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Zeist, 27 december 1994 

Het bestuur van de HGVU wenst u een voorspoedig 1995. Er staan weer verschillende 
lezingen en excursies op het programma: noteert u alvast de data in uw agenda! 

JANUARI-LEZING 

Op dinsdag 10 januari zal de heer H.L. de Groot, stadsarcheoloog van Utrecht een lezing 
met dia's houden over RECENTE ARCHEOLOGISCHE OPGRAVINGEN IN UTRECHT. 

De laatste jaren is de Nederlandse archeologie sterk in beweging. Zeker ook binnen de 
gemeente Utrecht is dat duidelijk merkbaar. Meer en meer wordt archeologie ook daar 
beschouwd als één van de onderdelen van een cultuurhistorische benadering, waartoe ook 
historische geografie en bouwhistorie behoren. Anderzijds wordt steeds vaker getracht om 
belangrijke archeologische overblijfselen te sparen en zo mogelijk blijvend aan het publiek 
te presenteren. 
In de afgelopen twee jaar hebben in de stad enkele belangrijke opgravingen 
plaatsgevonden, waarbij deze veranderde opvattingen duidelijk naar voren komen. Zo 
werd op het Domplein in 1993 een deel van de overblijfselen van de Heilige Kruiskapel 
opnieuw blootgelegd om na te gaan of een veronderstelde oudere datering kon worden 
bewezen en of de resten van een zodanige kwaliteit zijn, dat zij permanent toegankelijk 
kunnen worden gemaakt. 
In 1994 werd een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de bewoningsgeschiedenis van het 
terrein tussen de Mariaplaats en de Walsteeg. Daar werden zeer veel overblijfselen van de 
middeleeuwse immuniteitsstructuur en de daarbij behorende bewoning aan het licht 
gebracht. In samenhang met de bouwhistorische en historisch-topografische gegevens 
vormden zij voor de Belgische architect bOb van Reeth de inspiratiebron voor een bijzonder 
onderwerp voor een woningbouwproject. Daarbij zal een aantal belangrijke archeologische 
vondsten worden gespaard. 
Deze twee opgravingen zullen in de lezing uitgebreid aan bod komen. 

Datum: Dinsdag 10 januari 1994.-
Tijd: 20.00 uur. 
Plaats: Kargadoor, Oude Gracht 36, Utrecht. 

KOMENDE LEZINGEN EN EXCURSIES 

14 februari Lezing door J. van Doesburg van het R.O.B. over 25 jaar archeologische 
opgravingen in het Kromme Rijngebied. 

26 maart Excursie Zuiderzee: Schokland en Ketelhaven, meer informatie in volgende 
ledenbrief. 

9 mei Onder voorbehoud: Lezing door G.P.H. Dirkx en C. Soonius over 
historisch-geografisch en archeologisch onderzoek in het 
herinrichtingsgebied van de Leijen-West (Noord-Brabant). 

10/11 juni Weekendexcursie naar de Waddeneilanden, meer informatie volgt. 


