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Dries van den Akker s.j. (Delft 1945) studeerde filosofie en theologie aan
de KTH te Amsterdam en is thans verbonden als docent godsdienst aan
het Sint-StanislascoUege te Delft. In 1964 is hij ingetreden in de
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tografie te Utrecht. Hij promoveerde in 1989 op het proefschrift Globi
Neerlandici: De produktie van globes in de Nederlanden. Hij publiceerde
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