Beste leden,
Let op: De februarilezing vindt dit jaar plaats op de EERSTE dinsdag van de maand.
Op 2 februari kunnen we gaan luisteren naar een verhaal over:

Buitenplaatsen in Zeeland: verkenning van een verborgen wereld
Zeeland was ooit rijk aan buitenplaatsen, met name op Walcheren. Het waren welgestelde
stedelingen die vanaf de late zestiende eeuw de buitenplaatsen als zomerwoning op het
platteland inrichtten. Op het hoogtepunt van deze ontwikkeling waren het er meer dan honderd,
waarvan nu nog overal herinneringen te vinden zijn. Over de ontwikkeling van de functie en
vormgeving van die buitenplaatsen door de eeuwen heen gaat het promotieonderzoek van
Martin van den Broeke (beleidsmedewerker cultuurhistorie bij het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit).
Onderzoek doen naar buitenplaatsen in Zeeland heeft zo zijn eigen karakteristieken. In de
eerste plaats zijn de onderzoeksobjecten zelf, de huizen met hun tuinen en interieurs, bijna
allemaal verdwenen. Ook de
restanten ervan, zoals vijvers of lanen
of verkavelingspatronen, zijn verloren
gegaan door overstromingen,
oorlogsgeweld en herverkavelingen.
Verder hebben de archieven zwaar
geleden onder oorlogsgeweld en zijn
hele collecties ten onder gegaan bij
bombardementen. Wat bleef, zijn
sporen in het landschap en verspreide
archiefstukken. Ondanks de
beperkingen is het mogelijk om het
verhaal van de ontwikkeling van de
buitenplaatsen in deze regio in beeld
te brengen.
Deze lezing gaat in op de
eigenaardigheden en de
leermomenten van het onderzoek naar de verdwenen en grotendeels onbekende, boeiende
wereld van de buitenplaatsen bij Noordgouwe en op Walcheren.
Waar:
Datum:
Tijd:

De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht
dinsdag 2 februari 2010
(Let op: de 1ste dinsdag van de maand, i.v.m. de Van der Monde lezing op 9
februari in de Pieterskerk, Utrecht)
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MEDEDELINGEN
Het HGVU-bestuur betrekt haar leden graag bij nieuwe ontwikkelingen binnen de vereniging. Vandaar de
volgende mededelingen.
HGVU-LUSTRUM-EXCURSIE 4-6 JUNI 2010
In juni organiseren wij de HGVU-LUSTRUM-weekendexcursie. De excursie duurt daarom 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 versterkt worden door een vijfde persoon! Onderaan de mededelingen staat onze
contactinformatie.
OPROEP ‘HGVU-GESCHIEDENIS’
Saskia Kemperman en Michiel Purmer zijn druk bezig om de HGVU-geschiedenis vast te leggen. Die
geschiedenis 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 55 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

