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Uit het bestuur
Van de voorzitter
De Schat van Woerden – wie weet meer?
Op zaterdag 18 maart jl. was onze vereniging present in de Ideeënwinkel in
Woerden. Los van het promoten van de SHHV stonden we er ook met een wel heel
apart doel: meer informatie verzamelen van het publiek over De Schat van Woerden.
En, wie weet, kunt u ons helpen!
Op 8 juni 1972 werd bij graafwerkzaamheden voor de bouw van de toenmalige Nederlandse
Middenstandsbank op de hoek van de Jan de Bakkerstraat en de Voorstraat een kannetje met munten
gevonden. Het ging om 367 zilveren munten en enkele gouden exemplaren die rond het jaar 1424
werden begraven. Bekend is dat zo’n 200 munten verhuisden naar het hoofdkantoor van de NMB, die
later is opgegaan in de ING Bank. De laatste beschouwde na enige tijd het bewaren van muntschatten
niet meer als een van haar kerntaken en droeg de verzameling over naar de Nederlandsche Bank.
Vermoedelijk berust die collectie daar nog
steeds. De overige munten zijn voor het
grootste deel terecht gekomen in een vitrine in
het Woerdense NMB-gebouw. Een klein deel lijkt
te zijn terecht gekomen in het Koninklijk
Penningenkabinet in Den Haag en een dertiental
munten werd te koop aangeboden (!) door de in
oprichting zijnde Woerdense VVV, kennelijk met
het doel om met de opbrengst van de verkoop
de oprichtingskosten deels te financieren.

Tot de NMB-schat behoorden ook twee exemlaren van de
Zilveren braspenning van Hertog Jan zonder Vrees.
Foto: nederlandsemunten.nl

Uit een krantenverslag is ook bekend dat een collectie munten destijds, bij de openingshandeling van de
bank, door de loco-burgemeester in een kistje werd aangenomen ten behoeve van het
Gemeentemuseum, nu Stadsmuseum. Nu ligt in het Stadsmuseum een vergelijkbaar kannetje met een
paar munten. Navraag bij de toenmalige conservator leert dat deze objecten al in het bezit van het
museum waren voordat de “NMB-schat” werd gevonden. Er is dus sprake van een tweede schat! Maar
waar die vandaan komt weet niemand meer. En gek genoeg ontbreekt ook het door de NMB
aangeboden kistje met muntjes in het museum. Daarom zitten we met allerlei vragen, zoals: waar is het
kistje met de muntjes gebleven? En wat is er gebeurd met de in het NMB-gebouw tentoongestelde
munten nadat dit kantoor, als gevolg van het opgaan in de ING Bank, werd gesloten? Wie waren de
kopers van de “VVV-munten”?
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En waar komt de (eerste) Schat vandaan die nu
wel in het Stadsmuseum ligt? Weet iemand iets
van de munten die naar Den Haag zijn gegaan,
of die nu bij de DNB liggen? Kortom, een mooie
uitdaging om dit stukje geschiedenis te helpen
ontrafelen? Heeft u informatie, aanwijzingen of
suggesties? Mail ons op mail@shhv.info of neem
telefonisch contact op. We zijn benieuwd en wie
weet kunnen we later over de resultaten
berichten in ons blad Heemtijdinghen! Tot slot
nog een tip: meld je vast aan voor de excursie
naar het Stoomgemaal Teijlingens! Kijk voor
informatie op pagina drie van deze Nieuwsbrief.

Woerdense Courant, 15 juni 1971.

Niek de Kort – voorzitter SHHV

Komende activiteiten
Dinsdag 25 april, 20.00 uur
Woerden als Garnizoensstad - Een lezing door Rob Alkemade
Locatie: De Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden
Woerden was eeuwenlang een vestingstad; over
de ontwikkelingsgeschiedenis van de vestingwerken en de forten bij Woerden is al veel en
uitgebreid geschreven. Over de militairen, die
tot ver in de negentiende eeuw in Woerden
gelegerd waren, is veel minder bekend. In deze
lezing wordt ingegaan op de historie van
Woerden als garnizoensstad tussen 1815 en
1879, toen er officieel een einde kwam aan die
status. Tegen de achtergrond van de aanleg van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waardoor de
Oude Hollandse Waterlinie zijn functie verloor,
licht Rob Alkemade het belang van het
garnizoen voor Woerden toe en de invloed van
dit alles op het dagelijks leven in het stadje.

Het Arsenaal te Woerden, situatie omstreeks 1959.
Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Na een inleiding over de in Woerden gelegerde militairen in de 17e en 18e eeuw komen onder meer de
organisatie van het militair apparaat in Woerden, de omvang en taken van het garnizoen en de relatie
tussen burgers en soldaten in de negentiende eeuw aan de orde. Rob Alkemade werkt sinds 1990 in
verschillende functies bij het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (voorheen het
Streekarchief Rijnstreek) te Woerden. Hij houdt zich al ruim dertig jaar bezig met onderzoek naar de
geschiedenis van het Stichts-Hollands grensgebied en publiceert daarover regelmatig in lokaal- en
regionaal-historische tijdschriften, waaronder onze eigen uitgave Heemtijdinghen.
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Vooraankondiging - Maandag 22 mei, 20.00 uur
Het Stoomgemaal Teijlingens – Een lezing door Ruud Mees
Locatie: Het Kasteel, Woerden

Bron:

W.H.

Hoekstra

–

1901

Samen met tal van vrijwilligers zet Ruud Mees zich in voor het
behoud van het Stoomgemaal Teijlingens. In deze lezing maakt u
kennis met de geschiedenis en het waterbeheer in de polders rond
Kamerik, en komt u veel te weten over de unieke geschiedenis van
dit prachtige monument. Het stoomgemaal werd ontworpen door
de waterbouwkundige de heer B. de Vries uit Wilnis. IJzergieterij
‘de Prins van Oranje’ in ’s Gravenhage levert voor het gemaal de
ketel en de stoommachine.
Noteer de datum vast in uw agenda! Meer informatie in onze
volgende Nieuwsbrief. Op de zaterdag na deze lezing kunt u het
gebouw en de machinerie zelf bewonderen!

Zaterdag 27 mei, 12.00 uur
Excursie Stoomgemaal Teijlingens – Aanmelden verplicht – Kosten € 2,50 p.p.
Locatie: Mijzijde 1, 3471 GM Kamerik

Foto: Stoomgemaal Teijlingens

Op zaterdag 27 mei heeft u een unieke kans om alles te weten te
komen over het prachtige Stoomgemaal Teijlingens. Ons
bestuurslid Peter van der Horst is als vrijwilliger werkzaam en geeft
ons een speciale rondleiding, verzorgt een demonstratie van de
machinerie, en weet allerlei mooie verhalen en anekdotes te
vertellen. Aanmelden is verplicht en kan via Marianna Kersten
(kersten33@kpnplanet.nl of telefoon 0348-415528). Er wordt een
bijdrage van € 2,50 per persoon gevraagd, ter plaatse te voldoen.
Deze bijdrage komt geheel ten goede aan de stichting die zich
inzet voor het behoud van dit fascinerende monument. Let op: u
kunt de auto niet in de buurt parkeren. Wel aan de Rijndijk richting
Woerden (ca 500 meter lopen). Als het even kan, kom op de fiets!
Met de bus kan ook via lijn 123 of 143, uitstappen bij de Sluis of
Kruipin. Het aantal mogelijke deelnemers is beperkt dus stel uw
aanmelding niet uit!

Vooraankondiging - Zaterdag 26 augustus, 08.30 – 19.00 uur
Dagexcursie naar Steenwijk en Veenhuizen – Aanmelden verplicht – Kosten ca € 59,00
Locatie: vertrek en aankomst nabij Woerden NS
Ook dit jaar organiseren we weer een dagexcursie waaraan zowel (partner)leden als introducees kunnen
deelnemen. De tocht voert naar Steenwijk alwaar we onder andere de Villa Rams Woerthe bezoeken en
daarbij de collectie Hildo Krop kunnen bekijken. We gebruiken in Steenwijk zowel de koffie als de lunch.
In de middag vertrekken we naar Veenhuizen – het bekende voormalige detentie dorp – waar we het
Nationaal Gevangenismuseum bezoeken. Na een afsluitende borrel keren we naar Woerden terug.
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Rams Woerthe is een prachtig voorbeeld van Jugendstil. Het kwam gereed in 1899
en werd in 1917 verkocht aan de Gemeente Steenwijk. Vanaf 2016 is het in bezit
van de Vereniging Hendrick de Keyser. Bijzonder is dat tijdens de Koude Oorlog in
het gebouw een commandocentrum was gevestigd!

Foto: Rijksmonumenten

De exacte kosten per persoon van deze excursie zijn op dit moment nog niet
bekend maar liggen rond € 59,00. Dit is (onder voorbehoud) inclusief het vervoer
per autobus, alle entrees, koffie/thee, lunch (exclusief drankjes) en de borrel. Meer
informatie in de komende Nieuwsbrief. Aanmelden is verplicht en de
vooraanmelding staat vanaf heden open. Neem contact op met Marianna Kersten
(kersten33@kpnplanet.nl of telefoon 0348-415528) en laat u op de voorlopige
deelnemerslijst plaatsen want we rijden met eén bus en … vol is vol!

Wetenswaardigheden
Online geschiedenismagazine

is een online geschiedenismagazine dat zich richt op
iedereen die interesse heeft

in geschiedenis. Het wordt verzorgd door enthousiaste vrijwilligers
en met grote regelmaat verschijnt een nieuwsbrief met leuke
wetenswaardigheden. Je kunt je daarop gratis abonneren via de
website die bovendien allerhande informatie verschaft.
Neem een kijkje op http://historiek.net/ .

Vrijdag 23 juni 2017 – Middeleeuwen Symposium - Zutphen
Op 23 juni vindt in de Zutphense Walburgiskerk het Middeleeuwen Symposium
2017 plaats. Dit jaar is het thema: Handel en Hanze in Noordwest-Europa. De
Hanze spreekt tot de verbeelding door haar combinatie van solidariteit, daadkracht
en ondernemerschap, zeker nu in Europa wordt gezocht naar pragmatische
vormen van samenwerking. Maar hoe werkte de Hanze precies? En wanneer
werkte het niet? Het Middeleeuwen Symposium 2017 biedt nieuwe inzichten in
deze belangengemeenschap van steden en kooplieden. Zes sprekers namens
diverse universiteiten delen graag hun inzichten met professionals, studenten en
geschiedenis-liefhebbers. Er is voldoende tijd ingeruimd voor vragen, discussie en
Foto: Michiel Verbeek
kennismaking en voor bezichtiging van de kerk. Kortom: een unieke
kans om kennis te maken met een nieuwe generatie historici en om veel te leren over de Middeleeuwen.
U vindt het complete programma op: www.middeleeuwen-symposium.nl
Gezocht
Het bestuur is nog steeds op zoek naar kandidaten voor de functie van 2e secretaris, en voor het
versterken van de activiteitencommissie. Suggesties? Bericht ons op mail@shhv.info . Vast veel dank.
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
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