
Geachte heer, mevrouw, 

Op donderdag 14 oktober 2021 wordt voor de zevende maal de Ithakaprijs uitgereikt. Dit jaar zijn  
geen inzendingen voor een Ithaka-stipendium ontvangen. Deze prijs en het stipendium zijn mogelijk 
dankzij een particuliere schenking. Graag nodigen de jury van de Ithakaprijs & -Stipendium en het  
bestuur & directie van sKBL, u van harte uit om deze uitreiking bij te wonen. 
De uitreiking vindt plaats bij Theater Concordia te Haastrecht. Rekening houdend met de ontwikkelin-
gen rondom de coronapandemie blijft de mogelijkheid bestaan dat wij op het laatste moment besluiten 
de uitreiking met behulp van een livestream te doen. U zult dan tijdig worden geïnformeerd. Fijn als u 
ons dit dan niet euvel wilt duiden. Het programma is als volgt: 

15u00 – 15u30	 Koffie-/thee-ontvangst	
15u30 – 15u40	 Welkom	door	Jennemie	Stoelhorst,	directeur	sKBL	
15u40 – 16u00	 	Voordrachten	door	Lenneke	Berkhout	winnaar	Ithakaprijs	2020	en	Juliette	Jonker-Duynstee	die	het	

Ithakastipendium	2020	werd	toegekend.
16u00 – 16u10	 	Uitreiking	van	de	Ithakaprijs	2021	en	een	laudatio	door	juryvoorzitter	Paul	Schnabel	
16u10 – 16u15	 Dankwoord	winnaar	Ithakaprijs	2021	
16u15 – 16u20	 Introductie	door	jurylid	Yme	Kuiper	op	de	voordracht	van	Josephine	Rombouts	
16u20 – 17u00	 	Voordracht	door	Josephine	Rombouts,	schrijver,	“Kastelen	en	haar	bewoners:	romantiek	en	afzien	 

in	de	Schotse	Hooglanden”
17u00 – 18u15	 Receptie	
18u30	 Einde	ontvangst

Indien u de uitnodiging aanneemt, ontvangen wij graag uw bevestiging via het aanmeldingsformulier. 
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 uw en onze gezondheid is deelname aan de Ithakaprijsuitreiking mogelijk  
wanneer u een geldig coronatoegangsbewijs heeft. Voor informatie zie de website van de rijksoverheid. 
Wij stellen het op prijs om bij uw aanmelding uw contactgegevens te ontvangen.  
Dit in geval wij op een laat moment moeten besluiten de uitreiking digitaal te moeten verrichten. 

Voor vragen en/of persinformatie belt u met René Dessing, secretaris van de Ithakaprijs (06 22 801 668). 
Graag tot ziens op donderdag 14 oktober in Theater Concordia te Haastrecht. 

Met vriendelijke groeten, 
Jennemie Stoelhorst (directeur sKBL)

De Ithakaprijs is bedoeld ter stimule-
ring van interdisciplinair (wetenschap-
pelijk) 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 Ne-
derlands publiek komen in aanmerking. Het Ithakastipendium 
is beschikbaar voor onderzoekers die op uiteenlopende studie-
gronden onderzoek willen verrichten naar KBL op voorwaarde 
dat het onderzoek gepubliceerd is of zal worden. Aan zowel 
de prijs als het stipendium is een geldbedrag van € 5.000,- ver-
bonden en zijn daarmee de grootste prijzen op het gebied van 
onderzoek naar historische buitenplaatsen. 

De jury bestaat uit Paul Schnabel (voorzitter), René Dessing 
(secretaris jury / voorzitter sKBL en directeur stichting Erfgoed 
Landfort), Yme Kuiper (emeritus hoogleraar historische Buiten-
plaatsen & Landgoederen, RUG), Marcel van Ool (cultuur-
historicus, adviseur landschap en cultuurhistorie bij Staatsbos-
beheer), Juliette Jonkheer-Duynstee (kunsthistoricus, publicist 
en expert voor buitenplaatsen langs de Vecht).
Prijs en stipendium zijn vanaf 2015 mogelijk gemaakt door 
een genereuze gift van oud-staatssecretaris Volksgezondheid 
Mr. E. Veder-Smit en wordt uitgereikt aan relevante studies en 
voorstellen. sKBL is zeer verheugd te kunnen melden, dat deze 
prijs en dit stipendium dankzij een nieuwe particuliere schen-
ker met tien jaar kunnen worden verlengd. 
Voor	informatie:	 
www.skbl.nl/ithakaprijs-en-ithakastipendium

Megchelen, 9 september 2021
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voor de uitreiking van  
de Ithakaprijs en -stipendium 2021

https://www.skbl.nl/aanmeldingsformulier-ithakaprijs-2021/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs
https://www.skbl.nl/ithakaprijs-en-ithakastipendium/

