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                                             SHHVSHHVSHHVSHHV    
 

  Woerden, maart 2014 
 
 

 

 

Sinds woensdag 19 februari 2014 kunt u onze vernieuwde website bewonderen. Dankzij de 
inspanningen van Henk Jan Verlinde van Ventizo hebben we thans de beschikking over 
een website die “state-of-the-art” is. Zo kunt u zich via RSS-feed abonneren op nieuwe 
berichtgeving die op de website verschijnt en zijn wij inmiddels ook te volgen op twitter 
(@shhv1). Met deze nieuwe website kunnen wij u makkelijker op de hoogte houden van tal 
van nieuwe gebeurtenissen via de menu’s nieuws en activiteiten. Verder zijn we 
begonnen met het digitaliseren van alle Heemtijdinghen (sinds 1958!), zodat u die op 
termijn ook via internet kunt raadplegen. En een pagina met heel veel links naar andere 
interessante historische websites. Kortom, er is weer veel nieuws te ontdekken via 
internet.  
 

 

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

 

De PeutingerkaartDe PeutingerkaartDe PeutingerkaartDe Peutingerkaart    
Een routekaart uit de Romeinse tijd 

Een lezing door de heer René Voorburg 
 

 
 

Peutingerkaart, 13ee eeuw 
 

 
 

Reproductie van Conrad 
Miller, 1887 

 

 
 

Laurium op de 
Peutingerkaart 

 

op: donderdagdonderdagdonderdagdonderdag        20 maart20 maart20 maart20 maart    2014201420142014    van van van van 20.00 20.00 20.00 20.00 ----    22.00 uur22.00 uur22.00 uur22.00 uur 
In:  De De De De Dam, Dam, Dam, Dam, Wilhelminaweg 79Wilhelminaweg 79Wilhelminaweg 79Wilhelminaweg 79, , , , 3441 3441 3441 3441 XBXBXBXB    WoerdenWoerdenWoerdenWoerden    
 

Toegang gratis 
 

De Tabula Peutingeriana, ook wel Peutingerkaart genoemd, is de enige kaart die ons uit 
de oudheid overgeleverd is. Het is ook nog eens een enorm omvangrijke kaart. Hij 
bestrijkt een gebied van de oostkust van Engeland tot en met het Indische subcontinent. 
Duizenden plaatsen en wegen uit het begin van onze jaartelling staan er op. Hoewel de 
kaart niet op schaal is, kan hij gebruikt worden om de kortste afstand tussen a en b te 
bepalen want bij de wegen staan afstanden vermeld. Om dit te doen voor een langere 
afstand is echter zoveel rekenwerk nodig dat je het eigenlijk niet zonder computer kan. 
Tegenwoordig kan dat - zoals deze avond zal worden getoond - maar het roept wel de 
vraag op hoe de kaart oorspronkelijk gebruikt werd. 
 

De oudste kopie die van de kaart bewaard is gebleven, stamt waarschijnlijk uit het midden 
van de 13e eeuw. De kopiïst gebruikte waarschijnlijk ook een kopie, of zelfs een kopie van 
een kopie. Hoe de oorspronkelijke kaart er precies uit heeft gezien zullen we 
waarschijnlijk nooit te weten komen.  
 

Desalniettemin kunnen we de Peutingerkaart gebruiken als een rijke bron van 
geografische kennis over de wereld in de tijd van het Romeinse rijk. Volgens een 
gangbare interpretatie staat ook het huidige Woerden op deze kaart. Welke Nederlandse 
plaatsen er nog meer op voorkomen, is enigszins omstreden. 
 

Dit is een greep uit de onderwerpen waarover René Voorburg zal spreken. Hij zal bij de 
presentatie niet alleen gebruik maken van de nieuwe digitale versie (www.omnesviae.org)  
die hij zelf gebouwd heeft en die veel media-aandacht kreeg. Ook zal een bijna 7 meter 
lange fotografische kopie te zien zijn van de kaart zoals die nu in de Oostenrijkse 
Nationale Bibliotheek bewaard wordt. In het dagelijkse leven is René Voorburg werkzaam 
bij de Koninklijke Bibliotheek. Hij is daar onder andere verantwoordelijk voor 
webarchivering (het bewaren van websites).  
 

 

SHHV-Jaarvergadering 
maandag 7 april 2014 

 
 

 

De Algemene ledenvergadering van de SHHV vindt dit jaar plaats op maandagavond 
7 april 2014 van 19.30 tot 20.00 uur in de Ridderzaal van het kasteel te Woerden. 
Aansluitend zal een lezing worden gegeven over het geslacht Van Naaldwijk (een van de 
Van Naaldwijks was de initiatiefnemer om te komen tot de bouw van de stadswal en 
gracht in 1371, waaraan Woerden zijn stadsrechten dankt). Deze lezing wordt nog 
uitgebreider aangekondigd in de volgende nieuwsbrief, die u eind maart ontvangt.  
 

De stukken voor de jaarvergadering worden in het weekend van 16 maart per mail 
verzonden. Voor leden zonder mailadres is een setje stukken beschikbaar vanaf een half 
uur voor het begin van de jaarvergadering, dus vanaf 19.00 uur in de vergaderzaal. 
 

STICHTSSTICHTSSTICHTSSTICHTS----HOLLANDSE  HISTORISCHE VERENIGINGHOLLANDSE  HISTORISCHE VERENIGINGHOLLANDSE  HISTORISCHE VERENIGINGHOLLANDSE  HISTORISCHE VERENIGING    
    opgericht in 1957opgericht in 1957opgericht in 1957opgericht in 1957    gevestigd te Woerdengevestigd te Woerdengevestigd te Woerdengevestigd te Woerden    
 

werkgebied: de  (voormalige) gemeenten: Bodegraven,  Driebruggen,  Harmelen,  Kamerik, 
Linschoten,   Montfoort,   Oudewater,   Snelrewaard,   Willeskop,  Woerden,   
Zegveld. 

 

secretariaat:  Bekenlaan 20, 3448 XC  Woerden telefoon:  0348 -  41 75 77 
 internet: www.shhv.info  e-mail:       mail@shhv.info 
 

bank:  IBAN: NL05ING B0000 330797. 
 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden 
 

KvK-nummer: 40.46.44.34 
 



Met vriendelijke groet, 2 
Namens het bestuur 
Lex Albers, voorzitter 
 

 

Nieuwe bestuursleden 
gezocht: 

 
 

 

 

Het bestuur is op zoek naar kandidaat-bestuursleden. Het bestuur neemt besluiten over 
beleidszaken, maar bestuursleden voeren ook tal van uitvoerende werkzaamheden uit.  
 
Mocht u belangstelling hebben voor een bestuursfunctie of als u ons op iemand wilt 
attenderen, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris. De contactgegevens staan 
boven aan deze nieuwsbrief. 
 

 

Excursie naar de 
Koninklijke Bibliotheek: 
 

 
 
 
 

 

op: vrijdag 28 vrijdag 28 vrijdag 28 vrijdag 28 februarifebruarifebruarifebruari    2014 van 12014 van 12014 van 12014 van 14444....00000000    ----    18.00 uur18.00 uur18.00 uur18.00 uur 
Vertrek: Hal aan de Noordzijde van het Hal aan de Noordzijde van het Hal aan de Noordzijde van het Hal aan de Noordzijde van het station Woerdenstation Woerdenstation Woerdenstation Woerden 
 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor deze excursie. Meldt u zich dus snel aan.Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor deze excursie. Meldt u zich dus snel aan.Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor deze excursie. Meldt u zich dus snel aan.Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor deze excursie. Meldt u zich dus snel aan.    
 

Voor nader informatie verwijzen wij naar de vorige nieuwsbrief, die u ook nog op onze 
website kunt raadplegen. 
 

OrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatie    
De trein vertrekt om 12.49 uur vanaf station Woerden naar Den Haag CS. Daarvandaan 
is het enkele minuten lopen naar de KB. Graag om 12.30 uur aanwezig zijn in de hal van 
het station Woerden, zodat we samen met korting kunnen reizen. ’s Middags 
vertrekken we weer uit Den Haag met de trein van 17.27 uur en zijn dan om 18.10 uur 
terug in Woerden. Graag uw aanmelding per mail of telefonisch aan het secretariaat 
van de SHHV (zie de kop van deze nieuwsbrief). 
 

 

100 jaar sociaal 100 jaar sociaal 100 jaar sociaal 100 jaar sociaal 
democratie in Woerdendemocratie in Woerdendemocratie in Woerdendemocratie in Woerden::::    
    

    
    
    
    

 

In 2013 bestond de sociaal-democratie als politieke beweging in Woerden 100 jaar. Ter 
gelegenheid daarvan is in samenwerking met de Partij van de Arbeid Woerden een 
klein gedenkboek uitgegeven, getiteld “Een goede raad is rood”. Dit boek is vorig jaar 
gepresenteerd tijdens een feestelijke viering met muziek en koor. De PvdA Woerden 
organiseert nu een avond waar het boek door een aantal mensen verder wordt 
uitgediept. 
op: woensdagwoensdagwoensdagwoensdag    22226666    februarifebruarifebruarifebruari    2014 van 2014 van 2014 van 2014 van 20202020.00 .00 .00 .00 ----    22222222.00 uur.00 uur.00 uur.00 uur 
In: De De De De Dam, Dam, Dam, Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XBWilhelminaweg 79, 3441 XBWilhelminaweg 79, 3441 XBWilhelminaweg 79, 3441 XB    WoerdenWoerdenWoerdenWoerden    
 

Toegang gratis 
 

Jan van Es, een van de auteurs van het gedenkboek, heeft veel research gedaan naar 
de opkomst van de SDAP/PvdA in Woerden, Harmelen en Kamerik. Hij zal de saillante 
punten nog eens door nemen in zijn praatje. Vervolgens zal een samenspraak tussen 
Martin Boevee (ex-wethouder) en Marion Lantzendorffer (ex-fractievoorzitter) 
plaatsvinden  over diverse thema’s uit de jaren ’80, zoals het accommodatiebeleid, het 
Groene Hartbeleid en de sociale woningbouw. Afgesloten wordt met een discussie over 
de volgende 100 jaar.  
 

    

VVVVolgende activiteitenolgende activiteitenolgende activiteitenolgende activiteiten::::    

 
 

 

 

7 april 2014: Jaarvergadering (om 19.30 uur) en aansluitend lezing over het 
geslacht Van Naaldwijk door Peter Smid in de Ridderzaal van het 
Kasteel Woerden 

29 april 2014: Lezing over linies in de Tweede Wereldoorlog (waaronder nabij 
Harmelen) door Teun de Kruijf in ’t Trefpunt, Harmelen 

14 juni 2014: RABO-sponsorfietstocht (opbrengst voor de SHHV) 
 

    

Tentoonstelling in Allard Tentoonstelling in Allard Tentoonstelling in Allard Tentoonstelling in Allard 
Piersonmuseum Piersonmuseum Piersonmuseum Piersonmuseum 
AmsterdamAmsterdamAmsterdamAmsterdam    
    

    
 

 

Vanaf 7 februari t/m 18 mei 2014 presenteert het Allard Pierson Museum in  
Amsterdam De Krim - Goud en geheimen van de Zwarte Zee. Een tentoonstelling met 
spectaculaire archeologische topvondsten uit vijf Oekraïense musea. Nog niet eerder 
leende Oekraïne zoveel archeologische topstukken van de Krim uit: overweldigende 
gouden voorwerpen, zoals een zwaardschede en een pronkhelm, en talloze juwelen. 
Deze voorwerpen en andere archeologische vondsten onthullen de rijke historie van het 
schiereiland dat sinds de 7de eeuw voor Christus door de Grieken werd gekoloniseerd. 
De Krim en de Zwarte Zee waren en zijn een kruispunt tussen Europa en Azië. Een 
prachtig voorbeeld hiervan is in de tentoonstelling te zien: een Chinees lakkistje, dat in 
de Romeinse tijd via de Zijderoute op de Krim terecht is gekomen. Deze tentoonstelling 
leidt tot een herwaardering van de Scythen, Goten en Hunnen, die eeuwenlang ten 
onrechte tot ‘barbaren’ zijn bestempeld. En als u er bent, kijk dan ook even naar het 
filmpje van ca. 10 minuten dat op een zeer bijzondere wijze de grote volksverhuizingen 
tussen 400 en 800 na Chr. in beeld brengt.  
 

Het Allard Piersonmuseum is gevestigd aan de Oude Turfmarkt 127, 1012 GC 
Amsterdam. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00–17.00; zaterdag en zondag van 
13.00–17.00. Maandag gesloten. Toegang € 10.00 Gratis met Museumjaarkaart of 
Vereniging Rembrandt. 
 

 


