
Bestuur en directie van sKBL en de jury van de Ithakaprijs nodigen u van harte uit voor de 
tweede uitreiking van de Ithakaprijs en het Ithaka stipendium op woensdag, 12 oktober 2016  
om 15.00 uur op Kasteel de Vanenburg, Vanenburgerallee 2 te Putten.

Het programma is als volgt samengesteld:
15u00 – 15u30 Koffie-/thee-ontvangst 
15u30 – 15u40 Welkom door René W.Chr. Dessing, directeur sKBL
15u40 – 15u50 Voordracht door Els van der Laan, directeur van het bureau NO.ORDPEIL naar aanleiding van  
 het aan dit bureau uitgereikte Ithakastipendium 2015 
15u50 – 16u00 Uitreiking van de Ithakaprijs 2016, gevolgd door de laudatio door juryvoorzitter Paul Schnabel
16u00 – 16u05 Dankwoord winnaar Ithakaprijs 2016
16u05 – 16u15 Uitreiking Ithakastipendium 2016 en toelichting hierop door jurysecretaris René W.Chr. Dessing
16u15 – 16u20 Dankwoord winnaar Ithakastipendium 2016
16u20 – 16u25 Introductie door jurylid Yme Kuiper op de voordracht van dichter, romanschrijver en vertaler 
 Willem van Toorn 
16u25 – 16u45 Causerie door Willem van Toorn
16u45 – 18u00 Receptie
18u15 Einde ontvangst 
 

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Indien u de uitnodiging aanneemt, ontvangen wij  
graag uw bevestiging via info@skbl.nl. Wilt u daarbij vermelden of u met een of twee personen 
komt? Voor vragen en/of persinformatie: 06 22 801 668.
 
Graag tot ziens op woensdag, 12 oktober op Kasteel de Vanenburg.
 
Met vriendelijke groeten,
 
René W.Chr. Dessing (directeur sKBL)

stichting
Kastelen

Buitenplaatsen
Landgoederen

U I T N O D I G I N G

De Ithakaprijs is bedoeld ter 
stimulering van inter disciplinair 
(wetenschappelijk) onderzoek over 
Neder landse kastelen, historische 
buitenplaatsen en landgoederen. 

Ook journalis tieke (media) producties die dit cultuurgroen 
erfgoed breed en positief onder de aandacht hebben ge-
bracht van een breed Nederlands publiek komen in  
aan merking. Het Ithaka stipendium is beschik baar voor  
onderzoekers die op uiteenlopende studie gronden onder-
zoek willen verrichten naar KBL op voorwaarde dat het 
onderzoek gepubliceerd is of zal worden. 
Aan zowel de prijs als het stipendium is een geld bedrag van 
€ 5.000,- verbonden. 

De jury bestaat uit:
Paul Schnabel (voorzitter), René Dessing (directeur sKBL / 
secretaris jury), Yme Kuiper (bijzonder hoogleraar hist. Buiten-
plaatsen en Landgoederen, RUG), Madeleine Maaskant (archi-
tect / directeur Academie van Bouwkunst), Hans Marijnissen 
(journalist Trouw, natuur en duurzaamheid), Luydert Smit 
(jurist / econoom / penningmeester).

Prijs en stipendium zijn mogelijk gemaakt door een gene-
reuze particuliere gift aan sKBL en wordt vanaf 2015 vijf 
jaar lang uitgereikt aan relevante studies en voorstellen.

Meer informatie over de prijs vindt u op  
www.skbl.nl/meer-weten/prijzenbeurzenstipendia/

KASTEEL DE VANENBURG, PUTTEN
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