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De HGVU is nu ook op LinkedIn! Door hier te klikken, kunt u de HGVU volgen op LinkedIn. 

Beste leden, 
 
De volgende HGVU lezing op 2 februari 2016 is de 283ste lezing en is getiteld: 

 

Het denken over en het bestuderen van kastelen en buitenplaatsen vanaf 1900 
 
Kastelen en buitenplaatsen in Nederland: de stand van zaken. Welke ideeën leven over dit thema, welke rol 
speelden kastelen en buitenplaatsen in de maatschappij door de eeuwen heen? Hoe hebben ze zich 
ontwikkeld en hoe hing dat samen met andere historische ontwikkelingen? Welke blinde vlekken zijn er nog in 
de kennis over kastelen en buitenplaatsen in deze periode? Welke rol speelt het landschap bij de 
geschiedschrijving over kastelen en buitenplaatsen? Welke onderzoeken hebben zich daarop al gericht en 
hoe heeft dat ons beeld beïnvloed? Hoe en door wie zijn kastelen en buitenplaatsen bestudeerd? Welke 
kennis hebben we daarbij opgedaan? 
 
De lezing van Fred Vogelzang zal meer zijn dan een lezing alleen. Niet voor niets staan er in deze 
aankondiging zoveel vragen en volgen er misschien nog wel meer. In het eerste deel van zijn lezing zal hij 
ingaan op het denken over en het bestuderen van kastelen en buitenplaatsen in Nederland vanaf  1900. Na 
de pauze zal hij aan de hand van enkele casussen ruimtelijke vraagstukken oproepen die spelen bij deze 
soorten erfgoed. Daarover zullen we ook in gesprek gaan, een gesprek waar onze ideeën over kastelen en 
buitenplaatsen een rol gaan spelen.  Hoe denken de aanwezigen over bepaalde theses van onderzoekers? 
Welke invalshoeken komen nog onvoldoende aan bod? Kunnen we samen een opzet voor 
onderzoeksthema’s opstellen? Het belooft een interactieve avond te worden. 

 

 
 

Kasteel De Hooge Vuursche te Baarn 

 
 
Fred Vogelzang (Nederlandse Kastelen Stichting) is projectcoördinator en wetenschappelijk 
medewerker van de NKS. Binnen deze stichting initieert hij onderzoeksbeleid, zet projectmatig 
wetenschappelijk onderzoek uit en werkt hierin mee als onderzoeker, (bege)leidt wetenschappelijke 
en populaire uitgaven op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in zowel geschreven als digitale 
media en begeleidt medewerkers, studenten en stagiaires. 
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