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   SHHV 50 jaar!! 
 

  Woerden, juli 2007 
 

Uitnodiging: Het bestuur nodigt u van harte uit voor  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

op: dinsdag 10 juli 2007 vanaf 18.30 uur 
 de film begint om 20.00 uur (met pauze) 
 

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

Toegangsprijs:. De film kost voor leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart 
2007: € 4,00. Niet-leden betalen € 5,00. LET OP de datum is een dag vervroegd 
ten opzichte van eerdere aankondigingen !! 
 

Voor degenen die zich hebben opgegeven voor het, door Hijau verzorgde diner (de 
inschrijftermijn is inmiddels gesloten), is de aanvang 18.30 uur.  
Het diner wordt u aangeboden tegen een vriendenprijs van € 7,50. Drankjes dient u 
afzonderlijk te betalen. 
 

Het scenario van de film Oeroeg gaat verder waar het boek eindigt. Hoofdpersoon 
Johan keert als militair terug naar het land van herkomst. In de buurt van de 
plantage waar hij opgroeide, wordt hij bedreigd door een Indonesiër die hem 
toevoegt: "Ga weg. Je hebt hier niets te maken". Met die woorden worden de, 
tijdens de oorlog gewijzigde, omstandigheden samengevat. De bedreiging door de 
vermoedelijke Oeroeg is het begin van Johans zoektocht naar zijn jeugdvriend. Dit 
zoeken gaat gepaard met langdurige herinneringen aan de jaren die zij samen 
doorbrachten, de periode die Haasse in haar novelle beschreef. Het heden, dat is 
1947, is in deze film aan het boek toegevoegd en toont de strijd tussen 
Nederlandse militairen en Indonesische vrijheidsstrijders. 
Voor verdere achtergrondinformatie over de film verwijzen wij naar de vorige 
nieuwsbrief. 
 

 

Excursie: 
 

 

 

Voor de excursie op zaterdag 25 augustus as. langs de Oude Hollandse Waterlinie 
(OHWL) hebben wij met de vorige nieuwsbrief een afzonderlijke uitnodiging 
meegezonden. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus als u meewilt, kunt u 
zich nog opgeven. Eventueel kunt u het inschrijfformulier ook downloaden vanaf 
onze website of telefonisch aanvragen bij het secretariaat.  
Om het bijzondere karakter van de reis langs de OHWL volledig tot zijn recht te 
laten komen, hebben wij, na overleg met enkele deskundigen, ervoor gekozen om 
niet met een grote bus te gaan reizen, maar met meer kleinere 9-persoonsbusjes. 
Daarmee is het mogelijk om veel dichter bij allerlei bijzondere objecten in het 
landschap te komen. Een grote bus mag niet op B-wegen rijden. De busjes zullen, 
in afwijking van de eerdere aankondiging, niet aan de noordzijde van het station 
staan, maar we verzamelen op het grote parkeerterrein aan de zuidzijde. Daar is 
ook voldoende parkeergelegenheid indien u met de auto naar de opstapplaats 
komt. 
De busjes vertrekken om 8.00 uur precies. Denk aan uw museumjaarkaart. 
 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind augustus. Eind juli zal er dus geen 
nieuwsbrief uitkomen. Het bestuur wenst u een prettige vakantietijd. En mocht het 
weer wat minder zijn, dan is er in Nederlandse musea deze maanden veel te zien. 
 

 

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 

 

OEROEG 
Een film van Hans Hylkema uit 1993 

voorafgegaan door een Indische maaltijd 



Met vriendelijke groet, 
Lex Albers, voorzitter SHHV 

 

Volgende bijeenkomsten: 

 
 

 

Woensdag 5 september: 20.00 uur Film Girl with a pearl earring in Cinema 
Annex te Woerden. 

Vrijdag 7 september: ’s middags feestelijke presentatie van de 
kadastrale atlas Woerden, film, receptie t.g.v. het 50-
jarig bestaan van de SHHV.  

Zaterdag 8 september: gehele dag Open Monumentendag.  
Donderdag 20 september: 20.00 uur Lezing  Industrialisatie in onze regio 

door Jan van Es in de Dam te Woerden. 
 

 

Kadastrale Atlas Woerden 

 
 

 

U kunt nog intekenen op de Kadastrale Atlas Woerden, die in september 
verschijnt. Vraag een inschrijfformulier aan bij het secretariaat van de SHHV (zie 
de kop van deze nieuwsbrief) of kijk op onze website www.shhv.info voor het te 
downloaden inschrijfformulier. Bij voorintekening bedraagt de prijs € 29,75. 
Inmiddels zijn de eerste drukproeven gecontroleerd. De uitgave omvat ruim 400 
pagina’s, met tabellen en kleurenafbeeldingen en 53 kaarten op A3-formaat. Het 
gaat om een eenmalige unieke uitgave. 
 

 

Romeinse vervloekingstafel 

 

de lodenplaat van 7,5 x 17 cm. 
 

 
 

Detailopname met inscripties 
 

 
 

replica van Romeinse wachttoren 

 

In Bodegraven is een Romeinse vervloekingstafel ontdekt. De vervloekingstafel is 
aangekocht door Museum Het Valkhof in Nijmegen en is daar te bezichtigen  t/m 
18-11-2007. 
 

Door een amateur-archeoloog is in het najaar van 2000 op een omgewoeld 
terrein een opgerolde loden plaat ontdekt, die door de vinder zelf is uitgerold en 
vervolgens door restaurator H.J.H. Meijers van de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek is schoongemaakt en geconserveerd.  
 

De raadselachtige plaat is vervolgens voor verder onderzoek naar wijlen 
professor Haalebos gegaan. Hij ontdekte de namen van maar liefst 
21 verschillende Romeinse soldaten. Op 5 maart 2001, de vooravond van zijn 
onverwachte overlijden, ontdekte professor Haalebos de sleutel om de tekst te 
begrijpen. Het woord ‘Avern’ kon hij in verband brengen met de naam Avernus, 
“onderwereld”. Tezamen met het gebruik van lood waardoor het oprollen van de 
plaat mogelijk is, werd het duidelijk dat het een vervloekingsplaat betrof. Het is de 
eerste vervloekingstafel die in Nederland is ontdekt. Elders uit het Romeinse Rijk 
zijn meer van dergelijke vervloekingstafels bekend.  
 

Rien Polak, leerling van professor Haalebos, heeft het onvoltooide verhaal 
uiteindelijk alsnog kunnen afronden en onlangs gepubliceerd in het 
archeologische vakblad Westerheem. 
 

Men vermoedt dat te Bodegraven een Spaans garnizoen gestationeerd was. De 
meeste namen op de loden plaat zijn van Latijnse oorsprong. Zo staan op de 
plaat namen als Ingenuus, Placidus en Priscus voor respectievelijk ‘vrijgeboren’, 
‘bedaard’ en ‘ouderwets’ en de namen Lupus en Pastor voor ‘wolf’ en ‘herder’. De 
namen verraden ook iets over de herkomst van de soldaten, sommige namen 
komen in bepaalde Romeinse provincies vaker voor dan in andere. De 
verschillende namen lijken afkomstig te zijn uit verschillende windstreken, 
waaronder het Donaugebied en uit het Mediterrane gebied. Dit lijkt er op te 
wijzen dat de veronderstelde oorspronkelijk Spaanse afdeling alleen nog in naam 
Spaans was, maar dat soldaten uit verschillende delen van het Romeinse Rijk 
afkomstig waren. De vondst toont aan dat de soldaten in Bodegraven bij tijd en 
wijlen op gespannen voet met elkaar leefden. 
 

 

 
 

 
rondleiding door het Drive-In-

Museum 
 

 

Op 18 juni 2007 vond in het Kasteel in Woerden het eerste Limes 
Gemeenteseminar plaats. Opzet van de bijeenkomst was om gemeenten in 
Nederland die onderdeel uitmaken van de Limes-zone ideeën te laten opdoen 
voor benutting van het Limes-erfgoed en kennis en ervaringen uit te wisselen. Er 
waren zo’n 70 deelnemers van met name gemeenten en provincies. Het 
programma bestond uit vijf verschillende presentaties van de Gemeenten 
Nijmegen, Millingen aan de Rijn, Urecht, Alphen aan den Rijn en Woerden. De 
presentaties betroffen ieder voor zich een Limes-project van de betreffende 
gemeente op het gebied van toerisme, ruimtelijke ordening, cultuur en educatie. 
Door Woerden werden de recente vondsten in de binnenstad en de verwerking in 
de strip op het Kerkplein en de Parkeergarage gepresenteerd. Uit de presentaties 
viel af te leiden, dat Woerden zijn achterstand inzake de aandacht voor de 
Romeinse geschiedenis aardig is ingelopen. Het is van belang dat we deze 
voorsprong nu vasthouden. Zie ook www.limes.nl voor meer informatie en het 
Limesspel dat ook in Woerden gespeeld kan worden. 

 


