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Op 1 januan 1998 vedaat drs J.D.H. (Hans) Harten de Universiteit Utrecht. Daarmee neemt de Faculteit
Ruimteiijl<e Wetenschappen afscheid van een marl<ant docent en onderzoeker.
Uiteraard kan deze gebeurtenis niet ongemerkt voorbijgaan. Daarom heeft de Historisch-Geografische
Vereniging Utrecht het initiatief genomen hem een groots afscheid te bezorgen. Een afscheid waar Hans
zelf vrijwel niets van weet. En dat wilden we nog even zo houden.
We hebben Hans bereid gevonden op dinsdagavond 13 januari 1998 een lezing te houden voor de
HGVU. Deze lezingen vinden iedere tweede dinsdag van de maand (oktober t/m mei) plaats in de Kargadoor te Utrecht. Het ondenwerp van zijn lezing is zijn onlangs bij Matrijs verschenen boek "Sporen in het
landschap. Kleine historische landschapselementen in de West-Betuwe en de Vijfheerenlanden".
In zijn lezing zal Hans Harten in het bijzonder ingaan op de ondedinge, historische en ruimtelijke relaties
van deze landschapselementen. Onopvallend als ze vaak zijn, voegen ze een dimensie toe aan onze
leefomgeving. Dikwijls zit er een heel verhaal aan vast en illustreren ze de geschiedenis van een dorp, stad
of streek, en soms stijgt hun betekenis daar zelfs nog bovenuit. Omgekeerd spreekt het landschap er meer
door aan en spelen zulke elementen een belangrijke rol, als we de sfeer van het vededen willen proeven.
Na afloop van de lezing zal hem het eerste exemplaar worden aangeboden van een bijzonder nummer van
het Historisch-Geografisch Tijdschrift. Vervolgens zal er gelegenheid zijn voor het drinken van een borrel,
die beschikbaar wordt gesteld door de vakgroep Algemene Sociale Geografie.
Wij zouden uw aanwezigheid op deze avond bijzonder op prijs stellen. U wordt verwacht om 20.00 uur in de
Kargadoor, Oudegracht 36 , Utrecht. Voor de gelegenheid zal geen toegangsprijs worden berekend
(hoewel een kleine bijdrage of aanmelding als lid van de HGVU zeer op prijs wordt gesteid).
Namens de HGVU,

Dré van Marrewijk,
voorzitter

HGVU lezingen in februari, maart en april:
10 februari
dhr Buisman (KNl\/ll): Het weer, het milieu en het dageliji<se leven door de eeuwen heen.
10 maart
Th. Spek (Staring Centrum): Essen en plaggenbodems; regionale variatie en ontwikkeling
in de tijd.
14 april
prof. dr P. 't Hart (UU): De vroege ontwikkeling van de stoomvaart, in het bijzonder op de
Utrechtse rivieren,
"juni
excursie Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden.
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