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UITNODIGING VOOR EEN BIJDRAGE AAN

TUINGESCHIEDENIS IN NEDERLAND III - VERDWENEN TUINEN
In maart van dit jaar organiseerde CASCADE een symposium met als titel ‘Verdwenen tuinen’. Tijdens
dit symposium hebben enkele sprekers dit thema op inspirerende wijze invulling gegeven en toegelicht.
Redactie en het bestuur zijn van plan om in 2019 Tuingeschiedenis in Nederland III uit te geven met dit
thema als onderwerp en titel.
Nog even een toelichting; voor de definitie van een verdwenen tuin of park leggen wij onze focus op een
aanleg uit het verleden die thans niet meer bestaat. Voor een goede beeldvorming van de Nederlandse
tuingeschiedenis is onderzoek naar deze verdwenen tuinen en parken net zo belangrijk als de thans nog
bestaande.
Voor onze geplande uitgave hebben zich al enkele auteurs gemeld. Deze auteurs willen wij vragen hun
aanmelding te bevestigen met bijgaand formulier. Hun bijdragen zijn vooral objectgericht. Wij streven
naar een evenwicht tussen algemene en beschouwende bijdragen enerzijds en objectgerichte bijdragen
anderzijds. Daarom zouden wij graag ook enkele bijdragen ontvangen, die andere aspecten van dit thema
belichten. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan: verdwenen tuinliteratuur of literatuur over
verdwenen tuinen, verdwenen tuinelementen, verdwenen beplanting of sortiment, verdwenen of nog
niet eerder belichte tuinstijlen of wellicht een bijdrage met een enigszins internationaal karakter.
Kortom: aspecten uit de tuin(kunst)geschiedenis die mogelijk nieuw(e) inzicht(en) op het vakgebied
opleveren. Het spreekt voor zich dat de bijdragen aan de doelstelling van CASCADE moeten voldoen:
‘onderzoek naar de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland en in gebieden die
in het verleden onder invloed hebben gestaan van de Nederlandse tuin- en/of landschapsarchitectuur, en
voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn’.
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 een
gecombineerde herfst- en voorjaarsuitgave van ons bulletin uit te geven. Voor elke bijdrage zijn tien
pagina’s (hoofdtekst van circa 2500- max. 3000 woorden, plus bijschriften, noten en vier tot zes
afbeeldingen) gereserveerd.
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Heeft u interesse? Dan vragen wij u voor 15 juni a.s. het antwoordformulier in te vullen, met aanduiding
en een samenvatting (van circa ½ A4) van uw bijdrage. Dit formulier kunt u naar onderstaand emailadres
sturen. 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 oktober a.s. waarna
redactie, uitgever en drukker hun werk gaan doen om de bundel in de zomer van 2019 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),
redactie@cascade1987.nl. Mobiel: 06 2383 0460
We zien uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet namens bestuur en redactie,
Johan Carel Bierens de Haan, voorzitter
Arinda van der Does, eindredacteur
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