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Lustrumledenbrief - 7e Lustrum HGVU 
 
Beste leden,  
 
De Historisch Geografische Vereniging Utrecht bestaat alweer 35 jaar. Veel leden van het eerste uur 
zijn er nog bij, maar ook daarna zijn er veel leden bij gekomen. De laatste tijd neemt het aantal 
jongere leden weer toe, ook in het bestuur. Dat is een goede zaak. Een verjonging is een belangrijke 
voorwaarde voor het voortbestaan van een vereniging. Maar ik hoop ook dat het een bron is van 
nieuwe ideeën over de manier waarop we een vereniging zijn. Onze avonden, onze excursies, onze 
manier van presenteren aan de buitenwereld moeten we in beweging zien te houden, ook voor ons 
eigen plezier en afwisseling.    
Dat wil overigens niet zeggen dat we de goede zaken en zekere tradities niet zouden moeten 
koesteren. Zo’n traditie is de jaarlijkse excursie. Een heel weekend met elkaar in een interessant 
gebied, vaak met een vol programma. Dan leer je elkaar op een heel andere manier kennen dan op 
de lezingenavonden. 
Daarnaast hebben we eens in de vijf jaar een lustrum. Nu al voor de 7e keer. Het lustrum-
programma is door de jaren heen heel verschillend geweest, maar een vast programmapunt was de 
buitenlandexcursie. Dit keer gaan we vier dagen lang (en vier lange dagen) naar het Duits-Deense 
Waddengebied.  
Het verdere lustrumprogramma bestaat uit activiteiten in de stad Utrecht zelf die zowel voor als na 
de zomer plaatsvinden. Het begint met de traditionele meilezing op locatie op dinsdag 12 mei. Dit 
keer zal de band van Utrecht met ons slavernijverleden centraal staan. Twee weken later op 
woensdag 27 mei gaan we onder de grond tijdens een bezoek aan DomUnder. Dan de 
buitenlandexcursie van donderdag 11 tot en met zondag 14 juni. 
Het leek ons beter om in de vakantietijd niets te organiseren, maar op vrijdag 18 september 
vervolgen we het lustrumprogramma en is iedereen welkom bij een excursie in het stationsgebied. 
Los daarvan, maar wel min of meer aansluitend, is er de grote HGVU netwerkborrel op vrijdagavond 
18 september. Ook al ben je niet in staat om naar de excursies overdag te komen, kom toch naar de 
HGVU-borrel. Het wordt een borrel+, waar we op verschillende manieren kennis kunnen maken met 
elkaar en elkaars activiteiten. 
Na zo’n lustrumzomer kunnen we weer enthousiast het verenigingsjaar 2015-2016 in. 
We wensen u een mooi lustrum toe en zien u graag bij de activiteiten! 
 
Ad Stolk 
Voorzitter HGVU  
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Lezing op locatie: Mapping Slavery, een stadswandeling langs het 
Utrechtse slavernijverleden 
 
Dinsdag 12 mei, 19.30 uur. Verzamelen op Wijde Doelen 8, Utrecht 
 
De geschiedenis van Nederlandse steden als Amsterdam, Middelburg, Rotterdam, Arnhem, Utrecht, 
en talloze andere plaatsen is direct verbonden aan de geschiedenis van de voormalige Nederlandse 
koloniën. Die verbindingen vormen de geschiedenis van de huidige bewoners, zwart, wit, bruin en 
iedereen daartussen. In het project Mapping Slavery, wat wordt uitgevoerd door onderzoekers die 
werkzaam zijn aan de VU te Amsterdam, wordt dit erfgoed aan beide kanten van het voormalige 
koloniale rijk toegankelijk gemaakt. 
  
De stad Utrecht heeft nooit een rol gespeeld binnen de VOC of de WIC. Zij heeft door haar ligging 
echter wel altijd ten volle geprofiteerd van de welvaart die voortkwam uit de handel met de 
overzeese gebiedsdelen. Het slavernijverleden is soms dan ook dichterbij dan je denkt. In de stad 
zijn talloze sporen te zien en te vinden van deze bewogen periode uit de Nederlandse geschiedenis. 
Daarom zullen we met meilezing “op locatie” onder leiding van Nancy Jouwe een stadswandeling 
maken door de Utrechtse binnenstad om de sporen van het slavernijverleden te leren (her)kennen. 
Voorafgaand aan de wandeling zullen we een introducerende presentatie en een kop koffie/thee 
krijgen op Wijde Doelen 8 te Utrecht (nabij het Ledig Erf), waar we om 19.30 uur worden verwacht.  

 
 
 
DOM UNDER - een ondergrondse excursie onder het Domplein 
 
Woensdag 27 mei, 20.00 – 21.30 uur  
 
Het oude Romeinse castellum was tamelijk groot. Van achter de Domkerk tot bijna aan de Oude 
Gracht en van het Senaatsgebouw tot in de Domstraat. Het centrum,met pretoria en altaar, lag 
waar nu het Domplein is, dicht bij de ingang van het Academiegebouw. De grens is mooi 
aangegeven met de groene damplijnen.  
Maar het interessantste zit onder de grond. Wat is daar nog achtergebleven van de Romeinen en 
van de mensen die in de eeuwen daarna geleefd en gebouwd hebben op het Domplein en 
omgeving? 
Door de jaren heen zijn er wel opgravingen geweest, onder andere door Van Giffen, maar de resten 
onder het Domplein zijn maar door weinigen gezien. Dankzij de inspanningen van de organisatie 
‘Dom Under’ zijn de overblijfselen uit vroeger eeuwen nu voor ieder te bezichtigen. 
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Voor de HGVU wordt de archeologische rondleiding aangeboden. Die is uitgebreider en gaat dieper 
op de zaken in dan de standaardrondleiding.  
 
Er kunnen maximaal 20 mensen mee. De kosten zijn voor leden €10,-. Als er minder dan 20 leden 
meegaan, kunnen er introducés mee voor de normale prijs van €12,50.   
Geef je voor 20 mei op via secretaris@hgvu.nl, je ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging. 

 
 
Lustrum-excursie Duits-Deens Waddengebied 

 
Donderdag 11 tot en met zondag 14 juni 2015 
 
Het internationale Waddengebied staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO, sedert 2014 is daar 
óók het Deense gedeelte bijgeplaatst. Reden temeer voor ons om er te gaan kijken. Een 
internationaal project, het LancewadPlan, richt zich op de duurzame bescherming van het unieke 
landschappelijke en cultuurhistorische erfgoed in dit gebied.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goldener Ring – Middeleeuwse ringdijk     Kapiteinswoning op Rømø 
 

mailto:secretaris@hgvu.nl
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Het wordt een vierdaagse excursie, van donderdag 11 tot en met zondag 14 
juni. We logeren drie nachten op één locatie en houden van daaruit twee 
dagexcursies.  
 
 
Maar er is meer te zien in dit gebied en daarom zullen we de heen- en terugreis ook optimaal 
gebruiken. Op de heenweg besteden we aandacht aan de bedijkingsgeschiedenis van terp tot 
polder. De 2e dag bezoeken we de eilanden Sylt (Duits) en Rømø (Deens) met kustontwikkelingen, 
overstromingen, prehistorie en walvisvangst. De 3e dag is gewijd aan de Halligen en het eiland 
Amrum. Halligen zijn stukken kwelder met soms terpen, deels resten van een groot gebied dat in de 
storm van 1634 vernietigd werd. Een landschap dat we in Nederland niet kennen. Op de terugweg 
bezoeken we landschapselementen en historische gebouwen uit de 17e en 18e eeuw. 
Kortom, het programma is zeer afwisselend. Geomorfologische, landschappelijke, archeologische en 
historische aspecten en vooral ook de wisselwerkingen daartussen komen aan de orde. 
En dat in een bijzonder en ook mooi gebied. 
 

Er zijn nu 16 deelnemers. Er is in theorie plaats voor 18 deelnemers. Als je nog belangstelling hebt, 
laat het dan zo snel mogelijk weten via secretaris@hgvu.nl . Als er nog er nog plaats is in het hotel, 
kun je wellicht nog mee.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Friesenhaus op Amrum                  Wierden op een Hallig 

 
 
CU2030 – Excursie in het Utrechts stationsgebied  
 
Vrijdag 18 september, 15.00 – 17.00 uur. 
 
Uit de bouwput in het hart van Utrecht verrijzen momenteel de eerste contouren van het 
vernieuwde Stationsgebied. Reizigers ervaren elke dag hoe de nieuwe OVTerminal vorm krijgt. In 
TivoliVredenburg vinden de eerste optredens plaats. Rondom het gebouw wordt hard gewerkt aan 
de inrichting van de openbare ruimte, de vernieuwing van Hoog Catharijne en het terugbrengen van 
het water in de singel. Het Stadskantoor is in gebruik genomen en de grote fietsenstalling aan het 
Jaarbeursplein is klaar. De gemeente Utrecht, NS en Corio werken in de projectorganisatie 
Stationsgebied samen aan de toekomst van het Stationsgebied onder de naam CU2030. 
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Behalve een dynamische plek van nu die wordt getransformeerd voor de 
toekomst, is het ook een plek waar zich veel stadshistorie bevind. Hier stond 
ooit de Middeleeuwse Vredenburg en werd het Jugendstil gebouw van de 
verzekeringsmaatschappij “de Utrecht” gesloopt voor de aanleg van Hoog Catharijne. We zullen 
gaan kijken hoe verleden, heden en toekomst zich in dit project tot elkaar verhouden. 
  
Het programma bestaat uit drie onderdelen. Als eerste een lezing over het project, de plannen en de 
vorderingen. Vervolgens zal overzicht worden geboden aan de hand van een maquette van het hele 
gebied. De middag wordt afgesloten met een rondleiding door het stationsgebied zelf, waarbij zal 
worden ingegaan op diverse deelprojecten. 
 
Nadere informatie over het verzamelpunt voor de excursie volgt. 
 

Lustrumborrel- ontmoet andere HGVU leden 
 

Vrijdag 18 september, 17.30 uur 
 

Aansluitend op de excursie in het stationsgebied is er een HGVU lustrumborrel. Alle leden zijn van 
harte uitgenodigd! Ook als je niet bij de stationsgebied-excursie bent geweest. De HGVU is naast een 
vereniging ook een netwerk. Leer de vereniging en haar leden kennen tijdens de lustrumborrel die 
het Lustrumjaar afsluit. 
De locatie voor de borrel wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt! 


