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Februari-lezing
Beste leden,
Graag eerst aandacht voor het volgende. Wij verzoeken u de contributie voor het
verenigingsjaar 2002-2003 over te maken op girorekening 4331136 t.n.v. fiscus HGVU te
Utrecht. De contributie bedraagt minimaal € 15 (studenten € 13), maar meer is uiteraard
welkom!
We zijn toe aan de februari-lezing. Deze maand hebben we Reinout Rutte bereid gevonden
om een lezing te verzorgen over zijn promotieonderzoek naar:

Stedenpolitiek en stadsplanning in de
Lage Landen (12de-13de eeuw)
Tussen ongeveer 1100 en 1450 werden er in Europa minstens een paar duizend nieuwe
steden aangelegd. Rutte belicht de stedenpolitiek en stadsplanning in de Lage Landen van
verschillende landsheren, in het bijzonder de graven van Vlaanderen, de hertogen van
Brabant en de graven van Gelre. Hij zal vertellen hoe deze landsheren in de 12de en 13de
eeuw het creëren van steden gebruikten als instrument voor de politieke organisatie van hun
gebied. Rutte is recentelijk op dit onderwerp gepromoveerd bij Guus Borger.

Datum:
Tijd:
Plaats:

dinsdag 11 februari 2003
20.00 uur
De Kargadoor, Oude gracht 36 te Utrecht

Lezingen Programma:
April:

Judith Schuyf over Mythen en Sagen en het Landschap

Excursienieuws
Ook dit voorjaar vindt weer de traditionele HGVU-weekendexcursie plaats en wel in het
weekend van 14 en 15 juni. Houd dit weekend vast vrij in de agenda's! Het wordt
(hoogstwaarschijnlijk) een thematische excursie over mijnbouw, van prehistorie tot het einde
van de 20e eeuw. Zuid-Limburg en als referentiegebied een aangrenzende mijnstreek in een
van onze buurlanden zal centraal staan. Wij hopen een boeiende bestemming in ons
Bourgondische zuiden! In de komende brieven zal er meer informatie volgen.

H G V U secretariaat • M.P. Lindostraat 41 • 3 5 3 2 X G Utrecht - Tel. ( 0 3 0 ) 2 9 3 7 3 6 0 • Gironummer 4 3 3 1 1 3 6

