
100 jaar in een dag100 jaar in een dag100 jaar in een dag100 jaar in een dag    
Woerden in de 16e eeuw 

 
De 16De 16De 16De 16eeee    eeuw is een eeuw van grote veranderingen. De overgang van de middeleeuwen naar eeuw is een eeuw van grote veranderingen. De overgang van de middeleeuwen naar eeuw is een eeuw van grote veranderingen. De overgang van de middeleeuwen naar eeuw is een eeuw van grote veranderingen. De overgang van de middeleeuwen naar 
de moderne tijd, de reformatie en de onafhankelijkheidsstrijd  van ons land, zijn thema’s de moderne tijd, de reformatie en de onafhankelijkheidsstrijd  van ons land, zijn thema’s de moderne tijd, de reformatie en de onafhankelijkheidsstrijd  van ons land, zijn thema’s de moderne tijd, de reformatie en de onafhankelijkheidsstrijd  van ons land, zijn thema’s 
die ook in de Woerdense die ook in de Woerdense die ook in de Woerdense die ook in de Woerdense geschiedenis hun sporen hebben achtergelaten. Diverse geschiedenis hun sporen hebben achtergelaten. Diverse geschiedenis hun sporen hebben achtergelaten. Diverse geschiedenis hun sporen hebben achtergelaten. Diverse 
organisaties in Woerden hebben een scala aan activiteiten georganiseerd, waarmee u op organisaties in Woerden hebben een scala aan activiteiten georganiseerd, waarmee u op organisaties in Woerden hebben een scala aan activiteiten georganiseerd, waarmee u op organisaties in Woerden hebben een scala aan activiteiten georganiseerd, waarmee u op 
zaterdag 9zaterdag 9zaterdag 9zaterdag 9    novembernovembernovembernovember    in één dag een beeld kunt krijgen van honderd jaar veranderingin één dag een beeld kunt krijgen van honderd jaar veranderingin één dag een beeld kunt krijgen van honderd jaar veranderingin één dag een beeld kunt krijgen van honderd jaar verandering    in de in de in de in de 
16161616eeee    eeuweeuweeuweeuw....    
 
Na de opening om 10 uur en de aanbieding van een nieuwe boekuitgave van de Historische 
Vereniging aan een bijzondere gast, beginnen we met het programma.  
 
Verspreid over de dag kunt u de volgende activiteiten verwachten. 

• Diverse korte presentaties over thema’s uit de 16e eeuw; 

• Schandalig! Een spektakelstuk over de beeldenstorm in 
Woerden. Verspreid over de dag wordt het stuk driemaal 
opgevoerd; 

• Rondleidingen door de Petruskerk verzorgd door het Gilde; 
• Historisch warenhuis met archeologische vondsten, historische 

ansichtkaarten, prenten en kaarten (ook taxatie mogelijk), de 
plannen van het Stadsmuseum, de boeken van de SHHV; 

• Korte presentatie in de Petruskerk over de unieke beeldengroep 
van de graflegging. 

 
U kunt dus op elk moment van de dag binnenlopen en een of 
enkele delen van het programma bijwonen. Enkele onderdelen 
worden meermalen uitgevoerd. 
 
Het Stadsmuseum en de Petruskerk zijn al vanaf 9.30 uur 
geopend. De activiteiten eindigen om 
17.00 uur. 
 
Tijdens deze dag wordt door de SHHV 
samengewerkt met het Stadsmuseum, 
de Petruskerk, het Gilde Woerden en de 
Stichting Historische Spelen. Maar tal 
van andere vrijwilligers leveren een 
bijdrage aan deze bijzondere dag. 

 

In de 16e eeuw vinden de volgende belangrijke gebeurtenissen in Woerden plaats. 
• 1499 Geboorte Jan de Bakker 
• 1501 Bouw Stadsmuseum (stadhuis); 1610 verhoogd met een etage 
• 1517 Start Reformatie in Wittenberg (Luther) 
• 1525 Jan de Bakker op de brandstapel in Den Haag 
• 1566 Beeldenstorm (beeldengroepen in 20e eeuw teruggevonden) 
• 1575 Spaanse belegering (Wonder van Woerden) 
• 1590 aanleg bastions en Romeinse vondsten (molenstenen en Woerden 4) 
• 1594 Luthers bestuur vervangen door Calvinisten SHSHSHSHHVHVHVHV    



Woerden binnen de stadsgracht Woerden binnen de stadsgracht Woerden binnen de stadsgracht Woerden binnen de stadsgracht ––––    100 jaar verandering in beeld.100 jaar verandering in beeld.100 jaar verandering in beeld.100 jaar verandering in beeld.    
Nieuwe uitgave van de Stichting Stichts-Hollandse Bijdragen 

 
Op 9 november 2013 Op 9 november 2013 Op 9 november 2013 Op 9 november 2013 verschijnt verschijnt verschijnt verschijnt een nieuwe een nieuwe een nieuwe een nieuwe uitgave uitgave uitgave uitgave 
van de Stichting Stichtsvan de Stichting Stichtsvan de Stichting Stichtsvan de Stichting Stichts----Hollandse bijdragen: Hollandse bijdragen: Hollandse bijdragen: Hollandse bijdragen: Het boek Het boek Het boek Het boek 
toont prominente plekken toont prominente plekken toont prominente plekken toont prominente plekken binnen de stadbinnen de stadbinnen de stadbinnen de stadssssgracht zo’n gracht zo’n gracht zo’n gracht zo’n 
100 jaar geleden, terwijl recente foto’s de huidige 100 jaar geleden, terwijl recente foto’s de huidige 100 jaar geleden, terwijl recente foto’s de huidige 100 jaar geleden, terwijl recente foto’s de huidige 
situatie op precies dezelfde locatie in beeld brengen. situatie op precies dezelfde locatie in beeld brengen. situatie op precies dezelfde locatie in beeld brengen. situatie op precies dezelfde locatie in beeld brengen. 
Het boek is verder verrijkt met historisch Het boek is verder verrijkt met historisch Het boek is verder verrijkt met historisch Het boek is verder verrijkt met historisch 
filmmateriaal, dat met een smartphone of tablet te filmmateriaal, dat met een smartphone of tablet te filmmateriaal, dat met een smartphone of tablet te filmmateriaal, dat met een smartphone of tablet te 
bekijken is.bekijken is.bekijken is.bekijken is.    
 
In 2012 vond in het Stadsmuseum te Woerden de 
tentoonstelling Ansichten uit Woerden van Peter de 
Jeu en Gert Grundmann plaats. Deze mocht zich in 
een grote belangstelling verheugen. Maar Peter de 
Jeu heeft nog veel meer prentbriefkaarten van 
Woerden, die we wilden publiceren. 
 
Fedor Kooijman heeft van elke oude prentbriefkaart 
de huidige situatie op exact dezelfde plaats opnieuw 
gefotografeerd. Dat laat zien hoe veel, of soms ook 
hoe weinig, er veranderd is.  

 
Om het boek nog rijker te maken heeft Lex Albers een aantal prentbriefkaarten gekoppeld 
aan digitaal beeldmateriaal. Door een oude prentbriefkaart te scannen met een 
smartphone of tablet, verkrijgt u toegang tot filmpjes of webpagina’s met extra informatie.  
 
De uitgave van het boek is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het VSB-fonds, het 
RABO-dichtbijfonds Rijn en Veenstromen, het Cultureel Platform Woerden en de gemeente 
Woerden, de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen departement Woerden, Het Kasteel 
Woerden en enkele ondernemers uit de binnenstad. Daarmee kan de prijs voor dit 
bijzondere boek laag blijven. 
 
Op zaterdag 9 november zal het eerste exemplaar van het boek aan een bijzondere gast 
worden aangeboden. Zorg dat u om 10.00 uur in het Stadsmuseum aanwezig bent om die 
aanbieding bij te wonen. 
    
Bij voorintekening kunt u het boek met een korting van 20% verkrijgen. Maak in dat geval Bij voorintekening kunt u het boek met een korting van 20% verkrijgen. Maak in dat geval Bij voorintekening kunt u het boek met een korting van 20% verkrijgen. Maak in dat geval Bij voorintekening kunt u het boek met een korting van 20% verkrijgen. Maak in dat geval 
vóór 2vóór 2vóór 2vóór 20000    oktober per boek € 12,80 over op banknummer oktober per boek € 12,80 over op banknummer oktober per boek € 12,80 over op banknummer oktober per boek € 12,80 over op banknummer 15.83.98.80715.83.98.80715.83.98.80715.83.98.807    t.n.v. de SHB in t.n.v. de SHB in t.n.v. de SHB in t.n.v. de SHB in 
Woerden onder vermelding van uw naam, de omschrijving “SHBWoerden onder vermelding van uw naam, de omschrijving “SHBWoerden onder vermelding van uw naam, de omschrijving “SHBWoerden onder vermelding van uw naam, de omschrijving “SHB----40”40”40”40”    en en en en het aantal het aantal het aantal het aantal 
exemplarexemplarexemplarexemplarenenenen.... U kunt het boek dan afhalen op 9 november in het Stadsmuseum , waar die 
dag hiervoor een speciale tafel van de SHHV is ingericht. Een andere mogelijkheid om het 
boek af te halen is op woensdag 13 november van 14 tot 17 uur of vrijdag 15 november van 
18.00 tot 20.00 uur bij het HIP in de bibliotheek aan de Meulmansweg 27 in Woerden. 
 
De uitgave is vanaf 9 november 12.00 uur voor € 15,95 o.a. verkrijgbaar 
bij de boekentafel van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging, 
Boekhandel De Hoeksteen, enkele andere Woerdense boekhandels en 
het Toeristen Informatie Punt (TIP). Leden van de SHHV betalen bij de 
boekentafel van de SHHV of (op woensdagmiddag) bij het HIP € 14,40.    
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