
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, december 2011 
 

In deze nieuwsbrief kijken we nog even terug op een aantal geslaagde activiteiten de afgelopen periode. Na twee 
maanden met een fors aantal activiteiten, doen we het in de feestmaand weer iets rustiger aan. Slechts één lezing, 
maar wel een bijzonder toepasselijke. 
 
 

 
 
 

 

 

op: donderdag 15 december 2011 van 20.00-22.00 uur 
In:  De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden. 
 

Toegang gratis 
 

In de middeleeuwse kunst valt een zekere voorliefde op voor thema’s rond de 
geboorte van Christus. Natuurlijk gebruikten de middeleeuwse kunstenaars de 
evangelieverhalen als uitgangspunt voor hun kunstwerken. Maar veel meer dan dat 
zij zich lieten inspireren door de sobere bijbelverhalen, hebben zij zich laten leiden 
door tal van legenden, die aan de volksfantasie waren ontsproten. De kunstenaars 
sluiten veelal aan bij de gangbare kerstverhalen uit de eigen tijd. Kennis van die 
verhalen is onontbeerlijk voor een goed begrip van onderwerpen in de beeldende 
kunst als de aankondiging aan Maria, het bezoek van Maria aan haar nicht 
Elisabeth, de geboorte van Christus, de aanbidding van de herders, het bezoek 
van de drie koningen en de vlucht naar Egypte. Temeer daar de kunstenaars de 
uitbeelding van deze gebeurtenissen ook nog eens met allerlei vormen van 
symboliek omkleedden, zouden de oude evangelisten de thema’s van de 
voorstellingen waarschijnlijk nauwelijks hebben herkend. Gedurende de lezing 
worden, aan de hand van vele kunstwerken, de verhalen verteld en zal de 
symboliek van de voorstellingen worden ontrafeld.  
 

De spreker, drs. Paul Bröker is directeur van Helikon, Landelijk Instituut voor 
Religie in Kunst en Cultuur. Over het onderwerp van de lezing schreef hij het 
Rondom Kerstmis, iconografie en symboliek rondom de geboorte van Christus. 
 

 
 
 
 

 

 
http://www.shhv.info 

/QRrouteWoerden/intro.htm 
 

op: zaterdag 10 en zondag 11 december 13.30 uur - 15.30 uur 
vertrek: VVV, Meulmansweg 27, 3441 AT Woerden 
 

GEANNULEERD !! 
 

Op 8 november jl. heeft de SHHV een nieuwe manier van rondwandelen door 
Woerden geïntroduceerd. In de binnenstad van Woerden zijn tegels neergelegd, 
die samen een verhaal vertellen over het rampjaar 1672 in Woerden.  
 

QR-codes zijn een soort streepjescode die met een smartphone gelezen kunnen 
worden. Op die smartphone verschijnt dan informatie (een plaatje, geluid, filmpje 
en/of tekst) waarmee de bezitter meer te weten komt over de plaats waar die tegel 
ligt. 
 

Omdat veel ouderen nog niet over een smartphone beschikken, hebben we in 
samenwerking met de bibliotheek Woerden en de VVV een alternatief ontwikkeld. 
Jongeren, die wél zo’n telefoon hebben, kunnen met u meelopen en u laten zien of 
vertellen wat er langs de route te zien is.  
 

U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden voor zo’n wandeling bij het 
secretariaat van de SHHV, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en e-
mailadres. U ontvangt dan bericht als deze stadswandeling doorgaat. 
 

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. Iconografie, symboliek in de kunst rondom de geboorte van Christus 
Lezing door de heer Paul Bröker, directeur Helikon 

 

2. Stadswandeling met QR-codes (ca. 60 minuten) 
In samenwerking met de Regiobibliotheek Groene Hart, Woerden en VVV Woerden 



Met vriendelijke groet 
Namens het bestuur 
Lex Albers, voorzitter   2 

 
 

Cursus Genealogie 
(stamboomonderzoek): 
 

 
 

 

In samenwerking met de Volksuniversiteit Woerden organiseren wij in Woerden 
een cursus genealogie. 

Wie waren mijn voorouders en waar komen ze vandaan? Deze vraag komt op het 
terrein van genealogisch onderzoek. In vijf avonden en een excursie maakt u 
kennis met alles wat komt kijken bij stamboomonderzoek. Hoe te beginnen en wat 
is al bekend? U maakt kennis met primaire bronnen als de burgerlijke stand, het 
bevolkingsregister en de doop, -trouw- en begraafboeken. Wat zijn archieven en 
wat is daar te vinden? Welke notatie is handig en hoe moet je gegevens ordenen? 
Tijdens de cursus, geschikt voor beginners op dit terrein, maken we gebruik van 
internet. De excursie gaat naar het verenigingsgebouw van de Nederlandse 
Genealogische Vereniging in Weesp. 

De cursus wordt verzorgd door Nettie Stoppelenburg. Zij is medewerker educatie 
in dienst bij het Utrechts Archief in Utrecht. De cursus start op woensdag 
29 februari. Het zijn 5 wekelijkse lessen van 19.30-21.30 uur + een 
ochtendexcursie op zaterdag 17 maart om 10.30 uur. Prijs € 120,00.  
 

U kunt zich na 15 december 2011 aanmelden via de website van de VUW: 
www.vuwoerden.nl. Selecteer daar de cursus genealogie (nr 712) onder kunst en 
cultuur / geschiedenis en klik op toevoegen aan inschrijfformulier. Indien u niet 
over e-mail beschikt kunt u zich tijdens openingstijden (ma-do van 9.00-12.00 uur) 
aanmelden op de Rembrandtlaan 24. Of u kunt het inschrijfformulier achter in de 
brochure van de VUW opsturen. De brochure treft u omstreeks 15 december in 
uw brievenbus aan. 
 

Volgende activiteiten: 

 

 

Op 8 januari 2012 is het 50 jaar geleden dat de treinramp bij Harmelen plaatsvond. 
Er zal nabij de plaats van het ongeluk die dag een monument worden onthuld. 
Recent is over deze ramp ook een boek verschenen, dat via onze boekentafel 
verkrijgbaar is. De schrijver, Ed Janson, zal op dinsdagavond 10 januari 2012 in De 
Dam een lezing over deze ramp verzorgen. 

 

Terugblik op Warenhuis van de 
Geschiedenis: 

 
Frits Bugter als Jan Meulman 

 

Tijdens ons Warenhuis van de Geschiedenis op 
26 november jl. kwam Jan Meulman (een 
reincarnatie door Frits Bugter) ons onder 
tromgeroffel met een bezoek vereren. Hij was door 
ons uitgenodigd, om zijn boek uit 1815 in ontvangst 
te nemen van Hans Balm, lid van onze vereniging. 
Hans Balm vertelde dat hij het boek ooit van zijn 
broer uit Canada had ontvangen. Na een betoog 
over de rampzalige gebeurtenissen overhandigde 
Jan Meulman het boek aan de voorzitter van de 
SHHV ter bewaring voor het nageslacht.  
Wij zijn zeer ingenomen met dit boek, dat de heer 
Balm aan ons wilde afstaan. Over 2 jaar is het 200 
jaar geleden dat de Ramp van Woerden plaats vond. 
Wij zullen daar in 2013 uitgebreid aandacht aan 
besteden. Daarbij zal dit boek, waarin de moordpartij 
door de Fransen gedetailleerd wordt beschreven, 
ongetwijfeld een rol spelen 

 

 Titelpagina van het boek 
Woerden in Slagtmaand  1813 

 

Contributie 2012: 

 
 

 

Het nieuwe contributiejaar is weer in aantocht. Voor leden geldt evenals in 2011 
een contributie van € 25,00 per jaar, Partnerleden betalen € 10,00 per jaar. De 
contributie (en een vrijwillige extra bijdrage, die wij zeer op prijs stellen) kan 
overgemaakt worden op ING 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische 
Vereniging te Woerden. U kunt uw bijdrage al in december overmaken onder 
vermelding van uw lidnummer (dat vindt u op uw lidmaatschapskaartje). In januari 
2012 worden de facturen verzonden aan leden die dan nog niet betaald hebben. 
Als de contributie eind maart 2012 niet is ontvangen, wordt de verzending van 
nieuwsbrieven en Heemtijdinghen opgeschort. Een eventuele opzegging dient 
uiterlijk vier weken voorafgaand aan het nieuwe jaar schriftelijk of per e-mail bij het 
bestuur binnen te zijn. Het bestuur zal deze opzegging bevestigen. 

 

 

 

En deze laatste nieuwsbrief van 2011 willen wij afsluiten met u een fijne 
feestmaand toe te wensen. Prettige kerstdagen (misschien wel witte) en een goede 
jaarwisseling. Natuurlijk hopen wij u volgend jaar weer in groten getale tijdens onze 
activiteiten te mogen ontmoeten. En wellicht kent u in uw omgeving wel personen 
die het ook leuk vinden om lid te worden van de SHHV. Meer leden betekent meer 
financiële mogelijkheden en dus een nog mooier activiteitenprogramma. 
Maar nu eerst genieten van een feestelijke maand.  

 


