
December-lezing 

Beste leden, 

Ook in de maand december organiseert de HGVU voor haar leden wederom een lezing. Deze maand 
zal de lezing worden verzorgd door J o s Bazelmans, onder de titel: 

De Limes - de romeinen en Belvedere 

In de eerste eeuwen van onze jaartelling vormt de Rijn de noordelijke grens van het Romeinse rijk. Dit 
werd definitief onder keizer Claudius, nadat pogingen om de grens van het rijk naar de Elbe te 
verleggen op niets waren uitgelopen. Voor de bewaking van de grens zorgde een serie van forten -
castella - die onderling door een weg met elkaar verbonden waren. De aanwezigheid van de grens en 
van de vele uit alle uithoeken van het rijk afkomstige militairen, heeft een stempel gedrukt op de 
wordingsgeschiedenis van ons land. 
Daar waar vroeger de grens bestand was tegen invallen van de Germanen blijkt de grens veel minder 
weerstand te kunnen bieden tegen de huidige ruimtelijke ontwikkelingen in ons land. Er moet dan ook 
nagedacht worden over de wijze waarop de structurerende rol die de limes heeft gehad in onze 
geschiedenis kan worden hervonden. Het gedachtengoed van Belvedere lijkt daarvoor een goede 
ingang te bieden. Jos Bazelmans zal als romeins douanier zijn visie op de ontwikkelingen geven die 
zich aandienen bij de romeinse grensposten. 

J o s Bazelmans is hoofd van de sector onderzoek van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek. 

Datum: dinsdag 11 december 2001 
Tijd: 20.00 uur 
Plaats: De Kargadoor, Oude Gracht 36, te Utrecht 

ln de volgende ledenbrief zal het lezingenprogramma voor de rest van het verenigingsjaar nader 
worden aangegeven. 

Wij verzoeken u de contributie voor het verenigingsjaar 2001-2002 over te maken op girorekening 4331136 t.n.v. 
fiscus HGVU te Utrecht. De contributie bedraagt minimaal fl. 30,- (studenten fl. 25,-), maar meer is uiteraard 
welkom! 

Secretariaat: IVI.P. Lindostraat 41. 3532 XG . Utrecht. Tel (030) 2937360 . Gironummer 4331136 


