Beste leden,
Deze ledenbrief opent het nieuwe kalenderjaar 2010. Het HGVU-bestuur wenst u een bijzonder
lustrumjaar toe!
Tijdens de januarilezing vertelt Paul Meurs over zijn onderzoek naar de wederopbouw van
Nederlandse dorpen en binnensteden.

Wederopbouw van Nederlandse dorpen en binnensteden
De periode na de Tweede Wereldoorlog wordt in Nederland de Wederopbouwperiode genoemd.
Voor deze periode wordt meestal het tijdvak 1940-1965 aangehouden. Tijdens de oorlog was
veel infrastructuur, zoals bruggen, wegen en spoorwegen, vernietigd. Ook waren huizen,
fabrieken en gebouwen vernietigd of beschadigd. De Wederopbouwperiode staat momenteel in
de belangstelling in de monumentenzorg. Hierbij is voornamelijk aandacht voor de grote
woonwijken, die toen in korte tijd zijn opgebouwd. Minder belicht zijn de keuzes die gemaakt zijn
in het herstel van de open plekken en groene ruimtes in dorpen en binnensteden.
Paul Meurs is deeltijdhoogleraar Restauratie aan de TU Delft. Daarnaast richt hij zich met zijn
onderzoeksbureau Urban Fabric op de transformatie van de bestaande stad. Paul wil met zijn
werk bijdragen aan ontwikkelingen met gevoel voor de bestaande kwaliteit.

Waar:
Datum:
Tijd:

De Kargadoor, Oude Gracht 36, Utrecht
dinsdag 12 januari 2010
20:00 uur

HGVU Secretariaat ● De Blécourtstraat 54 ● 3052 NE Rotterdam ● Gironummer 4331136

MEDEDELINGEN
Het HGVU-bestuur betrekt haar leden graag bij nieuwe ontwikkelingen binnen de vereniging. Vandaar de
volgende mededelingen.
FEBRUARILEZING 1 WEEK EERDER
e
De tweede dinsdag van februari wordt de 25 Van der Monde-lezing gehouden in de Pieterskerk in
Utrecht. Koen Ottenheym zal spreken over de Utrechtse ridderhofsteden uit de Gouden Eeuw. Om onze
leden niet te dwingen te kiezen tussen twee lezingen, zoals tijdens de ALV is gevraagd, wordt de
februarilezing van de HGVU een week vervroegd. Op 2 februari 2010 zal ook de HGVU-lezing gaan over
landgoederen.
HGVU-LUSTRUM-EXCURSIE 4-6 JUNI 2010
In juni organiseren wij de HGVU-LUSTRUM-weekendexcursie. De excursie duurt dit jaar een dag langer
dan gebruikelijk. We vertrekken op vrijdag 4 juni naar de dichtstbijzijnde culturele hoofdstad van Europa.
We zullen zondag 6 juni weer terugkeren. In volgende ledenbrieven volgt meer informatie.

ALGEMEEN LID BESTUUR GEZOCHT
Het bestuur wil graag versterking door een vijfde persoon! Onderaan staat onze contactinformatie.
OPROEP ‘HGVU-GESCHIEDENIS’
In het kader van het Lustrumjaar zijn Saskia Kemperman en Michiel Purmer druk bezig met het
vastleggen van de HGVU-geschiedenis. Een geschiedenis die begon op 15 oktober 1980 bij Judith Schuyf
thuis, toen de aanwezigen een bestuur kozen voor het toen nog Historisch Geografisch Dispuut. Inmiddels
zijn we bijna 30 jaar verder. Een mooi moment om onze geschiedenis vast te leggen! Wij hopen een
boekje hierover precies dertig jaar na dato, 15 oktober 2010, te kunnen presenteren.
Daarbij hebben we hulp van onze leden nodig! Helaas vertoont het HGVU-archief enkele belangrijke
gaten. Zo zoeken wij nog de ledenbrieven van:
1984 tot en met 1986
1993 tot en met 1996
Daarnaast zijn we op zoek naar foto’s. Het archief bevat geen foto’s, dus vooral voor foto’s van excursies
en congressen houden we ons aanbevolen!
Tenslotte zijn we ook zeer geïnteresseerd in anekdotes en leuke verhalen die niet in officiële verslagen
en notulen terecht zijn gekomen!
Heb je iets voor ons, neem dan svp contact met ons op!

DIGITALE LEDENBRIEF
Inmiddels hebben zich 53 leden aangemeld voor de digitale ontvangst van de ledenbrief. Wilt u ook de
ledenbrieven digitaal te ontvangen maar heeft u dat nog niet gemeld, of heeft u zich aangemeld maar
krijgt u nog steeds de papieren versie in de bus, meld ons dat dan (contactinformatie hieronder). De
ledenbrieven zijn ook in te zien op http://hgvu.nl/. De HGVU zal uw e-mailadres alleen gebruiken voor
HGVU-doeleinden en deze niet zonder uw toestemming ter beschikking stellen aan derden.
CONTACTINFORMATIE
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