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Netterden, 10 februari 2015 

 

Uitnodiging voor een bijdrage aan een CASCADE boekuitgave 

Het was in 2009 dat we met CASCADE een inmiddels uitverkochte bundel hebben uitgegeven. 
De redactie en het bestuur zijn van plan om dit jaar opnieuw een boek uit te geven. Het streven is 
om dat eind 2015 te publiceren.   

Net als in 2009 is het ook nu de bedoeling een bundel te maken met tuinhistorische bijdragen van 
een groot aantal auteurs. Het thema van deze bundel is: denken en doen in de Nederlandse 
tuinkunst 1500-2000.  

Wij streven naar een evenwicht tussen algemene en beschouwende bijdragen enerzijds en 
objectgerichte bijdragen anderzijds. Nederlandse onderwerpen liggen het meest voor de hand, 
maar een internationaal gerichte bijdrage is ook van harte welkom. Uiteraard is het mogelijk om 
een bijdrage te leveren in samenwerking met een co-auteur.   

Het is ons voornemen om deze bundel van circa 250 pagina’s met een behoorlijke illustratiegraad 
als herfst-uitgave van ons bulletin uit te geven. Voor elke bijdrage zijn acht pagina’s (hoofdtekst 
van circa 2500 woorden, plus bijschriften, noten en vier afbeeldingen) gereserveerd.   

Heeft u interesse? Dan vragen wij u  vóór 15 maart a.s. het antwoordformulier in te vullen, met 
aanduiding en een samenvatting (van circa ½ A4) van uw bijdrage. Als uw bijdrage wordt 
opgenomen, ontvangt u daarover tijdig bericht en zal de redactie u de auteursrichtlijnen 
toezenden. De uiterste inleverdatum van tekst en illustraties is 1 juni a.s. waarna redactie, uitgever 
en drukker hun werk gaan doen om de bundel in november/december van dit jaar aan het 
publiek te presenteren.  

Het spreekt van zelf dat wij deze bundel uitsluitend kunnen uitgeven indien we de financiering 
rondkrijgen.  

Het contactadres is: Arinda van der Does (eindredactie), Acacialaan 22, 7077 AK Netterden.  

redactie@cascade1987.nl. Telefoon: 0315 642095. 

 

Met vriendelijke groet namens bestuur en redactie, 

 

Wim Meulenkamp, vice-voorzitter Tuinhistorisch Genootschap CASCADE 

Arinda van der Does, eindredacteur CASCADE bulletin voor tuinhistorie 
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