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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:  NL42 RBRB 0943 3513 40 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden 

KvK-nummer: 40.46.44.34 
 

Uit het bestuur 
 

Van de voorzitter 

 

Oud en Nieuw 
Weer een jaar verder. Om de een of andere reden nodigt de jaarwisseling altijd uit 

om bespiegelingen te houden over de voorbije periode en de nabije toekomst. Wat 

de SHHV betreft hebben we een mooi verenigingsjaar achter de rug. En als ik zie wat 

er allemaal al in de steigers staat, kunnen we met een gerust hart uitkijken naar het 

nieuwe jaar. Het spreekt vanzelf dat ik u, mede namens het bestuur, alle goeds toewens voor 2017 en ik 

hoop dat wij elkaar bij verschillende gelegenheden weer mogen ontmoeten. Bovendien: 2017 is ons 

jubileumjaar! 

 

De tijd tussen Kerst en Oud & Nieuw is er, in mijn geval, eentje 

met wat extra vrije dagen. En dat bracht mij op het idee om er een 

dag op uit te trekken. Naar Amsterdam, het Stedelijk Museum en 

het Rijksmuseum. Druk? Viel eigenlijk wel mee. Op een gegeven 

moment had ik zelfs de Nachtwacht praktisch voor mij alleen. Zo 

vaak gezien en … het blijft bijzonder. Er zijn veel goede schilders, 

maar de echte top is toch smal. En dan zie je waarom. Trouwens, 

in het ‘Rijks’ kunt u ook op zoek gaan naar (tenminste) twee 

prachtige werken van ‘onze’ Leo Gestel. En als u er nou toch bent, 

kijk eens in de hal op de tweede verdieping naar die prachtige 

architectuur van het gebouw, de schilderingen en de ramen.

Echt een meesterwerk van Pierre Cuypers. En dat doet je dan weer denken aan bepaalde elementen in 

de Woerdense Bonaventurakerk. O ja, de Kerstman had ook nog wat in gedachten: de prachtige 

reproductie van de Atlas Major van Blaeu. Voor wie van oude kaarten houdt is dat een must. En laat nu 

het origineel van de kaartenkast, met de atlas, in de entreeruimte staan van de bibliotheek van het 

Rijksmuseum! Overigens, het bezoek aan het Stedelijk Museum was ook zeer de moeite waard. Wie een 

fan is van De Stijl moet er zeker heen gaan. Ik verklap niet wat u dan te zien krijgt! 

Inspiratie genoeg dus. Ik wens u ook veel genoegen op uw ontdekkingsreizen en wij zien elkaar, zoals 

gezegd, bij een volgende gelegenheid. 

Niek de Kort – voorzitter SHHV 
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Nieuw bankrekeningnummer en het betalen van de contributie over 2017 

 

 

Het is u misschien al opgevallen: onze vereniging gaat over op een 

nieuw bankrekeningnummer, met als IBAN: NL42 RBRB 0943 

3513 40 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te 

Woerden. We gaan dat nummer meteen gebruiken voor de 

contributiebetaling voor 2017. Maar … let op! Alle leden krijgen 

eerst een factuur toegezonden en daarop staat de betaalinstructie 

vermeld. Deze factuur zal u in de loop van januari bereiken. 

 

Heemtijdighen 2016 nr 4 komt wat later 

 

Normaal gesproken verschijnen er vier nummers van Heemtijdinghen per verenigingsjaar. Aan het 

laatste nummer van 2016 wordt nog gewerkt door de redactie. We hopen binnenkort weer te kunnen 

genieten van een prima exemplaar! 

 

Maak uw partner ook lid van de SHHV! 

 

Wist u dat de SHHV, naast ‘gewone’ leden ook ‘partnerleden’ kent? Voor maar € 10,- per jaar kunt u, 

naast uw eigen lidmaatschap, ook uw partner lid maken. Met dit luttele bedrag geeft u onze vereniging 

een extra steuntje in de rug. En met alle activiteiten en plannen die er zijn, kunnen we dat altijd goed 

gebruiken! Het kost ook weinig moeite: stuur een mailtje naar onze secretaris ( mail@shhv.info ) en 

vermeld uw beider namen. Vast veel dank! 

 

Afscheid 

 

Per 1 januari 2017 treedt Ben Bles terug als lid van de redactie van Heemtijdinghen. Iets eerder, per 1 

oktober 2016, trad Truus Lodder terug als voorzitter van de activiteitencommissie. Wij zijn hen beiden 

heel veel dank verschuldigd voor het vele werk dat ze voor de vereniging hebben gedaan. En natuurlijk 

hopen we hen te blijven ontmoeten tijdens onze bijeenkomsten! De redactie is onlangs versterkt met de 

komst van Iman Vroman en Evert de Jong. In de activiteitencommissie heeft Margriet Noordergraaf het 

stokje van Truus overgenomen. 

 

Vacatures 

 

Op dit moment zijn er twee vacatures binnen de SHHV. Wij zoeken een bestuurslid in de rol van tweede 

secretaris, met als bijzondere taak het verzorgen van de interne en externe communicatie, zoals deze 

Nieuwsbrief en bijvoorbeeld persberichten. Verder zijn wij op zoek naar een lid voor de activiteiten-

commissie. Het accent ligt daar vooral op het ontwikkelen van suggesties voor activiteiten, zoals 

lezingen en excursies, samen met de overige commissieleden. Natuurlijk kunnen we voor beide 

vrijwilligersfuncties meer informatie verstrekken. Belangstelling? Stuur een mail naar de secretaris via 

mail@shhv.info . Hij, of de voorzitter, zal daarna met u contact opnemen. 
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Oral History: vrijwilligers gezocht 

 

 

Oral History bestaat uit het vastleggen van historische zaken via 

vertellingen door degenen die het een en ander hebben 

meegemaakt. Dat vastleggen levert authentiek bronmateriaal op. 

Leuk om later naar te kijken maar vooral ook interessant uit het 

oogpunt van toekomstig onderzoek. In verschillende plaatsen 

houden historische verenigingen zich steeds vaker bezig met deze 

vorm van het vastleggen van de (recente) geschiedenis. Ook 

binnen onze SHHV wordt er over gedacht om dit op te pakken. 

Er zijn al enkele contacten gelegd met andere organisaties in Woerden die er mogelijk belangstelling 

voor hebben. Het idee is om eerst eens te kijken of dit in Woerden van de grond kan komen, en bij 

succes het ook uit te breiden naar andere plaatsen in ons SHHV-gebied.  

 

Al met al is het best een hele klus om het goed te doen. Er moeten 

vertellers worden gevonden, er moet structuur in de onderwerpen 

komen, de verhalen moeten worden vastgelegd op beeld en geluid, 

en er zit ook werk aan het redigeren en vastleggen van de inhoud 

van de verhalen. Het bestuur is op zoek naar enkele vrijwilligers 

die hier enthousiast aan willen meewerken. Er staat nog niets vast 

en dus … kunnen we samen met de vrijwilligers het een en ander 

op praktische wijze proberen op te zetten. Belangstelling? Stuur 

een mailtje naar de secretaris via mail@shhv.info . Vast veel dank! 

Digitaliseren Heemtijdighen: vrijwilligers gezocht 

 

Het bestuur heeft, samen met de redactie, het plan opgevat om oude nummers van Heemtijdighen 

online beschikbaar te gaan stellen via onze website. Uiteraard wordt daarbij gelet op de rechten van de 

auteurs. Maar om een en ander technisch te kunnen realiseren is … hulp nodig. Zoals bij het scannen 

van pagina’s en het omvormen van setjes pagina’s in pdf-formaat. Wij zoeken enkele vrijwilligers die 

handig zijn met deze technieken en die ons daarbij willen komen helpen. Ook hier geldt: bij 

belangstelling graag een berichtje naar de secretaris via mail@shhv.info . En wederom vast veel dank! 

 

Algemene ledenvergadering 

 

 

Noteert u het vast in de agenda: de Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden 

op 20 maart in het Kasteel te Woerden, en wel om 19.15 uur, voorafgaand aan de 

lezing van die avond om 20.00 uur. De benodigde stukken zullen tijdig worden 

gepubliceerd via de uitnodiging voor de vergadering.

  

Niet missen! 

 

RTV-U zendt op 5 januari aflevering 7 uit in de serie Gouden Tijden. Daarin beelden uit de jaren 70 van 

opgravingen in Woerden, o.a. van het schip de Woerden 1. Ab Waasdorp was erbij en blikt terug. 

Lukt het niet? Kijk dan op www.rtvutrecht.nl/gemist . Zeer aanbevolen!
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Komende activiteiten 
 

Woensdag 18 januari 2017 

Bezit, Bezat, Bezeten – een reconstructie van historisch grondbezit in de provincie Utrecht 

Lezing door Ad van Ooststroom. Locatie: De Dam, Woerden, Aanvang: 20.00 uur 

 

 

De kaart hiernaast is van Hendrick Verstralen uit het kaartboek van 

het kapittel van St Marie en toont het grootste deel van het 

waterschap Groot Woerden, groot 11.611 morgen (ca 10.000 ha); 

het totaal van de rechtsonder op de kaart genoemde delen van dit 

waterschap is echter 666 morgen minder. Waarom deze kaart 

gemaakt werd, is niet geheel duidelijk. Hij toont alle in de eerste 

helft van de 17e  eeuw aanwezige windmolens binnen dit 

waterschap en ook de kerken die bij een naderende overstroming 

een rol speelden. 

 

De kaart toont ook de tegenstrijdigheid in belangen tussen Utrecht en Holland over enerzijds bezit en 

macht, en anderzijds het gemeenschappelijke belang dit te verdedigen tegen wateroverlast. De 

Commemoratia, de goederenlijst die de bisschop in de 9e eeuw, na zijn terugkeer in Utrecht, heeft laten 

samenstellen, noemt heel Uurdin (Woerden) als bisschoppelijk bezit . Hoe groot dat bezit toen was 

wordt daar echter niet vermeld. Als de bisschop van Utrecht in het eind van de 13e eeuw Woerden en 

Bodegraven verpandt aan de graaf van Holland is een deel van de grond binnen dit Waterschap al 

ontgonnen en in gebruik. De prijs die de bisschop moest betalen om deze grond te laten ontginnen was 

het opgeven van het bezit van die grond en dus zal deze grond niet meer verpand zijn.  

 

  
 

Ad van Ooststroom is verbonden aan HISGIS (Historisch Geo Informatie 

Systeem) en in bijzonder aan het Historisch Grondbezit Utrecht. Het 

samenstellen van een HISGIS voor de provincie Utrecht is onderdeel van een 

onderzoek naar historisch grondbezit in deze provincie met als doel dit 

grondbezit op perceelniveau te reconstrueren in 1400. De hiervoor benodigde 

kaart is gereconstrueerd op basis van het kadaster van 1832; ongeveer 1000 

minuutplannen werden hiervoor gedigitaliseerd. Initieel werd de provincie 

Utrecht zoals bepaald door het 1832 kadaster het onderzoeksgebied.

Gedurende het onderzoek is dit uitgebreid zodat een deel van Holland, waaronder Woerden en 

Hagestein. en een deel van Gelderland ten zuiden van Rhenen, er nu bij horen. De kaart bevat nu 

ongeveer 31.000 percelen gelegen in 300 gerechten en bijna 100 parochies. Meer informatie treft u aan 

op de website www.vanooststroom.com.  

 

Vooraankondiging: Lezing over de begraafplaatsen in Woerden 

 
Dinsdag 14 februari 2017 houdt Jan van Es een lezing over tal van bijzonderheden rond de Woerdense 
begraafplaatsen. Plaats: De Dam, Woerden. Aanvang 20.00 uur. Noteer dit vast in uw agenda! 
 

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  

http://www.vanooststroom.com/
mailto:mail@shhv.info

