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Uit het bestuur
Van de voorzitter
Terug in de tijd
Kortgeleden sprak ik met Evert de Jong, lid van de redactie van Heemtijdinghen, over
verschillende mogelijkheden om de boeiende en veelzijdige historie van ons StichtsHollands grensgebied beter te ontsluiten voor leerlingen in het basis- en voorgezet
onderwijs. Evert heeft een achtergrond in het onderwijsveld. Ik kom bij een volgende
gelegenheid op het onderwijs terug. Hij vertelde dat hij in Linschoten betrokken was geraakt bij de
productie van een film “Terug in de tijd met Opa”. Op speelse wijze krijgt de kijker een rondgang langs
prachtige plekken in Linschoten, terwijl Opa er het een en ander over vertelt aan zijn kleindochter. Ook
over Montfoort blijkt er zo’n film te zijn. Mooi initiatief! Sowieso een goed idee voor alle opa’s en oma’s
onder ons om eens met een kleinkind door je woonplaats te lopen en – persoonlijk – te vertellen over
‘vroeger’. Kinderen vinden dat boeiend.
Evert vertelde mij over nog een ander initiatief.
Het thema tijdens de komende Nationale Open
Monumentendag (OMD) is 'Boeren, burgers en
buitenlui'. Als het aan Vereniging OudLinschoten ligt wordt de Dorpstraat op zaterdag
9 september aanstaande voor één dag
teruggebracht in de tijd. Inwoners van
Linschoten zullen, gestoken in oudhollandse
streekkleding, en met gebruiksvoorwerpen van
toen, de vroegere tijd doen herleven in het
mooie historische centrum van Linschoten.

Foto: Persgroep

Bedenk dat tot de jaren dertig van de vorige eeuw een auto in Linschoten een bezienswaardigheid was.
Een fiets was in die tijd een luxe. Voor het transport had je paard-en-wagen, of een praam. (Oud)Linschotenaren, jong en oud, die een bijdrage willen leveren nemen contact op met Jeannette Huizenga
via 0348 417980, 06 202 484 26 of jeannette@jjhuizenga.nl.
Tot slot nog dit. In de vorige Nieuwsbrief deed ik een oproep aan degenen die iets meer weten over “De
schat van Woerden”. Dat leverde enkele contacten op, waarvoor veel dank!. Het onderzoek gaat nog
even verder. Mogelijk geven de resultaten aanleiding om er nog eens op terug te komen, bijvoorbeeld
via een artikel in Heemtijdinghen.
Niek de Kort – voorzitter SHHV
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Komende activiteiten
Maandag 22 mei, 20.00 uur
Het Stoomgemaal Kamerik-Teijlingens – Een lezing door Ruud Mees
Locatie: Het Kasteel, Woerden
Zaterdag 27 mei, 12.00 uur – Excursie – aanmelden verplicht
Verstopt tussen wat bomen en huizen staat al jaren een weinig opvallend gebouwtje aan de van
Teylingenweg in Kamerik, het voormalig stoomgemaal Kamerik-Teijlingens. Weinigen was het gegeven
om het gebouw te bezoeken en de verborgen schat binnen te bewonderen. Maar sinds een paar jaar is
er wat bedrijvigheid rond dit gemaal en is het gemaal voor een ieder toegankelijk. Door de Stichting tot
behoud van het gemaal Kamerik-Teijlingens werd een restauratie in gang gezet, het gebouw werd
hersteld evenals de schoorsteen, de krant werd regelmatig gehaald en de volgende stap, de herbouw
van de kolenloods, wordt nu gezet. Langzaam maar zeker wordt dit negende en laatste weer onder
stoom te brengen gemaal in Nederland in werkende staat teruggebracht.
Samen met tal van vrijwilligers zet Ruud Mees zich in voor het
behoud van het Stoomgemaal Kamerik-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.

Bron: W.H. Hoekstra – 1901

Op zaterdag 27 mei heeft u een unieke kans om alles te weten te
komen over het prachtige Stoomgemaal Kamerik-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.

Foto: Stoomgemaal Teijlingens

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!
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Vooraankondiging – Maandag 26 juni, 20.00 uur
Buitens langs de Oude Rijn – Een lezing door Gerrit van Oosterom
Locatie: Het Trefpunt, Iepenlaan 2, Harmelen
Tussen de zeventiende en de negentiende eeuw lagen er tussen
Leiden en Utrecht meer dan 125 buitenplaatsen langs de Oude
Rijn. Ook rond Woerden en Harmelen waren verschillende plekken
als buitenverblijf voor stedelingen in gebruik. Landschapshistoricus
Gerrit van Oosterom heeft dit onbekende buitenplaats-landschap
onderzocht. Waar lagen die buitenplaatsen? Waarom ontstonden
ze juist hier en waarom verdwenen de meeste al binnen 200 jaar?
Kunnen we een vergelijking trekken met de bekende Vechtstreek
Bron: Gerrit van Oosterom
of had het gebied langs de Oude Rijn juist heel eigen kenmerken?
Tijdens de lezing neemt de in Harmelen geboren en getogen landschapshistoricus u mee op een
boeiende reis door dit vrijwel verdwenen en grotendeels vergeten stuk gebiedsgeschiedenis.
Let op: deze lezing vindt plaats in Harmelen!
Vooraankondiging – Dinsdag 4 juli, 20.00 uur
BOERenERFGOED – Een lezing door Marina Laméris
Locatie: De Rank, Verlengde Hoofdstraat 26, Montfoort
Het boerenland en de boerenerven vormen een belangrijk deel van
ons cultureel erfgoed. Dit erfgoed staat helaas onder druk. Boeren
stoppen, agrarisch land wordt natuur, de koeien verdwijnen uit het
landschap, historische gebouwen verliezen hun functie. Tijdens de
lezing vertelt Marina Laméris, architectuurhistorica, wat de
betekenis en de waarde is van het boerenerfgoed.
Foto: Marina Laméris

Let op: deze lezing vindt plaats in Montfoort

Zaterdag 26 augustus, 08.30 – 19.00 uur
Dagexcursie naar Steenwijk en Veenhuizen – Aanmelden verplicht – Kosten € 59,00
Locatie: vertrek en aankomst nabij Woerden NS
Alle informatie over deze boeiende dagexcursie vindt u in de aparte bijlage bij deze Nieuwsbrief.
U kunt zich opgeven als deelnemer door een mail te sturen naar Marianna Kersten op
kersten33@kpnplanet.nl of te bellen naar 0348-415528. Vermeld de volgende gegevens: Naam, adres,
aantal personen, SHHV lidnummer als u dat weet, telefoon of e-mailadres (liefst het laatste).
De excursie staat ook open voor niet-leden. Bij het toewijzen van plaatsen gaan uiteraard de leden voor.
Let op: uw aanmelding is pas definitief na ontvangst van de betaling naar bankrekening NL42 RBRB
0943 3513 40 , ten name van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden.
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Wetenswaardigheden
Oude Utrechtse teksten
Het Utrechts Archief laat mensen online oefenen
met het lezen van oude, handgeschreven
Utrechtse
teksten.
Op
de
website
www.watstaatdaer.nl kan iedereen zelf aan de
slag met bijzondere teksten uit de Utrechtse
geschiedenis. De collectie van Het Utrechts
Fragment uit een brief van kasteelvrouwe Margaretha
Archief bevat bijzondere, handgeschreven
Turnor aan haar man in het rampjaar 1672. Haar brieven
teksten over belangrijke momenten, plekken en
begonnen altijd met de aanhef: Mijn heer en liefste hartje.
personen uit de Utrechtse geschiedenis.
Het ontcijferen van het oude schrift in die teksten is best lastig. Beginners kunnen starten met het
herkennen van losse letters en woorden, gevorderden kunnen een transcriptie van een complete tekst
maken. De teksten zijn ingedeeld in thema’s als stad en land, van wieg tot graf, oorlog en rampen. De
online oefentool is ontwikkeld door het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), Regionaal
Historisch Centrum Eindhoven en Regionaal Archief Tilburg en staat sinds eind 2016 live.
Romeinenweek
In het hele land zijn van 29 april t/m 7 mei voor jong en oud tal
van activiteiten te bezoeken, meestal rond het thema “100%
Romeins?”. Want wie of wat was nu eigenlijk een Romein? Als we
de oude schoolboeken mogen geloven, was Romeins Nederland
verdeeld in twee kampen. Germanen versus Romeinen, barbaren
versus bezetters. In werkelijkheid lagen de zaken een stuk
complexer. Meer dan vier eeuwen leefden in Romeins Nederland
verschillende culturen samen in relatieve vrede. Identiteit bestond
Foto: romeinselimes.nl
toen - net als nu - uit een mengelmoes van opvattingen en
gebruiken, die met de tijd mee veranderden. Rondom de
grens van het Romeinse rijk, de limes, ontstond de eerste multiculturele samenleving van NoordwestEuropa. Het volledige programma vind je op www.romeinenweek.nl.
Onderzoek ontwikkeling landschap Oude Rijn
Na afloop van de lezing van Marieke van Dinter kwam de vraag of haar werk en de gebruikte kaarten
ook online te raadplegen zijn. Het antwoord is: ja. De eerste twee links vergen het gratis aanmaken van
een login op de website. De laatste bevat de artikelen die Marieke heeft gepubliceerd.
https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:46389
https://archeologie.academia.edu/MariekevanDinterhttps://archeologie.academia.edu/MariekevanDinter
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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