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                                             SHHVSHHVSHHVSHHV    
 

  Woerden, februari 2014 
 

 

 

 

Wij kunnen u met trots melden dat inmiddels 80% van onze leden de nieuwsbrief per e-mail 
ontvangt. Nog ca. 120 leden ontvangen de nieuwsbrief per post. Een aantal jaren geleden zijn 
we begonnen met het openen van de mogelijkheid om de nieuwsbrief per e-mail toe te 
zenden, in plaats van per post. Daaraan zitten veel voordelen: U ontvangt de nieuwsbrief 

3 tot 4 dagen eerder, u kunt hem zelf    afdrukken en wij kunnen u per e-mail op de 
hoogte stellen van tussentijdse berichten. Een van de voordelen voor de vereniging is ook 
een besparing op verzendkosten. Want weet u dat elke nieuwsbrief per post elke maand 
€ 0,15 papier+printen+ € 0,64 frankeren kost? Dat is per lid meer dan € 8,00 per jaar. Wij 
hopen ook de laatste 20% van onze leden over de streep te kunnen trekken. Dus schroom 
niet en geef ongeef ongeef ongeef ons uw mailadres doors uw mailadres doors uw mailadres doors uw mailadres door. Wij gaan vertrouwelijk met dat adres om en zullen het 
alleen gebruiken voor de nieuwsbrief en tussentijdse berichtgeving.  
 

 

Met genoegen nodigt het bestuur u uit voor de volgende activiteiten deze maand: 
 

 

1.1.1.1. Van pVan pVan pVan particuliere articuliere articuliere articuliere naar publieke collectiesnaar publieke collectiesnaar publieke collectiesnaar publieke collecties    
Veranderingen in de verzamelcultuur in de 19e eeuw 

Een lezing door de heer Jos van Heel 
 

 
 

Mini-bibliotheek in 
Meermanno 

 

 
 

Jos van Heel 
 

 

op: maandag  3maandag  3maandag  3maandag  3    februari februari februari februari 2014201420142014    van van van van 20.00 20.00 20.00 20.00 ----    22.00 uur22.00 uur22.00 uur22.00 uur 
In:  De De De De RRRRidderzaal van het Kasteelidderzaal van het Kasteelidderzaal van het Kasteelidderzaal van het Kasteel, Kasteel 3, Kasteel 3, Kasteel 3, Kasteel 3, 3441 3441 3441 3441 BZBZBZBZ    WoerdenWoerdenWoerdenWoerden    
 

Toegang gratis 
 

De achttiende eeuw was in Nederland een periode waarin notabelen van groot tot klein 
geïnteresseerd waren in het aanleggen van verzamelingen van allerlei aard, waaronder 
ook bibliotheken. Hoezeer die verzamelingen onderling ook verschillen (soms 
samenhangend met het beroep of de functie van de verzamelaar), toch zijn er patronen 
in aan te wijzen. Dit soort collecties, ongetwijfeld een statussymbool, was van meer dan 
particulier belang omdat publiek toegankelijke verzamelingen slechts in beperkte mate 
aanwezig waren of geheel ontbraken. Onderzoekers en andere geïnteresseerden waren 
dus aangewezen op deze particuliere collecties. Kort na het begin van de negentiende 
eeuw veranderde die situatie drastisch doordat naar het voorbeeld van het 
revolutionaire Frankrijk publieke musea en bibliotheken werden gesticht. Die publieke 
collecties ontstonden dikwijls door de verwerving en samenvoeging van particuliere 
verzamelingen. 
 

Voor de pauze zullen de verschillende categorieën objecten aan de orde komen waaruit 
die collecties waren samengesteld. Na de pauze zal, met enkele voorbeelden, worden 
toegelicht hoe de verzamelaars te werk gingen en waarom. 
 

Jos van Heel was als conservator verbonden aan het Museum Meermanno|Huis van het 
Boek In Den Haag en aan de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek van de 
Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn belangstelling gaat in het bijzonder uit naar de 
vroegste boekdrukkunst en naar de manier waarop in de 18de en 19de eeuw 
middeleeuwse handschriften en gedrukte werken werden verzameld, bestudeerd en 
getransformeerd. 
 

 

Contributie 2014: 
 

 
 

 

Als u uw contributie voor 2014 nog niet heeft voldaan, treft u bij de Heemtijdinghen, die 
natuurlijk wel per post wordt toegezonden, ook een factuur aan. Voor leden geldt 
evenals in 2013 een contributie van € 25,00 per jaar, Partnerleden betalen € 10,00 per 
jaar. De in 2013 geïntroduceerde juniorleden betalen eveneens € 10,00 per jaar. De 
contributie (en een vrijwillige extra bijdrage, die wij zeer op prijs stellen) kan 
overgemaakt worden op banknummer NL05ING B0000330797.t.n.v. Stichts-Hollandse 
Historische Vereniging te Woerden. U kunt uw bijdrage overmaken onder vermelding 
van uw lidnummer (dat vindt u op uw lidmaatschapskaartje en op de envelop met 
Heemtijdinghen.) Als de contributie eind maart 2014 niet is ontvangen, wordt de 
verzending van nieuwsbrieven en Heemtijdinghen opgeschort. Wij hopen op een 
spoedige betaling. 
 

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: NL05ING B0000330797. 
 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 
 

    

2.2.2.2. Excursie naar de Koninklijke BiblExcursie naar de Koninklijke BiblExcursie naar de Koninklijke BiblExcursie naar de Koninklijke Bibliiiiotheekotheekotheekotheek    
Een presentatie door de heer Ed van der Vlist 

    

 

 
 

Een topstuk uit de 
collectie van de  
Koninklijke Bibliotheek 
 

 
 

Ed van der Vlist, met een 
in 2012 verworven 
facsimile van het Grimani 
Brevier uit het begin van 
de 16e eeuw. (meer over dit 
brevier weten? Kijk op 
http://www.grimani.nl/) 
 
 

 

op: vrijdag 28 vrijdag 28 vrijdag 28 vrijdag 28 februarifebruarifebruarifebruari    2014201420142014    van van van van 11114444....00000000    ----    18181818.00 uur.00 uur.00 uur.00 uur 
Vertrek: Hal aan de Noordzijde van het Hal aan de Noordzijde van het Hal aan de Noordzijde van het Hal aan de Noordzijde van het station Woerdenstation Woerdenstation Woerdenstation Woerden 
Alleen voor SHHV-leden en introducé(e)s; maximaal 30 deelnemers op volgorde van 
aanmelding  
 

Toegang gratis (Treinkosten voor eigen rekening. 2x € 4,80 met NS-korting) 
De trein vertrekt om 12.49 uur, daarom graag om 12.30 uur aanwezig. 
 

De Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag beschikt over een unieke collectie oude 
handschriften. Wij hebben de conservator middeleeuwse geschiedenis, de heer Ed van 
der Vlist bereid gevonden ons een aantal bijzondere boeken te tonen en hierover ook 
te vertellen. In ieder geval krijgen we een 10de-eeuws evangelieboek, een 14de-eeuws 
Maerlant-handschrift, wat 15de-eeuwse getijdenboeken, een 16de-eeuws album 
amicorum, een 17de-eeuwse atlas en 18de-eeuwse keuren van Woerden op tafel te zien 
– voor elk wat wils. De definitieve selectie maakt de heer Van der Vlist pas enkele 
dagen voor onze komst. 
 

Ed van der Vlist, de conservator middeleeuwse geschiedenis van de KB, is historicus, 
studeerde middeleeuwse geschiedenis in Leiden, en heeft een meer dan gemiddelde 
belangstelling voor paleografie en codicologie. 
 

OrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatie    
De trein vertrekt om 12.49 uur vanaf station Woerden naar Den Haag CS. Daarvandaan 
is het enkele minuten lopen naar de KB. Graag om 12.30 uur aanwezig zijn in de hal van 
het station Woerden, zodat we samen met korting kunnen reizen. 
 

Het programma bestaat uit twee onderdelen: Een presentatie door de heer Ed van der 
Vlist van ca. 1,5 uur en de mogelijkheid om op eigen gelegenheid rond te kijken in de 
tentoonstelling van permanente KB-topstukken, de Verdieping van Nederland, waar 
ook nog wat middeleeuwse handschriften liggen. Afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen wordt de groep in tweeën gesplitst. We vertrekken weer met de trein 
van 17.27 uur en zijn dan om 18.10 uur terug in Woerden. 
 

Graag uw aanmelding per mail of telefonisch aan het secretariaat van de SHHV (zie de 
kop van deze nieuwsbrief). Maximaal aantal deelnemers 30. Bij overtekening wordt u 
op een wachtlijst geplaatst. Als u dan toch nog meekunt, ontvangt u nog bericht. 
 

VVVVolgende activiteitenolgende activiteitenolgende activiteitenolgende activiteiten::::    

 
 

 

20 maart 2014: De Peutingerkaart, een Romeinse reiskaart door René Voorburg in 
De Dam, Woerden. 

7 april 2014: Jaarvergadering (om 19.30 uur) en aansluitend lezing over het 
geslacht Van Naaldwijk door Peter Smid in de Ridderzaal van het 
Kasteel Woerden 

 

    

Personalia 1Personalia 1Personalia 1Personalia 1::::    
    
Marianne RubergMarianne RubergMarianne RubergMarianne Ruberg    

 

Ons bereikte recent het droevige bericht dat op 9 januari jl. Marianne Ruberg op 70-
jarige leeftijd is overleden. Zij was al geruime tijd ziek. Marianne was een actief lid van 
onze vereniging. Jaren heeft ze ons, achter de schermen, geholpen bij het inpakken en 
verzenden van nieuwsbrieven en Heemtijdinghen. Wij wensen haar man en verdere 
familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
 

 

Personalia 2Personalia 2Personalia 2Personalia 2::::    
 
Rob MelchersRob MelchersRob MelchersRob Melchers    
    
    
    
    
    
 

 

Op 7 januari jl. verdedigde ons lid Rob Melchers zijn proefschrift in de Senaatszaal van 
het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Vanaf dat moment mag hij de titel 
doctor in de Letteren voeren. Zijn promotieonderzoek betrof: “De Beaufort, een 
aanzienlijke familie tijdens de Republiek, de Bataafs-Franse tijd en het Koninkrijk (1613-
1876)”. Hij onderzocht de ontwikkelingen van de nazaten van een immigrant uit 
Frankrijk, die uiteindelijk in 1876 in de adel worden verheven. Rob, inmiddels ruim in de 
80, heeft jaren meegewerkt in de activiteitencommissie van de SHHV. Wij feliciteren 
hem van harte met het behaalde resultaat. 
 

 

CanonCanonCanonCanon----slingerslingerslingerslinger::::    

 
 

 

Het Verhaal van woerden is ook te beschouwen als een lokale canon. Veel meer 
plaatsen in Nederland en ook alle provincies hebben een canon. Er is een website 
waarop u kunt zoeken in al die canons: www.regiocanons.nl. Recent is ook het Verhaal 
van Woerden gekoppeld aan die andere regionale canons. Het is nu onder andere 
mogelijk om de het Verhaal van Woerden ook in een slinger te bekijken, (zie de 
afbeelding links) of in een tijdlijn met andere canons te vergelijken. Meer over de nieuwe 
mogelijkheden kunt u lezen op de website:  
http://www.verhaalvanwoerden.nl/cultureel-nieuws/verhaal-van-woerden-gekoppeld-
aan-regionale-canons 
 

 


