
Maart-lezing en e x c u r s i e n i e u w s 

Op dinsdag 14 maart organiseert de HGVU een lezing onder de titel: 

De geschiedenis van de tuinkunst in Europa 

De lezing wordt verzorgd door een van onze leden, de heer Sjef Hendrikx. Hij studeerde bosbouw en 
tuin- en landschapsarchitectuur in Wageningen en promoveerde in Delft op een ontwerp voor een 
natuurpark. Hij heeft in diverse functies gewerkt bij het Ministerie van Landbouw en daarbij vooral de 
belangen gediend van natuur en landschap. 

De geschiedenis van de tuinkunst in Europa hangt ten nauwste samen met de culturele ontwikkeling 
van de Europese elite. Heel lang waren de tuinen voor het overgrote deel van de bevolking 
onbereikbare luxe, net zo onbereikbaar als de paleizen en kastelen zelf. De stedeling had er in de 
middeleeuwse stad doorgaans weinig mimte voor en de boer op het platteland teelde in zijn tuin 
hoofdzakelijk groenten en fruit. 
Toch valt er over de tuingeschiedenis veel te vertellen. Hoe de tuinarchitectuur vanaf de Romeinse tijd 
heeft doorgewerkt in de religieuze en profane tuinkunst van de middeleeuwen, hoe de Renaissance 
kwam met fundamenteel nieuwe ontwikkelingen, hoe de daaruit voortkomende Barok het middel werd 
voor heersers als Lodewijk XIV, Peter de Grote en zovele anderen om hun macht tot uitdrukking te 
brengen. De Engelse landschapsstijl heeft gezorgd voor de grootste revolutie in de Europese 
tuinkunst. Hoe is dat zo gekomen, en waarom in Engeland? De lezing eindigt tenslotte met een korte 
blik op de aanvang van het openbare groen in de negentiende-eeuwse stedenuitleg, een geheel eigen 
hoofdstuk in de geschiedenis van de tuinkunst 

De lezing zal ongeveer twee uur duren, iets langer dan normaal. Gezien de wat langere duur 
wordt de leden verzocht om op tijd aanwezig te zijn zodat stipt om 20.00 kan worden begonnen. 

Datum: dinsdag 14 maart 2000 
Tijd: 20.00 uur exacte aanvang 
Plaats: De Kargadoor, Oude Gracht 36 te Utrecht 
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Secretariaat per adres Thomas v.d. Berg M.P. Lindostraat 41 . 3532 XG . Utrecht. (030) 2937360 . 
Gironummer 4331136 


