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December-lezingen: Het Romeinse erfgoed 

In december bestaat het programma uit twee lezingen: 

De Romeinen in Nederiand (500-2004 na Christus) 

Het meeste onderzoek naar het Romeinse Rijk concentreert zich op de periode van de 
Romeinse occupatie. Soms wordt er onderzoek naar het huidige erfgoed gedaan. Slechts 
weinigen bestuderen de tussenliggende periode. In deze lezing gaat Hans Renes in op het 
gebruik van en de filosofie over het Romeinse erfgoed in post-Romeinse perioden: de 
Middeleeuwen, de Renaissance en de 20^ en 21® eeuw. 

Globaal loopt de grens van het Romeinse Rijk in Nederiand langs de Rijn. In deze lezing 
gaat Wiifried Hessing in op de geschiedenis van deze Limes. Hij concentreert zich daarbij 
vooral op het westelijk deel van de Limes, tussen Wijk bij Duurstede en Katwijk. Daarbij gaat 
hij onder meer in op de toenmalige infrastructuur in deze grensstreek en de contacten tussen 
de Romeinen en de lokale bevolking. 

Hans Renes is docent-onderzoeker Historische Geografie aan de Universiteit Utrecht en de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. 

Wiifried Hessing werkt bij Vestigia, een bureau voor advies, onderzoek, beleidsontwikkeling 
en managementondersteuning op het gebied van archeologie en cultuurhistorie. 

Datum: dinsdag 14 december 2004 
Tijd: 20:00 uur 
Plaats: De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht 

Aankondiging discussieavond Nationale Landschappen 

Samen met Cluverius organiseert de HGVU op 8 februari 2005 een discussieavond met 
Dirk Sijmons, "Nederiands eerste Rijksadviseur voor het Landschap". Hiervoor kunnen 
leden nu al vragen en stellingen indienen die aan Sijmons worden voorgelegd. 

Stuur uw vragen en stellingen naar: Elyze Smeets (elvze(a)hotmail.com) 
Thomas van den Berg (tpvdb(a)wanadoo.nl) 

Herinnering deelnemers lustrumexcursie 

Nog niet iedereen die deelneemt aan de lustrumexcursie naar Yorkshire heeft de aanbetaling 
(€ 200,-) overgemaakt. Wij vragen degenen die nog niet aanbetaald hebben dit zo snel 
mogelijk te doen. 
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