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  Woerden, mei 2011 
 

 

Gert de Klerk overleden: 
 

 

 

Op 15 april 2011 is Gert de Klerk in de leeftijd van 78 jaar overleden. Gert was van 
huis uit bouwkundige, maar ook actief in de Protestantse kerk in Woerden. Wij 
hebben hem echter vooral gekend als historicus en lid van onze vereniging. Twee 
maal per jaar verschenen in het middenkatern van Heemtijdinghen pentekeningen 
van zijn hand, maar hij heeft de afgelopen jaren ook enkele artikelen voor ons 
tijdschrift geschreven En in november 2009 verzorgde hij in de Lutherse kerk de 
Dominee Haitsma-lezing: Van Jan de Bakker naar Johannes Calvijn. 
Hij is vele jaren voorzitter van de Woerdense monumentencommissie geweest en tot 
zijn overlijden was hij voorzitter van de organisatie die Open Monumentendag in de 
gemeente Woerden voor zijn rekening nam. Zijn laatste wapenfeit was het co-
auteurschap van het boek “Een veilig slaapvertrek”, over 600 jaar kasteel van 
Woerden dat eind 2010 verscheen. Een veelzijdig man is ons ontvallen. 
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij dit verlies. 
 

 

Uitnodigingen: 
 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Ronald de Graaf 
 
 

 

op: woensdag 25 mei 2011 van 20.00-22.00 uur 
In:  De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden 
 

Toegang gratis 
 

Al sinds de middeleeuwen ligt de streek rond Woerden heel strategisch. Voor de 
graven van Holland is het een mooie springplank om het Nedersticht te veroveren, 
terwijl het voor de Utrechtse bisschoppen een mooie buffer is tegenover de 
agressieve Hollandse graven. In de lezing kijken we vooral wat dit voor de stad en de 
omliggende kastelen betekende in de tijd vanaf de elfde eeuw. Enkele lijnen worden 
doorgetrokken naar de zogenaamde Tachtigjarige oorlog. 
 

Ronald de Graaf is verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hij promoveerde 
op Oorlog om Holland, 1000-1375 (Hilversum 1996 - derde druk 2011) en schreef 
later Oorlog, mijn arme schapen, een andere kijk op de Tachtigjarige oorlog 1565-
1648 (Franeker 2004). 
 

 

 
 

 
 

 

op: zondag 29 mei 2011 van 14.00-17.30 uur 
We verzamelen om 13.45 uur op het parkeerterrein (zuid) van het station Woerden. 
 

Bijdrage: € 12,00. Maximaal 20 deelnemers (op volgorde van aanmelding). 
Aanmelden: telefonisch of per e-mail bij het secretariaat van de SHHV vóór 22 mei 
2011. Bijdrage te voldoen op de dag van vertrek aan de voorzitter. 
 

We rijden met enkele auto’s naar Hilversum. Daarvoor zoeken we nog 4 auto’s met 
chauffeur (km-vergoeding beschikbaar). Graag aanmelden bij voorzitter@shhv.info. 
 

Na zijn aantreden in 1915 begon W.M. Dudok met plannen voor een nieuw raadhuis. 
Pas in 1928 na 10 ontwerpen op diverse locaties geprojecteerd werd begonnen met 
de bouw van het definitieve ontwerp. Het Raadhuis is gebouwd in de periode 1928 - 
1931 in de villawijk "In de Ouden Engh" aan de rand van het centrum van het dorp. 
 

Om 15.00 uur krijgen we, onder begeleiding van een gids, een rondleiding door dit 
museale Raadhuis. De mogelijkheid bestaat om de toren te beklimmen. In de kelder 
is een dependance van het Museum Hilversum gevestigd, waar een Dudok-collectie 
wordt gepresenteerd. 
 

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:  Bekenlaan 20,  3448 XC  Woerden telefoon:  0348 -  41 75 77 
 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. Opkomst en ondergang van de kastelen in en rond Woerden 
Over de politieke en strategische betekenis van de regio Woerden tussen 1000 en 1648 

Een lezing door de heer Ronald de Graaf 

 

 2. Excursie naar Raadhuis van Dudok in Hilversum 



Met vriendelijke groet, 2 
Namens het bestuur 
Lex Albers, voorzitter 

 
 

Woerden 7 komt terug: 
 
 

 
 

 
 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we de terugkeer van (delen van) de Woerden 7 
aangekondigd. Op vrijdag 29 april zal de onthulling plaatsvinden op de eerste etage 
van de parkeergarage (Ons Drive-In-Museum). Vanaf 17.00 uur begint het 
programma voor de bewoners van Woerden en andere belangstellenden. Na een 
officiële handeling door een echte Romein bij de VVV aan de Meulmansweg (naast 
de bibliotheek) kunt u met een Gilde-gids meelopen naar de parkeergarage. Daarbij 
zult u een deskundige uitleg ontvangen. De rondwandelingen vertrekken elk kwartier 
tot 20.15 uur en duren ca. 45 minuten. De rondleidingen zijn deze dag gratis. Wel 
dient u zich aan te melden bij de VVV, dat kan ook nog op de dag zelf. 
 

De bibliotheek aan de Meulmansweg vertoont de gehele dag korte filmpjes over de 
Romeinen in onze regio en heeft een vitrine met diverse bijzondere Romeinse 
voorwerpen.  
De VVV, die op die dag voor het eerst geopend is op haar nieuwe locatie heeft ook 
een vitrine met Romeinse voorwerpen. 
Op de Van Oudheusdenstraat 60, naast de ingang van de parkeergarage is een 
lege winkel. Ook hier wordt een Romeinse tentoonstelling ingericht, die vanuit de 
etalages te bekijken is.  
 

Kortom er is van alles te beleven die avond (maar ook later nog als u die avond niet 
mocht kunnen).  
 

 

Volgende activiteiten: 

 
 

 

juni: lezing 
Woensdag 6 juli: Diner en historische film 
Zaterdag 27 augustus: Zomerexcursie 
Zaterdag 10 september: 25e Open Monumentendag  
    (Thema: Nieuw gebruik - Oud gebouw) 
Hele maand oktober: Maand van de Geschiedenis (thema: Ik en wij) 
3, 10,17 en 31 oktober: cursus Oude Handschriften lezen (i.s.m. Volksuniversiteit) 
 

 

'Madonna met kind’ terug in 
Stadsmuseum Woerden:  

 

 

Na een periode van vier maanden is het beeld van Madonna met kind terug in het 
Stadsmuseum Woerden en toegankelijk voor het publiek. Het beeld is te zien in de 
Vroedschapzaal op de eerste etage. Het beeld, dat dateert uit de 15de eeuw, werd 
in de afgelopen vier maanden geconserveerd, gerestaureerd en enigszins 
geretoucheerd. Madonna en kind zijn erg opgeknapt van deze 
'schoonheidsbehandeling' en het Stadsmuseum Woerden is blij met het resultaat. 
Het beeld is gemaakt van vruchtenhout en is 67 cm hoog. Maria staat in een 
bevallige houding. Haar blik is op Christus gericht, die zij op haar linkerhand draagt. 
 

Het beeld stond vroeger in de Vossenschanskapel, die bij een ziekenhuis hoorde. 
Sinds 2007 heeft het Stadsmuseum het beeld in langdurig bruikleen van de Sint 
Franciscus Stichting. 
 

 

Fotoboek Linschoten van Hans 
Knijff: 

 

 

De afgelopen twee jaar heeft Hans Knijff gewerkt aan een fotoboek over Linschoten. 
Dat boek is nu klaar. Op 14 mei 2011 zal hij het eerste exemplaar aanbieden aan 
burgemeester B. Jansen van Montfoort (de gemeente waar Linschoten onder valt).  
 

Het boek kost € 19,50 en zal na die datum ook verkrijgbaar zijn via de boekentafel 
van de SHHV, in de wereldwinkel van Linschoten en bij de schrijver 
(hamalejo@casma.nl).  
 

Neem ook eens een kijkje op de website www.linschoten.nu, die ook door Hans 
Knijff wordt onderhouden en waar u veel over de geschiedenis van Linschoten, zijn 
kastelen en foto’s van Linschoten vroeger en nu kunt vinden. 

 

Landelijke molen en 
gemalendag: 

 

 

14 mei 2011 is de nationale molen- en gemalendag. In Kamerik is die dag het 
gemaal Kamerik- Teylingens gratis geopend voor publiek van 10.00 tot 15.00 uur. 
Dit is de eerste gelegenheid na ruim 60 jaar om weer een werkende Tandem 
Compound Stoommachine in dit gemaal te bezichtigen. Wij verzoeken u dringend 
om zoveel als mogelijk per fiets naar het gemaal te komen, omdat er vrijwel geen 
parkeergelegenheid in de directe omgeving van het gemaal is.  
 

U kunt die dag ook voor een gering bedrag, “Vriend van het Stoomgemaal Kamerik-
Teylingens” worden. 
 

Verder zijn die dag de Woerdense molen De Windhond en de Westveense molen in 
Woerdense Verlaat te bezichtigen (deze laatste molen is bereikbaar met de auto via 
Uitweg nr. 18, 3652 LR over de brug en 900 m. recht door. Met de fiets is het tussen 
fietsknooppunt 81 en 83). Zie www.nationalemolendag.nl voor meer informatie.  
 

 


