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STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING
opgericht in 1957

gevestigd te Woerden

werkgebied:

de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater,
Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld

secretariaat:

Bekenlaan 20, 3448 XC Woerden / tel: 0348 - 41 75 77 / email: mail@shhv.info / internet: www.shhv.info

bank:

IBAN: NL05 INGB 0000 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden

KvK-nummer:

40.46.44.34

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

Het historische verhaal van Karel de Grote
Een lezing door prof.dr. P. Leupen, em. hoogleraar Universiteit van Amsterdam.
op: maandag 2 juni 2014 van 20:00 – 22:00 uur
In: Ridderzaal, Kasteel 3, 3441 BZ Woerden (toegang gratis)
Dit jaar is het 1200 jaar geleden dat Karel de Grote overleed. Dat wordt op diverse manieren
in binnen- en buitenland herdacht.
De regering van Karel de Grote (768-814) is een uitzonderlijke, te ver vooruit reikende
episode geweest in Vroegmiddeleeuws Europa. Karel en zijn raadgevers zagen het
Frankische rijk als de belichaming van het imperium christianum, en zelfs als een kerkelijk
gemenebest.
Een term als ‘de Kerk Gods’, werd door hen gebruikt om aan te geven dat zij kerk en staat
als één geheel zagen, waarbinnen de bisschoppen de hoeders van de moraal en van het
rechte geloof waren en de wereldlijke heerser en zijn ambtenaren de materiële voorwaarden moesten scheppen om
het voortbestaan van deze ideologische constructie te verzekeren.
Zijn opvolgers probeerden dit grootse idee vast te houden, maar onder andere de invallen van vreemde volken
verhinderden dit. De intellectuele en culturele aspiraties van Karel en zijn hofkring stieten op de harde werkelijkheid.
Het zou meer dan anderhalve eeuw duren voordat in Europa die fakkel weer werd overgenomen. Maar toen waren de
politieke, sociale en economische omstandigheden niet meer dezelfde als in Karels tijd.
Piet (P.H.D.) Leupen (Goes 1939) was wetenschappelijk medewerker, eerst bij Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
(thans NWO), en vervolgens bij de afdeling Middeleeuwse Geschiedenis van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Daarna hoogleraar en thans emeritus hoogleraar Algemene en Nederlandse Geschiedenis van de Middeleeuwen aan
de Universiteit van Amsterdam.
Hij publiceerde onder meer over de relatie tussen Kerk en Staat in de middeleeuwen, stadsgeschiedenis, Jeruzalem en
over de kruistochten. In 2009 verscheen bij Uitgeverij Home Academy: Het Tapijt van Bayeux, een hoorcollege over
de geschiedenis van de slag bij Hastings, opgenomen op een dvd, in het kader van het Studium Generale van de
Universiteit Leiden (ISBN 978-90-8530-038-0). Zijn laatste boek heeft als titel: De vergissing van Jezus. Het uitblijven
van zijn koninkrijk en de gevolgen (Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam). Nu bereidt hij een studie voor over de
aartsengel Michaël.

RABO Fietstocht
FIETS MEE EN SPEK DE KAS VAN ONZE VERENIGING: "SHHV"
op: zaterdag 14 juni 2014 ( de inschrijving is GRATIS )
SHHV is deelnemer aan de Rabo Fietstocht met deelnemersnummer 6
De Rabobank heeft een nieuwe manier van sponsoren ontwikkeld.
Hoe werkt het?
Bij elk startpunt van Rabobank Rijn en Veenstromen kan iedereen zich individueel melden. Bij de inschrijving van de
fietstocht vermeldt u dat u voor de SHHV fietst. Onze vereniging heeft DEELNEMERSNUMMER 6. Aan het eind van
de rit levert iedereen zijn stempelkaart, met de benodigde stempels in bij één van de onderstaande bestuursleden van
de SHHV:
F. Langen, Bekenlaan 20, 3448 XC Woerden; J.G. Vianen, Bastion Willem 33, 3445 DG Woerden; M. Mulder,
Vrijheidshof 6, 3443 DX Woerden; T. Scheffelaar, de Joncheerelaan 25, 3481 GN Harmelen.
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Het bestuur zorgt dat de formulieren terecht komen bij de Rabobank Rijn en Veenstromen.
Rabobank Rijn en Veenstromen stort vervolgens een vast bedrag per deelnemer (30 km = € 5, 60 km = € 8 en 100
km = € 12) op de bankrekening van onze vereniging). Dit bedrag zet natuurlijk niet zo veel zoden aan de dijk, maar
hoe meer mensen er mee doen, hoe meer geld we verdienen. Dit kan oplopen tot maximaal € 750. Het is dus
belangrijk zo veel mogelijk mensen te mobiliseren. Dat mogen ook familieleden, buren, etc. zijn. Dus ook niet-leden
van onze vereniging mogen mee doen!
Routes door het Groene Hart
Voor de Rabo Fietstocht zijn meerdere mooie fietsroutes van ca. 30, 60 en 100 km uitgezet door het Groene Hart. De
routes lopen door het werkgebied van Rabobank Rijn en Veenstromen. U kunt zelf de afstand kiezen. U start tussen
9.00 en 13.00 uur bij een van de vier startpunten.
Dat zijn:
- Rabobank hoofdkantoor in Woerden, Middellandse Zee 15
- Rabobankkantoor in Bodegraven, Marktstraat 1-7
- Rabobankkantoor in Mijdrecht, Bozenhoven 93
- het Mobiel Servicepunt in Kockengen, Sportweg 1 bij Zwembad De Koet
Het is ook mogelijk om overal op de door de Rabo met pijlen aangegeven routes te starten. Op de route komt u een
aantal stempelposten tegen, maar ook leuke plekjes om te bezoeken of wat te nuttigen.
Voor verdere informatie kunt u kijken op: https://events.rabobank.nl/rv/RaboRVFT2014/

Reminder: Hennep excursie Benschop-Oudewater
ALS DE HENNEP STAAT IN KNOP,
KRIJGEN DE BOEREN HET IN HUN KOP…
op: zaterdag 21 juni 2014 (zie voor details en aanmelding onze website http://shhv.info/activiteiten/hennepexcursie-naar-benschop-en-oudewater/)
Deze activiteit wordt gezamenlijk georganiseerd door de Stichts-Hollandse Historische Vereniging en de
Geschiedkundige Vereniging Oudewater.
Sommige ʻgeelbuikenʼ kennen het bovenstaande gezegde nog uit overlevering. En
daarmee is in één klap veel verteld over de geschiedenis van touwproductie- en
verwerking in Oudewater en omstreken. Misschien minder voor diegenen die nog nooit
van ʻgeelbuikenʼ hebben gehoord. En daar gaan we dit voorjaar samen wat aan doen!
Met de Geschiedkundige Vereniging Oudewater is een bijzondere en ook hoogst
actuele excursie voorbereid. Hennep, dat heeft toch ook met wiet te maken? En die
Oudewaterse moord dan, is dat een afrekening in een duister milieu?
Die blauw geruite kiel, heeft Michiel daar ook in Oudewater goede sier mee gemaakt?
U gaat het allemaal beleven. En geloof ons, ook de leden uit Oudewater zullen nog opkijken van het programma!
In twee groepen wordt u ingeleid in de geschiedenis van de hennepteelt in Oudewater. Daarvoor staan de beste
deskundigen uit eigen kring paraat. Oordeel zelf:





ontvangst met koffie en een geelbuikje (respectievelijk in Benschop en in Oudewater);inleiding over
hennepteelt op locatie (Abrona boerderij De Haan, Benschop) door Luc Eykelestam en Frans de Graaff
(Staatsbosbeheer);
uitleg over THC (uit hennep) door Averien Hockx-Knol in het Touwmuseum in Oudewater;
uitleg over de Oudewaterse moord op locatie door Netty Stoppelenburg;
afsluiting met een gezamenlijke borrel, gecombineerd met een bezoek aan de museumzolder in het
historische stadhuis in Oudewater.

De excursie wordt georganiseerd op zaterdag 21 juni 2014. Vertrek om 10.15 uur uit Woerden (ingang parkeerterrein
Houttuinlaan). Aankomst 10.30 uur, start programma om 11.00 uur, einde programma om 17.00 uur. Natuurlijk wordt
gezorgd voor een eenvoudige maar voedzame lunch, en wel in Abrona boerderij De Haan in Benschop.
Na inschrijving ontvangt u meer informatie over de indeling per groep en de adressen van de locaties waar u wordt
verwacht. Een verrassende dag, een kennismaking met goede buren, en voor wie geluk heeft misschien wel een zelf
gedraaid springtouw voor de kleinkinderen toe… als dat geen geslaagde excursie wordt!
Graag tot ziens op zaterdag 21 juni aanstaande!
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Zomer Excursie naar Glas-stad Leerdam
op: vrijdag 29 augustus 2014 van 08:30 – 18:00 uur
Leerdam is niet alleen voor inwoners maar zeker ook voor toeristen een
interessante gemeente om te verblijven. De mix van cultuur, natuur en historie
staat garant voor activiteiten voor iedereen. Wie Leerdam zegt, zegt bijna in
een adem ‘Glas’. Leerdam is met recht de 'Glasstad' van Nederland. Vanaf 1765
legden glasblazers de basis voor de glasindustrie van Leerdam. Het glas maakt
de stad Leerdam, maar de stad Leerdam maakt ook het glas.
Geschiedenis
Leerdam komt voor het eerst ter sprake in 1143 en wordt vermeld als Ter Lede
of Ter Leede. Het is op dat moment een heerlijkheid van de Heren van der
Lede, waaruit het geslacht Van Arkel ontsproot. De heren hebben het in hun bezit tot 1305 waarna het gebied in
handen komt van de heren van Arkel. In 1382 verkrijgt Leerdam stadsrechten van Otto van Arkel, Leerdam ontving
een tweede keer stadsrechten in 1407 van Willem VI van Holland.
Het riviertje de Linge, omgeven door rietwallen en veel waterlelies, bepaalt mede de sfeer van het landschap. De stad
ligt in het oostelijke gedeelte van de Vijfheerenlanden.
De rijke historie van het stadje Leerdam kan worden gevonden in goed bewaarde historische gebouwen zoals de
Grote Kerk, het Hofje van mevrouw van Aerden, de overgebleven en gedeeltelijk gerestaureerde stadsmuren van de
Zuidwal en het Oude Raadhuis.
Aan de gracht aan de zuidkant van de stad stond ooit een kasteel, het Kasteel van Leerdam. Dit is compleet verwoest
door de Spanjaarden in 1574 en nooit meer opnieuw opgebouwd. In 1770 bouwde men hier dus het vrouwenhofje:
het Hofje van Mevrouw Van Aerden.
De monumentale stadsmuur aan de Zuidwal en de grachten laten zien hoe versterkt de stad Leerdam was. Er waren 4
poorten in de stadsmuur. Deze poorten zijn echter in de 19e eeuw gesloopt.
Leerdam is een interessante stad waar veel te zien en te beleven is. Leerdam ligt op korte afstand van Woerden(40
km) en is gemakkelijk te bereiken. We gaan dan ook dit jaar met de auto.

Excursie Programma

Royal Leerdam Crystal,
Lingedijk 8 4142 LD Leerdam

08.30 uur

Verzamelen van auto’s op parkeerterrein aan zuidzijde
Station (Houttuinlaan)

08.45 uur

Vertrek per auto vanuit Woerden

09.30 uur

Aankomst Leerdam en parkeren op parkeerterrein
overkant glasfabriek

09.30 - 10.00 uur

Ontvangst glasfabriek, koffie met petitfour

10.00 - 11.30 uur

Rondleiding glasfabriek

11.30 uur

Wandeling naar aanlegplaats rondvaartboot

12.00 - 14.00 uur

Rondvaart over de Linge richting Geldermalsen
en lunch aan boord
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14.15 - 15.15 uur

Rondleiding Hofje mevrouw van Aerden

15.15 - 16.15 uur

Op eigen gelegenheid Leerdam bekijken,
bijv. Grote kerk of glasatelier bezoeken of
wandelen over de zuidwal

16.15 - 17.15 uur

Gezellig onderonsje met een drankje en
een hapje in Restaurant De Prikkelinge aan de Linge

17.15 uur

Vertrek naar Woerden

18.00 uur

Aankomst in Woerden

Hieronder (of via onze website) kunt u zich aanmelden voor deze excursie.
We reizen met de auto en elke deelnemer wordt gevraagd aan te geven of hij/ zij met de auto wil gaan of graag met
een ander meerijdt. We zullen de verdeling over de auto’s bij het vertrek met elkaar regelen.
De kosten voor deelname bedragen € 55,00 per persoon (inclusief lunch, toegangsbewijzen en 2 drankjes en hapjes).
Indien u mee wenst te rijden dan kost u dat € 5 pp extra.
Deelnemers die niet beschikken over internet dienen onderstaande informatie aan het secretariaat toe
te sturen, dan wel telefonisch door te geven:

Uw gegevens
Voorletters en achternaam
Email:
Telefoon:

Deelnemers
Aantal personen waarmee u wilt deelnemen:
U heeft de volgende dieetwensen voor de lunch:
Indien u over een auto beschikt en wel wilt rijden, krijgt u hiervoor achteraf een bedrag van € 5,00 per medereiziger
op uw rekening bijgeschreven (als wij van dit aanbod gebruik hebben gemaakt).
U wilt wel / niet rijden en kan nog het volgende aantal personen meenemen:
Uw banknummer voor de autokostenvergoeding is (indien van toepassing):
Prijs per persoon: € 55,00 (+ € 5,00 indien u niet zelf rijdt).
U maakt het totaalbedrag over naar banknummer: NL05INGB 0000 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische
Vereniging te Woerden. Uw aanmelding is geaccepteerd na ontvangst van uw betaling.
Indien u plotseling verhinderd bent na 15 augustus zullen we de dan al gemaakte kosten moeten doorberekenen.
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