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Beste leden.
Door een vergissing is er bij de aankondiging van de excursie een foute datum gezet. De
excursie naar Noord- en Midden-Limburg zal plaatsvinden in het weekend van 5 en 6 juni
a.s, en niet op 5 en 6 juli. In dc bijgevoegde excursicbcschrijving vindt u een en andere nog
eens nader toegelicht.
Tevens wil ik, ook al is het aan dc vroege kant, deze brief gebruiken om de lezing van mei
aan te kondigen. Op dinsdag 11 mei houdt de heer J. Huiting een lezing houden met als titel
'De historische geografie van het gebied ten westen van Utrecht in de Middeleeuwen'.
Centraal thema in deze lezing vormt de reconstructie van het landt)ezit van adel, geestelijke
instellingen en eigengeërfden in het gebied. Hierbij maakt de spreker gebruik van de
zogenaamde 'Rückschreibung'. Allereerst wordt daarom kort ingegaan op deze
onderzoeksmethode, waarbij zowel de voordelen als de problemen die zich voordoen aan de
orde komen. Vragen waarop vervolgens een antwoord wordt gezocht zijn de verdeling van de
grond, de herkomst, leen- en pachtvcrhoudingcn cn dc ligging van de goederen
(geconcentreerd of verspreid?). Ook wordt ingegaan op de verschillende juridische
verhoudingen tussen deridderhofstedenin het gebied en de familie's. Een en ander wordt
nader toegeücht aan de hand van drie case-studies, te weten:
dc goederen en rechten van Oudraunster;
het grondbezit van de Johaimiters, het hof ter Weyde en de gronduitbating aan
de hand van registers en rekeningen;
De Haar, waarbij tevens Den Eng, De Ham, Bottestein, Ter Mey, Den Eyk en
het huis te Vleuten aan de orde komen.
De lezing wordt zoveel mogelijk ondersteund met dia's.
Ter herinnering, de lezing van 13 april a.s. van de heer P. Priester, over de veranderingen in
de Groningse landbouw tussen 1800 en 1910, begint reeds om 19.00 uur.
U bent allen van harte welkom.
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