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1.

Diner en film geannuleerd

Gepland op:
woensdag 4 juli 2012 van 18.00-22.00 uur
Wegens gebrek aan belangstelling is zowel het diner als de film geannuleerd.
Uitnodiging:

De zomer breekt weer aan (althans, dat hopen wij). In ieder geval begint de
zomervakantie binnenkort weer. Ook de scholen zijn gesloten en we kunnen even
alles loslaten; afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen. Ook uw bestuur
doet het even een paar weken rustiger aan. Maar we nodigen u nu vast uit voor de
volgende lezing en helpen u nog even herinneren zich tijdig aan te melden voor de
zomerexcursie op zaterdag 25 augustus as.

2.

Tongeren en de prehistorische stammen in onze streken
Een lezing door Lauran Toorians
op:
dinsdag 21 augustus 2012 van 20.00-22.00 uur
In:
Regiobibliotheek Woerden, Meulmansweg 27, 3441 AT Woerden
Toegang gratis

Ambiorix, van de Eburonen

Tongeren afficheert zich graag als de oudste stad van België (of in elk geval van
Vlaanderen). De stad werd door de Romeinen gesticht nadat Julius Caesar
halverwege de eerste eeuw v.Chr. de inheemse Eburonen had onderworpen en is
sindsdien ononderbroken bewoond gebleven. De stad was gelegen aan de
belangrijke Romeinse weg die liep vanaf Boulogne-sur-Mer aan de Kanaalkust naar
Keulen en werd de hoofdplaats van de Tungri (de stam die hier de Eburonen
opvolgde). Een deel van de laat-Romeinse stadsmuur staat nog overeind en ook in
de omgeving van de stad zijn nog Romeinse resten te vinden.
Tegen het eind van de Romeinse tijd kreeg Tongeren een bisschop, maar de
bisschopszetel verhuisde al vroeg naar eerst Maastricht en daarna Luik. Wel kreeg
Tongeren een kapittel waarvan de gotische kapittelkerk nu het stadscentrum
domineert. Achter het koor van deze kerk bevindt zich nog een bijzonder mooie,
romaanse kruisgang. Vrijwel naast de kerk staat het Gallo-Romeins Museum waarin
de Romeinse en vroegmiddeleeuwse archeologie en geschiedenis van de stad en
van Belgisch-Limburg centraal staat.
In deze lezing krijgt u een korte introductie op de stad en zijn bezienswaardigheden.
Daarna gaan we dieper in op Eburonen en Tungri (en de Bataven) en plaatsen we
deze vroege voorouders in hun historische context.
De spreker, Lauran Toorians, is historicus en taalkundige en is gespecialiseerd in de
Keltische talen en culturen. Als zodanig doet hij onderzoek naar (en publiceert hij
over) de taalkundige context van de genoemde bevolkingsgroepen.
Deze lezing dient ter introductie op onze zomerexcursie op zaterdag 25 augustus.
Hiervoor heeft u bij de vorige nieuwsbrief (begin juni) de uitnoding ontvangen.
Er zijn nog voldoende plaatsen in de bus. Het belooft een zeer bijzondere reis te
worden. Het is dus zeker de moeite waard om u aan te melden.

Julius Ceasar

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?

Petruskerk in Woerden open:

Bätzorgel in de Petruskerk

De Petruskerk in Woerden is in juli en augustus, net als in voorgaande jaren, op
woensdagmorgen open voor bezoekers. Vorig jaar waren er in die periode meer dan
700 bezoekers, onder wie veel buitenlanders. De openstelling is van 9.30 tot 12.00
uur en er zijn vrijwilligers die iets kunnen vertellen over de kerk.
Zeker de moeite waard zijn de glas-in-loodramen met het Wonder van Woerden, de,
aan het eind van de vorige eeuw teruggevonden beeldengroep en het bijzondere
orgel. Maar ook het interieur is het bekijken waard.
Voor de openstelling is er een morgengebed van 9.00 tot 9.30 uur. Ook dit gebed is
voor iedereen toegankelijk. Op de meeste woensdagen is er van 12.00 tot 12.30 uur
een concert op het Bätzorgel .(Bron Woerdense Courant).

Open Monumentendag 2012:

Op zaterdag 8 en zondag 9 september is het weer Open Monumentendag. Open
Monumentendag is traditioneel de tweede zaterdag en/of tweede zondag in
september, waarop duizenden monumenten in Nederland gratis toegankelijk zijn voor
publiek. De organisatie is in handen van de Stichting Open Monumentendag en 330
gemeentelijke comités. De Open Monumentendag is onderdeel van de European
Heritage Days, die in bijna vijftig landen van Europa in september gehouden worden.
Het thema dit jaar is ‘Groen van Toen’, waarin de relatie tussen het monument en zijn
directe omgeving centraal staat. Ons gebouwde erfgoed kan niet los gezien worden
van de omgeving waarin het is opgetrokken. Vrijwel alles wat we in Nederland aan
groen hebben, is immers door mensen bedacht en aangelegd in relatie tot de
gebouwde ‘stenen’ omgeving. Met Groen van Toen stelt de Stichting Open
Monumentendag die relatie centraal.
Aanleiding om dat dit jaar te doen is het feit dat 2012 uitgeroepen is tot het Jaar van
de Historische Buitenplaats. Maar de Open Monumentendag beperkt zich niet tot
buitenplaatsen en landgoederen. Alle groene monumenten komen in het tweede
weekend van september aan bod: van hofjes tot plantsoenen, van begraafplaatsen
tot kloostertuinen, van stadswallen tot stadsparken, van grafheuvels tot terpen, van
villaparken tot tuindorpen, van lanen tot houtwallen.

Canon Zuid Holland:

Een deel van ons werkgebied ligt in de provincie Zuid-Holland. Ook Woerden heeft
eeuwenlang in deze provincie gelegen. Daarom lijkt het ons van belang om u ook
over de geschiedenis van die provincie op de hoogte te houden.
In 2011 verscheen de Canon van Zuid-Holland. Naast een website:
http://www.regiocanons.nl/zuid-holland/zuid-holland/, is er in 2011 ook een
handzame boekje verschenen waarin in 50 korte hoofdstukken – vensters – de
geschiedenis van Zuid-Holland van prehistorie tot heden wordt beschreven. Omdat
die vijftig historische kernmomenten zich goed laten koppelen aan locaties waar de
Zuid-Hollandse geschiedenis ook daadwerkelijk beleefd kan worden, is er een app
voor de smartphone ontwikkeld. Bezitters van een androidtoestel of I-phone kunnen
zoeken op thema of locatie, hun beleving delen via sociale media en zelfs naar de
teksten luisteren dankzij streaming audio. De app toont op een interactieve kaart waar
in de provincie de geschiedenis van Zuid-Holland werd ‘geschreven’ en bevat tal van
extraatjes. Deze app is vanaf 5 juli mobiel bereikbaar!

Forum Hadriani in Voorburg:

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Lex Albers, voorzitter

De meest noordelijke plaats langs de Romeinse Limes is Forum Hadriani, thans
Voorburg. Het staat ook op de Peutingerkaart. Om het ontstaan van Voorburg als
Romeinse nederzetting te visualiseren heeft de gemeente een serie van 14 aluminium
manshoge panelen op de hoek van de Prinses Mariannelaan en de Arentsburghlaan
laten neerzetten. De panelen zijn zo geplaatst dat je schuinsweg zicht krijgt op het
geheel. Forum Hadriani in dertien letters plus een voor de spatie, als je van links naar
rechts kijkt en een kleurrijke tekening van de nederzetting als je van rechts naar links
de panelen in ogenschouw neemt. Aan de achterzijde van de zuilengroep, ontworpen
door het Voorburgse bureau Same-d, is op dezelfde manier zo een zwart-wit
luchtopname in panelen opgeknipt met een pijl ‘U staat hier’. Aan deze kant wordt ook
het hele verhaal verteld over de geschiedenis van Forum Hadriani en de reconstructie
voor zover bekend.
Op 21 juni heeft de officiële onthulling plaatsgevonden door Heleen Mijdam die zich
als wethouder (o.a. toerisme) sterk maakte voor deze interessante ‘Romeinse
markering’ in Voorburg-West. Als u wat meer wilt weten over de Noordgrens van het
Romeinse rijk, is het de moeite waard de diverse plaatsen langs de Limes, van
Katwijk tot Nijmegen, langs de reizen. Op internet is van elke plaats wel wat te vinden
over de Romeinse geschiedenis en de vondsten.
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