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Beste Cascade-vrienden,

januari 2016

Het bestuur van Stichting Tuinhistorisch Genootschap Cascade nodigt u graag uit
voor het symposium:

DENKEN EN DOEN

EEN TOEKOMST VOOR HET ONDERZOEK NAAR DE NEDERLANDSE TUINGESCHIEDENIS

Dit symposium zal plaatsvinden op:

vrijdagmiddag 19 februari 2016 in Stadsvilla Sonsbeek in
Arnhem
Dit eerste Cascade-symposium zal een opmaat vormen voor de symposia die in de
komende jaren zullen volgen. Tijdens deze bijeenkomst wordt bovendien het eerste
exemplaar van het nieuwe Cascade boek Tuingeschiedenis in Nederland II Denken en
doen in de Nederlandse tuinkunst 1500-2000 feestelijk aan het publiek voorgesteld.
Het programma van deze dag, met als dagvoorzitter dr. Johan Carel Bierens de
Haan, ziet er als volgt uit:
13.00-13.30 Ontvangst door bestuur met koffie of thee
13.30-13.45 Welkom en inleiding door vicevoorzitter en gastheer van de dag drs.
Wim Meulenkamp.
13.45-14.15 Drs. Carla S. Oldenburger-Ebbers: ‘Onderzoekspaden verdiepen en
verbreden: welke weg slaan we in?’
14.15-14.45 Prof. dr. Hans Renes: ‘Tuingeschiedenis – een geografische agenda’
14.45-15.15 Pauze met koffie/thee
15.15-15.45 Prof. dr. Yme B. Kuiper: 'Vergezichten en veldwerk. Een balans van de
tuingeschiedenis in Nederland'
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15.45-16.15 Dr. Christian A.H.H. Bertram: 'Tuinhistorisch onderzoek in
Nederland: een korte update'
16.15-16.30 Discussie/Forumdiscussie
16.15-16.30 Vicevoorzitter Wim Meulenkamp zal een inleiding geven waarin hij uit
de doeken doet welke bijdrage Cascade in de toekomst wil gaan
leveren aan het stimuleren van het onderzoek naar de geschiedenis
van de (Nederlandse) tuin- en landschapsarchitectuur.
16.30-16.45 Overhandiging eerste exemplaar boek
16.45-17.30 Borrel
Ook niet-donateurs van Cascade worden hierbij van harte uitgenodigd dit
symposium bij te wonen.
Kosten € 20,- per persoon/niet-donateurs € 25,-/studenten € 15,-.
We hopen u op 19 februari welkom te mogen heten!
met vriendelijke groet,
namens het Cascade-bestuur,
Arinda van der Does
Opgeven: u kunt zich voor dit symposium opgeven via het aanmeldformulier op
de
Cascade-website
http://www.cascade1987.nl/aanmeldformulier-cascadesymposium-2016/.
Route en parkeren, zie: http://www.stadsvillasonsbeek.nl/contact/bereikbaarheid
Bereikbaar op 19 februari: 06 23830460 (Arinda van der Does)

