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Op woensdag 7 oktober 2015 vond op Kasteel Groeneveld te Baarn de 
uitreiking plaats van de Ithakaprijs en -stipendium. Deze zijn mogelijk 
gemaakt door een particuliere gift aan sKBL en zullen vijf jaar lang jaarlijks 
worden uitgereikt. Prijs en stipendium zijn bedoeld voor personen die op een 
verbindende wijze over kastelen, historische buitenplaatsen en/of 
landgoederen hebben gepubliceerd of dit willen gaan doen. De prijs beloont 
verbindend onderzoek dat is verschenen en het stipendium stimuleert deze 
vorm van onderzoek. Ook journalistieke (media) producties die KBL positief 
onder brede aandacht brengen, komen in aanmerking. Overigens moet het 
resultaat van de stipendiumtoekenning wel worden gepubliceerd dan wel 
digitaal beschikbaar komen.    
 
Tijdens een feestelijke bijeenkomst, waarbij de meeste genomineerden en 
stipendiumaanvragers aanwezig waren, maakte juryvoorzitter Paul Schnabel 
de winnaar van de Ithakaprijs 2015 bekend. Deze werd toegekend aan de 
architectuurhistoricus Mascha van Damme voor haar boek: Heren op het 
Land. Buitenplaatsen van Twentse textielfabrikanten, Zwolle (Waanders) 
2013.  
 
In zijn laudatio roemde Paul Schnabel de brede, degelijke opzet van dit boek 
maar ook de wijze waarop Van Damme verbindend onderzoek verrichtte 
naar de opkomst en verschijningsvormen van deze buitenplaatsen in Twente. 
Doordat tussen 1890 en 1920 veel geld werd verdiend in de Twentse 
textielindustrie, waren haar fabrikanten goed in staat om land aan te kopen 
en om buitenplaatsen aan te leggen. Dit is voor ons land uniek geweest. 
Bovendien is het ontstaan van deze nieuwe buitenplaatsen tevens van 
invloed geweest op het voorkomen van het Twentse landschap omdat hierin 
nieuwe, door textielfabrikanten aangelegde bossen verschenen. Schnabel 
stond uitgebreid stil bij de sociale achtergronden van deze gevestigde groep 
eigenaren. “Als er werd gevreeën, deed men dat net over de Duitse grens in 
Bentheim zodat er in de eigen werkomgeving niemand van de amoureuze 
activiteiten op de hoogte was en er dus ook niet over gepraat kon worden” 
aldus Schnabel. Hij prees het boek als een waardevolle en verbindende 
bijdrage aan de Overijsselse cultuurgeschiedenis en kende de auteur alle lof 
toe voor haar intellectuele inspanning.    
 
Aansluitend kende jurysecretaris René Dessing een stipendium toe aan Els 
van der Laan, Willemieke Ottens en Jelmer Bokma, Allen zijn werkzaam bij 
Bureau No.ordpeil te Sneek. Het stipendium is bedoeld voor het 
onderzoeksproject: Noordelijke Lustwarande.19de-eeuwse 
landschapsparken als verbindende groene erfgoedstructuur tussen de staten 
en stinzen van Friesland, de borgen van Groningen en de havezaten van 
Drenthe (Noord-Nederland). 
 
Deze aanvraag is gedaan om een vervolgonderzoek te kunnen doen naar de 
regionale erfgoedstructuur van 19de-eeuwse bestaande en verdwenen 
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landschapsparken in Noord-Nederland en is daarmee een vervolg op eerder 
gedaan (gepubliceerd) onderzoek naar de buitenplaatsarchitect Lucas Pieter 
Roodbaard (1782-1851), die in Noord-Nederland bijzonder actief is geweest. 
In de genoemde publicatie werden 150 landschapsparken van Roodbaard 
getraceerd, alle uit de eerste helft van de 19de eeuw. Deze vondsten leidden 
onder andere tot de oprichting van de Noordelijke Lustwarande, een netwerk 
van eigenaren van deze tuinen en parken in zowel Noord-Nederland als 
Noordwest-Duitsland. Dit netwerk wordt door sKBL als belangrijk gezien 
temeer daar het interregionaal cultuurgroen toerisme stimuleert.  
 
Voor de publicatie Roodbaards Rijkdom is een cartografische analyse 
gemaakt van historische kaarten, is verwantschapsonderzoek gedaan onder 
de eigenaren, werd een ruimtelijke inventarisatie gemaakt van actuele 
architectonische kenmerken en deed men aanvullend archiefonderzoek naar 
de financiering van en correspondentie over de aanleg. Het stipendium zal 
door de onderzoekers worden benut om een nieuwe laag toe te voegen aan 
genoemde onderzoeksmethodiek. Het betreft hier een analyse van de 
digitale hoogtekaart op lokale en regionale schaal. Dit zal leiden tot meer 
inzicht in aanleg, vormgeving en samenhang van 19de-eeuwse 
landschapsparken in Noord-Nederland.  
 
Dankzij dit onderzoek wordt de regionale groene erfgoedstructuur van de 
19de-eeuwse bestaande en verdwenen landschapsparken in Noord-
Nederland goed en blijvend in beeld gebracht. De onderzoekers hebben 
toegezegd om hun resultaten op meervoudige wijzen openbaar te maken. Er 
zal een onderzoekartikel worden geschreven dat zal verschijnen in een 
relevant vakblad. Bovendien zal een toegankelijke versie van dit onderzoek 
digitaal beschikbaar komen en er is kans dat er in 2016 een publicatie van 
het onderzoek verschijnt. 
 
Aan de Ithakaprijs en -stipendium is een geldbedrag van € 5.000 verbonden 
 
Voor de Ithakaprijs 2016 alsmede het Ithakastipendium 2016 kunnen vanaf 1 
november 2015 aanvragen worden ingediend. Leest u hier meer over de 
voorwaarden.   
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