
In Memoriam Hans Harten, aprillezing en excursie-nieuws 

Beste leden, 

In Memoriam 

Tot ons verdriet is op 27 februari 2007 ons bekende lid Hans Harten op 72-jarige leeftijd 
overleden. Hij was tijdens zijn werkzame leven verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar hij 
vele generaties historisch geografen heeft opgeleid. Dat Hans Harten studenten uitstekend kon 
motiveren blijkt onder andere uit de oprichting van onze vereniging. Tijdens een excursie naar 
Engeland ontstond uit enthousiasme het idee voor een vakvereniging, die ter plekke HaHa '80 
werd genoemd. Niet alleen een verwijzing naar de inspirator, maar ook naar het landschaps
element dat veel op Engelse landgoederen te vinden is. Hiermee stond Hans letterlijk aan de 
wieg van de vereniging die later HGVU zou gaan heten. 
Inmiddels bestaat de HGVU ruim 25 jaar en al die tijd is Hans actief lid gebleven: hij was veel op 
lezingen en natuurlijk ook de excursies te vinden. Enkele jaren terug organiseerde hij nog één 
keer de jaadijks terugkerende weekendexcursie. Bestemming was natuurlijk de Betuwe. Voor 
velen had die excursie een nostalgisch karakter: samen met Hans in de busjes van de 
universiteit door de Betuwe rijden. Maar ook toen was al zichtbaar dat Hans ouder werd en was 
hij slecht ter been. De laatste jaren moest hij helaas de excursies achtenwege laten: hij gaf zelf 
aan niet de groep te willen ophouden met zijn lager wordend tempo. Ook lezingen bezocht hij 
minder, alhoewel hij nog steeds af en toe aanwezig was. Hij was dan altijd geïnteresseerd, 
zowel in het onderwerp als hoe het zijn vele ex-studenten onder de leden verging. 
Met zijn overlijden verliest de HGVU een markant lid en mede-oprichter van de vereniging. 
Gelukkig heeft hij zijn inspiratie en vakkennis doorgegeven aan vele leden, die hem van de 
studie of de vereniging kennen. 

De HGVU was op de begrafenis door drie bestuursleden vertegenwoordigd. 

Aprillezing: Covens & Mortier 

Op dinsdag 10 april zal Dr. Marco van Egmond (1969) een lezing houden over de betekenis van 
het uitgevershuis Covens & Mortier voor de ontwikkeling van de Nederlandse commerciële 
kartografie in de 18de en 19de eeuw, waarop hij in 2005 gepromoveerd is. Marco is conservator 
van de kaartenverzameling van de Faculteit Geowetenschappen, gehuisvest in de 
Universiteitsbibliotheek Utrecht. Daarnaast levert hij in deeltijd een bijdrage aan het universitaire 
onderzoeksprogramma Explokart. 

Langer dan tot op heden altijd werd aangenomen, kon de 18de-eeuwse Nederlandse handel in 
landkaarten voortbouwen op haar reputatie van de Gouden Eeuw. Het Amsterdamse 
uitgevershuis Covens & Mortier (1685-1866) heeft in dit proces een belangrijke rol gespeeld. 
Hoogstwaarschijnlijk was het in kwantitatief opzicht de grootste landkaartenhandel van zijn tijd. 
Op haast industriële wijze bracht Covens & Mortier duizenden kartografische uitgaven op de 
markt. De diverse firmanten waren vrijwel zonder uitzondering begiftigd met een groot 
commercieel talent. Massaal kopieerde men bijvoorbeeld toentertijd moderne buitenlandse 
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