
Z.O.Z.   Wilt u de nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen, geef dan uw e-mailadres aan ons door. 
Denkt u er ook aan om uw nieuwe e-mailadres aan ons door te geven als dit gewijzigd is? 
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  Woerden, januari 2011 

Beste leden, 

 

Het bestuur van de SHHV wenst u een zeer gezond en voorspoedig jaar 2011 toe. 

2011 zal in Woerden in het teken staan van de Romeinen. Samen met andere 

lokale cultuur-historische organisaties wordt een programma ontwikkeld, waarin 

de geschiedenis van de Romeinen in onze regio in heel veel verschillende facetten 

onder uw aandacht wordt gebracht. Kortom er valt het komend jaar veel Romeins 

te beleven. Maar we zullen als SHHV natuurlijk ook andere thema’s aanroeren. We 

werken weer mee aan Open Monumentendag in september en ook de Maand van 

de Geschiedenis in oktober zal niet ongemerkt voorbij gaan.  

 

Zoals u in de kop van deze nieuwsbrief kunt zien, wijzigt het postadres en het telefoonnummer van ons 

secretariaat in 2011. De secretariswerkzaamheden gaan over in handen van Frans Langen. In de maand maart 

neemt Gerda Zeegers na een zeer lange, trouwe periode afscheid als bestuurslid van onze vereniging. We 

komen daar nog op terug. We gebruiken het komende kwartaal om de werkzaamheden geleidelijk over te 

dragen. Het postadres wijzigt dus met ingang van januari 2011. Het e-mailadres (en het adres van de website)  

blijven ongewijzigd. 
 
 

 

Uitnodiging: 
 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Het Romeinse Zwaard uit 
Woerden (vermoedelijk Baltisch 

of Scandinavisch) 

 

op: woensdag 19 januari 2011 van 20.00-22.00 uur 
In:  De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden 
 

Toegang gratis 
 

Het onlangs uitgebrachte boek 'Romeinen in Woerden' levert de basis voor een 
lezing over de Romeinse geschiedenis van deze stad. Aan de hand van 
archeologische vondsten van de afgelopen 35 jaar zal Wouter Vos die geschiedenis 
presenteren. Daarbij zal de nadruk van zijn verhaal liggen op  
1) de ontdekking van Laurium,  
2) de scheepwrakken van Woerden en  
3) de verbeelding van de Romeinen in de openbare ruimte van de stad.  
Tevens zal een aantal unieke Woerdense objecten met bijzondere verhalen de revue 
passeren. Het verhaal zal ruim worden gelardeerd met beeldmateriaal.  
 

Wouter Vos is een Romeins archeoloog en werkt bij adviesbureau Hazenberg 
Archeologie uit Leiden/Arnhem. Hij leidde tussen de jaren 1999-2003 de 
grootschalige opgravingen rond het Kerkplein en het schip de 'Woerden 7' . Naast 
het werk in Woerden voerde Vos verscheidene opgravingen uit langs de Romeinse 
rijksgrens (limes), onder meer in Alphen aan den Rijn, Valkenburg (ZH), Bunnik-
Vechten, Houten, Wijk bij Duurstede en de Leidsche Rijn. In 2009 promoveerde hij 
op een onderzoek naar de plattelandsbewoning in het Kromme-Rijngebied. Samen 
met Tom Hazenberg en Edwin Blom publiceerde hij in diverse tijdschriften over 
Romeins Woerden en gedrieën maakten zij ook het boek 'Romeinen in Woerden', dat 
die avond uiteraard te koop zal zijn bij onze boekentafel. 
 

 

Volgende activiteiten: 
 

 

 

Woensdag 16 februari: Lezing Cordon van Holland (i.s.m. Geschiedkundige 
Vereniging Oudewater), De Dam Woerden 
Zaterdag 29 januari: Opening Bibliotheek Woerden (nadere informatie volgt) 
Zaterdag 26 februari: Kleine excursie (nadere informatie volgt) 
Woensdag 20 april: Lezing geschiedenis van het onderwijs, De Dam Woerden 
 

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

bank:  ING 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden 
 

KvK-nummer: 40.46.44.34 

1. Romeinen in Woerden 
Een lezing door dr. Wouter Vos 



Met vriendelijke groet 
Namens het bestuur 
Lex Albers, voorzitter   2 

 

Contributie 2011 

 
 

 

 

Het nieuwe contributiejaar begint weer. Voor leden geldt met ingang van 2011 een 
contributie van € 25,00 per jaar, partnerleden betalen € 10,00 per jaar. De 
contributie (en een vrijwillige hogere bijdrage, die wij zeer op prijs stellen) kan 
overgemaakt worden op ING 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging 
te Woerden. Indien u nog niet betaald hebt, treft u bij de postzending waarmee ook 
Heemtijdinghen wordt verzonden, een factuur aan. Wij verzoeken u deze rekening 
zo snel mogelijk te betalen. Als de contributie eind maart 2011 niet is ontvangen, 
wordt de verzending van nieuwsbrieven en Heemtijdinghen opgeschort.  

 

Nieuwe archiefruimte gezocht 

 
 

 

Sinds een aantal jaren is ons archief ondergebracht in een deel van de werkplaats 
van een van onze actieve leden. Helaas gaat hij die werkplaats in de loop van 2011 
afstoten. Dat heeft tot gevolg dat we op zoek moeten naar een andere plek voor 
onze voorraad boeken en Heemtijdinghen. Mocht u een ruimte van ca. 35 m2 
beschikbaar hebben, die verwarmd wordt en afsluitbaar is, dan stellen wij het zeer 
op prijs als u met ons contact op wilt nemen. Als u niet zelf over zo’n ruimte 
beschikt, maar wel iemand anders weet, die ons zou kunnen helpen, dan hopen we 
dat u ons met de eigenaar in contact wilt brengen. U kunt reageren naar de 
voorzitter of het secretariaat. 

 
 

Verleden van Utrecht 
 

 
 
 
 
 

 

De afgelopen maanden heeft RTV Utrecht elke zaterdag een derde reeks filmpjes 
uitgezonden over de regionale geschiedenis onder de titel Het Verleden van 
Utrecht. De serie is vanaf januari 2011 beschikbaar op DVD en verkrijgbaar via de 
webwinkel van RTV Utrecht (www.rtvutrecht.nl/programmapagina/218921). De 
DVD's van serie 1 en 2 zijn daar ook nog verkrijgbaar. De serie is ook te koop bij 
Landschap Erfgoed Utrecht en in de winkel van Het Utrechts Archief op de 
Hamburgerstraat in Utrecht. De prijs is € 11,75 per DVD. De drie series kunnen 
overigens ook allemaal via internet worden teruggekeken. Ga daarvoor naar de 
zelfde websitepagina van RTV Utrecht. 
 

 

Activiteitencommissie 
 

 
 

 

Het activiteitenprogramma dat u jaarlijks aangeboden krijgt, komt tot stand dank zij 
een commissie die daarvoor ca. 7 maal per jaar bijeenkomt. Een van de leden heeft 
aangegeven om gezondheidsredenen terug te willen treden. Wij komen graag in 
contact met iemand die het leuk vindt om, samen met vier anderen na te denken 
over interessante activiteiten (lezingen, excursies, cursussen enz.) die wij voor onze 
vereniging kunnen organiseren. Een van de taken is het leggen van contacten met 
sprekers of anderen om de activiteiten ook te realiseren.  
 

 

Tentoonstelling Mariken van 
Nieumeghen 

Houtgravure (1515)  
Willem Vorsterman 

 

 

Van 16 december 2010 t/m 21 mei 2011 wordt in het Huis van de Nijmeegse 
Geschiedenis in de Mariënburgkapel in Nijmegen de expositie Mariken: een 
duivelsdrama in middeleeuws Nijmegen gehouden. De tentoonstelling biedt ook 
een kijkje in het Nijmegen van rond 1520. Aanleiding voor de Mariken-
tentoonstelling is het 10-jarige bestaan van de Marikenstraat in het Centrum van 
Nijmegen. Naast bijzondere afbeeldingen en levendige teksten over het verhaal van 
Mariken worden ook historische filmopnamen vertoond (waaronder een wagenspel 
uit 1956 en een Antwerpse scène uit Jos Stellings beroemde Mariken-film). Meer 
informatie is te vinden op de website www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl. De 
toegang is gratis. 
 

 

Tentoonstelling Alexander de 
Grote 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vanaf 18 september 2010 t/m 18 maart 2011 vindt in de Hermitage aan de 
Amstel 51 in Amsterdam de bijzondere tentoonstelling over de onsterfelijke 
Alexander de Grote plaats. Geen vorst uit de oudheid spreekt zo tot de verbeelding 
als Alexander de Grote. Alexander kwam in contact met vele landen: Egypte, Syrië, 
Bactrië, Perzië, India en Mongolië. Overal waar hij tijdens zijn veldtochten kwam 
stichtte hij nieuwe hoofdsteden die hij alle Alexandrië noemde. Hij liet een spoor van 
Griekse cultuur achter: het hellenisme. 
 

Zijn naam en faam bleven bestaan, ook na de oudheid. Voor vele Europese 
Russische en islamitische vorsten was hij een lichtend voorbeeld. Schilderijen, 
wandtapijten en toegepaste kunst tonen leven en geschiedenis van Alexander, In de 
tentoonstelling komen al deze aspecten aan bod met voorwerpen vanaf de 
klassieke oudheid tot in de moderne tijd van westers en niet-westerse oorsprong. 
Toegang € 15,00, met museumkaart gratis. Dagelijks geopend van 10 tot 17 uur, op 
woensdag tot 20 uur 
 

 


