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Op 12 augustus 2016 is de Stichting Kastelenstudies Nederland opgericht. De statutaire standplaats is
Doorn.
Als bestuursleden bij de oprichting waren aanwezig dr.ir. D.B.M. (Taco) Hermans (voorzitter), J.
(Jeroen) van der Werf (penningmeester) en drs. J.M.M. (Annemieke) Wielinga (secretaris). Drs. B.
(Bas) Aarts (lid) en ir. R. (Rob) Gruben konden niet aanwezig zijn, maar hebben naderhand de nodige
formaliteiten uitgevoerd en zijn ook ingevoerd in de registratie bij notaris en Kamer van Koophandel.
De Stichting Kastelenstudies Nederland is opgericht met als doel het mogelijk maken en entameren
van onderzoek en publicaties op het gebied van het Nederlandse kasteel en de historische
buitenplaats, het bijbehorend historisch groen, alsmede de bovengrondse en ondergrondse resten
van (deels) verdwenen monumenten in deze categorie. Alles in relatie met de Lage Landen. Verder
wil zij excursies organiseren die direct te maken hebben met het Nederlands kasteel en historische
buitenplaats, het bijbehorend groen, alsmede de resten (boven- en ondergronds) van deze
monumenten.
Tot de datum van oprichting ontbrak er al bijna twee decennia een platform voor onderzoekers
(wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk) naar het kasteel en de historische buitenplaats om hun
onderzoek, veelal in de vorm van een artikel, te plaatsen. Na het moment dat de Nederlandse
Kastelenstichting in 2000 het losbladig tijdschrift Castellogica ophief en verder ging met het
uitbrengen van kleine monografieën was er voor de kasteeldeskundige geen geëigende
publicatiemogelijkheid, dat wil zeggen een uitgave waarin wetenschappelijk onderzoek in artikelvorm
en gebundeld beschikbaar kwam.
Vanaf het najaar 2015 werd in kleine kring van kasteeldeskundigen overleg gevoerd om deze lacune
op te heffen. Deze kleine kring kwam voort uit de Kastelen Studie Groep. Een “vriendenorganisatie”
die drie tot viermaal per jaar bijeenkomt om nieuw onderzoek te bespreken, elkaars onderzoek
onder de loep te nemen, en als kweekvijver te dienen voor diverse congressen zowel binnen- als
buitenlands.
Dit overleg had als resultaat de oprichting van de SKN op 12 augustus 2016.
Het beleid van de Nederlandse Kastelenstichting, centrum voor kasteel en buitenplaats, daarentegen
was er, in de periode van oprichting van de SKN, niet op gericht om wetenschappelijk onderzoek uit
te brengen. Een mogelijke samenwerking bleek in deze dan ook niet mogelijk. Het bestuur van de
SKN besloot daarop alleen verder te gaan en haar doel na te streven
Aan onderzoek en al dan niet klaarliggend tot artikel verwerkt onderzoek was, zo bleek, geen gebrek.
Een eerste uitgave, een wetenschappelijke bundel met 11 artikelen van uiteenlopende aard
(archeologisch, historisch, bouwhistorisch) was dan ook direct mogelijk. Na het maken van
overzichten met reeds geschreven artikelen en in voorbereiding zijnde artikelen bleek dat niet een
maar zelfs twee bundels samengesteld konden worden.
De samenstelling van een deskundige redactie was prioriteit. Naast Taco Hermans en Rob Gruben
(eindredactie, beeldredactie, bouwhistorici en beiden bestuurslid) traden als redactieleden toe ir J.

Kamphuis (bouwhistoricus), drs. J. van Doesburg (archeoloog) en dr. E. Storms (kunsthistorica en
buitenplaatsspecialiste).
Behalve het redigeren van de artikelen was het ook zaak om te komen tot de juiste vormgeving en
het vinden van een uitgever. Al in een vroeg stadium werden diverse uitgeverijen onderzocht en
sommige benaderd. Uiteindelijk is er besloten, ook vanwege de sterke behoefte om niet te lang te
wachten met de eerste bundel, de uitgave in eigen beheer te realiseren.
De (eind)redactie heeft vervolgens met vaart en grote inspanning de inhoud van Bundel I, die de
tittel meekreeg Zij waren van groote en zwaare stenen, ter hand genomen en gereed gemaakt voor
uitvoering.
Het resultaat was dat de SKN, een nieuwe speler op het terrein van kasteelonderzoek- en publicatie,
op 15 december 2017, de bundel kon presenteren tijdens een zeer goed bezochte bijeenkomst van
het Platform Kastelen en Historische Buitenplaatsen. Dit Platform werd georganiseerd door de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, De Stichting Kasteel en Buitenplaats en de Nederlandse
Kastelenstichting, Centrum voor .
De directeur van de RCE, mevrouw Susan Lammers, ontving het boek uit handen van de voorzitter
van de SKN, dr.ir. Taco Hermans.
Tijdens de pauzes was het voor het aanwezige publiek mogelijk het boek voor € 30,- te kopen of te
bestellen voor nazending.
De publicatie is mede mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het fonds
Stichting mr. dr. J.C. Overvoorde, in het belang van de Monumentenzorg. BAAC, bureau voor
Archeologie en Bouwhistorie, heeft een bijdrage in natura geleverd.
Inmiddels is de ANBI-status voor culturele instellingen aangevraagd. Een website zal binnenkort
worden gerealiseerd.

