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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 

Adres:  Bekenlaan 20, 3448 XC Woerden / tel. 06-50 25 78 22  / mail@shhv.info / www.shhv.info 
Bank:  IBAN: NL05 INGB 0000 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden 
KvK-nummer: 40.46.44.34 
 
 

Uit het bestuur 
 

Van de voorzitter 

 
 

Oude boeken 
Een van de hoogtepunten bij een recent bezoek aan de Ierse hoofdstad Dublin was 

een rondgang over het terrein van Trinity College. In de bibliotheek wordt het 

beroemde Book of Kells bewaard. Het werd rond het jaar 800 geschreven door Ierse 

monniken. Het boek bevat Bijbelteksten, zoals de evangeliën, maar is vooral 

fascinerend vanwege de rijke versieringen en de kalligrafie. Het geheel bestaat uit 340 bladen, 

gebonden in vier delen. Honderden jaren lang werd het bewaard in de abdij van Kells, vandaar de 

naam. Het is een bijzondere ervaring om een paar van de bladen met eigen ogen te kunnen zien. Meer 

dan twaalfhonderd jaar oud en in een schitterende conditie. Het gekke is overigens dat het boek nooit is 

afgemaakt… Voor je het weet mijmer je over een periode in onze geschiedenis waarover niet zoveel 

bekend is. In onze streken verschenen Willibrord (in Ierland tot priester gewijd, zo’n honderd jaar voor 

het Book of Kells werd gemaakt) en Bonifatius, die Willibrord hielp bij de kerstening van onze streken. 

Het is waarschijnlijk dat Bonifatius ook Woerden heeft aangedaan. Wie overigens zulke oude 

manuscripten interessant vindt, kan in het najaar terecht … in Utrecht. Het museum Catharijneconvent 

heeft van 7 oktober 2016 tot en met 8 januari 2017 een expositie met als titel Heilige Schrift. Met 

prachtige oude manuscripten van de Tanach, de Koran en de Bijbel. Tja, eigenlijk kun je altijd wel een 

moment vinden om je passie voor historie ruimte te geven. In elke stad zijn er wel voorbeelden van 

bijzondere architectuur, of vind je een stadsmuseum, een archeologische collectie of een bijzondere 

expositie. Zelfs als je maar weinig tijd hebt, kun je jezelf een mooie ervaring bezorgen! En ja, ook in 

Woerden zijn we wat dit betreft rijk bedeeld. Maak er gebruik van! 

Met beste groeten, Niek de Kort – voorzitter 

Nieuwe bestuursleden benoemd 

 

Op 12 mei jl. vond een extra Algemene Ledenvergadering plaats, voorafgaand aan een speciale lezing 

door de voorzitter. Tijdens de ALV werden met algemene stemmen benoemd tot bestuursleden: 

Frans Langen   – 1e secretaris 

Lex Albers   – 1e penningmeester 

Rowena Kemkes  – 2e penningmeester 
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Het bestuur is erg blij met deze versterking en meent dat op deze manier de continuïteit van de SHHV 

goed is gewaarborgd. In september zullen wij nogmaals een korte, extra Algemene Ledenvergadering 

uitschrijven, voorafgaand aan de reguliere bijeenkomst. Dan dragen wij een kandidaat voor die binnen 

het bestuur als 2e secretaris zou kunnen functioneren. Verder melden we dat Magdaleen Mulder binnen 

het bestuur de rol van vice-voorzitter op zich heeft genomen. Op deze wijze zijn alle ‘kerntaken’ in het 

bestuur dubbel bezet. Goed voor de voortgang en … voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. 

Namens het bestuur, Niek de Kort - voorzitter  

 

Komende activiteiten 
  

Maandag 20 juni 

Het levensverhaal van Leo Gestel, gebaseerd op het recent verschenen boek van onze 

spreker Hans Hagen 

Locatie: Het Kasteel, Woerden 

Aanvang: 20.00 

 

 
 

Allereerst past ons een kleine rectificatie. In de tekst bij de in de 

vorige nieuwsbrief geplaatste foto van de onthulling van de buste 

van Leo Gestel is helaas foutief vermeld dat dit werd gedaan door 

Hans Hagen. De handeling werd verricht door Ivo Bouwman, 

kunsthandelaar, kenner en verzamelaar van het werk van Gestel 

en tevens lid van het Gestel-comité. Hij deed de onthulling samen 

met de burgemeester, de heer Victor Molkenboer. 

 

 
Leo Gestel (zelfportret) 

De inleiding wordt verlevendigd door tal van illustraties en korte 

fragmenten uit het boek van de spreker: Leo Gestel, 

autobiografische notities. Tijdens zijn rustkuren in het begin van de 

jaren ‘30 in de vorige eeuw schreef Gestel (1881-1941) vier 

schriften vol met herinneringen aan zijn jeugd in Woerden en zijn 

latere leven als kunstenaar. Omstreeks 60% gaat over zijn jeugd in 

Woerden, de overige 40% over de rest van zijn leven. Het boek 

sluit af met een aantal brieven van Gestel en een verslag van zijn 

begrafenis in 1941. Ruim 50 afbeeldingen completeren het boek 

(Uitgeverij Free Musketeers, Zoetermeer, 2016). Het boek bevat 

een inleiding door Hans Hagen, die ook tekent voor de redactie, en 

een voorwoord van Frank Welkenhuysen, lid van het Gestelcomité 

en van het Kunst- en Kitschteam. 
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Hans Hagen  
(foto Winny van Rij) 

Over de spreker: Hans Hagen studeerde algemene economie aan 

de VU, promoveerde bij prof Heertje (thema: het verband tussen 

welvaart en gezondheid), werkte o.a. aan de universiteit Maastricht 

en was algemeen directeur van het Hofpoort Ziekenhuis, waar hij 

o.a. de lunchconcerten introduceerde. Sinds zijn pensionering 

besteedt hij veel tijd aan de (schilder)kunst. Hij was voorzitter van 

de Kunstenaarsvereniging Woerden en bezorgde Woerden een 

aantal beelden waaronder dat van Gestel. Als uitvloeisel van dat 

laatste project ontstond het idee om het boek “Leo Gestel, 

autobiografische notities” te gaan maken. 

 

Dinsdag 5 juli 

“Tussen Romeinen en Noormannen” – een lezing door Herre Wynia 

Locatie: Kerkgebouw De Rank, Verlengde Hoogstraat 26, Montfoort 

Aanvang: 20.00 

 

Aan de grens van Montfoort en Harmelen wordt al tientallen jaren gebouwd aan Leidsche Rijn, de 

grootste Vinex locatie van Nederland. Vooruitlopend op de bouwwerkzaamheden zijn bijna honderd 

opgravingen van bewoningssporen uit de prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd. 

Wereldberoemd zijn de vondsten die te maken hebben met de Romeinse grens of limes. Maar ook uit de 

daaropvolgende periode, de vroege middeleeuwen, heeft het archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn 

een schat aan nieuwe inzichten opgeleverd. Ook bij recent archeologisch onderzoek onder het Domplein 

in het centrum van Utrecht zijn belangrijke sporen uit de Merovingische periode (400-700 na Chr.) 

tevoorschijn gekomen. Zelfs in Woerden is dankzij de vondst van het Frankische zwaard duidelijk 

geworden dat er in ieder geval rond 700 sprake was van bewoning en een waarschijnlijk door Bonifatius 

gesticht kerkje. Het beeld dat na de Romeinen de ‘duistere of donkere middeleeuwen’ hun intrede 

deden, blijkt dan ook onhoudbaar. De onderzoeksresultaten duiden juist op een opvallend vitale periode, 

waarin een groot aantal verschillende nederzettingen werd gesticht. 

 

In de lezing zal gemeentelijk archeoloog van Utrecht Herre Wynia ingaan op de belangrijkste 

archeologische vindplaatsen uit de vroege middeleeuwen van de afgelopen jaren. Aan de hand daarvan 

zal hij een beeld schetsen van het leven in die tijd. Hoe zagen de dorpen er uit? Hoe voorzagen de 

mensen in hun levensonderhoud? Wat voor schepen voeren over de Rijn en wat hadden ze voor lading? 

Ook zal hij de laatste stand van zaken geven van het archeologische onderzoek op het Domplein, waar 

Willibrord in 695 arriveerde. 

 

Herre Wynia bij de opgraving 

van Leeuwenstein (foto Ton 

van den Berg) 

Over de spreker: Herre Wynia (1967) studeerde archeologie aan 

de Universiteit Leiden en de Universiteit Amsterdam, waar hij in 

1992 afstudeerde in middeleeuwse archeologie met als specialisatie 

scheepsarcheologie. Sinds 1994 werkt hij bij de afdeling Erfgoed 

van de gemeente Utrecht als één van de drie gemeentelijk 

archeologen. Al vanaf 1997 is hij betrokken bij het archeologisch 

onderzoek en inpassing van cultuurhistorische waarden in Leidsche 

Rijn. 
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Zaterdag 27 augustus 

SHHV excursie naar Oudenbosch en Willemstad 

Vertrek en aankomst: Per bus, Woerden NS 

08.30 – 18.00 uur 

 

                                        

De excursie van dit jaar gaat naar Willemstad en Oudenbosch. 

Wanneer je in Willemstad rondloopt, kun je de geschiedenis bijna 

ruiken. De stad heeft de vorm van een zevenpuntige ster en de 

bastions en vestingwallen zijn nog grotendeels intact. Willemstad 

heeft niet voor niets een officieel beschermd stadsgezicht. 

Oudenbosch is vooral bekend van de Basiliek, die grote gelijkenis 

vertoont met de beroemde Sint Pieter in Rome. Het is dan ook een 

verkleinde kopie die door niemand minder dan Pierre Cuypers 

ontworpen is. 

 

                                    

Programma Vanuit Woerden reizen we per touringcar eerst naar 

Oudenbosch, waar we bij de Basiliek van de Heiligen Agatha en 

Barbara hartelijk ontvangen worden door de gids van deze 

ochtend: Gerhard Mark van der Waal. Hij is een deskundige op het 

gebied van religieus erfgoed en als inwoner van Oudenbosch goed 

op de hoogte van hun lokale Sint Pieter. Na de koffie bezoeken we 

met gidsen deze kerk. 

Aansluitend is er een wandeling door Oudenbosch waarbij aandacht voor de Nederlandse Zouaven, een 

internationaal vrijwilligersleger ter verdediging van het Pauselijk Rijk. Ook kent Oudenbosch een prachtig 

Arboretum, ontstaan door samenvoeging van de tuinen van de Broeders van Oudenbosch en die van de 

Jezuïeten. Tegen het einde van de ochtend reizen we naar het nabijgelegen Willemstad. We gebruiken 

hier de lunch. Gidsen nemen ons vervolgens mee door dit historische stadje, over de vestingwerken naar 

het Mauritshuis, in 1623 in opdracht van prins Maurits gebouwd. In dit historische gebouw hebben vele 

gouverneurs en andere adellijke personen uit de 17e eeuw gewoond. Na afloop van de wandeling heeft 

u gelegenheid om zelf nog eens door Willemstad te dwalen. Tegen het einde van de middag keren we 

terug naar Woerden. We onderbreken de terugtocht voor een drankje in Fort de Hel dat vlakbij 

Willemstad ligt en onderdeel was van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

 

Praktische informatie 

Datum: Zaterdag 27 augustus 2016. Prijs: € 57,50. Inclusief: Vervoer per touringcar, gidsen, koffie/thee, 

lunch en entrees. Aanmelden bij Marianna Kersten: kersten33@kpnplanet.nl of bel 0348-415528. Geef 

het volgende door: Naam, Aantal personen, SHHV lidnummer, Telefoon of e-mailadres (liefst het 

laatste). De inschrijving is pas definitief als het bedrag van Euro € 57,50 pp. is overgemaakt naar 

bankrekening NL05 INGB 0000330797, ten name van de SHHV te Woerden. De aanmelding staat ook 

open voor niet-leden, maar bij het toewijzen van plaatsen hebben leden voorrang. Het minimum aantal 

deelnemers is 40 en het maximum is 50. Meer informatie: www.shhv.info  
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Dinsdag 27 september 

Het Frankische Zwaard – lezing door Erik Verhelst 

Locatie: De Dam, Wilhelminaweg 70 te Woerden  

Aanvang: 20.00 uur 

 

Fundamenten uit de 

Middeleeuwen, (foto RAAP). 

In januari 2012 is het uitgraven van een bouwput aan de 

Hogewoerd 3 archeologisch begeleid. Daarbij kwamen onverwacht 

delen van menselijke skeletten tevoorschijn, en een met zilver 

ingelegd zwaard. Dit blijken de resten te zijn van een begraafplaats 

uit de periode 700-730 na Chr., opmerkelijk genoeg in dezelfde tijd 

dat de missionaris Bonifatius preekte in Woerden. Het fraaie 

zwaard is een typisch slagzwaard, en het was vermoedelijk een 

bijgift in het graf van een  edelman die het Frankische gezag 

vertegenwoordigde. 

 

Meer informatie in de volgende Nieuwsbrief. 

 

Over de spreker: Drs. E.M.P. (Erik) Verhelst (30 november 1970) heeft provinciaal-Romeinse 

archeologie gestudeerd aan de UVA. Hij is sinds 1996 werkzaam in de archeologie, eerst voor de 

Hendrik Brunsting Stichting van de VU, en sinds 2007 voor RAAP Archeologisch Adviesbureau. Zijn 

specialisaties zijn de archeologie van het Gelderse rivierengebied en metaalvondsten. 

 

Wetenswaardigheden 
 

Feest bij de buren 

 

Zaterdag 21 mei jl. vierde de Historische Vereniging Vleuten de Meern, Haarzuilens, Leidscherijn het 35-

jarig bestaan. Een delegatie van drie bestuursleden van de SHHV was daarbij aanwezig en heeft een 

cadeautje overhandigd dat goed in de smaak viel. Bij onze buren is belangstelling om op allerlei vlakken 

met ons samen te werken. Er groeit wellicht iets moois… Kijk ook op www.histvervdmh.nl  

 

Woerden binnen de stadsgracht – opnieuw verschenen! 

 

De interesse in het boek is zo groot dat het bestuur besloot tot het produceren van een tweede, deels 

herziene, druk. Het boek is te koop voor € 16,50 voor SHHV-leden. Niet leden betalen € 17,50. Kijk voor 

meer informatie op http://shhv.info/uitgave/shb-40a-woerden-binnen-de-stadsgracht-2e-druk/  

 

Hallo daglicht – Stadsmuseum Woerden 

Tot en met 26 juni 2016 

 

Nog tot en met 26 juni: een bijzondere expositie van topstukken uit het eigen depot van het 

Stadsmuseum in Woerden. Beslist de moeite van een bezoekje waard, zelfs gratis toegang met je SHHV-

pas of Museumjaarkaart! Kijk op www.stadsmuseumwoerden.nl  
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Famillement donderdag 2 juni 2016 

Locatie: Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28, 3512 NS Utrecht 

Tijd: 11.00 – 19.00 uur 

 

Het Utrechts Archief aan de 

Hamburgerstraat in Utrecht. 

Op donderdag 2 juni 2016 zal in Utrecht de volgende editie van het 

Famillement plaatsvinden. De organisatie van dit familiehistorische 

publieksevenement ia in handen van Het Utrechts Archief en het 

CBG, Centrum voor Familiegeschiedenis. Het Famillement richt zich 

op een breed publiek met een voor de bezoekers gratis programma 

dat zowel leken als gevorderden op het terrein van 

(familie)geschiedenis veel heeft te bieden. Het concept slaat 

kennelijk aan en het evenement trok in 2012 bij de eerste editie ca 

1.500 en twee jaar later ca. 2.300 bezoekers. 

De datum 2 juni is gekozen om de jaarlijkse Stadsdag Utrecht luister bij te zetten. Dan is Utrecht 

namelijk jarig, en viert de stad haar stadsrechten (sinds 1122). Deelname is gratis en registratie is niet 

nodig. Kijk ook op: http://famillement.blogspot.nl/2015/06/famillement-2016-in-utrecht.html  

 

Limes fiets- of auto-excursie De Meern-Woerden op zaterdag 11 juni 2016 

Organisatie: Actavitalis – Diana de Wild – Stichting Romeins Schip Woerden 

 

De excursie gaat langs een deel van de Limes, de noordgrens van het oude Romeinse rijk, tussen 

Utrecht-De Meern en Woerden. Docente Diana de Wild geeft ’s morgens een rondleiding in het museum 

Castellum De Hoge Woerd in De Meern. In deze eigentijdse reconstructie van het oorspronkelijke 

Romeinse fort dat zich op die plek bevond, is een van de schepen te zien die in het gebied tussen 

Leidsche Rijn en Woerden zijn gevonden. Attentie! Het is ook mogelijk om alleen deel te nemen 

aan het middagprogramma in Woerden. 

 
10.00 uur: start in Castellum de Hoge Woerd in De Meern met koffie en wat lekkers 

10.30 uur: rondleiding van 1 uur door Diana de Wild 

11.30 uur: vertrek per fiets of auto naar Woerden; 13.00 uur: Lunch 

14.00 uur: start middagprogramma Limes et Laurium en rondvaart met Romeins schip 

15.30 uur: afsluiting met een drankje 

 

De kosten van deze excursie bedragen €35,00 per persoon (inclusief koffie en rondleiding Hoge Woerd, 

lunch, middagprogramma met rondvaart in Woerden en drankje na afloop). Het middagprogramma 

vanaf 14.00 uur kost €12,00 (inclusief een drankje). Uw betaling dient u uiterlijk 8 juni over te maken op 

rekening NL04 INGB 0005419726 ten name van M.J. Brouwer in Alphen aan den Rijn. Uw deelname is 

pas geldig wanneer u zich ook hebt aangemeld via actavitalis@gmail.com of telefonisch 0172-421535, 

buiten werktijd. Na 8 juni kunt u zich niet meer opgeven voor deze excursie. Bij aanmelding doorgeven: 

 
1. Deelname aan fietsexcursie of de auto-excursie. 

2. Als u met de auto komt, of u dan anders deelnemers mee kunt nemen. 

3. Huurfiets ja of nee. 

4. Start bij Utrecht CS en samen naar De Meern fietsen of op eigen gelegenheid. 

5. Eventuele dieetwensen. 

 

Deze Nieuwsbrief is  namens het bestuur samengesteld, onder dank aan de vele informanten en tipgevers. Suggesties voor 

de volgende Nieuwsbrief? Mail de informatie naar mail@shhv.info  


