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                                             SHHVSHHVSHHVSHHV    
 

  Woerden, september 2013 
 

Het bestuur nodigt u hartelijk uit voor: 
 

 

1.1.1.1. Huis te LinschotenHuis te LinschotenHuis te LinschotenHuis te Linschoten    
Wandeling, bezichtiging en lezing door de heer Simon Reinink 

 

 

Huis te Linschoten, ca 1915 
(foto Utrechts Archief) 
 

 
 Huis te Linschoten, thans 
 

 
 

Simon Reinink 
 

 

op: vrijdag 20 september 2013 van 19.00 – 21.30 uur 
Verzamelen: Parkeerterrein Huis te LinschotenParkeerterrein Huis te LinschotenParkeerterrein Huis te LinschotenParkeerterrein Huis te Linschoten, Langs de Provinciale weg, Linschoten. 
 

Toegang gratis voor SHHV, niet-leden betalen € 5,00 aan de secretaris op de avond. 
Deze activiteit wordt georganiseerd door de SHHV in samenwerking met de 
Geschiedkundige Vereniging Oudewater. 
 

Het parkeerterrein is met de auto bereikbaar via de A12 afslag Woerden/ Linschoten. 
Volg de provinciale weg richting Montfoort/ Linschoten. Tegenover de tweede afslag 
naar Linschoten (oude dorp) rechtsaf. Parkeer direct op de parkeerplaats aan de 
linkerkant. Ook met de fiets is dat parkeerterrein via dezelfde route goed te bereiken. 
Vanaf de parkeerplaats is het Huis alleen per voet of fiets bereikbaar. 
 

We vertrekken om 19.00 uur vanaf het parkeerterrein voor een gezamenlijke wandeling 
naar het Huis en over het landgoed. Tijdens de wandeling wordt uitleg gegeven over 
landgoed en de geschiedenis. Bij het huis aangekomen krijgen we daar nog een korte 
bezichtiging door het Huis.  
 

Omstreeks 20.15 is er een korte pauze met koffie en wat lekkers. 
Om 20.30 uur zal de heer Simon Reinink in het kader van het thema van Open 
Monumentendag "Macht en Pracht" een lezing geven over het Huis te Linschoten EN de 
relatie met het Concertgebouw. 
De heer Reinink is algemeen directeur van Het Concertgebouw NV en tevens voorzitter 
van de stichting Landgoed Linschoten. 
 

Omdat er voor maximaal 80 personen plaats is, is vooraanmelding noodzakelijk. Dat kan 
door vóór 15 september een mail te sturen aan secrshhv@gmail.com of telefonisch uw 
aanmelding door te geven op 0348 - 41 75 77. 
 

 

2.2.2.2. De Canon van UtrechtDe Canon van UtrechtDe Canon van UtrechtDe Canon van Utrecht    
en de steden en dorpen van het Westelijke Sticht in de 16e-19e eeuw 

lezing door de heer dr. Anne Doedens 
    

    
    

 

op: dinsdag 1 oktober 2013 van 20.00-22.00 uur 
In:  ’t Trefpunt,’t Trefpunt,’t Trefpunt,’t Trefpunt, Iepenlaan 2, 3481 XA Harmelen 
 

Toegang gratis 
 

Dr. Anne Doedens schreef: Geschiedenis van Utrecht. De Canon van het Utrechts 
Verleden. Dit boek gaat over vragen als: wat maakt de centrale provincie van 
Nederland historisch zo interessant? Wat is essentieel in de geschiedenis van de 
provincie Utrecht? Waar kan men daarover meer vinden? Waar kan men in gewest en 
stad Utrecht met eigen ogen de belangrijke “plaatsen van herinnering” nog zien?  
 

In zijn lezing gaat Doedens in op de betekenis van het westelijk weidegebied voor zijn 
Canon, met name in de 18de en 19e eeuw. Wat is het aandeel van dit Westelijke Sticht in 
de nieuwe tijd in deze gewestelijke Canon? Onderwerpen als de historie van het 
waterbeheer, opvallende gebeurtenissen en zaken uit de historie van Woerden, 
Harmelen, Linschoten, Montfoort, Oudewater, komen aan de orde. Verder zal Doedens 
kort ingaan op vragen als Wat betekende de Nederlandse opstand van de 16e eeuw 
voor Woerden en Oudewater? Wat gebeurde er in 1672, bij de inval van de Fransen? In 
zijn Canon behandelt Doedens verder ook zulke uiteenlopende maar belangrijke zaken 
als het werk van Herman de Man, de (Nieuwe) Hollandse Waterlinie, de Fransen in 
Woerden in 1812/3 etc. Allemaal onderwerpen die van bovenlokale betekenis zijn en 
een plaats in een gewestelijke Canon verdienen. Meer over dit boek vindt men op 
www.geschiedenis.nl/index.php?go=home.showBericht&bericht_id=3615. 
 

 

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 

    

CarillonCarillonCarillonCarillonconcert Woerdenconcert Woerdenconcert Woerdenconcert Woerden::::    

Kerktuin Petruskerk 

 

Op vrijdag 30 augustus a.s. om 19.30 uur wordt een zomeravondconcert op het carillon 
van de Petrustoren gespeeld. Het carillon zal weer bespeeld worden door de vaste 
beiaardier Henk Verhoef. Meer informatie over het programma is te vinden op de 
pagina's "nieuws" en "zomeravondconcert" op de website www.carillonwoerden.nl. 
Vooraf en tijdens het concert zal het programma ook bij de Petrustoren en op het 
kerkplein uitgedeeld worden. 
 

Het concert is goed te beluisteren op een terras of een andere geschikte plek in het 
stadshart. De tuin naast de Petruskerk bijvoorbeeld is een ideale plaats om van het 
carillonconcert te genieten.  
 

De  twee volgende concerten zullen door gastbeiaardiers gespeeld worden. Op vrijdag 
13 september door Gijsbert Kok, stadsbeiaardier in den Haag, en op vrijdag 
27 september door Frans Haagen, stadsbeiaardier in Doesburg. 
 

    

Samenwerking Samenwerking Samenwerking Samenwerking in in in in De Beuk:De Beuk:De Beuk:De Beuk:    

 

 

 

Op 20 september a.s. van 16.00-17.30 uur zal de samenwerking worden gevierd tussen 
de bibliotheek Woerden, stichting Groene Hart, het Toeristen Informatiepunt Woerden, 
Hart voor Woerden, de Kunstkring, HIP en Nu Doen! U bent hiervoor van harte 
uitgenodigd in het gebouw De Beuk aan de Meulmansweg.  
 

Met deze samenwerking willen we het multifunctionele karakter van het gebouw onder 
de aandacht brengen en de synergie tussen de verschillende partijen een impuls geven. 
Tijdens de inloop wordt u op een speelse manier door het gebouw geleid en kunt u 
kennismaken met de deelnemende partijen. Tevens is de expositie Hollandse Meesters 
te bezichtigen. Deze serie schilderijen is gebaseerd op bekende Hollandse 
meesterwerken die zijn nageschilderd door cliënten van Abrona. 
 

In de week voorafgaand aan deze opening vinden verschillende activiteiten plaats, die 
door de deelnemende partijen zijn georganiseerd. 
 

VVVVolgende activiteitenolgende activiteitenolgende activiteitenolgende activiteiten:::: 

 

 

17 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.  
 

    

Open Monumentndag Open Monumentndag Open Monumentndag Open Monumentndag 2013:2013:2013:2013:    

    

    
    

    
    
    

 

Op zaterdag 14 september en zondag 15 september aanstaande zal het hele land weer in 
het teken staan van Open Monumentendag (OMD). Ditmaal is het thema: Macht en 
Pracht. Voor de gemeente Woerden is een fraaie folder ontwikkeld, die binnenkort 
overal af te halen is. We tippen hier enige activiteiten aan in ons werkgebied, maar er is 
nog veel meer te beleven. Neem daarvoor ook een kijkje op 
www.openmonumentendag.nl.  
 

In Woerden vindt de opening plaats om 10.00 uur op het kasteel door wethouder C. van 
Tuijl. Om 11.15 uur zal burgemeester Molkeboer op Barwoutswaarder 73 feestelijk een 
bord onthullen. Het bord is ter herinnering aan het rechthuis, raadhuis en de herberg 
van Barwoutswaarder en Bekenes, ook wel bekend als het Schots Varken. Ontvangst 
vanaf 11.00 uur bij Lievaart Fruit, Barwoutswaarder 79, Woerden. 
 

Woerden: In Woerden zijn veel kerken geopend en het kasteel, de molen en het 
Stadsmuseum zijn te bezichtigen. Ook de begraafplaats aan de Hogewal is toegankelijk. 
De Petrustoren is te beklimmen. Het Romeinse schip vaart de hele dag. De Broekmolen 
(Kromwijkerdijk 114) is ook een bezoekje waard. De SHHV staat met een kraam bij het 
kasteel. Er zijn ook orgelconcerten verspreid over de dag in de diverse kerken. Meer 
info bij het TIP (Meulmansweg). 
Harmelen: De BAVO-kerk, de NH-kerk, de Breudijker molen en de Kievitshuisjes zijn te 
bezoeken. Er kan een wandelroute langs diverse monumenten worden afgehaald bij de 
NH-kerk. 
Kamerik: het gemaal Kamerik-Teijlingens is open en het stoomgemaal zal ook draaien. 
Zegveld: Vanaf de Blauwe Meije vertrekt tussen 10 en 11 uur een fietstocht door Zegveld 
en de Meije. Een mooie rit door het Groene Hart. 
Montfoort en Linschoten: Op OMD wordt aandacht besteed aan inwoners die lokaal veel 
hebben betekend zoals pastoor Spaan in Montfoort tot inwoners uit een ver verleden 
die tot over de landsgrenzen bekendheid genieten. Wat te denken van de 16e eeuwse 
schilder Anthony Blocklandt van Montfoort. Wat zou Linschoten zijn zonder Strick van 
Linschoten en de fam. Peletier. Diverse gebouwen in zowel Montfoort als Linschoten 
zijn geopend. Meer info bij de VVV van Montfoort. 
Oudewater: meer info bij het Toeristisch Informatiepunt in Oudewater 
(Leeuweringerstraat 10). 
En tenslotte: in Utrecht, Leidsche Rijn zal tijdens OMD de nieuwe Romeinse wachttoren 
officieel worden geopend. Zeker een kijkje waard! 
 

 
 
 
 

 
 


