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STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING 
    SHHV   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 

 

Feest der geschiedenis 
Op zaterdag 18 februari jl. mocht ik aanwezig zijn bij een bijzondere gebeurtenis 

in het Castellum in De Meern. Het bedrijf Historizon – waarmee wij als SHHV de 

laatste jaren hebben samengewerkt bij het organiseren van onze zomerexcursies 

– bestaat 10 jaar. De vele bezoekers waren welkom bij verschillende, boeiende 

lezingen en konden langs een aantal marktkramen lopen. Een van die kramen 

was van de SHHV. Samen met Peter van der Horst, Tineke Mees en Frans Langen behoorde ik tot het 

team van onze standhouders. Wat ons betreft een enorm succes. 

 

We hebben niet alleen behoorlijk wat boeken kunnen verkopen 

maar konden ook het werk van de SHHV uitleggen aan tal van 

geïnteresseerden. In die gesprekken kwamen soms opmerkelijke, 

en soms zelfs ontroerende momenten voor. Zo maakte de 

publicatie rond de Treinramp in Harmelen veel los. Iemand zei dat 

zijn buurvrouw daarbij was omgekomen. Weer iemand anders 

vertelde hoe haar vader op bijzondere wijze uit de trein gekomen 

is. Verdwaasd vond hij een bus maar hij was gewond. Hij liep in 

Utrecht naar een huisarts en vroeg bedeesd in de volle 

wachtkamer of hij ‘even voor mocht, want ik kom uit de trein’. 

Een doodstille wachtkamer reageerde onthutst. Weer iemand anders had het over een jongedame die 

thuis wel drie keer afscheid had genomen voor ze ging reizen … met een van de verongelukte treinen. 

Ze overleefde het niet en volgens mijn zegsvrouw had ze een voorgevoel.  

En dan heb ik het nog niet over andere verhalen. Vanuit de oorlogsjaren bijvoorbeeld waarin een 

bezoekster van onze kraam als 6 maanden oude baby in een wagentje van Utrecht naar Woerden werd 

vervoerd om met haar ouders te zoeken naar eten. Er meldde zich een getuige van het bombardement 

op Rotterdam. Weer iemand anders kende zo ongeveer iedereen in de vroegere pannebakkerijen. 

We hebben ook gelachen natuurlijk. Een stel was verliefd op de Oude Hollandse Waterlinie en kocht 

onze boeken. En dan nog die meneer die apart naar buiten ging om geld te halen omdat hij per se een 

van onze boeken wilde kopen! Kortom, het was in vele opzichten een feest. Ik heb ook verschillende van 

onze leden daar gezien en gesproken. Goed om te zien dat zulke zaken ons aanspreken! 

Niek de Kort – voorzitter SHHV 



NIEUWSBRIEF  
 Maart 2017 nr. 3 

 

2 
 

Nieuw bankrekeningnummer en het betalen van de contributie over 2017 

 

 

Onze vereniging heeft 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. Alle leden hebben 

bij de vorige nieuwsbrief een factuur voor hun contributie 

ontvangen. Velen hebben al betaald. Verander het nummer ook in 

uw bankcontacten als u digitaal betaalt! 

 

Komende activiteiten 
 

Algemene ledenvergadering 20 maart 2017, 19.15 uur 

Locatie: Het Kasteel, Woerden 
 

Als afzonderlijke bijlage treft u de uitnodiging en de jaarstukken voor deze ledenvergadering aan. Leden 

zijn van harte uitgenodigd om deze jaarvergadering bij te wonen. De stukken zullen vanaf 19.00 uur ook 

ter inzage in de zaal liggen. 

 

Maandag 20 maart 2017, 20.00 uur (direct na de Algemene Ledenvergadering) 

Het Limesgebied in West Nederland - Een lezing door Marieke van Dinter 

Locatie: Het Kasteel, Woerden 

 

 
(Peutinger kaart) 

In haar lezing gaat Marieke in op de nieuwe landschapkaart die zij 

heeft vervaardigd voor de West-Nederlandse Limes. Dit 

onderzoek is het resultaat van een Oogst van Malta project dat in 

2005 van gestart is gegaan, onder de naam “een duurzame 

grens: de aanleg van de Limes in de Rijndelta?” Dit project is 

opgezet door de Universiteit van Nijmegen, in samenwerking met 

BIAX, Consultancy, Gemeente Utrecht, ADC Archeoprojecten en 

Hazenberg Archeologie. Het is een multidisciplinair 

onderzoekproject naar de aanleg en ontwikkeling van het West-

Nederlandse deel van de Limes tussen ca. 40 en 140 na Chr. 

In het onderzoek zijn vanuit verschillende disciplines, zoals archeologie-historie, ecologie en fysische 

geografie, analyses uitgevoerd. Het landschap speelde een centrale rol in het project. De 

verdedigingslinie is in dit gebied namelijk aangelegd in een veranderend rivierenlandschap. Het 

landschap beperkte de gebruiksmogelijkheden voor de mens en bepaalde de locatiekeuze van militaire 

structuren. Door het in kaart brengen van de landschappelijke eenheden kan mogelijk de locatiekeuze 

worden afgeleid en verklaard. Daarnaast ontstaat een grootschalig beeld van de potentiële beschikbare 

ruimte voor de aanleg van militaire en infrastructurele werken, inheemse nederzettingen, mogelijkheden 

voor landbouw en veeteelt en houtopslag. 
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Marieke van Dinter is in Utrecht afgestudeerd als fysisch geograaf in de Kwartair 

Geologie, specialisatie Geomorfologie Laagland. Sinds 1997 werkt zij bij ADC 

Archeoprojecten en bestudeert zij onder meer bij opgravingen de profielwanden van 

de putten om inzicht te krijgen in de bodemopbouw. Daarmee kan zij het landschap 

vóór, tijdens en na de archeologische bewoning vaststellen. Daarnaast werkt zij aan 

een promotieonderzoek aan de Universiteit van Utrecht over het West-Nederlandse 

rivierengebied in de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen. 

 

Zaterdag 25 maart 2017, 14.00 – 16.00 uur 

Excursie langs Industrieel Erfgoed in Woerden, onder leiding van Jan van Es 

 Verzamelen: 14.00 uur in Café Victoria, Stationsweg 14, Woerden 

Deelname is gratis, aanmelden verplicht, consumpties voor eigen rekening 

 

 
(foto: Usine) 

Wandelen is heel gezond! En nog beter is een wandeling waar u 

ook wat van opsteekt. Op zaterdag  25 maart 2017 om 14.00 uur 

geeft Jan van Es eerst een korte inleiding in Victoria en voert u 

daarna  langs het industriële erfgoed in Woerden. We bezoeken 

het defensieterrein maar ook panden van kaashandel, andere 

nijverheid, en nutsbedrijven zijn onderdeel van deze wandeling. Als 

het mogelijk is bezichtigen we verschillende gebouwen ook van 

binnen. Deelnemers geven zich op bij  Marianna Kersten via de 

email:  kersten33@kpnplanet.nl , of telefoon: 0348 – 415 528.  

 

Vooraankondiging Dinsdag 25 april, 20.00 uur  

Woerden als Garnizoensstad - Een lezing door Rob Alkemade 

Locatie: De Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden 

 

Een spreker die eigenlijk geen inleiding behoeft en ongetwijfeld een boeiend verhaal zal weten te 

brengen over een opmerkelijk stukje historie van Woerden (de periode van 1815 tot 1879). Noteer de 

datum vast in uw agenda! Meer informatie in de volgende nieuwsbrief. 

 

Oproep voor beeldmateriaal 

Gemaal Teijlingens, Kamerik 

 

Al sinds 2008 wordt er nagedacht en gewerkt aan de restauratie van 

het Gemaal Teijlingens in Kamerik. Doel is het gemaal weer op stoom 

te laten draaien en dat doel komt steeds dichterbij. De Stichting 

Stoomgemaal Teylingens is nu op zoek naar foto's en/of tekeningen 

van vóór 1900. Dus uit de tijd dat daar een windmolen stond en 

vanaf 1871 tot 1907 een scheprad stoomgemaal. Laat het ons weten 

als u beeldmateriaal heeft. 
 

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  


