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Denkt u eraan om uw emailadres aan ons door te geven als dit gewijzigd is?. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Woerden, oktober 2006 
 

Uitnodiging Het bestuur nodigt u van harte uit voor  
 

Aansluitend, vanaf omstreeks 20.00 uur zal een lezing worden verzorgd, getiteld: 
 
 
 
 

 
De omslag van het boek 

 

 
 

 
 

 
 
afbeeldingen uit het boek 
bron: Volkskrant 7-7-2006 

door: de heer René de Kam, Coördinator Publiciteit van het Archeologisch en 
Bouwhistorisch Centrum, gemeente Utrecht 

 
op: op woensdag 18 oktober 2006 van 20.00 tot 22.00 uur *) 
 
Het is dit jaar precies 650 jaar geleden dat kasteel Nijevelt in De Meern werd 
belegerd door de graaf van Holland, Willem V. Maar liefst vier grote 
slingerwerktuigen stonden voor de muren van het kasteel opgesteld en regelmatig 
klonken er angstaanjagende knallen van zogeheten donderbussen, de eerste 
vuurwapens die er gebruikt werden. Zou kasteelheer Steven van Zuylen van 
Nijevelt de belegering doorstaan? Was er misschien hulp te verwachten van de 
Utrechtse bisschop of wellicht van enkele Stichtse kasteelheren? 
 

De belegering van 1356 is slechts een van de vele opvallende gebeurtenissen uit 
de geschiedenis van Nijevelt, waarvan nog twee kasteeleilandjes resteren in 
Veldhuizen in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. Voorafgaand aan de bouw van deze 
nieuwe woonwijk is er in de jaren 1997 en 1999 rondom Nijevelt uitgebreid 
archeologisch onderzoek gedaan. Daarbij kwamen bijzondere vondsten aan het 
licht uit het verleden van het kasteel. 
 

Op 30 juni 2006 verscheen bij uitgeverij Matrijs het boek Nijevelt. Een verdwenen 
kasteel in Leidsche Rijn waarin de geschiedenis van dit inmiddels alweer 
tweehonderd jaar geleden gesloopte kasteel uit de doeken wordt gedaan. In de 
lezing zal auteur René de Kam ingaan op de totstandkoming van het boek, de 
geschiedenis van Nijevelt en de historisch interessante plek waar het kasteel 
gestaan heeft. Want tijdens het archeologisch onderzoek bleek dat al ruim 1200 
jaar vóórdat het kasteel werd gebouwd de Romeinen daar ter plaatse actief waren. 
Zo bleken sporen die aanvankelijk werden gezien als overblijfselen van veertiende-
eeuws schanswerk niets anders te zijn dan delen van de Romeinse weg die ooit de 
verschillende grensforten met elkaar verbond. Met het boek worden de toehoorders 
zodoende meegenomen door tweeduizend jaar geschiedenis van Leidsche Rijn.  
 

René de Kam studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Utrecht en is 
momenteel als coördinator publiciteit werkzaam bij het Archeologisch en 
Bouwhistorisch Centrum van de gemeente Utrecht. In de afgelopen tien jaar heeft 
hij meerdere boeken over de geschiedenis van Utrecht geschreven waaronder 
Nijevelt. Een verdwenen kasteel in Leidsche Rijn. Daarnaast is hij nauw betrokken 
geweest bij de totstandkoming van veel verschillende publicaties en 
tentoonstellingen over de Utrechtse archeologie en bouwhistorie. 
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NIJEVELT 
Een verdwenen kasteel in Leidsche Rijn 

DE EXTRA LEDENVERGADERING OP WOENSDAG 18 OKTOBER OM 19.30 UUR 
in het verenigingscentrum De Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden 

Voor de agenda zie ommezijde 
 



Met vriendelijke groet, 
Lex Albers, waarnemend voorzitter SHHV 

 

Extra Algemene 
Ledenvergadering 
op 18 oktober 2006 
 

 
 

 

De lezing over Nijevelt zal worden voorafgegaan door een korte algemene 
ledenvergadering, die om 19.30 uur begint. Als afzonderlijke bijlage bij deze 
nieuwsbrief treft u een toelichting op de diverse onderwerpen van deze extra 
ledenvergadering aan. De agenda voor deze vergadering luidt als volgt: 

1. Opening  
2. Verkiezing voorzitter 
3. Besluit over contributieverhoging 
4. Vaststelling begroting 2007 
5. Mededelingen 
6. Rondvraag 
7. Sluiting. 

 
 

Volgende activiteiten: 
 
 
 

 
 
 

 

 

Donderdag 19 oktober 2006: van 14.00-17.00 uur symposium over de Romeinse 
opgravingen in Woerden, georganiseerd door Hazenberg Archeologie. U kunt zich 
hiervoor nog opgeven via de website. http://www.hazenbergarcheologie.nl., of 
telefonisch: 071-5 126 216. Plaats: Concordia, Kerkplein 7, Woerden. 
Vanaf vrijdag 13 oktober t/m zaterdag 21 oktober (behalve op maandag 16 oktober)  
Castellumrondleidingen over de Romeinse opgravingen van de afgelopen jaren (in 
de parkeergarage, op het Kerkplein en in het Stadsmuseum), georganiseerd door 
het Gilde in samenwerking met Hazenberg-Archeologie. Duur 60 minuten. Start om 
13.00 uur, 14.30 uur en 16.00 uur vanaf hoofdingang Parkeergarage bij de cabine 
van de parkeerwacht. Inschrijving via VVV à € 2,50 voor volwassenen EN kinderen.  
Zaterdag 4 november 2006: van 11.00-15.00 uur, SHHV boekenbeurs. 
Plaats: Concordia, Kerkplein 7, Woerden. Geschiedenisboeken, reisbeschrijvingen, 
natuurboeken, verzamelwerken, woordenboeken, atlassen, kinderboeken, 
streekboeken (vooral uit het Stichts-Hollandse grensgebied), oude uitgaven van de 
SHHV, prentbriefkaarten, gravures, etsen, oude steendrukken, enz. Met het oog op 
de komende feestdagen zult u vast weer cadeau-ideeën kunnen opdoen. U 
ontvangt geen separate uitnodiging meer voor deze boekenbeurs, omdat de 
volgende nieuwsbrief pas na 4 november verschijnt. 
Indien u nog een kraam wilt huren, kunt u zich schriftelijk opgeven tot 18 oktober  
a.s. bij onze penningmeester, Noordergaard 12, 3481 TZ Harmelen.  
 

 

Oproep: 

 
Waar is dit? 

 

Het ANP Historisch Archief beschikt over honderdduizenden foto's en daar worden 
er steeds meer aan toegevoegd. Het overgrote deel daarvan is goed gearchiveerd 
en beschreven. Men weet de datum, het jaar en de plek waar de foto is genomen. 
Over het algemeen beschikt het ANP over een kortere of langere toelichting op de 
afbeelding. Veel van deze foto’s zijn ook via internet gratis te bekijken.  
Maar er zijn ook duizenden foto's waarvan deze gegevens op de een of andere 
manier verloren zijn gegaan. Bij elk van die foto’s doet het ANP onderzoek naar de 
herkomst, het jaar waarin de foto is genomen en wat hij voorstelt. 
Steeds vaker helpen bezoekers van de website van het ANP Historisch archief bij 
het achterhalen van ontbrekende gegevens. Zij doen dat dan via de rubriek 'Kun jij 
ons helpen?', waar het ANP een overzicht geeft van de beelden waar men weinig of 
niets van weet. Indien u wilt helpen kunt u gaan naar de volgende website: 
http://www.anpfotoarchief.nl 
 

 

Tentoonstelling: 

 

 

In mei 2006 hield Harm Hoogendoorn in Harmelen een lezing over “de Mythe van 
het Groene Hart. Op 24 juni 2006 verscheen het boek met dezelfde titel. Dit boek is 
nog in de boekhandel verkrijgbaar. Rond dit thema is door de Stichting het Groene 
Hart ook een tentoonstelling georganiseerd. Aanvankelijk was deze tentoonstelling 
in Gouda te zien, maar nu is hij van 8 september 2006 tot 26 oktober 2006 in de 
bibliotheek in Woerden te bezichtigen.  
Meer informatie is te vinden op www.groene-hart.info. 

 

Contributie: 
 

 
 

 

Zoals in vorige nieuwsbrieven (onder andere juli 2006) al is aangekondigd, wordt 
met ingang van heden de verzending van Heemtijdinghen en nieuwsbrieven 
gestaakt, indien wij de contributie over 2006 nog niet hebben ontvangen. Indien u 
op 9 oktober 2006 geen Heemtijdinghen heeft ontvangen, maar alleen een envelop 
met een oproepbriefje en op de envelop staat achter uw lidnummer SHHV, dan 
heeft u nog niet aan uw betalingsverplichtingen voldaan. Anders treft u ook de 
Heemtijdinghen in de envelop aan.  
 

 


