NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING

Kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

VOORAANKONDIGING NKS LEZINGEN HOVO UTRECHT
In juli 2017 zal Fred Vogelzang een serie lezingen geven aan de HOVO in Utrecht die wordt afgesloten met
een excursie. U kunt t.z.t. alle informatie over tijd, plaats, kosten en inschrijving vinden op de website
www.hovoutrecht.nl. De cursussen voor de zomer zijn op dit moment nog niet op de HOVO website
gepubliceerd. Zodra deze informatie beschikbaar is zullen we dit ook via onze nieuwsbrief en website
bekend maken.
Hierbij vast een vooraankondiging.
Over de lezingen
Van Slotgracht naar Grand Canal - De geschiedenis van kastelen en buitenplaatsen in Nederland
Sprookjesachtig symbool van de middeleeuwen: stoere kastelen met dikke muren en zware torens,
bewoond door ridders en jonkvrouwen. In hoeverre klopt dit beeld met de werkelijkheid? Welke functies
vervulden kastelen en hoe was het om er te wonen en te werken? Hoeveel kastelen waren er in Nederland
en waar stonden ze?
Na de zestiende eeuw werden vele kastelen opgenomen in een park en tuin. Het hoofdgebouw werd
gemoderniseerd en ingericht als luxe verblijf. Een nieuwe economische elite bouwde eigen buitenplaatsen.
Tuin en park werden kunstzinnig ontworpen en beplant met exotische gewassen. Downton Abbey in
Nederland of werkte het in ons land heel anders? Wie bouwden deze buitenplaatsen, waarom en waarom
daar? Hoe werden deze huizen ingericht, hoe werden ze gebruikt? Hoe zat het met het personeel, dat zo’n
enorm huis draaiende hield?
Hoe heeft de maatschappelijke rol van kastelen en buitenplaatsen zich de laatste eeuwen ontwikkeld? Welke
betekenis hebben ze in onze tijd, nu ze als monument zijn beschermd en een rol spelen in het
erfgoeddiscours? Deze en andere vragen vormen de basis voor drie avonden onderdompeling in de wereld
van kasteel en buitenplaats.
Over Fred Vogelzang
Dr. Fred Vogelzang (1961) studeerde geschiedenis en museologie in Utrecht en
Leiden. In 2010 is hij gepromoveerd op een studie over ‘Een woonplaats voor
fatsoendelijke luyden’ De soevereine baronie IJsselstein 1720-1820. Hij werkte
zeven jaar als docent en onderzoeker bij de universitaire lerarenopleiding in
Utrecht. In 1992 werd hij provinciaal historicus bij het Erfgoedhuis Utrecht. Als
redacteur en auteur was hij betrokken bij vele publicaties op het gebied van
lokale en regionale geschiedenis en ondersteunde hij historische verenigingen
en lokale erfgoedorganisaties. Sinds 2008 is hij werkzaam als wetenschappelijk
onderzoeker bij de Nederlandse Kastelenstichting, kenniscentrum voor kasteel
en buitenplaats. Hier is hij nauw betrokken bij de begeleiding van studenten en
stagiaires. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het blad Kasteel&Buitenplaats
en diverse NKS publicaties.
U kunt vast de cursusdata noteren:





6 juli lezing1
13 juli lezing2
20 juli lezing3
27 juli excursie

