Stichting Kastelenstudies Nederland

Jaarverslag 2020
Inleiding
Op 12 augustus 2016 is de Stichting Kastelenstudies Nederland opgericht. De statutaire standplaats is
Doorn.
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 de
historische buitenplaats, het bijbehorend groen, alsmede de resten (boven- en ondergronds) van
deze monumenten.
Nadat de Nederlandse Kastelenstichting in 2000 het losbladig tijdschrift Castellogica ophief en verder
ging met het uitbrengen van kleine kasteelmonografieën, was er geen geëigende
publicatiemogelijkheid voor wetenschappelijk kasteelonderzoek meer.
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 Studiegroep, een “vriendenorganisatie”
die drie tot viermaal per jaar bijeenkomt om nieuw onderzoek te bespreken, elkaars onderzoek
onder de loep te nemen, en als kweekvijver voor jonge wetenschappers te dienen voor diverse
congressen zowel binnen- als buitenlands. Dit overleg had als resultaat de oprichting van de Stichting
Kastelenstudies Nederland op 12 augustus 2016.
Jaarverslag 2020
Publicaties
Het jaar 2020 begon voorspoedig. Constructieve gesprekken met de Stichting Geldersch Landschap
& Kasteelen (Stichting GLK), met als doel het publiceren van het Jubileumboek van deze stichting,
werden gestart. De bedoeling was om gezamenlijk deze publicatie te realiseren. De Stichting GLK, die
in het verslagjaar 80 jaar werd, zou zich bezig houden met de fondsenwerving, de SKN stelde zich
verantwoordelijk voor de inhoud: het zorgen voor voldoende artikelen, contact onderhouden met
auteurs en verantwoordelijk zijn voor de redactie en het productieproces.
De contacten met de uitgeverij SPA (Zwolle) verliepen voorspoedig.
Maar in maart van 2020 ontkwam ook de Stichting Kastelenstudies niet aan de gevolgen van het
Covid-19 virus. In maart verscheen wel de tweede bundel met kasteelartikelen, getiteld “Hier wonen
wij! Is het niet prachtig “ onder eindredactie van Rob Gruben en Taco Hermans, maar helaas kon er
van een feestelijke presentatie vanwege het virus geen sprake zijn.
De voortgang van de bundel over Gelderland verliep ondanks alle beperkingen via digitale weg
voorspoedig, en verscheen de publicatie in het najaar van 2020. De gebruikelijke presentatie met
publiek kon slechts in heel beperkte vorm plaats vinden (najaar 2020), waardoor we een mooie kans
misten goede ruchtbaarheid aan deze nieuwe publicatie te geven.

Ondertussen gingen de werkzaamheden betreffende samenstelling van Bundel IV ook door. Deze
bundel zal veel artikelen bevatten over kastelen en buitenplaatsen in de regio Noord- en ZuidHolland.
Er is in het verslagjaar door de redactie heel hard gewerkt en met steun van de uitgeverij bleek het
mogelijk twee publicaties te laten verschijnen.
Bestuur SKN
Het bestuur van de Stichting Kastelenstudies Nederland werd in 2020 gevormd door drs. S.A.J.J. (Bas)
Aarts (historicus, voorzitter Vereniging Vrienden van Brabantse Kastelen en vertegenwoordiger
Nederland in het Comité permanent ‘Château Gaillard’) als voorzitter a.i., Ir. J. (Jeroen) van der Werf
(bouwkundig ingenieur en bouwhistoricus, verbonden aan onder meer Stichting Monumentenbezit
en de Nieuwe Hollandse Waterlinie) als penningmeester, drs. J.M.M. (Annemieke) Wielinga
(historicus en mediëvist) als secretaris en ir. R.J.W.M. (Rob) Gruben (bouwhistoricus, oprichter en
eigenaar BAAC bv) als lid.
Daar de heer Aarts voorzitter a.i. is, worden kandidaten benaderd teneinde hem op korte termijn te
vervangen. Het is de bedoeling dat diegene die bereid is toe te treden tot het bestuur ten eerste als
lid en bij bereidheid tot voorzitter zal worden benoemd.
In 2020 is uitsluitend via digitale weg vergaderd.
Redactie SKN
In 2019 werd de redactie gevormd door Taco Hermans en Rob Gruben (eindredactie, beeldredactie,
bouwhistorici), ir. J.(Jan) Kamphuis (bouwhistoricus, verbonden aan het Rijksvastgoedbedrijf als
senior adviseur), drs. J.(Jan)van Doesburg (archeoloog, verbonden aan de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed) (uit de redactie getreden in de loop van 2020) en dr. E.(Elyze) Storms (historisch
geograaf, universitair docent Historische Buitenplaatsen en verbonden aan het Gelders Genootschap
als adviseur cultureel erfgoed), (uit de redactie getreden in de loop van 2019). In 2018 werd aan de
redactie toegevoegd dr. C.(Conrad) Gietman (historicus, wetenschappelijk medewerker Hoge Raad
van Adel en universitair docent RUG).
Er worden kandidaten benaderd om de redactie te versterken met nog een historicus.
ANBI-status
De stichting heeft sinds 2018 de ANBI-status.
Nieuwe website
In het begin van 2019 werd de nieuwe website van de stichting gelanceerd: www.sknnederland.com.
De website wordt voortdurend aangepast en vernieuwd.
Financiën
Dankzij de steun van verschillende fondsen, waaronder De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en
van de uitgeverij SPA, ziet de financiële situatie van de stichting er gezond uit, zij het dat er voor
toekomstige uitgaven telkens opnieuw sponsoring en subsidies moeten worden verkregen. De SKN
heeft niet als doel winst te behalen uit de verkoop, maar wil haar doelstelling, het publiceren van
wetenschappelijk onderzoek, wel blijven nastreven zonder een negatief saldo. Het bestuur heeft
goede hoop dit te kunnen realiseren.

