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Van de voorzitter Een van de genoegens van het voorzitterschap is dat je de
vereniging ook mag vertegenwoordigen op bijzondere gelegenheden. Zo vond
kortgeleden de jaarlijkse uitreiking plaats van de oorkonde van de Stichting Hugo
Kotestein, ruim 40 jaar geleden opgericht vanuit onze vereniging. Ditmaal ging de
oorkonde naar de bewoners van Villa Rijnoord, gelegen aan de (officiële) ingang
van het Brediuspark. Geheel terecht, en een prachtig voorbeeld van hoe deze Stichting zich inzet voor
het behoud van allerlei historisch belangrijke gebouwen, landschapsdetails en dergelijke. De rondleiding
in de tuin van de villa (normaal niet toegankelijk) leerde mij met heel andere ogen kijken naar een wel
heel bijzonder stukje van Woerden. In fantasie ging je terug naar het moment dat de villa werd gesticht,
kon je de zichtlijnen voorstellen naar de polder Polanen (later, de stationsbuurt), de Petruskerk en de
polder Gravensloot. Toen was het een voorrecht om daar te wonen, en dat is het nu ook. De
enthousiaste bewoners straalden dat ook uit! U kunt overigens donateur worden van de Stichting Hugo
Kotestein – dat is een prima aanvulling op uw SHHV lidmaatschap. Kijk bij www.hugokotestein.nl .
Inmiddels zijn we al weer een stukje de winter in gegaan. Mooie lezingen liggen nog in het verschiet,
met dank aan de activiteitencommissie. Heemtijdinghen gaat weer voor een paar leuke uurtjes zorgen.
En we kijken terug op een prima excursie naar Hofwijck. En naar mooie bijeenkomsten in Bodegraven.
Achter de schermen werkt het bestuur hard aan allerlei zaken, waaronder het beter promoten van onze
vereniging bij bijvoorbeeld nieuwe ingezetenen in ons verzorgingsgebied. Dat alles kost veel tijd en we
kunnen op alle fronten versterking gebruiken van enthousiaste vrijwilligers. Dat geldt voor het bestuur
zelf, maar ook voor onze commissies en de redactie van Heemtijdinghen. Vrijblijvend een keer praten
over mogelijkheden? Bij mij thuis staat de koffie voor u klaar!
Hartelijke groeten, Niek de Kort
Programma van activiteiten

Dinsdag 8 December
“Verschil moet er zijn… Boerderijen en erven in Zuid Holland”
De Dam (toegang gratis)
Dinsdag 8 december van 20.00-22.00 uur
Lezing door de heer Frits van Ooststroom
In een klein land als Nederland zijn er verschillende boerderijtypen. Wie kent niet de Noord-Hollandse
stolp of de Zuid-Limburgse vakwerkboerderij? Ook in de provincie Zuid-Holland zijn de verschillen in
boerderijbouw groot. De akkerbouwboerderijen op de Zuid-Hollandse eilanden zijn heel anders en groter
dan de veehouderijen in Delfland en Schieland met hun lage stallen. In deze laatste regio’s wordt het
hooi bewaard in hooibergen, terwijl het in de Waarden binnen de boerderij wordt opgeslagen.
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De verschillen uiten zich ook in de indeling van het boerderijgebouw, de
inrichting van het erf en de aard van de bijgebouwen. Overal treffen we
streekeigen of lokale varianten aan met eigen vormen. In de lezing zal, met
behulp van veel beeldmateriaal, een afwisselend en soms verrassend beeld
worden geschetst van grote en kleine verschillen tussen
boerderijgebouwen, erven en bijgebouwen in Nederland en Zuid-Holland. Als illustratiemateriaal wordt
o.a. gebruik gemaakt van de prachtige boerderij-aquarellen die de Rotterdamse architect Jan Verheul
tussen 1920 en 1940 maakte. Vanzelfsprekend wordt ook aandacht besteed aan boerderijen rond
Woerden.
Frits van Ooststroom is boerderijonderzoeker en o.a. bestuurslid van de Zuid-Hollandse
Boerderijenstichting en van Agrarisch Erfgoed Nederland.
Vraagbaak
1. Pim van der Woud uit Linschoten is op zoek naar de film "Langs de
Linschoten" uit 1985. Wie kan hem helpen deze film te vinden?
Graag een reactie naar: wph.woud@planet.nl of per tel 0348-415890

2. De heer Dackus is onlangs door vererving in het bezit gekomen van
een wandbord met de titel Hongerwinter 1944-45, gemaakt
door Royal Goedewagen (foto's) Hij wil graag de achtergrond van dit
bord weten.
Waarom is het uitgegeven, aan wie is
het uitgereikt, wie heeft het ontworpen etc? Graag informatie hierover
naar de heer H. Dackus, per mail
b.dackus@planet.nl

3. Het leven van oud-ambtenaren: oproep van Tessel Pollmann. Ik heb een verzoek. Ik zou
graag een boek schrijven over het leven van (oud-) gemeenteambtenaren. Hoe ervoeren zij hun
werk, hun leven en hun plaats in de samenleving. Natuurlijk is daar wel over geschreven in
personeelsbladen en vakbondsbladen, in gedenk- en jubileumpublicaties,
maar dat zijn een beetje officiële publicaties. Die lees ik met aandacht,
maar ik ben ook op zoek naar wat informeler verhalen en memoires en
interviews. Misschien heeft u zelf al heel veel opgeschreven en misschien
is mijn oproep juist het laatste duwtje om het te doen. En als u graag over
uw werk, leven en maatschappelijk aanzien schrijft, en nog aan het werk
bent, is dat ook hel welkom.
Ik ben geassocieerd onderzoeker van het NIOD (Nederlands Instituut
voor Oorlogsdocumentatie), maar dat deel ik alleen mee om u ervan te
verzekeren dat uw geschrift in goede handen valt. Ook verzeker ik u discretie. Als uw naam niet
genoemd mag worden, gebeurt dat ook niet. Mijn boek bestrijkt de jaren 1940-2000. U kunt
meer over mij vinden op mijn website tesselpollmannnonderzoek.nl. Mijn telefoonnummer is 06/
12836958. Ik ben u zeer erkentelijk als u over mijn vraag even wil nadenken. En als u inspreekt,
bel ik terug. Mailadres: tessel.pollmann@ziggo.nl.
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Overige zaken
Historisch archief van Willeskop toegankelijk
Het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Rijnstreek en Lopikerwaard heeft het historische archief van de
voormalige gemeente Willeskop toegankelijk gemaakt voor belangstellenden. Het archief van het
gemeentebestuur Willeskop is in zijn geheel geïnventariseerd. Het archief begint in 1816 en loopt door
tot 1988, waarna de gemeentelijke herindeling volgde. Willeskop werd daarbij grotendeels bij de
gemeente Montfoort gevoegd.
Vanuit de historie waren de banden nauw tussen Willeskop en Montfoort. Beide gemeenten kenden al
eerder een gemeenschappelijke secretarie. Van 1899 tot 1988 zijn de burgemeesters van Willeskop ook
burgemeester van Montfoort geweest, terwijl zij daarnaast meestal ook nog de functie van secretaris en
gemeenteontvanger bekleedden.
In de inventaris staan tal van onderwerpen waarmee de gemeente bemoeienis heeft gehad: de huur van
de raadskamer in hotel De Zwaan, de gemeenschappelijke begraafplaats met Hoenkoop, de danslessen
in café Buitenlust en bestemmingsplan Vogelzangh. Ook over de Tweede Wereldoorlog zitten er stukken
in het archief. Zo is er in 1940 gecorrespondeerd met de commissaris van de koningin over een
luchtaanval en was er in 1943 een vliegtuig neergestort. Daarnaast kunnen in de notulen de
beraadslagingen van het gemeentebestuur worden gevolgd. Het archief werpt een goed licht op wat er
zich allemaal afspeelde in het verleden in een kleine plattelandsgemeente.
Belangstellenden zijn van harte welkom bij het RHC in Woerden om naspeuringen te doen in het
archief.
Contact: Frank van Rooijen, Streekarchivaris RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, 0348 428840/428846
www.rhcrijnstreek.nl
Bert Stolwijk: al 400 jaar uitstekend onderwijs in Bodegraven
Het lager onderwijs was in Bodegraven altijd van heel goede kwaliteit. Die
conclusie trekt Bert Stolwijk (66) na het schrijven van het boek
‘Al wie zoet naar school toe gaat’. Hij beschrijft daarin 400 jaar onderwijs in
Bodegraven. Het boek is uitgegeven door de Stichting Historische Kring
Bodegraven. Stolwijk kwam zelf met het idee over dit onderwerp een boek
te schrijven, nadat hij hetzelfde onderwerp voor Woerden behandelde, zie

http://www.ad.nl/ad/nl/34072/Groene-Hart/article/detail/4168144/2015/10/21/
Onderwijs-Bodegraven-al-400-jaar-uitstekend.dhtml

Expositie over Willem III in Nieuwerbrug
De Stichting Groene Hart zet zich onder andere in voor het behoud van de Oude
Hollandse Waterlinie. Prins Willem III, de eerste bevelhebber van een krijgsmacht,
maakte op grote schaal gebruik van ‘water als wapen’ en zette, hoe onplezierig ook voor
de boeren en hun bedrijf, een groot deel van Holland onder water om zo de vijand een
halt toe te roepen. De tentoonstelling over Stadhouder Willem III en de Oude Hollandse
Waterlinie is nu te zien in het Wierickehuis, Graaf Albrechtstraat 1, Nieuwerburg.
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