
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, november 2011 
 

Dat wij niet zouden inspelen op de actualiteit kan ons als historische vereniging niet verweten worden. Eind 
september vertelde prof. Wim Gerritsen ons over de Eenhoorn en in oktober hebben we het kasteel Huis Bergh in 
’s Heerenberg bezocht voor een bijzondere tentoonstelling over de Eenhoorn. En afgelopen zaterdag blijkt in Brussel 
de film van regisseur Steen Spielberg, Kuifje en het geheim van de Eenhoorn, in première gegaan. 
 

Verder verscheen de afgelopen maand, ter herdenking van 50 jaar na de treinramp, het boek De Treinramp bij 
Harmelen (SHB-37), dat behalve in de diverse boekhandels in Woerden (waaronder Karssen en de Hoeksteen)  en in 
Harmelen ook bij onze SHHV-boekentafel verkrijgbaar is. De prijs bedraagt € 15,00, voor SHHV-leden € 12,50. 
 

We proberen die bijzondere combinatie van heden en verleden vast te houden in de komende activiteiten. Het 
bestuur nodigt u dan ook gaarne uit voor 
 
 
 
 

 

op: zaterdag 29 oktober 2011 van 20.00 -22.00 uur  
In::  Concordia,  Kerkplein 7, 3441 BG Woerden.  
 

Toegang gratis 
 

Ter afsluiting van de maand van de geschiedenis 
organiseren we een muzikale avond. Ook vorig jaar trad 
het Fanfarecorps Excelsior op, toen met het Woerdens 
Mannenkoor, ditmaal in samenwerking met het 
vrouwenkoor Ludiek. Er is een gevarieerd programma 
samengesteld, dat grotendeels in het teken staat van de 
Romeinen, omdat Woerden dit jaar als themajaar 
Romeinen heeft gekozen. Het belooft een gezellig avond 
te worden,  
  

 
 
 
 

 
Een rijk man met ijzeren ketel en een 

groot vat wijn, dat op de eerste 
winterdagen wordt aangeslagen. 

Miniatuur uit de Kalendarium Officium 
Beatae Virginis, de maand januari. Forli 

(It), Biblioteca Civica 

op: zaterdag 5 november 15.30 uur - 17.30 uur (zaal open 15.15 uur)  
in: Lutherse Kerk,  Hamburgerstraat 9-11, 3512 NN Utrecht  
 

Wat aten en dronken de middeleeuwers? Wat stond er op tafel voordat 
frisdrank, koffie en thee hun intrede deden? Wat werd er in de keuken 
bereid? Om het antwoord op deze vragen te achterhalen is al heel wat 
onderzoek gedaan. Maar artikelen, boeken en lezingen leren je weinig over 
de echte smaak van eten en drinken in het verleden. Daarom vertellen we op 
deze luchtige bijeenkomst niet alleen over eten en drinken, maar gaan we 
ook proeven! 
 

Mariëlla Beukers en Lizet Kruyff schotelen je op 5 november een smaakvol 
verhaal over wijn en culinaire geschiedenis voor. Drie wijnen en diverse 
hapjes staan op het menu. Mariëlla is historicus, vinoloog en wijnschrijver en 
publiceert regelmatig over wijn en wijngeschiedenis. Lizet is 
wetenschapsjournalist en gespecialiseerd in culinaire geschiedenis. Zij heeft 
verschillende boeken over dit onderwerp op haar naam staan en al 20 jaar 
een kookrubriek in Archeologie Magazine. 
 

Kosten: leden Firapeel en SHHV € 15,00, niet-leden € 17,50. 
Prijs is inclusief een kopje koffie en wijnen en hapjes om te proeven. 
Aanmelding en inlichtingen: Ottelien Wildeman (ottelien@xs4all.nl) onder 
vermelding van ”SHHV-lid”. 
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1. Muzikaal Romeins avontuur  
door het fanfarecorps Excelsior en het vrouwenkoor Ludiek 

 

2. Proeverij Middeleeuws eten en drinken 
Een activiteit van Firapeel, vereniging voor Mediëvistiek 



Met vriendelijke groet 
Namens het bestuur 
Lex Albers, voorzitter   2 

 

 
 
 
 

 

 
 

Ons landschap voor het begin van 
onze jaartelling 

 

op: Dinsdag 8 november 2011 van 20.00 - 22.00 uur . 
in: Milandhof , Middenweg 2, 3474 JM Zegveld 
 

Toegang gratis 
 

Welke veranderingen heeft ons landschap sinds het eind van de laatste ijstijd 
ondergaan en welk gebruik is er van dat landschap gemaakt? Welke bronnen 
staan ons ter beschikking voor deze gegevens? En wat zien we van die 
geschiedenis terug in het hedendaagse landschap rond Woerden en Zegveld? Op 
deze en andere vragen wordt uitvoerig ingegaan in bovengenoemde presentatie 
door Jacques de Raad. 
 

Jacques de Raad is sedert enkele jaren o.a. actief met het in kaart brengen van 
de plantengroei van het Nieuwkoopse plassengebied voor Natuurmonumenten en 
onderzoek aan trekvogels op het schiereiland Taimyr in Noord-Rusland voor 
Alterra. In 2008 heeft Jacques de Raad deze lezing al eens in Woerden gegeven. 
Als gevolg daarvan verscheen in de loop van 2009 zijn boek Veen-Land Water-
Land. Dit boek is tijdens deze avond verkrijgbaar. 
 

 
 
 
 

 

 
 

Miniatuur van de letter P in een 
van de handschriften 

 

 

op: Dinsdag 22 november 2011 van 20.00 - 22.00 uur . 
in: Lutherse Kerk , Jan de Bakkerstraat 11, 3441 ED Woerden 
 Ingang aan de zijkant van het gebouw ! 
 

Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de werkgroep Geloof en 
Cultuur van de Protestantse Kerken Nederland (PKN). Het is de 10e ds. 
Haitsmalezing. 
 

Toegang gratis 
 

Oudste handschriften uit best bewaarde kloosterbibliotheek van Nederland belicht. 
 

De Universiteitsbibliotheek Utrecht bezit 37 handschriften en 66 banden gedrukte 
boeken uit de Paulusabdij. Met de Reformatie werd dit klooster in 1580 gesloten 
en kwam een groot gedeelte van zijn bibliotheek terecht in de Utrechtse 
stadsbibliotheek, de voorloper van de universiteitsbibliotheek. Recent onderzoek 
heeft nieuwe handschriften aan het licht gebracht, zowel complete exemplaren als 
fragmenten, waaronder een aantal spannende exemplaren. Zij geven een heel 
nieuwe kijk op de productie en bezit van handschriften in Utrecht in de 11e en 12e 
eeuw - onder andere met betrekking tot het ontstaan van de Utrechtse draakjes. 
 

Bart Jaski studeerde geschiedenis in Groningen en Cork, en studeerde af aan 
Trinity College Dublin. Na enkele jaren als docent Keltisch te hebben gewerkt, 
werd hij in 2007 conservator handschriften van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.  
 

 
 
 
 

 
Tijdens ons Warenhuis van de 

Geschiedenis zijn er ondermeer 
taxateurs en een helpdesk 

genealogie 

op: Zaterdag 26 november 2011 van 10.00 – 16.00 uur . 
in: Concordia , Kerkplein 7, 3441 ED Woerden 
 

Toegang gratis 
 

Napoleon heeft bij zijn komst naar ons land een groot aantal maatschappelijke 
veranderingen in gang gezet, zoals het invoeren van een kadaster, burgerlijke 
rechtspraak en burgerlijke stand. Na zijn vertrek heeft koning Willem I de invoering 
van deze systemen voltooid. De gehele dag staat in het teken van deze 
onderwerpen. Er zijn onder het thema “Waardevol of Waardeloos” net als vorig jaar 
taxateurs voor keramiek, klokken, sieraden en tekeningen/gravures. Er is een 
helpdesk van twee experts op genealogisch gebied. Verder kunt u wegwijs worden 
gemaakt in de oudste kadastrale kaarten (1830) van onze streek. Wij hebben een 
aantal bijzondere aanbiedingen en natuurlijk is er ook weer een uitgebreid aanbod 
van historische boeken en prenten. Kom dus een kijkje nemen, want er gebeurt de 
hele dag iets onverwachts. 
 

 

3. Veen-Land Water-Land 
Een lezing door Jacques de Raad 

5. Warenhuis van de Geschiedenis 
Thema: De veranderingen tussen 1789 en 1830 

4 Handschriften uit de Paulusabdij in Utrecht 
Een lezing door Bart Jaski 


