
 
 

 

Beste leden, 
 
We willen jullie allereerst hartelijk bedanken voor het opletten vorige maand. We hadden 
ondanks de ongebruikelijke datum bij de lezing in februari een hele mooie opkomst! 
 
In maart is de lezing weer op de gebruikelijke tweede dinsdag van de maand. De titel van de 
lezing is met deze inmiddels lange winterse periode erg toepasselijk: 
 
 

Het verlangen naar buiten 
 
 
Marcel van Ool (1970) is kunsthistoricus en werkt sinds 1998 bij Staatsbosbeheer als 
medewerker landschap en cultuurhistorie. In 1998 publiceerde hij het boek Het Verlangen naar 
Buiten dat een geschiedenis van de Nederlandse buitenrecreatie vertelt. De natuur heeft 
veel te bieden aan rust en ruimte voor ontspanning, spiritualiteit en outdoor-sportaccommodatie. 
Er is door de eeuwen heen veel veranderd, maar steeds weer blijkt de natuurbeleving 
onmisbaar in het menselijk bestaan. Marcel van Ool onderzocht wat de mens in de afgelopen 
millennia bewogen heeft de natuur op te zoeken. Momenteel werkt hij aan een studie naar de 
specifiek Amsterdamse buitenrecreatie. Over de opzet en doorwerking van deze studie wil 
Marcel in het tweede deel van de lezing graag in discussie met de zaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waar:   De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht  
Datum:  dinsdag 9 maart 2010 
Tijd:  20:00 uur 
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MEDEDELINGEN 
 
Het HGVU-bestuur betrekt haar leden graag bij nieuwe ontwikkelingen binnen de vereniging. Vandaar de 
volgende mededelingen. 
 
HGVU-LUSTRUM-EXCURSIE 4-6 JUNI 2010: RUHRGEBIED 
In juni is de driedaagse HGVU-LUSTRUM-weekendexcursie. We vertrekken op vrijdag 4 juni naar het 
Ruhrgebied, een van de culturele hoofdsteden in 2010 van Europa. We zullen zondag 6 juni weer 
terugkeren. Er zijn nog drie plaatsen beschikbaar, dus geef je snel op! 
Het definitieve programma is nog niet bekend, de nadruk ligt op de herbestemming van industrieel erfgoed, 
maar we vergeten het groene landschap ook niet. We zullen onder andere een bezoek brengen aan het 
Zollverein in Essen, één van de Landschaftparken die het gebied rijk is, en het Schiffshebewerk 
Henrichenburg (scheepsliften). Verzoeken kunnen altijd ingediend worden bij de excursiecommissie. De 
geschatte kosten bedragen €170,-. Dit is inclusief vervoer, twee overnachtingen met ontbijt, 1 
avondmaaltijd, entreetickets en een excursiebundel. Het definitieve bedrag zal in de volgende ledenbrief 
staan. 
 
VERNIEUWDE OPROEP ‘HGVU-GESCHIEDENIS’: LEDENBRIEVEN 1984-1986  EN  FOTO’S 
Zoals je inmiddels weet, zijn Saskia Kemperman en Michiel Purmer druk bezig met het vastleggen van de 
HGVU-geschiedenis. Een geschiedenis die begon op 15 oktober 1980 bij Judith Schuyf thuis, toen de 
aanwezigen een bestuur kozen voor het toen nog Historisch Geografisch Dispuut. 
Inmiddels zijn we bijna 30 jaar verder. Een mooi moment om onze geschiedenis vast te leggen! Wij hopen 
een boekje hierover precies dertig jaar na dato, 15 oktober 2010, te kunnen presenteren. 
 
Maar daarbij hebben we hulp van onze leden nodig! Gelukkig hebben al diverse mensen gereageerd met 
foto’s, verhalen en ledenbrieven. Nu vertoont het HGVU-archief nog één belangrijk gat. Wij zoeken nog 
dringend de ledenbrieven van januari 1984 tot en met mei 1986. 
 
Als we deze ledenbrieven vinden, dan kunnen we ons lezingenoverzicht helemaal compleet maken! Dat 
zou geweldig zijn! 
Daarnaast zijn we ook nog steeds op zoek naar foto’s. Het archief heeft geen foto’s, dus vooral voor 
foto’s van excursies en congressen houden we ons aanbevolen. 
Tenslotte zijn we ook zeer geïnteresseerd in anekdotes en leuke verhalen die niet in officiële verslagen 
en notulen terecht zijn gekomen! 
 
Heb je iets voor ons, neem dan svp contact met ons op! 
 
Tenslotte zijn we van plan de aankomende lezing(en) voor het boekje wat foto’s te maken van een 
hopelijk goed gevulde zaal in de Kargadoor. 
 

 
 
ALGEMEEN LID BESTUUR GEZOCHT 
Wie komt het bestuur versterken? 
 
CONTACTINFORMATIE 

 


