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Beste leden,
De volgende HGVU lezing op 12 januari 2016 is de 282ste lezing en is getiteld:

Nieuwe onderzoeksmethoden voor het reconstrueren van Romeinse en
vroegmiddeleeuwse routenetwerken in Nederland
Nederland heeft een dicht netwerk van land- en waterwegen. Veel hiervan is relatief jong, maar het netwerk
kent ook (veel) oudere elementen. Daarvan is relatief weinig bekend en er zijn nauwelijks kaarten ouder dan
de zestiende eeuw die inzicht kunnen verschaffen. Toch hoeven deze historische routes niet verborgen te
blijven. Rowin van Lanen zal een nieuwe methodiek presenteren die toestaat om routenetwerken te
reconstrueren uit perioden waaruit geen kaarten overgeleverd zijn en zal ingaan op de onderzoeksperspectieven die dit opent.
In zijn presentatie staan vooral Romeinse en vroegmiddeleeuwse routes in Nederland centraal. In deze
perioden was het dynamische landschap van Nederland van grote invloed op de locatiekeuze van
nederzettingen en de aanwezigheid en loop van historische routes. Sommige landschappen, zoals venen,
moerassen en (steile) stuwwallen zijn minder geschikt voor landroutes dan oeverwallen en plateaus. Ook zal
worden gekeken naar de overerving van deze Romeinse en vroegmiddeleeuwse routes naar latere perioden.
Het zal blijken dat, in Nederland, historische routes een sterke verwevenheid vertonen met landschappelijke
en culturele condities (bijv. de aanwezigheid van nederzettingen). Hierdoor is het mogelijk deze “verdwenen”
routenetwerken te reconstrueren, waarbij het onderzoek naar deze routes ons historisch begrip over
processen als landschaps- en nederzettingsdynamiek, maar ook vroege vormen van verstedelijking vergroot.

Detail van Jan Brueghel de Oude (1568 - 1625) Boeren en reizigers bij een molen.

Rowin van Lanen is lid van de HGVU en bezig met zijn promotieonderzoek aan de Universiteit
Utrecht en voert zijn onderzoek uit in het kader van het door NWO gefinancierde onderzoeksproject:
The Dark Age of the Lowlands in an interdisciplinary light: people, landscape and climate in the
Netherlands between AD 300 and 1000. Zijn promotieonderzoek is getiteld "Occupation patterns
and land use in the Dark Age of the Lowlands".
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De HGVU is nu ook op LinkedIn! Via deze link kunt u lid worden van de HGVU groep.

