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Uit het bestuur
Van de voorzitter
Het jaar 2022
Regeren is vooruitzien. Dat geldt ook voor het ontwikkelen van allerlei activiteiten
en het organiseren van evenementen vanwege historische gebeurtenissen die
binnen afzienbare tijd hun verjaardag vieren. Het gonst inmiddels van allerlei
vormen van overleg terwijl proefballonnen worden opgelaten en visies op de te
realiseren ontwikkelingen het levenslicht zien. Het is ook niet niks: in 2022 heeft
Woerden 650 jaar stadrechten en in dat jaar bestaat ook de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar.
Bovendien is het in 2022 ook 700 jaar geleden dat het Waterschap Groot Woerden werd opgericht. Dat
is het werkterrein van onze vereniging en ons werkterrein beslaat ook een belangrijk deel van de
militaire verdedigingslinie die vanaf Het Rampjaar in 1672 werd aangelegd. Ook wil Woerden in 2022
nog worden uitgeroepen tot de beste binnenstad van Nederland. Dat gaat allemaal niet zomaar. Wil er
iets van de grond komen dan is daar veel voor nodig: enthousiasme, organisatie, (historische) kennis, en
het afwegen van allerlei belangen van verenigingen, bedrijfsleven, bewoners en de overheid. Er moeten
uiteindelijk keuzes worden gemaakt en, niet onbelangrijk, er is natuurlijk ook geld nodig. Onze
vereniging probeert (met collega-organisaties) waar dat kan een goede inbreng te leveren, vooral in de
vorm van kennis over de rijke historie van het Stichts-Hollandse grensgebied en de steden en dorpen die
daarin zijn ontstaan. Leuk om te doen, leerzaam om te zien hoe iets tot stand komt, en een kans om tal
van nieuw geïnteresseerden te wijzen op wat ons als historische vereniging zo boeit.
Niek de Kort – SHHV voorzitter
Herhaalde oproep: kandidaten gezocht voor het SHHV bestuur
In verband met de te verwachten mutaties in het bestuur in de
komende twee jaar, is het bestuur op zoek naar nieuwe kandidaten
voor een functie in het bestuur. Het gaat daarbij om de positie van
tweede secretaris, die te zijner tijd de eerste secretaris kan worden,
en om de positie van tweede penningmeester. Voor beide posities
geldt dat er een ruime inwerktijd is en daarmee de werkbelasting
goed te doen is. De realisatie van de bestuurstaken is op dit moment
up-to-date, zodat er geen groot achterstallig onderhoud is. Het
(Foto: wikimedia)
bestuur vergadert eens per 6 tot 8 weken en communiceert onderling
veel via email. Het huidige bestuur is een prima functionerend team waarin de goede sfeer erg
belangrijk is. Wilt u eens vrijblijvend praten over een positie, of weet u iemand anders die dit zou willen?
Stuur een berichtje naar mail@shhv.info of bel onze eerste secretaris Frans Langen op 06 5025 7822.
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Komende activiteiten
Dinsdag 15 mei, 20.00 uur – toegang gratis
Het Schrift in de Middeleeuwen – een lezing door Jan Burgers
Locatie: De Dam, Wilhelminaweg 79, Woerden

In onze Westerse cultuur is het schrift van fundamentele betekenis. Door middel van het schrift wordt
kennis doorgegeven van de ene generatie op de andere, wordt het politieke en maatschappelijke debat
gevoerd, het bestuur geregeld, worden wetten vastgelegd, en wordt nagedacht over de eigen
geschiedenis en cultuur. Kortom, het schrift bepaalt voor een groot gedeelte ons leven en onze
identiteit. De Westerse schriftcultuur is ontstaan in de Middeleeuwen. Na de neergang van het Romeinse
gezag was in West-Europa ook het schrift grotendeels verdwenen.
Enkele eeuwen kende Europa voornamelijk een orale cultuur, waarin
alle zaken mondeling werden geregeld. Maar vanuit de kloosters
begon al snel de succesvolle herintroductie van het schrift, met als
gevolg dat in de late Middeleeuwen grote delen van de bevolking
weer konden lezen en schrijven. De lezing schetst de hoofdlijnen van
die ontwikkeling, staat stil bij de materiële aspecten van het
Middeleeuwse schrift (waarmee, waarop en hoe schreef men?), en bij
de evolutie van de verschillende schrifttypen.
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Prof. dr. J.W.J. (Jan) Burgers (Wijchen 1953) studeerde
geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar hij in
1993 cum laude promoveerde op De paleografie van de
documentaire bronnen in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw.
Daarna was hij via verschillende projecten als docent en
onderzoeker verbonden aan de leerstoelgroep Middeleeuwse
geschiedenis aan de UvA. Vanaf 2004 is hij tevens als onderzoeker
werkzaam aan het Instituut voor Nederlandse geschiedenis (nu:
Huygens ING), waar hij een editie bezorgde van de Rijmkroniek
van Holland en bijdragen leverde aan de reeksen Dagvaarten van
Holland en van Zeeland. Thans is hij verantwoordelijk voor de
digitale editie van de registers van de Hollandse grafelijkheid in de
Henegouwse periode (1316-1345). Sinds februari 2010 is hij als
hoogleraar verbonden aan de Opleiding geschiedenis van de UvA.

(Jan Burgers, foto: UvA)

(Alle foto’s bij deze aankondiging: Jan Burgers)

Vrijdag 15 juni – Excursie – Koninklijke Bibliotheek, Den Haag - aanmelding verplicht
LET OP: de datum is gewijzigd!!!
Excursie – in relatie tot de lezing van 15 mei – naar de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag voor een presentatie van
middeleeuwse documenten in de colloquiumruimte bij
Bijzondere Collecties, door de conservator Middeleeuwse
Handschriften drs. Ed van der Vlist. Verzamelen om 12.20 op station Woerden NS, waarna we reizen
met de trein van 12.33 uur naar Den Haag Centraal. Naar de KB is het enkele minuten lopen. De
presentatie begint om 13.30 uur en duurt tot 15.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden en een
eventueel drankje na afloop is voor eigen rekening. Er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar.
Aanmelden bij Marianna Kersten, per e-mail kersten33@kpnplanet.nl of per telefoon op 0348 415 528.
Vooruitblik SHHV lezingen – aanvang 20.00 uur, toegang gratis - tenzij anders vermeld
Dinsdag 5 juni Ad van Liempt – Drie stakingen in de Tweede Wereldoorlog – Het Trefpunt, Harmelen.
Dinsdag 3 juli Roos van Oosten – De veranderende stad – De Dam, Woerden.
Zaterdag 25 augustus Dagexcursie – zie aankondiging in deze Nieuwsbrief en de brochure. De kosten
bedragen € 44,50 per persoon. Aanmelden verplicht.
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Maandag 17 september Catharine Visser – Linschoten in beeld, met kansen voor de Oude Hollandse
Waterlinie in het landschap - De Rank, Montfoort.
Maandag 15 oktober Luc Panhuysen – Het Rampjaar – Kapel Weddesteyn, Woerden.
Zaterdag 20 oktober Excursie naar de Wierickerschans – nadere informatie volgt later.
Dinsdag 27 november Paul Bröken – Ikonen – Lutherse Kerk, Woerden – Ds. Haitsmalezing.
Zaterdag 25 augustus: Dagexcursie Bergen op Zoom
Bergen op Zoom is een stad vol met historie,
verhalen en monumenten! Het is onmogelijk om
de gehele stad en zijn roemrucht verleden in
enkele uren te leren kennen. Daarom is er voor
deze SHHV-excursiereis een selectie gemaakt van
belangrijke hoogtepunten. Geniet van de
ontvangst in het oudste hotel van Nederland – De
Draak. Beleef de sfeer op de Grote Markt en
verbaas u over het Markiezenhof tijdens een
begeleide rondleiding. Dwaal door de tijd tijdens
de historische stadwandeling en luister naar de
verhalen van weleer. Bezoek de Gevangenpoort
en de St. Gertrudiskerk. Compleet met busvervoer
en passende afsluiting. Kosten: € 44,50 per
persoon. Aanmelden en het vooraf voldoen van
de reissom is verplicht.

(foto: Weyts architecten)

Belangstelling om mee te gaan? Kijk snel in de bijgesloten aparte brochure voor de
volledige beschrijving en de reisvoorwaarden. Meld u snel aan maar … op = op! De excursie
staat ook open voor introducees. Let op: uw boeking is pas compleet na het betalen van de
volledige reissom.

Wetenswaardigheden
Maandag 21 mei: Dag van het Kasteel
Op tweede pinksterdag, 21 mei 2018 vindt de elfde editie plaats van de Dag van het Kasteel. Die dag
zetten kastelen en buitenplaatsen de poorten van het landgoed (en soms het huis) open om
belangstellend publiek te ontvangen. Eigenaren, beheerders en vrijwilligers vertellen bezoekers over de
geschiedenis van het gebouw en over het leven op die plek. De Dag van het Kasteel: van buitenplaats
tot burcht, van borg tot ruïne, van spieker tot hofstede. Houdt de plaatselijke media in de gaten voor het
programma bij u in de buurt. Ook het Kasteel van Woerden organiseert activiteiten, is samenwerking
met onze vereniging.
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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