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NOVEMBER-LEZING 

Op dinsdag 14 november zal de heer W. Meulenkamp, architectuurhistoricus en folly-
deskundige, een lezing met dia's houden over: 

Follies: b izarre bouwwerken in Nederlcs^id en B e l g i ë 

Een folly is een dwaasheid, een bouwkundige dwaasheid. De term v/erd gemunt in Groot-
Brittannië maar wordt nu algemeen gebruikt om bouwwerken aan te duiden die we als 
onzinning, nutteloos of bizar beschouwen. Veel follies ontstonden als bijverschijnselen van de 
18e-eeuwse landschapsstijl in de tuinkunst. Parken werden opgesierd met schilderachtige 
objecten en exotische gebouwen als tempels, pagodes, chalets en mausolea. Een fenomeen van 
recenter datum is de j:elfbouwfolly, het in de achtertuin in elkaar geknutselde doe-het-
zelfparadijs van de burgerman. 
Het fenomeen folly zal vooral belicht worden aan de hand van vele dia's van Nederlandse, 
Belgische, Britse, Duitse en Franse follies. 
Wim Meulenkamp is auteur van het recent verschenen boek: Follies: bizarre bouwwerken in 
Nederland en België (Arbeiderspers). Eerder schreef hij onder meer over follies in Groot-
Brittannië: Follies: A guide to Rogue Architecture in England, Schotland and Wales. 

Datum: Dinsdag 14 november 1995. 
T i jd : 20.00 uur. 
Plaats: Kargadoor, Oude Gracht 36, Utreciit. 

KOMENDE LEZINGEN 

12 december Bouwen in de late middeleeuwen in het Sticht en Oversticht, door D.J. de 
Vries. 

9 januari Heidense cultus in het landschap; zichtbare overblijfselcri van een niet-christe-
lijk verleden, door J. Schuyf. 

13 februari Historische ecologie van het Kampereiland, door J. Dirkx. 

CONTRIBUTIE 1995/1996 

De contributie voor het jaar 1995/1996 bedraagt minimaal ƒ 25,- (studonten ƒ 20,-) (meer is 
welkom). U kunt dit overmaken op giro 4331136 t.n.v. Fiscus HGVU te Zeist. 

BESTUUR 

Het voorzitterschap wordt nog een jaar voortgezet door Sandra van Lochnm. Het secretariaat 
wordt verzorgd door Arnim van Oorschot. Henk van Lochem neemt het penningmec?sterschap 
waar. Voor het kopiëren en verzenden van de maandelijkse ledenbrief zoeken we nog 
ondersteuning. Wie deze taak op zich zou willen nemen kan bellen met Sandra van Lochem, 
tel. 030-6955124 ('s-avonds). 


