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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 

 
De zomer breekt weer aan en dus begint binnenkort de zomervakantie. Ook uw bestuur zal deze tijd benutten om 
dagelijkse beslommeringen even terzijde te zetten en het een aantal weken wat rustiger aan te doen. 
Deze nieuwsbrief zal alvast een aantal activiteiten opsommen die wellicht voor u interessant kunnen zijn komende 
tijd en natuurlijk dient u zich tijdig te melden voor de excursie naar Leerdam op vrijdag 29 augustus.  Kijk hiervoor 
op onze website: http://shhv.info/activiteiten/zomerexcursie-naar-de-glasindustrie-leerdam/ 
 
Graag attenderen wij u op volgende activiteiten: 
 

FESTIVAL DE ONTPLOFFING VAN EUROPA 
 

Ter herdenking van het begin van de Eerste Wereldoorlog vindt er op 27, 28 en 29 
juni 2014 een driedaags evenement plaats op de prachtige historische locatie Fort 
aan de Klop in Utrecht: festival De ontploffing van Europa. Het diverse programma 
van het festival bestaat uit lezingen van bijzonder hoogleraar eigentijdse 
geschiedenis Maarten van Rossem, van Guido van Hengel, schrijver van het 
boek ‘De dagen van Gavrilo Princip’, van Erik Plomp, projectleider 
publieksprogramma van Het Utrechts Archief, de muziektheatervoorstelling  
‘L’Histoire du Diable’ van Ausdauer, een doorlopende expositie in samenwerking 
met Het Utrechts Archief over Utrecht tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
oorlogswonden schminken voor kinderen door Via Vinex/De Vrijstaat en 
een soldatenmaaltijd naar historisch recept uit de keuken van Fort aan de Klop. 
Voor PROGRAMMA EN KAARTEN  voor dit festival kijkt u op: www.ausdauer.nl. 

 

PRINSENMAAND 
 

In september 2014 organiseert de Stichting Groene Hart de Prinsenmaand, een festival met o.m. 
concerten, Shakespeare-voorstellingen, exposities en festivals rond het thema Waterlinie en Gouden Eeuw. Daarbij 
vormen musea en kerken uit die tijd het (schilderachtige) decor. 

Het vindt plaats in de vestingsteden van de Oude Hollandse Waterlinie.  

Muziek, theater, exposities en educatief vermaak: alles staat in het teken van 
Prins Willem III, die ook nog enige tijd Stadhouder van Holland is geweest. 

Zie: www.Prinsenmaand.nl  

Leden kunnen na inloggen op deze website naar keuze kaartjes bestellen tegen 
een gereduceerde prijs.  

In het winkelwagenmenu wordt bij punt 3. Betaalmethode gevraagd om een 
kortingscode. Hier kunt u Prinsenmaand914 invullen. 

 Vervolgens wordt er automatisch een korting van 25% berekend.   
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OPEN MONUMENTEN DAG 2014 
 
Open Monumentendag 2014 vindt plaats in het weekend van 13/14 september in heel Nederland. Duizenden 
monumenten, herkenbaar aan de Open Monumentendag-vlag, openen dan gratis hun deuren voor het publiek. 
Jaarlijks wordt de Open Monumentendag door zo’n 900.000 mensen bezocht. Daarmee is de Open 
Monumentendag één van de grootste culturele evenementen van het land.  
 

Het thema van Open Monumentendag 2014 is Op reis. 

Reizen inspireert, dat doet het nu, en dat deed het in het verleden.  ‘Op reis’ gaat over 

de ontwikkelingen die met reizen, transport en vervoer gepaard gaan, de invloed die 

deze hebben gehad en nog steeds hebben op het aanzien van Nederland, de inrichting 

van het land en de steden, de manier van leven en het forenzen – zoals we dat in 

Nederland vandaag de dag doen. 

2014 is een belangrijk jaar voor het reizen per spoor: 175 jaar geleden reed de eerste trein, 150 jaar geleden reed 

de eerste tram, 100 jaar geleden vloog de eerste commerciële passagiersvlucht.  2014 is uitgeroepen tot het Jaar 

van Mobiliteit en Mobiel Erfgoed, mede de aanleiding voor de Stichting Open Monumentendag om dit jaar voor het 

thema Op reis te kiezen. 

Op Open Monumentendag zal aandacht uitgaan naar bijvoorbeeld pleisterplaatsen, 

werkplaatsen, remises, koetshuizen, werven, stations, wachtkamers, bruggen, 

tolhuizen, hotels, veerhuizen, quarantainegebouwen, maar ook het mobiele erfgoed en 

de monumentale infrastructuur.  

 

 
Reserveert u alvast de volgende data in uw agenda: 
 

HET JAAGPAD 
Een lezing door Arjan van ‘t Riet 

op: woensdag 24 september 2014 van 20:00 – 22:00 uur 
In: De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden (Toegang gratis) 

 
Misschien wandelt u wel eens  langs de Oude Rijn, goede kans dat u op het jaagpad liep.   
Wist u dat dit jaagpad aangelegd is in1644 ? 
  
Over ontstaan, aanleg en gebruik van het jaagpad lang de Oude Rijn komt Arjan van ‘t Riet, archivaris  bij de 
Groene Hart archieven in Alpen aan den Rijn, ons iets vertellen. 

 
Op zaterdag 4 oktober gaan we op stap met Firapeel, die 
een bustocht vanuit Utrecht organiseert naar de Kempense 
gotiek in Brabant. 
We rijden langs een aantal voorbeelden van deze 
laatmiddeleeuwse bouwstijl, onder andere gekenmerkt door 
baksteenbouw met peervormige spitsen op de torens van 
de kerken. Ze liggen zo gunstig bij elkaar dat zij in één dag 
te bezoeken zijn. 
Op zaterdag 18  oktober gaan we op excursie naar 
Oudewater / Benschop. Deze excursie was gepland op 21 
juni jl. en is geannuleerd vanwege de veteranen-dag die op 
die dag in Oudewater op korte termijn is georganiseerd. 
 

  Bron: RHC Rijnstreek  Het Jaagpad 
 


