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  Woerden, november 2009 
 

Uitnodigingen: 
 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nederlandse Postzegel met 

Columbus uit 1992 
 
 

 

Kaart uit 1474 van Toscanelli 
met Japan en Java in het 
westen, door Columbus 

gebruikt voor zijn eerste reis. 
 
 

 

op: Woensdag 4 november 2009 van 19.45-22.30 uur 
In:  De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XBC Woerden 
LETOP! Gewijzigde aanvangstijd! 
 

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

 

In dit jaar, waarin de stichting van New York precies 400 jaar geleden wordt herdacht, 
hebben we een historische film geselecteerd over de ontdekking van Amerika. Hoewel 
de Vikingen (en misschien zelfs de Chinezen) Amerika al veel eerder hadden bezocht, 
staat in onze geschiedenisboekjes toch altijd nog Columbus als ontdekker te boek. 
 

De film vertelt het verhaal van de ontdekking van Amerika door Christoffel Columbus 
(Gérard Depardieu). Columbus haalt koningin Isabella (Sigourney Weaver) over om zijn 
volgende expeditie te steunen. Door naar het Westen te varen, wil hij in het Oosten een 
nieuwe handelsroute naar Azië vinden. Hij heeft de ambitie om in vrede met de 
oorspronkelijke bevolking van de Nieuwe Wereld te leven, maar wordt tegengewerkt 
door zijn volgelingen die er slechts op uit zijn het land en zijn bewoners uit te buiten. 
Uiteindelijk raakt Columbus hierdoor in vergetelheid en eindigt in armoede. 
 

Het is een biografische geschiedenisfilm onder regie van Ridley Scott (die ook bekend 
is van o.a. The Gladiator). De productie kwam uit in het jaar 1992, precies 500 jaar na 
de ontdekking van Amerika. De filmmuziek van Vangelis werd genomineerd voor een 
Golden Globe. De single “Conquest of Paradise” stond tien weken op nummer-1 in de 
Nederlandse Top 40. Verder prachtige beelden, mooie locaties en decors. Een prima film 
voor wie van avontuur en geschiedenis houdt, hoewel soms een loopje met de 
historische werkelijkheid wordt genomen. (zie http://www.vvlg.be/VVLG/Conquest_1.html 
voor meer informatie over Columbus’logboek, de film en de kaart)  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

op: Zaterdag 7 november 2009 van 10.00-15.00 uur 
In:  Concordia, Kerkplein 7, 3441 BG Woerden 
 

Toegang gratis 
 

Er is deze keer weer een luisterrijke keur aan geschiedenisboeken, 
reisbeschrijvingen, natuurboeken, verzamelwerken, woordenboeken, atlassen, 
schoolplaten, kinderboeken, streekboeken (vooral uit het Stichts-Hollandse 
grensgebied), oude en nieuwe uitgaven van de SHHV, prentbriefkaarten, gravures, 
etsen, oude steendrukken, DVD’s enz. Eigenlijk teveel om op te noemen en daarom 
zijn bezoekers van harte welkom om langs te komen en zich te overtuigen. Met het 
oog op de komende feestdagen zult u vast weer cadeau-ideeën kunnen opdoen. 
Op ruim 60 meter2 vindt u een keur van antiquariaten uit de regio. 
 

Er zijn deze dag nog twee bijzondere activiteiten, die een bezoek extra de moeite 
waard maken. 
Een lid van onze vereniging en amateur-archeoloog Mart Scheer heeft een 
uitgebreide collectie voorwerpen die bij opgravingen gevonden zijn. Hij zal, samen 
met Hans Kooijman, een deel hiervan tentoonstellen tijdens deze dag. Van 
mammoetkiezen en modellen van Romeinse schepen tot Goudse rookpijpjes uit de 
17e eeuw. 

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. 1492: Conquest of Paradise 
Een film uit 1992 van Ridley Scott 

 

2. De grote jaarlijkse antiquarische boekenbeurs over het Groene Hart  
met tentoonstelling en presentatie van een nieuw boek 



Met vriendelijke groet  
Namens het bestuur  
Lex Albers, voorzitter  2 

 

 

Om 12.00 uur zal het eerste exemplaar van het door Bert Stolwijk geschreven boek 
“Een Goed Gevuld Pakhuis”  over 400 jaar onderwijsgeschiedenis in Woerden aan de 
wethouder van Onderwijs, Bert Westerink, worden aangeboden. Vanaf deze dag is het 
boek ook bij onze boekentafel verkrijgbaar. Zie verder in deze nieuwsbrief voor nadere 
informatie over deze nieuwe uitgave. 
 

De ingang van Concordia is tegenover de Streekmarkt op het Kerkplein te Woerden. 
 

 
 
 
 

 
 

 
Jan de Bakker 

 

 
“Het drinken van wijn is op 

zich niet verkeerd”  
Johannes Calvijn, 

commentaar op Jessaja 24:9 

 

op: Dinsdag 17 november 2009 van 20.00-22.00 uur 
In:  Lutherse Kerk, Jan de Bakkerstraat 13, 3441 ED Woerden 
 (zij-ingang in de steeg, De Achterstraat) 
 

Toegang gratis 
 

De reformatiegeschiedenis van Woerden is uniek omdat hier als eerste in de 
noordelijke Nederlanden vanaf 1566 een Lutherse gemeente ontstond. Dit wordt wel 
toegeschreven aan Jan de Bakker, in 1492 te Woerden geboren en in 1525 om zijn 
nieuwe opvattingen binnen de kerk in Den Haag terechtgesteld en verbrand. Aan het 
eind van de 16e eeuw was Woerden overwegend gereformeerd – Calvinistisch. Hoe is 
die ontwikkeling verlopen en wat waren daarvan de achtergronden? 
 

Deze activiteit wordt georganiseerd door de SHHV in samenwerking met de werkgroep 
Geloof en en Cultuur van de Protestantse Kerken in Woerden. De lezing wordt verzorgd 
door Gert de Klerk, lid van onze vereniging en onder meer ook voorzitter van de 
Stichting Open Monumentendag. 
 

Dankzij de samenwerking met de werkgroep Geloof en Cultuur  van de PKN Woerden, 
kunnen we deze lezing in een passende omgeving houden: De Lutherse Kerk, 
aanvankelijk een schuilkerk, tegen de stadswal gebouwd. 
 

De avond wordt ingeleid en omlijst met orgelmuziek van Luther en zijn tijdgenoten. Het 
orgelspel wordt verzorgd door Wim Raven (oud-bestuurslid van de SHHV). 
 

En als passende afsluiting schenken wij na afloop van de lezing nog een echte 
Calvijnwijn. Indachtig de uitspraak van Johannes Calvijn: “Iemand die twijfelt of hij een 
goed merk wijn mag drinken, zal vervolgens nog geen verschraalde wijn met een vredig 
geweten drinken en ten slotte zal hij geen water dat zoeter of beter is dan ander water 
durven aanraken. Ten slotte zal het nog zover met hem komen, dat hij het voor zonde 
houdt over een grasspriet te stappen die hem dwars voor de voet ligt.” (Johannes 
Calvijn, Institutie III.19.7) 
 

 

Volgende activiteiten: 
 
 

 

Woensdag 9 december:  Historische film in De Dam, Woerden 
Woensdag 16 december: Lezing over Babylonische gevangenschap in relatie tot 

klimaatverandering, De Dam, Woerden 
 

 

Op 7 november verschijnt 
een nieuwe uitgave van de 
SHB:  
 

 
 

De omslag van het boek 
toont een gedeelte van een 

17e eeuwse klas, zoals die te 
zien is in het Onderwijs-
museum te Rotterdam 

 

 

Een goed gevuld Pakhuis. Zo omschreef een negentiende-eeuws raadslid van 
Woerden de openbare school van dat moment. “Niet anders dan een goed gevuld 
pakhuis, waarin er niet eens op kan worden gelet dat met de handen der kinderen niets 
onbehoorlijks geschiedt.” Het is bij lange na niet de enige opmerking over 
onderwijszaken die in de raadsnotulen werd vastgelegd. Onderwerpen als de zedelijke 
opvoeding van de jeugd, het constante gebrek aan geld en lastige schoolmeesters 
vormden de gesprekstof in menige vergadering. 
 

Woerden bezit een rijke geschiedenis, ook op het gebied van het onderwijs. Bert 
Stolwijk kan het weten: hij heeft jarenlang in de archieven van Woerden gezocht naar 
feiten en anekdotes over de Woerdense scholen, de schoolmeesters en gebruikte 
leermethoden.. Het resultaat van dat onderzoek wordt nu uitgegeven: ruim 400 jaar 
onderwijsgeschiedenis in ruim 400 pagina’s. Het boek beschrijft de geschiedenis van 
het onderwijs in Woerden van het eind van de 15e eeuw tot 1920, het jaar waarin 
openbaar en bijzonder onderwijs werden gelijkgeschakeld. 
 

Tijdens de boekenbeurs op zaterdag 7 november as. zal het eerste exemplaar worden 
aangeboden aan de wethouder van Onderwijs in Woerden, Bert Westerink. Vanaf dat 
moment is het bij onze boekentafel verkrijgbaar.  
 

Het boek kost € 19,95. Voor leden van de SHHV is de prijs € 18,50. 
ISBN: 978-90-814805-1-2, NUR 685, SHB-35 
 

 

3. Van Jan de Bakker tot Johannes Calvijn 
Een lezing door Gert de Klerk 


