
Geachte heer, mevrouw, 
Op woensdag, 10 oktober 2018 om 15.00 uur vindt op Slot Zeist te Zeist voor de vierde keer  
de uitreiking/toekenning plaats van de Ithakaprijs en het Ithakastipendium.
De leden van de jury nodigen u, samen met bestuur en directie van sKBL, graag uit om bij  
deze feestelijke gebeurtenis aanwezig te zijn.

Het programma is als volgt samengesteld:

15u00 – 15u30  Koffie-/thee-ontvangst
15u30 – 15u40  Welkom door René W.Chr. Dessing, directeur sKBL 
15u40 – 16u00   Korte voordrachten door Annet Werkhoven (Ithakastipendium 2017) en Anne Mieke Backer  

(Ithakaprijs 2017)
16u00 – 16u10   Uitreiking van de Ithakaprijs 2018, gevolgd door de laudatio door juryvoorzitter Paul Schnabel 
16u10 – 16u15  Dankwoord winnaar Ithakaprijs 2018 
16u15 – 16u25   Toekenning Ithakastipendium 2018 en toelichting hierop door jurysecretaris René W.Chr. Dessing 
16u25 – 16u30  Dankwoord winnaar Ithakastipendium 2018 
16u30 – 16u55   Introductie door jurylid Yme Kuiper op de voordracht van Conrad Gietman, universitair docent 

Rijksuniversiteit Groningen gevolgd door diens lezing
16u55 – 18u00  Receptie
18u15  Einde ontvangst 
 

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Indien u deze uitnodiging aanneemt, ontvangen wij graag 
uw bevestiging via info@skbl.nl. Wilt u daarbij vermelden of u met een of twee personen komt en 
meldt u ons de naam van de persoon die met u mee komt? Voor vragen en/of persinformatie belt u 
René Dessing (06 22 801 668). 
Wij zien uit naar uw komst naar Slot Zeist op woensdag 10 oktober 2018. 
 
Met vriendelijke groeten, 
René W.Chr. Dessing (directeur sKBL)

U I T N O D I G I N G

De Ithakaprijs is bedoeld ter 
stimu lering van interdisciplinair 
(weten schappelijk) onderzoek over 
Nederlandse kastelen, historische 
buitenplaatsen en landgoederen.  

Ook journalistieke (media) producties die dit cultuurgroen 
erfgoed breed en positief onder de aandacht hebben gebracht 
van een breed Nederlands publiek komen in aanmerking.  
Het Ithakastipendium is beschikbaar voor onderzoekers die 
op uiteenlopende studiegronden onderzoek 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 (emeritus hoog-
leraar historische Buitenplaatsen en Landgoederen, RUG), 
Marcel van Ool (cultuurhistoricus, adviseur landschap en  
cultuurhistorie bij Staatsbosbeheer), Mirjam Koedoot  
(journalist en projectleider m.b.t. natuur en duurzaamheid)  
en 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. 

Voor informatie over de prijs:  
www.skbl.nl/meer-weten/prijzenbeurzenstipendia/

Doesburg, 30 augustus 2018

Betreft: uitnodiging voor uitreiking Ithakaprijs  
en -stipendium 2018 
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