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MAART-LEZIljG'
Op dinsdag 14 maart zal de heer P.C.J. van der Krogt, verbonden aan het
Geografisch I n s t i t u u t van de Rijksuniversiteit Utrecht, een lezing
houden over GLOBES UIT DE NEDERLANDEN.
De lezing gaat over de in de Nederlanden gemaakte aard- en hemelglobes
met een gedrukt kaartbeeld. De fabricage van globes in de Nederlanden
vond plaats vanaf de vroege zestiende t o t het eind van de negentiende
eeuw.
Oude globes hebben tegenwoordig een hoge wetenschappelijke en
decoratieve waarde. De wetenschappelijke l i g t vooral in het f e i t , dat
ze nieuwe ideeën over het wereldbeeld en de sterrenkunde verspreidden.
Daarnaast toont het kaartbeeld van de globe hoe het wererldbeeld in het
verleden was, welke ideeën men over onbekende streken had en welke
gebieden het meest interessant waren. Zozijn globes een onmisbaar
onderdeel op tentoonstellingen over de geschiedenis van
ontdekkingsreizen. Op oude hemelglobes is de voortgang over de kennis
van de sterrenhemel te zien. Tot slot is er n a t u u r l i j k ook de
kunsthistorische waarde van de oude globes.
Datum: Dinsdag 14 maart 1995.
Tijd: 20.00 uur.
Plaats: Kargadoor, Oude Gracht 36, Utrecht.
EXCURSIE ZUIDERZEE OP 26 MAART
Er is nog steeds plaats voor de excursie naar het voormalig eiland
Schokland en het Rijksmuseum voor Scheepsarcheologie te Ketelhaven.
Het Museum Schokland in het sfeervolle k e r k j e op de terp geeft een beeld
geeft van Schoklands historie. I n Ketelhaven wordt aan de hand van
scheeps-wrakken wordt een ontdekkingsreis door het verborgen
gebleven maritiem verleden gepresenteerd. Opgave kan nog b i j Egbert
Stoffels, telefoon 030- 891991 of op de komende lezing. We rijden met
auto's (carpoolen). We zoeken nog deelnemers met auto's. Vertrek 11 uur
op het Jaarbeursplein te Utrecht, onder aan de t r a p naar de
Jaarbeurstraverse.
EXCURSIE TEXEL OP 24/25 JUNI
Wegens beschikbaarheid van accommodatie is de definitieve datum van de
weekendexcursie 24 en 25 juni. Het waddeneiland dat we gaan bezoeken is
Texel. Per f i e t s zullen we het eiland gaan verkennen, onder andere z i t
een bezoek aan het net gerestaureerde f o r t De Schans en een eendenkooi
in het programma. Meer over het programma op de volgende bladzijde.
De aanmelding voor de excursie .start nu, het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt, meld je dus snel aan b i j Sandra van Lochem, tel.
03404-55124.
KÖMfiNDË LEZINGEN EN ËXCURëlËS

11 april
9 mei

Hetonnen verdedigingswerken m de Nieuwe Hollandse
Waterlinie 1914-1940, door D.T. Koen (Rijksarchief Utrecht).
Historisch-geografisch en archeologisch onderzoek in het
herinrichtingsgebied van de Leijen-West (Noord-Brabant),
door G.P.H. Dirkx (Staring Instituut) en mw. C. Soonius
(Stichting R.A.A.P.).

