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Jaaroverzicht Stichts-Hollandse Historische Vereniging (SHHV) - 2015 

 

Algemeen 

In 2015 hebben wederom veel leden mogen genieten van wat de vereniging te bieden 

heeft. De lezingen en excursies mogen zich verheugen in een grote, en groeiende, 

belangstelling. Iedere keer weer weet de ‘boekentafel’ weer een aantrekkelijke collectie 

boeken te presenteren tijdens de lezingen, en dat stelt ons allemaal in staat om een leuke 

aankoop te doen. Daarbij komt een deel van de omzet ten goede aan de verenigingskas. En 

elk nummer van Heemtijdinghen wordt breed gewaardeerd, en is goed voor een plezierige 

avond. Daarnaast bieden ook de nieuwsbrieven de gelegenheid om te worden 

geattendeerd op leuke activiteiten en initiatieven elders, zoals exposities of nieuw 

verschenen boeken. Al deze activiteiten worden uitgevoerd en mogelijk gemaakt door de 

inzet van vele vrijwilligers. Zonder die inzet zou onze vereniging nooit zo’n bloeiend 

bestaan kunnen hebben. Voor dat alles past een welgemeend woord van dank. 

 

Lezingen 

19 januari 2015 : Middeleeuwse veenboeren in het veenweidegebied van Utrecht en 

Holland, Chris de Bont. Locatie: Kasteel, Woerden. 

17 februari 2015 : Ridderlijke Duits Orde, Jan Cees van Hasselt. Locatie: De Dam, Woerden. 

30 maart 2016 : Drie Woerdenaren in de Tweede Wereldoorlog: een scholier, een 

verpleegster, een filisoof, Wout Ultee. Locatie: Kasteel, Woerden. 

30 april 2015 : Na de Bevrijding: de loodzware jaren 1945 – 1950, Ad van Liempt. Locatie: 

Kloosterhoeve, Harmelen. 
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26 mei 2015 : Pierre Cuypers en kerkenbouw, Cor Schrama. Locatie: Bonaventurakerk, 

Woerden. 

22 juni 2015 : Oudewater 750 jaar stad, Nettie Stoppelenburg en Hester van den Ende. 

Locatie: Kasteel, Woerden. 

21 september 2015 : Historische achtergronden van de Molukkers in Nederland en 

Woerden: tussen 6 maanden en (bijna) 75 jaar, Wim Manuhutu. Locatie: Kasteel, Woerden. 

26 oktober 2015 : De Napoleontische tijd: twee eeuwen later – de betekenis van de Franse 

Tijd, Renger de Bruin. Locatie: Kasteel, Woerden. 

13 november 2015 : Sint Willibrorduskerk viert 150-jarig jubileum, Cor Schrama. Locatie: 

Willibrorduskerk, Bodegraven.  

19 november 2015 : Wederdopers – de bloedwreker is achter u (Haitsmalezing), Sander 

Wassing. Locatie: Lutherse kerk, Woerden. 

8 december 2015 : Verschil moet er zijn … Boerderijen en erven in Zuid-Holland, Frits van 

Ooststroom. Locatie: De Dam, Woerden. 

De lezingen waren over het algemeen goed tot zeer goed bezocht. Daarmee tekent zich in 

2015 een duidelijke trend af: een gestage stijging van het aantal bezoekers. Met name de 

onderwerpen die ‘dichtbij’ staan mogen zich in een grote belangstelling verheugen. 

 

Excursies 

4 maart 2015 : Excursie – Duitse Huis, Jan Cees van Hasselt. Locatie: Utrecht. 

29 augustus 2015 : Excursie – Middeleeuwen langs de IJssel, Nederland zijn tijd vooruit. 

Locatie: Hasselt / Zwolle. 

7 november 2015 : Excursie – Huygensmuseum Hofwijck. Locatie: Voorburg. 

De ‘kleine’ excursies van 4 maart en 7 november waren volgeboekt en leverden enkele 

tientallen deelnemers op. Ook de dagexcursie van 29 augustus was volgeboekt met circa 55 

deelnemers. Voor het eerst werd gewerkt met een gespecialiseerde onderneming die 

dergelijke excursies aanbiedt. Behalve dat excursies een extra mogelijkheid bieden om je 

‘hands-on’ te verdiepen in interessante historische onderwerpen, zijn het ook gezellige 

activiteiten waarin de deelnemers ongedwongen met elkaar bijpraten, en waar ook nieuwe 

contacten kunnen worden gelegd. 
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Algemene Ledenvergadering 

30 maart 2015 : Algemene Ledenvergadering. Locatie: Kasteel, Woerden. 

Tijdens de ALV werd Niek de Kort gekozen tot lid van het bestuur, en wel in de rol van 

voorzitter. Daarmee volgde hij waarnemend voorzitter Hans Noppen op. Voor verdere 

details over de ALV wordt verwezen naar de betreffende notulen. 

 

Nieuwsbrieven 

Er verschenen 11 Nieuwsbrieven in het verslagjaar. Deze uitgave werd grotendeels 

verzorgd door Joop Vianen, die – naast de aankondigingen van de komende lezingen en 

activiteiten – ook altijd een mooie selectie wist samen te stellen van aardige weetjes, 

aankondigingen en dergelijke. In de maanden juli/augustus verscheen een gecombineerd 

nummer van deze maandelijkse publicatie. 

 

Heemtijdinghen 

Er verschenen 3 uitgaven in het verslagjaar. De redactie heeft drie veelzijdige nummer het 

licht doen zien, gevuld met stuk voor stuk interessante artikelen. Normaal gesproken 

verschijnen er per jaar vier nummers. Dat dit voor 2015 niet is gelukt, vindt zijn oorzaak in 

tijdgebrek binnen de redactie. In overleg met de redactie is de voorzitter aan de slag 

gegaan om potentiele kandidaten te vinden die de redactie zouden kunnen versterken. 

Naar verwachting zal dat in 2016 tot resultaat leiden, waarmee de continuïteit van het 

verschijnen van Heemtijdinghen verder wordt gewaarborgd. 

 

Samenstelling bestuur en commissies 

Bestuur 

Hans Noppen, voorzitter tot 30 maart 2015, bestuurslid tot 1 juni 2015. 

Niek de Kort, bestuurslid en voorzitter vanaf 30 maart 2015. 

Letty Vianen, 2e secretaris. 

Joop Vianen, secretaris - penningmeester. 

Magdaleen Mulder, lid. Tevens penningmeester Stichts Hollandse Bijdragen. 
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Toon Scheffelaar, lid (overleden 25 juli 2015). Namens de Werkgroep Harmelen. 

Het bestuur vergaderde ongeveer tienmaal. De meeste activiteiten waren gericht op het 

zoveel mogelijk continueren van alle activiteiten van de vereniging. Door de onderbezetting 

in het bestuur is er weinig ruimte voor het ontwikkelen en uitvoeren van aanvullende 

initiatieven. Naar verwachting zal het bestuur er in 2016 in slagen om geleidelijk weer 

nieuwe bestuursleden aan te trekken. 

 

Redactie Heemtijdinghen 

Bob Becking (hoofdredacteur) 

Ben Bles 

José de Kruif 

Roelof Hamoen 

Vrijwilligers binnen de Heemtijdinghen verzendgroep waren: Letty Vianen (coördinatie), Ad 

van Hulten, Corry van Hulten, Gerry Postma, Ben Bles. 

 

Commissie activiteiten 

Truus Lodder (voorzitter) 

Marianna Kersten 

Albert van Dieijen 

Margriet Noordergraaf (vanaf het najaar) 

 

Commissie Boekentafel 

Peter van der Horst (voorzitter / administrateur) 

Tineke Mees 

Frans van Bork 

Bas van Noort 
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Ledenbestand 

Het totaal van het aantal leden, partnerleden en abonnementhouders op Heemtijdinghen 

bedraagt per 1 januari 2015: 602. 

 

Website 

Met het terugtreden van Hans Noppen kwam ook de functie van webmaster vacant. Het 

bleek niet eenvoudig om een opvolger te vinden voor het (technisch) beheer van de 

websites van de vereniging. Daardoor is er sinds medio 2015 een achterstand ontstaan in 

de actualisering van de inhoud van de sites. Er werden contacten gelegd met een mogelijke 

kandidaat om de functie van webmaster opnieuw in te vullen. Naar verwachting zal dit in 

2016 tot resultaat leiden. 

 

Bestuur SHHV 

 

Woerden, 10 maart 2016 

 


