kwamen snel op gang. En zowel de Stichting Kasteel van 
Woerden als het Gilde Woerden boden spontaan aan een financiële bijdrage te 
leveren. Daarmee was in enkele weken het gewenste bedrag bijeengebracht. 
Vervolgens werd contact opgenomen met wethouder Loes Ypma om een afspraak te 
maken om een cheque aan te bieden. Op 18 april vond de overhandiging ervan plaats 
door de voorzitter van de SHHV, Lex Albers, op het Kasteel van Woerden in 
aanwezigheid van ca. 30 belangstellenden. De wethouder zegde toe aan beide 
gestelde voorwaarden van de SHHV te willen voldoen, namelijk in 2009 al actief lid 
worden en dat lidmaatschap na 2009 uit gemeentelijke middelen te continueren.  
 

Vervolgens vond op 23 april in Gorinchem een symposium plaats over de 
economische kansen voor vestingsteden. Daar vond ’s middags ook de ondertekening 
plaats van een verklaring waarin werd afgesproken samen te werken om de OHWL op 
de cultuurhistorische kaart te zetten. De wethouder kwam haar belofte na en tekende 
deze verklaring. 
 

Wij zijn zeer content met het behaalde resultaat dat mede dankzij de bijdragen van 
SHHV-leden in zo’n korte tijd is gerealiseerd. 
 

 

Veen-land Water-land: 

 
Omslag boek 

 

 
Zeldzame Harlekijn-orchidee 

 

Het boek Veen-land Water-land, honderd eeuwen landschap in de Venen van 
Jacques de Raad ligt inmiddels bij de drukker. Het komt op 7 mei as. uit. Tot 1 mei 
kunt u nog tegen een bedrag van € 11,50 voorintekenen op het boek. Eind februari 
2009 ontving u hiervoor een folder. Mocht u die kwijt zijn, dan kunt u een nieuwe 
folder downloaden van onze website www.shhv.info. Na verschijning kost het boek 
€ 13,95 in de winkel en voor leden van de SHHV en de vereniging 
Natuurmonumenten € 12,25. 
 

Het boek telt 76 pagina’s, 75 kleurenfoto’s, illustraties en kaarten; is gebonden en het 
formaat is: 175 mm x 248 mm. 
 

In de folder wordt aangekondigd dat u het boek van 6 mei t/m 30 mei kunt ophalen. 
Omdat het boek echter pas op 7 mei verschijnt, is de eerste ophaaldatum ook een 
dag verschoven. 
 

Afhaaladressen zijn:  
De bibliotheek aan de Meulmansweg 27 in Woerden,  
het IVN-bezoekerscentrum aan de Bruins Slotsingel in Alphen aan den Rijn of  
het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, Dorpsstraat 116 in Nieuwkoop. 
Degenen die dat hebben aangegeven krijgen het boek thuisgezonden. De afschrijving 
van het bedrag is opgeschoven naar de week van 1 mei. 
 

 


