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Woerden, november 2006
Uitnodiging

Het bestuur nodigt u van harte uit voor een bezoek aan onze jaarlijkse

BOEKEN- en PRENTENBEURS
op:

zaterdag 4 november 2006 van 11.00 tot 15.00 uur

in:

de grote zaal van Concordia, Kerkplein 7 te Woerden

De toegang is gratis.
Verwacht aanbod:

Geschiedenisboeken,
reisbeschrijvingen,
natuurboeken,
verzamelwerken,
woordenboeken, atlassen, kinderboeken, streekboeken (vooral uit het StichtsHollandse grensgebied), oude uitgaven van de SHHV, prentbriefkaarten, gravures,
etsen, oude steendrukken, enz.

Tip:

Met het oog op de komende feestdagen zult u vast weer cadeau-ideeën kunnen
opdoen. Zo zijn ondermeer onze laatste publicaties, Limes en Linie en Rondom de
Kerk, geschreven door Jan van Es, nog tegen een gereduceerde prijs verkrijgbaar.

Video:

Op de beurs zal een video over de opgravingen rond de Woerden 7 vertoond
worden.

Volgende lezingen:

Op maandag 11 december 2006 van 20.00 tot 22.00 uur zal Ludo Jongen een
lezing verzorgen over Heiligenlevens. Hij zal met name ingaan op heiligen die hun
naam op een of andere wijze aan Woerden en omstreken hebben verbonden.
Plaats: De Dam, Woerden.
In 2007, ons jubileumjaar, zullen wij ondermeer maandelijks een lezing verzorgen in
een van de plaatsen in ons werkgebied over de geschiedenis van die plaats. De
organisatie van deze lezingen vordert gestaag. Binnenkort hopen wij ons
jubileumprogramma aan u te kunnen presenteren.

Falcata gevonden:

Z.O.Z.

De grond die is afgevoerd tijdens de bouw van de parkeergarage in het centrum van
Woerden, is nadien nog gedetailleerd onderzocht op archeologische sporen. Zo zijn
er nog tientallen Romeinse muntjes en andere kleine voorwerpen tevoorschijn
gekomen. Maar er is ook een zeer bijzonder en uniek zwaard gevonden. Het is voor
het eerst dat er in Noord-west-Europa zo’n zwaard is aangetroffen. Dit zwaard, een
falcata, werd aan de Woerdense wethouder Van der Heijde aangeboden tijdens het
symposium Laurium op 19 oktober jl. over de Romeinse opgravingen van de laatste
e
jaren. De naam falcata dateert uit de 19 eeuw, maar het zwaard zelf is volgens
experts uit de eerste eeuw na Christus. Na restauratie (die een jaar gaat duren) zal
het zwaard een plaats krijgen in het Stadsmuseum. Nog niet duidelijk is hoe zo’n
falcata hier terecht kon komen, terwijl er in Laurium geen Spaanse troepen waren
gelegerd. Wel is bekend dat er dergelijke troepen in Utrecht, Maurik en Vechten zijn
geweest, ter verdediging van de Romeinse noordgrens na de Bataafse opstand in
69 na Christus. Op onze website hebben wij twee hoge-resolutie afbeeldingen van
de falcata gezet.

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

Canon Nederlandse
geschiedenis:

Op 16 oktober jl. heeft een commissie onder voorzitterschap van prof. Frits van
Oostrom de canon van de Nederlandse Geschiedenis gepubliceerd. Zoals de
commissie het formuleert: een canon voor alle Nederlanders.
• als verhaal van het land dat wij gezamenlijk bewonen
• Nederland niet als horizon, maar als observatiepunt
• geen praalgraf, maar levend erfgoed
• geen lijstjes, maar vensters
• niet statisch, maar dynamisch
• geen dictaat, maar een gesprek
• met uitnodigingen aan de culturele wereld, markt en maatschappij
• de canon als cultureel kapitaal met een onschatbaar rendement
• een fonds voor het vervolg
de canon niet als een probleem, maar als een kans.
De 50 vensters waar de canon een uitkijk op biedt, zijn op een website gezet:
www.entoen.nu. U komt dan op de homepage, waar u op een van de 50 plaatjes
kunt klikken. Dan krijgt u meer informatie en leeswijzers. U kunt ook zelf reageren
op de gepubliceerde informatie.

Tentoonstelling:

De parkeergarage onder de binnenstad van Woerden heeft de toepasselijke naam
Castellum gekregen. In de parkeergarage zijn veel afbeeldingen van de
opgravingen in de Woerdense binnenstad te bewonderen. Het gaat om
wandschilderingen van Ulco Glimmerveen, die een indruk geven hoe het er in de
Romeinse tijd uitzag en foto’s van voorwerpen die gevonden zijn. Er is ook een
website aan gekoppeld, met de naam www.drive-in-museum.nl. Het is de moeite
waard zowel in de parkeergarage als op de website een kijkje te nemen. Enkele
voorwerpen zijn ook in het Stadsmuseum te bewonderen. Het stadsmuseum is
dagelijks (behalve maandag) geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

gemmen, gevonden in
Woerden
Contributie:

Tijdens de extra ledenvergadering van 18 oktober jl. is ingestemd met de
contributieverhoging, zoals die door het bestuur was voorgesteld. Met ingang van
2007 geldt voor leden een contributie van € 20,00 per jaar. Van partnerleden wordt
met ingang van 2007 een contributie van € 8,00 gevraagd. Introducé(e)’s bij
lezingen betalen € 2,00 per keer.
De contributie (en een vrijwillige hogere bijdrage) voor 2007 kan overgemaakt
worden op postbanknummer 330797 t.n.v. penningmeester SHHV te Woerden. U
kunt uw bijdrage al in december overmaken. In januari 2007 worden de facturen
verzonden aan leden die dan nog niet betaald hebben. Als de contributie eind
maart niet is ontvangen, wordt de verzending van nieuwsbrieven en
Heemtijdinghen opgeschort.
Een eventuele opzegging dient uiterlijk 3 december 2006 schriftelijk of per e-mail bij
het bestuur binnen te zijn. Het bestuur zal deze opzegging bevestigen.

Kadastrale atlas
Het bestuur is druk bezig met de voorbereidingen van het jubileumjaar. Een van de
Woerden en
activiteiten is de uitgave van een kadastrale atlas van Woerden uit 1832. In 1832 is
Bodegraven/Zwammerdam: voor het eerst heel Nederland in kaart gebracht, inclusief de
eigendomsverhoudingen, een project gestart in opdracht van Napoleon en voltooid
onder koning Willem I. Dit zeer presticieuze project moet leiden tot een omvangrijk
boek, dat voor de huidige gemeente Woerden (exclusief Harmelen, dat al eerder
werd uitgegeven) een schat aan informatie bijeenbrengt, die als basis kan dienen
voor verder historisch en stamboom-onderzoek. Naast gedigitaliseerde kaarten van
de hele gemeente (inclusief Kamerik, Zegveld, Barwoutswaarder en Rietveld) wordt
in het boek een uitgebreide inleiding opgenomen van het gebied van Woerden
omstreeks 1832, een tijd waarover nog weinig is gepubliceerd. Deze uitgave maakt
deel uit van een reeks die door de provincie Utrecht wordt uitgegeven en waarmee
de hele provincie in kaart wordt gebracht. In januari 2007 bieden wij u de
mogelijkheid om vóór in te tekenen op deze unieke uitgave. De oplage zal beperkt
zijn. Wij streven ernaar om de prijs onder de € 35,00 te houden.
Voor deze uitgave en voor de publicatie van de kadastrale atlas van
Bodegraven/Zwammerdam zijn wij nog op zoek naar enkele sponsors, die ervoor
kunnen zorgen dat deze uitgave financieel mogelijk wordt. Indien u ons op
mogelijke sponsors wilt attenderen, stuur dan een e-mail of briefje naar ons
secretariaat.
Met vriendelijke groet,
Lex Albers, voorzitter SHHV

