
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Woerden, oktober 2010 
 

De Week van de Geschiedenis wordt dit jaar gehouden in de periode 
van 16 oktober t/m 24 oktober. De Week van de Geschiedenis is een landelijke activiteit. 
Overal in het land worden activiteiten georganiseerd rond het thema “Land en Water”. 
Ook in ons werkgebied kunt u een veelheid aan interessante activiteiten bijwonen. 
 

Woerden heeft dit jaar als themajaar gekozen voor de Oude Hollandse Waterlinie. Dit 
past prima in het landelijke thema en daarom hebben de samenwerkende plaatselijke 
cultuur-historische organisaties ook hun schouders 
gezet onder het programma van de Week van de 
Geschiedenis. 
 

En tenslotte mag niet onvermeld blijven dat we in 
deze week ook het 600-jarig bestaan van het Woerdense Kasteel vieren. Wij hopen dat u in 
het grote aanbod iets van uw gading vindt.  
 

In deze nieuwsbrief geven wij een opsomming van alle activiteiten. Op de website www.themajaarwoerden.nl kunt u meer 
gedetailleerde achtergrondinformatie lezen. Als u wilt weten wat er verder in het land georganiseeerd wordt, kunt u hiervoor de 
website www.weekvandegeschiedenis.nl bezoeken. Of kom op zaterdag 16 oktober naar de informatiekraam op het Kerkplein. 
 

openingsactiviteiten week van de geschiedenis 
 

zaterdag 16 oktober van 11.00 – 15.00 uur op het Kerkplein Woerden. 
Toegang gratis.  
 

Muziekgroep Seyl en Treyl uit Oudewater, de tentoonstellingsbus Hollandse Waterlinie 
en de Tent van de Stichting Groene Hart, waarin ook de SHHV aanwezig is.  
 

 
De tentoonstellingsbus 

Hier vindt u boeken over de Oude Hollandse Waterlinie en de lokale en regionale geschiedenis, de DVD over de oudste 
geschiedenis van Woerden en de nieuwe DVD over het Spektakelspel 1672 van juni jl., een gratis folder met stadswandelingen 
in een aantal vestingsteden en streekproducten. En u kunt hier het programma van de Week van de Geschiedenis afhalen. 
 

Van 14.00 uur tot 15.00 uur speelt de stadsbeiaardier Henk Verhoef op het carillon. Wilt u hem zien spelen, dan kan om 13.50 
uur de eerste groep met hem mee naar boven lopen. Om 14.30 uur kan nog een tweede groep onder begeleiding mee naar 
boven. Verzamelen voor de deur op het Kerkplein. 
 
 

 
Herman de Man 

 

literaire stadswandeling Oudewater 
 

zondag 17 okt. 14.00 tot 15.30 uur en woensdag 20 okt. 19.30 tot 21.00 uur. Vertrek 
vanaf de VVV, Leeuweringerstraat 10, Oudewater. 
 

Uw gids is Theo Pollemans, oud-voorzitter van de Vereniging Herman de Man. Tijdens 
deze wandeling wijst hij u op tal van objecten die in de streekromans van Herman de 
Man een rol spelen. 
 

Deelname € 3,00 per persoon. Opgave per mail (info@vvvoudewater.nl)  of telefonisch 
(0348-56 46 36) of aan de balie van de VVV Oudewater, of voor het begin bij de gids. 
Per wandeling maximaal 20 deelnemers. Vol is vol.  
 

Het archief van het Waterschap de Stichtse Rijnlanden 
Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober tussen 09.00 en 16.30 uur en dinsdagavond 
van 19.00-21.30 uur. Plaats: het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard, 
Bleek 2, (zij-ingang van het stadhuis). 
Toegang gratis. Meer informatie: 0348-42 88 46, www.rhcrijnstreek.nl.  
 

Duik in de ontstaansgeschiedenis van het waterschap en onderzoek de strijd tegen het 
water. 
 

Film Alatriste over de 80-jarige oorlog 
 

Maandag 18 oktober, van 20.00 tot ca. 22.30 uur in De Dam, Wilhelminaweg 79, Woerden. 
 

Toegang € 5,00 per persoon. SHHV-leden betalen € 4,00. 
 

Indrukwekkend epos over een soldaat tijdens de Spaanse bezetting in onder andere de Lage Landen. De film 
toont de 80-jarige oorlog vanuit Spaans perspectief en speelt zich deels in Vlaanderen en rond Breda af. Vol 
intriges, actie, machtstrijd en romantiek. Met in de hoofdrol onder andere Viggo Mortensen, beter bekend als 
Aragorn uit The Lord of the Rings-trilogie. 

 
 
 

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 



Met vriendelijke groet 
Namens het bestuur, Lex Albers, voorzitter 

 

Excelsior 

concert door fanfarekorps excelsior en het 
woerdense mannenkoor 
 

Dinsdag 19 oktober van 20.00 tot ca. 22.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur). 
Willem van Oranjeschool,( grote hal), Goudenregenstraat 2a, Woerden 
 

Toegang gratis. 
Fanfarecorps Excelsior Woerden en het Woerdense Mannenkoor verzorgen 
een concert met composities uit de 16e en 17e eeuw en met het thema land 
en water. 
 

 

 
Woerdens 

Mannenkoor 
 

Op woensdag 20 oktober speelt de beiaardier Henk Verhoef nog een keer van 10.00 tot 11. 00 uur. 
In Oudewater is het ’s avonds om 19.30 uur nogmaals mogelijk om deel te nemen aan de stadswandeling over Herman de Man 
(zie hierboven). 
 
 

 

 

 

lezing in het kasteel woerden 
 

woensdag 20 oktober 2010, van 19.30-22.00 uur in de Ridderzaal van het Kasteel, Woerden. 
 

Toegang gratis. Organisatie in samenwerking met de Stichting Het Kasteel van Woerden. 
Het Kasteel Woerden bestaat 600 jaar. Daarom wordt in het kasteel een aantal feestelijke 
activiteiten georganiseerd. Om 19.30 uur wordt het eerste exemplaar van een nieuw boek over 
de geschiedenis van het kasteel gepresenteerd. Het nieuwe boek is deze avond ook 
verkrijgbaar. € 8,95, leden van de SHHV betalen € 6,45. 
 

Aansluitend (rond 20.00 uur) begint een lezing over een thema dat met de geschiedenis van het 
kasteel is verbonden.  
 

 

lezing over het rampjaar 1672 door luc panhuysen 
 

donderdag 21 oktober 2010, van 20.00 uur tot ca. 22.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.  
De Milandhof, Middenweg 2, Zegveld 
Toegang gratis. Organisatie in samenwerking met de Culturele Stichting Zegveld (CSZ) en de gemeente 
Woerden. Op 19 mei jl. is deze lezing al gehouden in het kasteel in Woerden. Wegens groot succes 
hebben we besloten deze nog eens te herhalen, maar nu in Zegveld. 
 

Het jaartal 1672 kent iedereen: het rampjaar. In deze lezing worden de achtergronden en ontwikkelingen 
geschetst door Luc Panhuysen (1962). Diverse boeken van Luc Panhuysen zijn deze avond bij de 
boekentafel van de SHHV verkrijgbaar. 
 

 

 
Omslag van het boek 
van Luc Panhuysen 

 
 

Op vrijdag 22 oktober speelt de beiaardier Henk Verhoef nog een keer van 20.00 tot 21.00 uur. 
 
 

 

 

criminaliteit in de 17e eeuw 
 

Vrijdag 22 oktober 2010, van 21.00 uur tot 22.00 uur. Vertrek vanaf het Stadsmuseum, 
Kerkplein 6, Woerden. 
Toegang gratis. 
 

Ook in de 17e eeuw was er sprake van criminaliteit. Vanavond kunt u horen en zien hoe 
daarmee omgegaan werd. Wandelend door de binnenstad van Woerden, maakt u op een 
beeldende wijze kennis met een aantal criminele gebeurtenissen uit die tijd. De gids leidt u 
langs de plaatsen waar het misdrijf plaats vond. Uiteraard starten we bij de schandpaal waar 
misdadigers en onverlaten te kijk werden gezet. 
 

 

wandelen met de polderwachter 
 

zaterdag 23 oktober 2010, vertrek 10.00 uur. De wandeling duurt ca. 2 uur. Vertrek vanaf “Boer 
Bert”, 's Gravensloot 14, Woerden, Deze activiteit is geschikt voor alle leeftijden, 
 

Aanmelding: bleek@planet.nl of 06-15 37 32 26. De wandeling gaat door bij voldoende 
deelnemers. 
 

Deelnamekosten: 
* €13,50 per persoon (wandeling inclusief ontvangst met koffie / thee en een koekje) of 
* €23,50 per persoon (wandeling inclusief ontvangst met koffie / thee en een koekje en na de wandeling een boeren-lunch). 
 

De polderwachter vertelt u tijdens een wandeling ten noorden van Woerden sterke verhalen over de Oude Hollandse Waterlinie. 
 
 

Workshop filmpje van een minuut 
 

Zaterdag 23 oktober 2010, van 13.00 uur tot 17.00 uur. De Dam, Wilhelminaweg 79, 
Woerden. 
Toegang gratis. Aanmelding bij mail@shhv.info.  
Doelgroep: middelbare scholieren. 
 

Maak met je GSM korte filmpjes van precies 60 seconden met als thema 'de geschiedenis 
van Woerden'. Onder begeleiding kunnen de filmpjes bewerkt en op YouTube gezet 
worden. Deze activiteit wordt begeleid door Niels Albers, die dit jaar is afgestudeerd aan 
de Rietveldacademie in Amsterdam. 

 
 


