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Beste leden,
Op dindsdag 11 maart a.s. wordt er weer een lezing georganiseerd door de HGVU. Jan van
Doesburg zal ons een uiteenzetting geven over:

Kastelen en moated sites in liet Kromme Rijngebied
In 1883 schreef dominee J. Craandijk na aanleiding van een bezoek aan kasteel Walenburg
tijdens een van zijn wandelingen door het Utrechste platteland het volgende:' weêr een van
die kunstlooze vierkante torens, tiet eigenaardige van de landstreek aan de langebroekse
Wetering, t Gebouw ziet er tamelijk vervallen uit en wordt tegenwoordig alleen nog door
duiven bewoond. Toch zou de landstreek aan aantrekkelijkheid verliezen als deze stroeve
en ernstige muren onder den moker moesten vallen. Vooreerst schijnt daar nog geen gevaar
te bestaan, want de eigenaar, de graaf van Lijnden van Sandenburg, houdt zijn oude toren in
waarde'.
Graandijks relaas weerspiegelt de ambivante houding waarmee lange tijd naar
Middeleeuwse kastelen is gekeken. Aan de ene kant is er onbegrip en een nauwelijk
verholen minachting voor deze bouwwerken, maar aan de andere kant is er ook het besef
dat het landschap zonder deze complexen onvolledig en kaal zou zijn. De laatste jaren is de
belangstelling voor kastelen en andere Middeleeuwse omgrachte huizen in de provincie
Utrecht sterk toegenomen. In de lezing zal worden ingegaan op die in het Kromme
Rijngebied. Daarbij zal zowel worden gekeken naar nog bestaande kastelen als naar
verdwenen complexen.
Jan van Doesburg is archeoloog en werkzaam bij de sector onderzoek van de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
Datum:
Tijd:
Plaats:

8 April:
14/15 juni:

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

Judith Schuyf over Mythen en Sagen en het Landschap
weekendexcursie mijnbouw in Limburg e.o.

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!
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