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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 

secretariaat:  Bastion Willem 33, 3445 DG Woerden / tel:  0348 419 277 / 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 
 

 
Van de bestuurstafel 

In de eerste twee maanden van dit jaar hielden wij twee succesvolle lezingen over  
“Middeleeuwse veenboeren in het veenweidegebied” en over “De Ridderlijke Duitse Orde”.  

Die avonden waren er maar liefst 140 respectievelijk 75 toehoorders. En op 4 maart zullen zo’n 30 
leden deelnemen aan de unieke excursie naar het Duitse Huis in Utrecht. 

 

Aankondiging van de Ledenvergadering  
De Algemene Ledenvergadering van de SHHV vindt dit jaar plaats op maandagavond 30 maart 2015 van 19.00 

tot 19.30 uur in de Prinsenzaal van Het Kasteel te Woerden. Aansluitend volgt de lezing van prof. Wout Ultee over 
Woerdenaren in de Tweede Wereldoorlog, zie hierna. De stukken voor de jaarvergadering worden in het weekend 

van 15 maart per e-mail aan de leden verzonden en zijn ook ter inzage  op onze website www.shhv.nl. De stukken 

zijn tevens in te zien vóór aanvang van de vergadering.  
 

Ontvangt u de Nieuwsbrief per post? 
Het bestuur verzoekt de leden die de Nieuwsbrief per post ontvangen, maar ook over een e-mailadres beschikken,  

dit aan ons door te geven zodat we u voortaan via de email kunnen berichten. Dit bespaart ons print- en 
verzendkosten en geeft u de mogelijkheid om in de NB vermelde links naar andere websites aan te clicken. 

 

Contributie 2015 (herinnering) 
Begin februari ontving u van ons de factuur voor de contributie 2015. Mocht u inmiddels hebben betaald, dan onze 

hartelijke dank. Aan degenen die dit nog niet hebben gedaan, vragen wij het bedrag van € 25 of € 35 (incl. 
partner) over te maken op: NL05 INGB 0000330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden 

liefst onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.  

 
Namens het bestuur, Hans Noppen, wnd. voorzitter 

 

 
Met genoegen nodigt het bestuur u uit voor de volgende activiteiten: 

 

Vanwege de viering dit jaar van 70 jaar bevrijding zullen twee lezingen worden georganiseerd 
over de Tweede Wereldoorlog. 

 
Drie Woerdenaren in de tweede wereldoorlog: een scholier, een verpleegster, een filosoof 

Het Kasteel / Prinsenzaal  

Maandag 30 maart 2015 20:00-22:00 uur (toegang gratis) 
Een lezing door prof. dr. Wout Ultee 

 
 

De historicus Van der Boom beweerde in 2012, op grond van oorlogsdagboeken, dat 
zowel omstanders als slachtoffers niets wisten van het lot van de uit Nederland 

weggevoerde Joden. Is dit waar of onwaar? Wout Ultee (emeritus hoogleraar 

sociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en oud-Woerdenaar) onderzocht de 
houdbaarheid van deze stelling aan de hand van gegevens uit een enquête die hij 

tussen 2004 en 2010 hield onder Nederlanders,  die voor 1930 waren geboren.  
 

Woerden, 'Joods monument' (foto: Hein van Liempd, CBK Utrecht) 

mailto:mail@shhv.info
http://www.shhv.info/
http://www.shhv.nl/


NIEUWSBRIEF 
Maart 2015 

 

2 
 

 

Hij zal ook ingaan op het wel en wee van drie Joodse inwoners van Woerden gedurende de oorlog en wat zij en/of 
de omstanders wisten. Ten eerste schrijft de scholier Han Gerritsen in zijn dagboek dat de inwoners van Woerden 

de leden van de familie Izaks nooit zouden terugzien. De in Woerden geboren en in de psychiatrische kliniek Het 
Apeldoornsche Bosch werkzame Elly van Creveld zei decennia na de oorlog in haar getuigenis voor het Spielberg 

project dat de schellen haar van de ogen vielen toen ze zag hoe de patiënten uit hun paviljoens werden gehaald. 

En Ernst Mayer woonde aan het begin van de oorlog in Woerden en schreef tijdens zijn onderduik in Utrecht en 
daarna in Woerden twee filosofieboeken. Zijn levensverhaal maakt duidelijk dat onderduik niet alleen werd 

geboden omdat hulpverleners aannamen dat Joden de gaskamer te wachten stond.  Wout Ultee concludeert dat 
Van der Booms stelling verwaarloost dat de Jodenvervolging in fasen verliep en de meeste Nederlanders van het 

gebeuren in die fasen wisten.  
   

Wout Ultee onderzocht onder meer stijging en daling op de maatschappelijke ladder in Nederland,  de trend in 

kerkelijk gemengde huwen in Nederland en Duitsland en wie trouwt met wie wat betreft opleiding in 67 landen van 
de wereld. Voorts schreef hij in 1999 voor de SHHV het onderzoeksrapport  “We mogen nergens heen, we moeten 

naar Vught, de joodse inwoners van Woerden, 1930-1947”. 
 

Vooraankondiging 

 
 Na de bevrijding, de loodzware jaren 1945-1950 

De Kloosterhoeve, Harmelen 
Donderdag 30 april 2015 20:00-22:00 uur  (toegang gratis) 

Een lezing door Ad van Liempt 

 
 

Nederland explodeerde zo ongeveer toen het bevrijd werd van de Duitse bezetter. Dagen, weken, 
hier en daar zelfs maanden duurde het feest van de vrijheid. Maar daarna volgde voor bijna iedereen 

de ontnuchtering. Het immense verdriet in de uitgedunde joodse gemeenschap toen die zich 
realiseerde dat bijna niemand van de gedeporteerde familieleden en vrienden zou terugkeren.  

De machteloosheid van grote delen van de bevolking over dat het allemaal zo langzaam ging, de 

wederopbouw, de mogelijkheid om zelfstandig te wonen, het verdwijnen van de schaarste en de 
armoede. De ongerustheid over die bandeloze jeugd, die nergens meer naar luisterde, geen idealen 

leek te hebben, en de ondergang tegemoet leek te gaan. 
En boven alles uit, de toenemende dreiging van een naderende oorlog met Indonesië. Weer oorlog? Ja, weer 

oorlog, nu door onze eigen regering begonnen, en opnieuw gepaard gaande met geweld, eindeloos durende 

onderhandelingen en veel slachtoffers, heel veel slachtoffers. Het waren loodzware jaren, waar geen einde aan 
leek te komen. De NTR maakte er de tv-serie ‘Na de bevrijding’ over, en auteur Ad van Liempt schreef het boek en 

is deze avond onze gastspreker. 
 

Ad van Liempt (1949) werkte als journalist bij het Utrechts Nieuwsblad en later als eindredacteur bij de NOS-
televisie. Hij was betrokken bij de oprichting van programma’s als NOVA en Andere Tijden. Hij schreef vele boeken, 

onder andere over de Tweede Wereldoorlog. Van zijn boek „Na de Bevrijding” zijn 20.000 exemplaren verkocht. 

 

Overige zaken 

 
Tentoonstelling ‘Schitterend Romeins’ verlengd  

 

Wegens groot succes verlengt het Stadsmuseum Woerden de tentoonstelling  
‘Schitterend Romeins’. De schatkamer met Woerdense vondsten is te 

zien t/m zondag 10 mei 2015. De hoofdrol in de schatkamer is weggelegd voor de 
gerestaureerde Romeinse paradehelm uit de 2e/3e eeuw na Chr. De helm werd al  

in juli 1999 tijdens het uitbaggeren van de Singel gevonden.  

Na grondige restauratie is deze bijzondere vondst nu door het publiek te bewonderen.  
 

U kunt het Stadsmuseum vinden aan het Kerkplein 6 te Woerden. Het museum is geopend 
op dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur en op zondag van 13.00-17.00 uur. Voor 

kinderen ligt er een gratis speurtocht en bouwplaat van de paradehelm klaar. 
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Geschiedenis-online prijs 

(zie ook: http://www.geschiedenisonlineprijs.nl/juryrapport ) 
 

De drie beste zijn:  

 
O Tijdreis 2000 Domplein in Utrecht:  

Deze iPad-app biedt een virtuele reis langs het Domplein in de Romeinse tijd, via de vroege Middeleeuwen, de 
romaanse en gotische Dom tot nu toe. 360 graden-panorama’s van het plein tonen prachtig hoe de plaats in zo’n 

lange tijd steeds een ander karakter aannam.  
Je kunt makkelijk wisselen tussen de verschillende tijden en ziet zo meteen de verschillen tussen de periodes. 

 

O Aan boord van een slavenschip:  
De reis van het slavenschip d’Eenigheid, ruim twee eeuwen geleden, wordt aan de hand van onder andere het 

logboek van de opperstuurman, het scheepshandboek en aantekeningen van de scheepsarts, van dag tot dag 
gereconstrueerd. 

 

0 Weg naar de Bevrijding:  
Deze multimediale website laat het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog zien. Het accent ligt hierbij op het 

zuiden van Nederland en de gevechten die daar in het najaar van 1944 plaatsvonden. 
 

 

Graag informeren wij u ook over de volgende activiteiten in het SHHV werkgebied: 
 

De Historische kring Bodegraven    
Zie voor hun activiteiten: www.historischekringbodegraven.nl          

 
 

 

 
 

 
De Oudheidkamer Reeuwijk 

 

 
De kamer is te bezoeken op:  

Oudeweg 3 2811NM Reeuwijk, tel 0182 – 393773. 
 

Zie ook: www.streekmuseumreeuwijk.nl 
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