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                                             SHHVSHHVSHHVSHHV    
 

  Woerden, juli 2013 
De lezing op 18 juni jl. over de cultuur van de 18e eeuw werd redelijk 
bezocht. Na een korte muzikale introductie met muziek van Händel bij 
gelegenheid van de Vrede van Utrecht (1713) gaf de spreker, Cor 
Schrama, een boeiend en verhelderend inzicht in de culturele 
ontwikkelingen van deze relatief onbekende eeuw, vooral vanuit Frans 
perspectief. Hij bleek een makkelijk spreker, die over een schat aan kennis 
beschikte. Met tal van voorbeelden werd de verandering in deze eeuw 
geduid. Vooral de vondsten bij Pompeii veroorzaakten een grote 
omwenteling in de wijze waarop architectuur, meubilair, kleding, 
schilderijen en beeldhouwkunst vorm werden gegeven. Kortom, voor 
degenen die er wel waren een inspirerende avond. 
 

 

 

  

Het bestuur nodigt u nogmaals uit voor: 
 

 

DDDDe e e e zzzzomerexcursie naar omerexcursie naar omerexcursie naar omerexcursie naar ZierikzeeZierikzeeZierikzeeZierikzee    
 

 

 
 
 

 

 

op: zaterdag 31 augustus van 08.15 tot 19.45 uur 
Vertrek: Stationsplein NoordStationsplein NoordStationsplein NoordStationsplein Noord, Woerden 
 

Bij de nieuwsbrief van eind mei heeft u een uitnodiging aangetroffen voor onze 
zomerexcursie naar Zierikzee en omgeving. Vanaf onze website kunt u deze uitnodiging 
nog downloaden. Er zijn nog voldoende plaatsen in de bus, dus wij nodigen u van harte 
uit om zich in te schrijven voor deze bijzondere reis. Leden die voorgaande jaren zijn 
meegegaan, vertellen ons dat zij met genoegen terugkijken  op deze excursies. U komt 
op locaties, die u normaal gesproken als individu niet snel zult bezoeken.  
 

Zierikzee staat bekend als monumentenstad. Voor een relatief kleine stad telt Zierikzee 
een groot aantal monumenten: 568. Het bekendste monument is de Sint-
Lievensmonstertoren, die in de volksmond ook wel de Dikke Toren wordt genoemd. 
Zierikzee heeft een geschiedenis die al in de 11e eeuw begint. Scheepvaart speelt een 
belangrijke rol in de 15e en 16e eeuw. 
 

Tijdens ons bezoek aan het oostelijke deel van Schouwen-Duiveland zullen wij de 
volgende plaatsen aandoen: 
Ouwerkerk met, na koffie en gebak, een bezoek aan het Watersnoodmuseum; 
Dreischor met een bezoek aan het ringdorp en een lunch; 
Zierikzee met een stadswandeling, bezoek aan het Stadhuismuseum en naar keuze nog 
een bezoek aan de museumhaven en de restauratiewerf. We sluiten hier af met een 
hapje en een drankje. 
 

U kunt zich nog aanmelden voor deze excursie door  
- de aanmeldingsstrook die bij de vorige nieuwsbrief was gevoegd te sturen of mailen 
naar SHHV Excursie 2013, Bekenlaan 20, 3448 XC Woerden én 
- de kosten à € 55,00 per persoon over te maken op ING 330797 tnv de Stichts-
Hollandse Historische Vereniging te Woerden. 
 

Wij hopen u te mogen verwelkomen. 
 

Volgende activitVolgende activitVolgende activitVolgende activiteiteneiteneiteneiten:::: 

 

 

7 september 2013:  Harmelen, Jaarmarkt 
14 september 2013  Open Monumentendag. Thema Pracht en Praal 
1 oktober 2013: Harmelen, Lezing over Harmelen in de 18e eeuw  
10 oktober 2013:   Woerden, Lezing over 1813 (waarin ook de ramp van Woerden 

 aan de orde komt) 
22 oktober 2013:  Montfoort, lezing over het verzet tegen de Franse Revolutie 
 rond 1790 in Zuidwest Utrecht 
26 november 2013:  Woerden, Wereld in Woorden, lezing over literatuur in de 14e  
 eeuw.  
 

 
 
 

STICHTSSTICHTSSTICHTSSTICHTS----HOLLANDSE  HISTORISCHE VERENIGINGHOLLANDSE  HISTORISCHE VERENIGINGHOLLANDSE  HISTORISCHE VERENIGINGHOLLANDSE  HISTORISCHE VERENIGING    
    opgericht in 1957opgericht in 1957opgericht in 1957opgericht in 1957    gevestigd te Woerdengevestigd te Woerdengevestigd te Woerdengevestigd 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:  IBAN: NL05INGB0000330797. 
 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden 
 

KvK-nummer: 40.46.44.34 
 



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

 

Historische VerenigingHistorische VerenigingHistorische VerenigingHistorische Vereniging    
Linschoten:Linschoten:Linschoten:Linschoten:    

 

 

Op 17 mei jl. is de Vereniging Oud-Linschoten opgericht. Het eerste doel van de nieuwe 
vereniging is een collectie op te bouwen van historisch materiaal dat iets te maken 
heeft met het dorp of met de directe omgeving daarvan. Te denken valt aan oude 
voorwerpen, streekkleding, foto’s, films van hobbyisten, geluidsbanden, knipsels, 
prenten, kaarten e.d. In de toekomst zal geregeld een deel van de collectie voor de 
Linschotenaren te zien zijn. 
Wij juichen de komst van deze lokale vereniging toe als een welkome aanvulling in het 
werkgebied van de SHHV. Een lokale vereniging kan zich,  meer dan de SHHV die een 
regionale functie heeft, nestelen in de dorpse gemeenschap. Waar mogelijk zal de 
SHHV samen optrekken om de lokale geschiedenis ook in Linschoten meer beleefbaar 
te maken. 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dick van As, voorzitter, tel. 06-
44442996 of e-mail: dickvanas@kpnmail.nl. 
 

 

Klompenpad KamerikKlompenpad KamerikKlompenpad KamerikKlompenpad Kamerik: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Voor het nieuwste Klompenpad in wording zoekt Landschap Erfgoed Utrecht naar 
enthousiaste vrijwilligers met hart voor wandelen. De route komt te lopen door polder 
Kamerik Teylingens en ten noorden van Kamerik. Jaarlijks gaan honderden mensen 
over dit pad wandelen. Om het beheer en onderhoud van dit pad mogelijk te maken 
zoekt de organisatie vrijwilligers.  
 

TakenTakenTakenTaken    
De vrijwilligers controleren per toerbeurt de route minimaal 1x per maand. Bij het 
nalopen van de route controleer je de markeringen, borden, bruggen en hekwerk. 
Daarbij voer je soms wat kleine reparaties en/of snoeiwerk uit en ruim je het eventueel 
aanwezige zwerfafval op. Grotere problemen worden gemeld bij de coördinator. Als 
vrijwilliger ben je ca. 2 uur per maand beschikbaar vanaf medio augustus 2013. 
 

Ook zoekt men een vrijwillige coördinator. De coördinator is de schakel tussen de 
vrijwilligers en Landschap Erfgoed Utrecht. Je stelt de roosters op en knelpunten die 
worden gemeld, geef je door aan Landschap Erfgoed Utrecht. Je kan natuurlijk ook zelf 
af en toe het pad nalopen. Bij de werkzaamheden krijg je ondersteuning van een 
medewerker van Landschap Erfgoed Utrecht. 
 

AanmeldenAanmeldenAanmeldenAanmelden    
Interesse? Aanmelden kan via www.landschaperfgoedutrecht.nl/agenda. Voor vragen 
kunt u contact opnemen via vrijwilligerswerk@landschaperfgoedutrecht.nl. Na 
aanmelding ontvangt u hierover meer informatie.  
 

Meer informatie over Klompenpaden is te vinden op www.klompenpaden.nl. 
 

    

Heemtijdinghen niet Heemtijdinghen niet Heemtijdinghen niet Heemtijdinghen niet 
ontvangen?ontvangen?ontvangen?ontvangen?    

    

 
    

    

 

Rond 15 juli verschijnt de nieuwe Heemtijdinghen met interessante artikelen over onze 
regio. Zo leest u in dit nummer meer over de beide bastions langs de Torenwal, waar nu 
begraafplaatsen zijn gevestigd. Mocht u de Heemtijdinghen deze week niet ontvangen, 
dan zou het wel eens kunnen zijn dat u uw SHHV-contributie nog niet heeft betaald voor 
2013. Neem  in  dit  geval  even  contact  op  met  onze  penningmeester  ( tel.:  0348 - 
41 92 77, e-mail: jvianen@planet.nl). 
 

Ook zult u in deze Heemtijdinghen weer een Waardevol Woerden aantreffen. Na 
september 2012 is deze niet meer verschenen, omdat er sprake was van 
productieproblemen. Maar de draad is weer opgepakt met een aantal interessante 
artikeltjes over bijv. het Gildepoortje en de vestingwerken van Woerden. 
 

 

BBBBijzondere ijzondere ijzondere ijzondere filmpjes op filmpjes op filmpjes op filmpjes op 
internet:internet:internet:internet:    
 

 

 

Soms worden wij geattendeerd op kleine juweeltjes op internet. Onlangs ontvingen wij 
de link naar een klein filmpje over Amsterdam op 6 september 1898. De dag dat prinses 
Wilhelmina werd ingehuldigd als koningin. In het screenshot links ziet u Wilhelmina na 
de inhuldiging teruglopen van de Nieuwe Kerk naar het paleis op de Dam (net als 
Willem-Alexander 115 jaar later). 
 

http://www.youtube.com/watch?client=mv-google&gl=NL&hl=nl&v=UcbAbe5Cg6w 
 

Een ander bijzonder filmpje kunt u vinden via onderstaande link. Het tapijt van Bayeux, 
geweven bij de verovering van Engeland in 1054 en nog steeds te bewonderen in 
Bayeux, komt tot leven. 
 

http://www.geschiedenisbeleven.nl/In_Beeld/Beeldblog/Tapijt_van_Bayeux_komt_tot_leven/ 
 

 

Romeinse wachttorenRomeinse wachttorenRomeinse wachttorenRomeinse wachttoren::::    

    

 

13 september 2013 is het zover, de officiële opening van de tien meter hoge Romeinse 
wachttoren in Leidsche Rijn! De toren kan vanaf dat moment worden beklommen.  
25 mei werd de basisconstructie van deze wachttoren op de solide fundering naast de 
twee entree-obelisken geplaatst. De fraaie reconstructie zal in september zijn 
afgebouwd door de Stichting Bouwloods Utrecht. Een uniek project, in opdracht van de 
Historische Vereniging Vleuten-De Meern/Haarzuilens, waarbij goed gebruik is gemaakt 
van alle ontdekkingen bij de 4 in Leidsche Rijn opgegraven wachttorens.  
 

 


