Woensdag 11 oktober 2017. René Dessing, jurysecretaris Ithakaprijs en -stipendium:
Dan heb ik nu het genoegen om de winnaar van het Ithakastipendium 2017 bekend
te maken en het ingediende voorstel nog te voorzien van een motivatie. Eerst meld
ik u dat de jury in totaal drie aanvragen voor een stipendium ontving. Wij zijn ons
ervan bewust dat wij ons in de toekomst moeten inspannen om het
Ithakastipendium beter bekend te maken in onderzoekskringen. Door het uitblijven
van inzendingen in 2016, heeft tot op heden enkel Els van der Laan voor haar
onderzoek naar de Noordelijke Lustwarande als enige het genoegen gehad om dit
stipendium in ontvangst te mogen nemen.
Het verheugt ons echter zeer om u te kunnen meedelen dat de jury in
eensgezindheid en met genoegen heeft besloten om het Ithakastipendium 2017
met het hieraan verbonden geldbedrag van € 5.000,- toe te kennen aan
Drs Annet Werkhoven-Scherpel. Van harte gefeliciteerd Annet.
Met dit bedrag wil Annet Werkhoven een tweede uitgave realiseren van haar
onderzoek naar historische buitenplaatsen, villa’s en landgoederen op de Utrechtse
Heuvelrug. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat zij zich zeer inspant om een breed
regionaal publiek te interesseren voor de geschiedenis van deze historische
objecten. Daartoe publiceert zij ook regelmatig in lokale kranten en tijdschriften.
Zelf schrijft zij hierover:
Het is mijn bedoeling om onze regionale geschiedenis voor een zo groot mogelijk
publiek toegankelijk te maken. Hoe vaak rijdt men niet langs een historische
buitenplaats en zou je eigenlijk de geschiedenis ervan willen weten? Ik tracht met
onderzoeken en publicaties zoveel mogelijk mensen te bedienen, maar probeer ook
onbekende feiten, anekdotes en beeldmateriaal te presenteren. De Stichtse
Lustwarande kent veel onbekende schatten, waarover nog niet eerder werd
gepubliceerd. Om die schatten te vinden is veel en intensief onderzoek nodig. Het
stipendium zou voor mij een steun in de rug zijn om hierop diep en langer te kunnen
ingaan met dit onderzoek.
Met het geldbedrag streeft Annet Werkhoven ernaar om een tweede boek vol leuke
verhalen en historische informatie over deze erfgoederen in oktober of november
2018 het licht te doen zien.
De jury is Annet Werkhoven erkentelijk voor haar onvermoeibare inspanningen om
geschiedenis, monumenten en erfgoed bij een breed publiek onder de aandacht te
brengen. Wij zijn onder de indruk van haar energie hierbij en wensen haar alle
succes toe bij het onderzoek en de uitgave van deel II in haar serie over de
historische buitenplaatsen, villa’s en landgoederen op de Utrechtse Heuvelrug. Veel
succes bij je onderzoek en nogmaals van harte gefeliciteerd.
Rest mij nog te melden dat aanmeldingen voor de Ithakaprijs 2018 en het
stipendium vanaf 1 november 2017 weer kunnen worden ingediend.
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