Beste leden,
De lezing van april gaat over:
Middeleeuwse veenboeren en hun topografisch archief
Over de middeleeuwse agrarische veenontginningen is wel het nodige geschreven, maar de in
de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw gepubliceerde ideeën van Van der Linden en De
Cock hebben zich te diep ingesleten in de historisch-geografische canon. Dat is op zich niet
verwonderlijk, omdat één kenmerk onlosmakelijk met dit ontginningstype is verbonden, nl. een
groot gebrek aan geschreven bronnen en maar voor enkele gebieden een behoorlijke
archeologische inventarisatie. Daarnaast zijn grote delen van de oorspronkelijke
ontginningsgebieden afgedekt geraakt door stedelijke bebouwing en moderne infrastructuur.
Gelukkig hebben de ontginners hun sporen nagelaten in het zogenaamde topografisch archief.
Als het maar kritisch wordt benaderd, doet dit archief niet onder voor de geschreven evenknie.
Dit vraagt wel om een gedegen bronnenkritiek.
In deze lezing wil historisch geograaf dr. Chris de Bont aan de hand van een groot aantal
voorbeelden aantonen hoe bovenstaande werkt. Met behulp van de ontwikkelde veenmodellen
en een gedegen inzicht in de veranderingen, die zich na de ontginning in het topografisch
archief hebben voorgedaan, kan vanuit grote delen van het midden negentiende-eeuwse
kaartbeeld de middeleeuwse inrichting worden losgeweekt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
wel aanwezige archeologische en jongere archiefinformatie èn van moderne
landschapsgegevens (bodem, geomorfologie en satellietbeelden).
In het tweede deel van de lezing worden enkele voorbeelden gegeven uit het gebied tussen de
Kennemerduinen en het Gooi, met de nadruk
op Amsterdam en directe omgeving. Daarbij
wordt het landschap gereconstrueerd, inclusief
de derde dimensie in de venen die in de
paleogeografische kaarten altijd wordt
overgeslagen. Uitgaande van deze
gereconstrueerde compartimentering in het
veen wordt het ontginnings-, bewonings- en
waterstaatsverhaal verteld, tot aan de
invoering van de windmolenbemaling en de
omslag van gemengd bedrijf naar de eeuwige
veenweide.
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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: RUHRGEBIED
In juni is de driedaagse HGVU-LUSTRUM-weekendexcursie. We vertrekken op vrijdag 4 juni naar het
Ruhrgebied, een van de culturele hoofdsteden in 2010 van Europa. We zullen zondag 6 juni weer
terugkeren. Er is nog één plaats beschikbaar, dus geef je snel op!
Herhaling VERNIEUWDE OPROEP ‘HGVU-GESCHIEDENIS’: LEDENBRIEVEN 1984-1986 EN
FOTO’S
Zoals je inmiddels weet, 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.
Maar daarbij hebben we hulp van onze leden nodig! Gelukkig hebben al diverse mensen gereageerd met
foto’s, verhalen en ledenbrieven. Nu vertoont het HGVU-archief nog één belangrijk gat. Wij zoeken nog
dringend de ledenbrieven van januari 1984 tot en met mei 1986.
Als we deze ledenbrieven vinden, dan kunnen we ons lezingenoverzicht helemaal compleet maken! Dat
zou geweldig zijn!
Daarnaast zijn we ook nog steeds op zoek naar foto’s. Het archief heeft 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!
Tenslotte zijn we van plan de aankomende lezing(en) voor het boekje wat foto’s te maken van een
hopelijk goed gevulde zaal in de Kargadoor.
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