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Woerden, april 2014
200 jaar Nederlandse
Grondwet

Artikel 1 van de Nederlandse grondwet luidt: "Allen die zich in Nederland bevinden,
worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet
toegestaan."
Op zaterdag 29 maart bestaat de Nederlandse Grondwet precies 200 jaar. En dat wordt
gevierd met het Grondwet Festival: een groots evenement in Den Haag! Vrijdag 28 maart
start het programma met de Nacht van de Grondwet, gevolgd door een feestelijke
zaterdag vol activiteiten op 29 maart.
Zaterdag 29 maart doen zo’n 60 organisaties mee. Zij openen deuren die normaal
gesloten blijven, organiseren gratis workshops, lezingen, theatervoorstellingen en nog
veel meer! Dit is je kans om een kijkje te nemen in de mooiste historische gebouwen van
Den Haag zoals de Ridderzaal, de Eerste en Tweede Kamer en het Vredespaleis. Buiten
op ‘t Plein, de Hofplaats, rondom de Hofvijver en op het Korte- en Lange Voorhout zijn
vele attracties, activiteiten, straattheater, workshops en demonstraties van bijvoorbeeld
de Koninklijke Landmacht. Of wat dacht je van een spectaculair riddertoernooi?
Kijk voor meer info: Grondwetfestival.nl.

Literatuur en websites over Op 20 maart jl. verzorgde René Voorburg voor onze vereniging een geslaagde lezing over
de Peutingerkaart
de Peutingerkaart, de oudst bekende kaart van het Romeinse rijk. Hij wees ons op veel

boeiende details en vertelde ook over de wat vage herkomst van deze kaart. Aan het slot
van de lezing werden wat literatuurtips gegeven die wij hier nog even herhalen.
•
•
•

Fragment van de
Peutingerkaart

•
•

Richard Talbert: Rome’s World. The Peutinger Map Reconsidered;
Bruijnesteijn van Coppenraet: Itineraria Romana, De Romeinse Reisgidsen;
Studiekring Eerste Milennium: (http://www.semafoor.net/) De Peutinger Kaart en de Lage
Landen;
http://www.vici.org/ (Romeinse vondsten) en http://omnesviae.org/nl/ (de routeplanner);
En tenslotte nog een website met heel veel informatie over de Peutingerkaart:
http://rodinbook.nl/pknederland.html

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

1.
op:
In:

SHHVSHHV-jaarvergadering

maandag
maandag 7 april 2014 van 19.30 - 20.00 uur
De Ridderzaal van het Kasteel,
Kasteel Kasteel 3, 3441 BZ Woerden

Toegang alleen voor leden
Leden die de nieuwsbrief per mail ontvangen hebben op zondag 16 maart al een mail
ontvangen met een link naar de jaarstukken. Voor het geval u die gemist heeft: dit is de
link: http://shhv.info/wp-content/uploads/2013/11/20140407-SHHV-jaarstukken.pdf.
Voor leden die de nieuwsbrief per post ontvangen, is een exemplaar van de stukken
beschikbaar op 7 april as. voorafgaand aan de ledenvergadering, vanaf 19.00 uur.
Desgewenst kunt u een exemplaar opvragen bij de secretaris van onze vereniging.
Aansluitend aan deze vergadering volgt een lezing (zie hieronder).

2.

Het geslacht Van Naaldwijk

Een lezing door Peter Smit
Smit, gemeentearchivaris
gemeentearchivaris Westland
op:
In:

maandag 7 april 2014 van 20.00 – 22.00 uur
De Ridderzaal van het Kasteel,
Kasteel Kasteel 3, 3441 BZ Woerden

Toegang gratis
Het ridderlijke geslacht Van Naaldwijk heeft gedurende minstens drie en een halve eeuw
een belangrijke rol gespeeld te Naaldwijk en in het Graafschap Holland. Uit allerlei oude
stukken blijkt dat dit geslacht tussen 1200 en 1500 van grote invloed is geweest en dat
Z.O.Z.

Wilt u de nieuwsbrief ook per ee-mail ontvangen, geef dan uw ee-mailadres aan ons door.
Denkt u er ook aan om uw nieuwe e-mailadres aan ons door te geven als dit gewijzigd is?

ze als leenmannen aan de Hollandse graven vele en belangrijke diensten hebben
bewezen. Dit blijkt uit het voeren van de erfelijke titel van Maarschalk van Holland. Dat
ze meermalen zij aan zij met de graaf ten strijde trokken, daarvan getuigt de
geschiedenis. Met name zal ook de band van Willem II van Naaldwijk (ca. 1340-1393) met
Woerden nader worden toegelicht.
Peter Smit (1955) is vanaf 1980 tot 2003 gemeentearchivaris van Naaldwijk geweest en
vanaf 2004 gemeentearchivaris van Westland. Hij volgde de studie Archivistiek
(archiefwetenschap) aan de Rijksarchiefschool (1982).
Willem II van Naaldwijk

Tijdens de jaarvergadering kunt u ook nader kennismaken met twee nieuwe kandidaten
voor een bestuursfunctie. Ze stellen zich hier al kort even voor.
Hans Noppen is 30 jaar in het bedrijfsleven (ontwerp en advies) en 10 jaar in het
onderwijs (TUDelft) actief geweest. Hij heeft diverse organisatorische functies vervuld in
zowel zijn professionele omgeving als privé.
Al lange tijd is een van zijn hobby’s genealogie en dan met name Woerden, Utrecht,
Dordrecht en Walcheren. Hij heeft diverse publicatie over dit gebied op zijn naam staan.
Vooral de modernisering in het onderzoek zoals de digitalisering van archieven en DNAtechnieken om de ’papieren’ bewijsvoering van afstammingspatronen te ondersteunen,
Hans Noppen
hebben zijn aandacht.
Binnen de SHHV wil hij streven naar meer verwevenheid tussen geschiedenis en
genealogie: iedere ‘familievorser’ wil op een zeker moment meer geschiedenis in zijn of
haar ‘stamboom’ opnemen en genealogen stuiten vaak op mooie familiegeschiedenissen
die het doorvertellen waard zijn. De SHHV biedt daar een goed platform voor.
Toon Scheffelaar is al lang bekend in Harmelen als voorzitter van de projectgroep
Harmelen van de SHHV. In het verleden is hij daarnaast onder meer actief geweest als
Toon Scheffelaar wethouder in de toen nog zelfstandige gemeente Harmelen.
Nieuwe kandidaatsbestuursleden:

3.

Harmelen in WO II

De betekenis van linies en inundaties
Een lezing door Teun de Kruijf, generaalgeneraal-majoor b.d.
op:
In:

dinsdag 29 april 2014
2014 van 20.0020.00-22.00 uur
’t Trefpunt,
Trefpunt, Iepenlaan 2, 3481 XA Harmelen

Toegang gratis

'Ook inwoners van
Woerden moesten in het
voorjaar van 1944 'spitten
voor de moffen'.
(foto RHC Rijnstreek en
Lopikerwaard)'

Volgende activiteiten:

Tijdens de Tweede Wereldoorlog legde de Duitse bezetter in Nederland duizenden
verdedigingswerken aan. Een groot deel kwam langs de kust te liggen en maakte deel
uit van de Atlantikwall. Minder bekend is dat in opdracht van de Duitsers ook in het
binnenland linies werden aangelegd. Twee ervan lagen in Het Groene Hart en waren
vooral herkenbaar aan de erbij horende onderwaterzettingen (inundaties). Met dit
laatste kreeg ook Harmelen en omgeving in het voorjaar van 1944 te maken.
In de voordracht zullen de redenen voor de aanleg van de verschillende linies en het
onderlinge verband aan de orde komen. Verder de opzet, samenstelling en de wijze van
inunderen. Ook zal op de situatie rond Harmelen worden ingegaan met daarbij enkele
jeugdherinneringen.
Drs. ing. T. de Kruijf, geboren in Harmelen, studeerde na zijn militaire loopbaan
Geschiedenis in Leiden. Onder meer gaat zijn belangstelling - niet onbegrijpelijk - uit
naar militaire geschiedenis en daarbij in het bijzonder de vestingbouwkunde. Als
bestuurslid en medewerker van de Stichting Menno van Coehoorn houdt hij zich bezig
met de beschrijving van voormalige verdedigingswerken in Nederland.
2 juni 2014:
14 juni 2014:
21 juni 2014:

Heemtydinghen in 1965
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Lex Albers, voorzitter

Lezing over Karel de Grote in de Ridderzaal van het Kasteel
Woerden
RABO-sponsorfietstocht (opbrengst voor de SHHV)
Excursie over de hennepteelt naar Benschop en Oudewater i.s.m.
de Geschiedkundige Vereniging Oudewater (GVO)

Ons lijfblad Heemtijdinghen wordt verzorgd door een redactie van 4 personen. De
werkzaamheden van de redactie omvatten onder meer het verwerven, beoordelen en
redigeren van artikelen, de vormgeving van het blad, de contacten met de drukker en
het afwikkelen van beeldrechten. Graag zag
zag de redactie zich uitgebreid met een lid,
lid dat
zich wil belasten met het onderhouden van contacten met (potentiële) auteurs. Het zijn
werkzaamheden waarvoor grotendeels zelf het tijdstip gekozen kan worden. De
redactie vergadert ca. 1 à 2 maal per jaar en onderhoudt verder contacten per e-mail of
telefonisch. U kunt zich zelf aanmelden bij ons secretariaat of ons op mogelijke
kandidaten wijzen.
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