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Momenten
Geleidelijk aan begin ik mijn weg een beetje te vinden binnen onze mooie vereniging. Prachtige
momenten liggen achter ons, zoals kortgeleden de boeiende uitleg van Cor Schrama over de
architectuur en het interieur van een van de meest beeldbepalende gebouwen in Woerden: de
Bonaventurakerk. Een van de belangrijkste bouwwerken van Nicolaas Molenaar sr., een leerling
van de bekende(re) architect Pierre Cuypers. Ook de boeiende presentatie van Ad van Liempt in Harmelen staat
veel van ons blijvend in het geheugen gegrift. Voor wie deze bijeenkomsten niet kon bijwonen was er weer een
geweldige uitgave van Heemtijdinghen. En bij dit alles blijft het niet. Denk aan de komende excursies en
bijeenkomsten in het najaar. Of geniet van wat de Boekentafel ons steeds te bieden heeft. Allemaal mogelijk door
vele vrijwilligers die een ding met elkaar gemeen hebben: liefde voor historie en een mooie band met een
woonplaats of familiestreek in ons gebied. Overigens, en dat is een vaststelling die mij echt van het hart moet: het
volhouden van dit rijke pallet aan activiteiten gaat alleen maar goed als de diversie commissies en de redactie
kunnen rekenen op nieuwe versterking. Denk er over na en … laat het mij weten. Als het even kan maken we een
afspraak om over de mogelijkheden verder te praten. Doen!
Over gaan en komen gesproken, ook in het bestuur vindt een wisseling van de wacht met enige regelmaat plaats.
Mijn voorganger, waarnemend voorzitter Hans Noppen, heeft te kennen gegeven om te willen terugtreden uit het
bestuur. Ik vind dat erg jammer, want in de korte tijd dat hij deel uitmaakte van ons bestuursteam heeft hij, voor
en achter de schermen, veel voor elkaar gekregen voor ons vereniging. Aan de andere kant verdienen zulke
besluiten ook respect. Zeker als je bedenkt dat, terwijl we zoeken naar een vervanger voor zijn takenpakket, Hans
gewoon is doorgegaan met het ondersteunen van onze activiteiten. Bij dat alles past een oprecht woord van dank!
En … we zoeken dus ook verdere versterking van het bestuur. Meer handen maken lichter werk. Dus … denkt u
ook hier over na. Misschien iets voor uzelf of misschien iets voor een vriend(in) of kennis? Ik hoor het graag!
Hartelijke groet,
Niek de Kort / SHHV voorzitter
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 te gebruiken.
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
onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.
Jaarlijkse SHHV Zomer excursie “Middeleeuwen aan de IJssel”, nogmaals
In onze Nieuwsbrief van mei nodigden wij u uit deel te nemen aan de SHHV Zomer excursie. Velen hebben zich al
aangemeld en is er nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Dus hebt u interesse, meldt u dan zo spoedig
mogelijk aan. Zie hiervoor bijgaande gedetailleerde beschrijving van de excursie, hieronder een korte
samenvatting.
Op zaterdag 29 augustus vindt de jaarlijkse SHHV zomerexcursie plaats. Dit jaar gaat het anders dan voorheen.
Samen met de op historische reizen gespecialiseerde stichting Historizon is een eigen programma “Middeleeuwen
aan de IJssel” ontwikkeld, die ons naar Hasselt (O) en Zwolle voert, waar het accent ligt op de Hanzesteden en de
Moderne Devotie.
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Stadswandelingen en bezoeken aan historisch interessante plaatsen worden door een ervaren gids al
geïntroduceerd tijdens de busreis naar de uiteindelijke bestemming. De details van deze excursie staan in
bijgaande, separate uitnodiging. Aan de excursie kunnen ook niet-leden deelnemen; bij overtekening krijgen SHHV
leden voorrang.
Programma van activiteiten
Oudewater 750 jaar stad
Het Kasteel in Woerden (toegang gratis)
Maandag 22 juni 20.00– 22:00 uur
Een lezing door Nettie Stoppelenburg en Hester v.d. Ende
Dit jaar viert Oudewater haar 750-ste verjaardag als stad. In 1265 verkreeg zij de
stadsrechten van de bisschop van Utrecht, Hendrik van Vianden. Als stad mocht
Oudewater verdedigingswerken aanleggen, maar het duurde tot 1321 voordat de
stadsmuren verrezen. Later werden die stenen muren vervangen door aarden wallen en
toen Oudewater eenmaal onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie was geworden,
werden de vestingwerken een waar korset voor de stad. In deze lezing worden de
vestingwerken van twee kanten belicht. Nettie Stoppelenburg vertelt wat er in de
archieven over de vestingwerken te vinden is, vertelt wat er van de vestingwerken is
opgegraven.
Nettie Stoppelenburg doet al meer dan 15 jaar archiefonderzoek naar de geschiedenis van Oudewater. Zij
publiceert hierover regelmatig, o.a. in ‘Heemtijdinghen’ en het ‘Jaarboek Oud-Utrecht’. Voor de Volksuniversiteit
Groene Hart heeft zij enkele malen een cursus over de geschiedenis van Oudewater gegeven.
Hester van den Ende is als archeoloog geen onbekende in Woerden. Zij is als beleidsmedewerker op dit gebied
voor Oudewater werkzaam en publiceerde over de opgravingen aan de vestingwerken van Oudewater in
‘Westerheem’.
VOORTS
In de maanden juli en augustus zijn er geen lezingen, wel wordt in augustus onze Zomerexcursie georganiseerd.
In september wordt bij gelegenheid van de viering, dit jaar van 70 Jaar bevrijding aandacht
geschonken aan de ontwikkelingen in Nederlands-Indië. We zijn bezig een lezing te organiseren
over de geschiedenis van de Molukken. In de dekolonisatie vestigden zich veel Molukkers o.a.
in Woerden. Details, datum en locatie van de lezing volgen later.

Overige zaken
Oude Heemtijdinghen
In onze vorige editie hebben we een serie oude jaargangen van de Heemtijdingen aangeboden, die verkregen was
van een oud SHHV lid en inmiddels overleden mej. v.d. End (Renkum); er waren meerdere gegadigden en wij
konden deze aan ons lid mevrouw N. Tromp ter beschikking stellen. Helaas moesten we een aantal andere leden
teleurstellen. Gelukkig konden we enkele wel de mogelijkheid bieden te kijken of er nog oude nummers in ons
archief zijn, waar zij graag over willen beschikken.
Vraagbaak I: informatie over perceel
Ik, Kim Koops heb de volgende twee vragen. Het gaat om de Singel 78 in Woerden soms aangegeven als Singel
77) en de adressen van de familie Rateland, en die hier aan vooraf gingen.
Omdat ik zelf niet heel bekend ben met het oude Woerden wil ik graag weten vragen of de
volgende adressen in de buurt zijn van de Singel 78.
Is het land dat aangekocht is het gebied waar later het huis Singel 78 opgezet is?
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Dit is het rijtje van percelen dat ik heb kunnen samenstellen:
1898: ‘ eenig penceelen bosch, gelegen in den Polder Hondhorst te Woerden en aldaar kadastraal bekend in
Sectie B, nummers 706, 707, 707. 708, samen groot een hectare, een en twintig aren, vijf en zestig centiaren’.
1832: perc. nr B618, wijk 6, Singel Middelland 678.
1900: de Grootsingel 449a
1903: Hypotheek op een huis op het dezelfde gebied als in 1898.
Het archief had helaas geen kaarten/kadasterverdeling uit de jaren 30-40 of 50. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn
geweest, dan is het in een oogopslag duidelijk hoe het gebeid er uit zag.
Wie weet of zo’n kaart of kaarten met de betreffende percelen bestaan en of deze ter beschikking
heeft?
Graag uw reactie naar: Kim Koops, tel. 0652567789 of kim@overonsonderzoek.nl
Vraagbaak II: informatie over Kalkzandsteenfabriek
Ik, George Snijder wil graag de volgende vraag stellen. “Een vriend van mij heeft het schip de Augusta Eliza
gekocht als woonschip. Dit schip is eigendom geweest van P.J. Hofman uit Woerden van de Kalkzandsteenfabriek
"De Nieuwe Industrie". Ik heb de nodige gegevens van het schip gevonden, maar zou graag meer weten over de
geschiedenis van de fabriek en over de schepen die zij hadden varen.
Wie kan mij daar informatie over verschaffen?
Ik verneem dit graag per telefoonnr. 06 47 08 77 65, of per mail: aeolus@shipmail.nl
De Trompetter van de Prins komt naar Boreft!
Het Rampjaar 1672 levert historische verhalen en evenementen op. Van alle kanten werden we aangevallen, de
Hollandse Waterlinie werd een grote ijsbaan, de bevolking was radeloos, reddeloos en redeloos, de prins werd
volwassen, en wie ... Verhalen genoeg!
Ter gelegenheid daarvan komt op woensdag 17 juni De Trompetter van de Prins naar Bodegraven!
Trompetter van de Prins is een kleurrijk gezelschap dat de streek doortrekt met de soldatenkist van Jan Klaassen
als reizend minitheater/museum. Wat daar allemaal in zit en uit komt zorgt voor verhalen, verwondering, muziek,
dans en ...poppenkast voor groot en klein. Het programma in Bodegraven ziet er als volgt uit:
 's Morgens - Da Costa school - besloten voorstelling.
 Lunchtijd - Rijngaarde - voor de bewoners.
 Vanaf 2 uur is iedereen van harte welkom in De Oude Zustertuin voor spelletjes, knutselen, muziek en een
goed verhaal. Deelname gratis.
 Om 3 uur is een vrolijke optocht naar het Evertshuis met de bibliotheek voor een leuke voorstelling voor
oud en jong, deelname gratis.
 's Avonds verzorgt onze de heer Cees van Zelderen een rondleiding door Bodegraven rond het thema
1672. Verzamelen bij de Dorpskerk om 19.30 uur. Voor volwassenen, deelname gratis.
Uitgebreid programma kunt u vinden op www.facebook.com/trompettervandeprins
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Studiemiddag Ontdek de Zuid-Hollandse Collecties van het Nationaal Archief

14.00 – 16.00 uur, met aansluitend een rondleiding door de fototentoonstelling Blikvangers
Wist u dat de archieven van de provincie Zuid-Holland worden bewaard bij het Nationaal
Archief? De provinciale collectie en de overige ‘Hollandse’ collecties bevatten niet alleen
zeer bijzondere historische kaarten, maar ook tal van andere bronnen die interessant
zijn voor (vrijetijds)onderzoekers en iedereen die interesse heeft in de lokale en
regionale geschiedenis van Zuid-Holland.
Erfgoedhuis Zuid-Holland organiseert samen met de provincie Zuid-Holland en het Nationaal Archief een
studiemiddag voor iedereen die meer wil weten over deze bijzondere collecties. U maakt kennis met de collecties
van het Nationaal Archief onder begeleiding van experts van het Nationaal Archief en de provinciearchivaris. Na
afloop krijgt u een rondleiding door de fototentoonstelling Blikvangers, een selectie uit het grootste fotoarchief van
Nederland.
Deelname aan deze studiemiddag is gratis. Er is ruimte voor maximaal 30 deelnemers. U kunt zich aanmelden door
een email te sturen naar Marion Loomans, Erfgoedhuis Zuid-Holland, loomans@erfgoedhuis-zh.nl. U kunt zich
aanmelden tot en met 15 juni 2015.
Tip: Bent u bezig met historisch onderzoek en bent u benieuwd of de collecties van het Nationaal Archief
aanknopingspunten bevatten voor u? Of heeft u een specifieke vraag over één van de archieven van het Nationaal
Archief? Zet uw vraag of het onderwerp waar u onderzoek naar doet in de aanmeldingsmail. Een selectie van de
meest interessante vragen en onderwerpen komt terug in het programma.
Prinsenmaand concerten van het Orkest van het Groene Hart.

Dit jaar is het 200 honderd jaar geleden dat de Oude Hollandse Waterlinie (1672-1815) werd opgeheven en plaats
heeft gemaakt voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Des te meer reden de OHW in het zonnetje te zetten!
In september 2015 worden de poorten en sluizen van de Oude Hollandse Waterlinie en haar vestiging steden
opengesteld voor publiek. Er worden allerlei culturele en recreatieve activiteiten georganiseerd voor jong en oud
met als thema Beleef de Oude Hollandse Waterlinie en Prins Willem III.
Het Groene Hart organiseert met de SHHV in de Prinsenmaand enkele concerten o.a. in Woerden op 12
september (20.15 uur) in de Opstandingskerk.
Het orkest onder leiding van dirigent Jim Benjamin Roodnat heeft op het programma werken staan van Händel,
Bach, Purceel, Haydn en Teleman. Zie: http://www.oudehollandsewaterlinie.nl/node/42 en de bijlage bij deze
Nieuwsbrief.
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