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Uitnodigingen: Het bestuur nodigt u van harte uit voor  
 
 
 
 
 

 

 
William van Baskerville 

 

 
Het benedictijnerklooster 

 
 

op: woensdag 16 mei 2007 om 20.00 uur (met pauze) 
 

in: Annex Cinema, Frederik Hendriklaan 18 te Woerden (3445 XN) 
 (staatsliedenkwartier) 
 

Toegangsprijs: voor leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart 2007: € 4,00. 
Niet-leden betalen € 5,00.  
 

Het is 1327. Een besneeuwde bergrug in de Noord-Italiaanse bergen. Twee 
monniken in ruwe, grauwwitte pijen, op voortsjokkende muilezels. Hun bestemming 
is een donker bouwwerk op een bergtop, beheerst door een zware toren: een rijk 
en befaamd benedictijnerklooster. De oudste van de twee, franciscaan William van 
Baskerville, komt er deelnemen aan een geheim religieus dispuut, maar zijn 
scherpzinnigheid zal opgeëist worden door een reeks moorden en de duistere 
mysteries die het klooster verbergt. Voor zijn metgezel, de novice Adson van Melk, 
worden het ervaringen die zijn leven zullen tekenen. Dat vertelt ons zijn oude stem. 
De naam van de Roos is oorspronkelijk een boek van Umberto Eco. Eco's les in 
lezen is omgezet in een les in filmkijken: er valt geen seconde, geen detail te 
missen. Behalve decors en fotografie bepaalt ook de klankband de sfeer: veel 
windgehuil, vreemde etherische muziek en gregoriaanse gezangen. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

op: donderdag 24 mei 2007 van 20.00 tot 22.00 uur 
 

in: Schulenburg, Overstek 2, 3471 EJ Kamerik 
 

In deze lezing wordt speciale aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van 
dit deel van het groene hart. Ingegaan zal worden op de geologie, middeleeuwse 
ontginningen en oude en recente waterstaatkundige zaken. Daarnaast is er 
uiteraard aandacht voor de geschiedenis van kerken en scholen in Kamerik. De 
inleider is tevens bestuurslid van de stichting Hugo Kotestein. Daarom zal een 
hoofdstuk over 'monumenten en missers' niet ontbreken. De lezing wordt besloten 
met een korte symbolische rondgang door het dorp, waarbij de recente 
geschiedenis van een groot aantal panden wordt aangestipt. Na deze avond kijkt u 
nooit meer met dezelfde ogen naar Kamerik en het omringende landschap! 
Hein Kuiper (1944) is sedert 1994 actief binnen de stichting Hugo Kotestein. Zijn 
belangstelling voor monumentenzorg werd gewekt bij de eigenhandige langjarige 
restauratie van zijn woning, de voormalige gereformeerde pastorie van Kamerik. 
 

 

Routebeschrijving naar  
de Schulenburg Kamerik: 

 

 

 

vanuit Woerden (en omliggende plaatsen): 
In Woerden bij de Snellerbrug afslaan naar de N405\Oudelandseweg richting 
Kamerik  Na ca. 3 km  komt u bij Kamerik. Neem niet de eerste afslag Kamerik, 
maar volg de borden bouwverkeer. Sla linksaf en volg de weg. Ga over de brug. 
U rijdt nu op de Overstek. Hier ziet u het Dorpshuis Schulenburg aan uw 
rechterhand. 
Er  is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving. 
 

 

STICHTS-HOLLANDSE  HISTORISCHE VERENIGING 
 opgericht in 1957 gevestigd te Woerden 
 
werkgebied: de  (voormalige) gemeenten: Bodegraven,  Driebruggen,  Harmelen,  Kamerik,  
 Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld. 
 
secretariaat:  Meerkoetlaan 3,  3444 BH  Woerden telefoon:  0348 -  41 41 26 
 internet: www.shhv.info  e-mail:       mail@shhv.info 
 
postbank: 330797 t.n.v. penningmeester SHHV te Woerden 

 

1. DE NAAM VAN DE ROOS 
Een film van Jean - Jacques Annaud uit 1986 

 

2. DE GESCHIEDENIS VAN KAMERIK 
een lezing door de heer Hein Kuiper 



Met vriendelijke groet, 
Lex Albers, voorzitter SHHV 

Fietstocht Zegveld: 
Per fiets langs de cultuur van 

het Groene Hart 
 

 
 
 
 

 

 

Op zaterdag 26 mei 2007 organiseert de Culturele Stichting Zegveld (CSZ) een 
fietsroute voor jong en oud langs een aantal unieke locaties rond het dorp Zegveld. 
Van 10 – 17 uur zijn de locaties (in zelf te kiezen volgorde) te bezoeken. Overal is 
door de organisatie voor deelnemers een extraatje geregeld. Start en finish zijn in 
Gasterij de Milandhof, Middenweg 2, 3474 KC Zegveld. 
 

De oudste ontginningsplek in de omgeving van Zegveld bevindt zich in de polder 
Zegvelderbroek en is het geheimzinnige dorp Mi. Het dorpje Mi wordt vermeld in 
een akte uit het jaar 1131. In dit dorp stond één van de oudste kerken van het Land 
van Woerden, gewijd aan Sint Maarten. Al in of omstreeks 1204 zou de kerk 
verloren zijn gegaan; ook de boeren trokken weg van deze plek. 
In en rond Zegveld is het verhaal van het in 1204 verwoeste dorpje Mi alom 
bekend. De exacte locatie is voor velen echter nog steeds een raadsel. Op 18 mei 
2007 wordt een grondonderzoek uitgevoerd, waarmee men hoopt meer te weten te 
komen over de exacte locatie. De route toont u onder meer de resultaten van dit 
recente onderzoek naar de overblijfselen van Mi.  
 

De route voert verder onder andere naar : 
• een aantal karakteristieke boerderijen die hun erven deze dag voor u geopend 

hebben. Hier vind u onder meer productie van schapenkaas, herten, een 
viskwekerij en de regionale proefboerderij;  

• Een uniek zonneveer (een veerboot op zonne-energie) waarmee u ook de 
Nieuwkoopse kunstroute kunt volgen;  

• Wandelen in het Lusthof de Haeck en de schraallanden aan de Meije (al naar 
behoefte met of zonder gids);  

• In de Meije is de RK-kerk geopend voor bezoekers. Daar kunt u tevens 
interessante informatie vinden over de bekende watertoren met de naam Pietje 
Potlood;  

• Rondleidingen in het Zegveldse ooievaarsdorp, waar u kunt zien hoe 
ooievaarsjongen door hun ouders verzorgd worden;  

Meer informatie kunt u vinden op http://www.culturelesporenzegveld.nl.  
 

 

Volgende bijeenkomsten: 

 
 

 

Woensdag 13 juni, 20.00 uur Film Marieken van Nieumeghen in Cinema 
Annex te Woerden. 

Donderdag 21 juni, 20.00 uur Lezing Romeinen in Woerden, de nieuwste 
inzichten, in De Dam te Woerden. 

Woensdag 11 Juli, 20.00 uur Film Oeroeg in Cinema Annex te Woerden 
Zaterdag 25 augustus, (gehele dag) Excursie 

Koninklijke onderscheiding: 

     
 

 

Ter gelegenheid van Koninginnedag 2007, ontving Teuny van Wijngaarden uit 
handen van de burgemeester van Woerden een lintje wegens benoeming tot lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. Teuny is al sinds vele jaren actief in Harmelen, zowel 
in de politiek, de kerk als het verenigingsleven. Voor de SHHV treedt zij al een 
aantal jaren op als secretaris van de projectgroep Harmelen. 

 

Tentoonstelling Linnaeus: 
 

 
 

 

De 300ste geboortedag van de Zweedse plantkundige Carolus Linnaeus (1707-
1778) in het internationale Linnaeusjaar 2007 is voor het Teylers Museum in 
Haarlem aanleiding voor de grote tentoonstelling Bloemen onder de loep. 
Hommage aan Linnaeus. In samenwerking met het Nationaal Herbarium Nederland 
laat het museum t/m 3 juni 2007 zien hoe bloemen en planten de afgelopen vijf 
eeuwen zijn afgebeeld en beschreven, zowel voor als na Linnaeus. De behoefte om 
bloemen en planten te beschrijven en af te beelden is van alle tijden. Of het nu om 
hun medische werking, hun opvallende vorm of hun esthetische waarde is. De 
wens om overal ter wereld botanische kennis te kunnen uitwisselen, zonder 
beperkingen in taal, bleef echter eeuwenlang een utopie. Linnaeus schiep orde in 
de naamgeving van het plantenrijk en deelde het in in soorten, geslachten en 
families. Zo kon men internationaal beschikken over een universele indeling. 
Toegang € 7,00 (diverse kortingsregelingen). Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag 
van 10 - 17 uur. Zon- en feestdagen van 12 - 17 uur. Het Teylers Museum bevindt 
zich op het Spaarne 16, 2011 CH HAARLEM. Bezoek ook de website  
www.teylersmuseum.nl. 
 

 


