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Voor de Carla Oldenburger-Ebbers Penning komen onderzoekers in aanmerking die aan het begin
van hun loopbaan staan en die een opmerkelijke wetenschappelijke scriptie of artikel hebben
geschreven of een project op hun naam hebben staan dat aansluit op de doelstellingen van Cascade.
De kwaliteit van het onderzoek wordt getoetst aan de voor de universiteiten en hogescholen
gebruikelijke normen. De voordracht van kandidaten kan zowel door derden als door henzelf worden
gedaan.
Deze penning is in 2009 ingesteld als cadeau aan de scheidend voorzitter, mevr. Drs. Carla S.
Oldenburger-Ebbers. Hij zal voor het eerst in 2012 worden uitgereikt.
De jury, bestaande uit mevr. Dr. Catharina L. van Groningen, Drs. Wim G.J.M. Meulenkamp en Dr.
Heimerick M.J. Tromp, bijgestaan door bestuurslid mevr. Drs. Karen M. Veenland-Heineman, heeft
een keuze moeten maken uit vijf inzendingen.
Dit lijkt misschien een bescheiden aantal maar het geeft toch aan dat er op wetenschappelijk niveau
onverminderd belangstelling blijft bestaan voor de vele aspecten van de Tuingeschiedenis.
De jury hoopt van harte dat het uitreiken van de prijs aan een grotere bekendheid van de doelstelling
zal bijdragen, zodat zich ook in de toekomst meerdere kandidaten zullen aanmelden.
Het was voor de jury niet eenvoudig een keuze te maken. Bijna alle ingezonden werkstukken
voldeden aan de criteria om voor de prijs in aanmerking te komen.
De jury wil hier dan ook nadrukkelijk haar waardering uitspreken voor de inzenders, die de tuin- en
parkgeschiedenis tot onderwerp van hun onderzoek hebben genomen. Nieuwe en eigentijdse
invalshoeken zijn van essentieel belang om het onderwerp voor een groot publiek levend te houden
en zo bij te dragen tot de instandhouding van het kwetsbare Groene Erfgoed.

Na rijp beraad heeft de jury uiteindelijk unaniem één kandidaat gekozen; voor de Carla Oldenburger
Penning mag de jury immers maar één winnaar aanwijzen. Deze kandidaat is een inspirerend
voorbeeld omdat zij heeft laten zien dat het mogelijk is om met intensief, oorspronkelijk en
vernieuwend onderzoek bepaalde figuren, die gerekend worden tot de marge van de tuin- en
parkgeschiedenis, voor het voetlicht te brengen en de aandacht te geven, die zij verdienen.
De jury heeft dan ook besloten de Carla Oldenburger-Ebbers Penning voor 2012 uit te reiken aan
Mevrouw P.H.M. (Patricia) Debie
voor haar voortreffelijke studie over de tuinarchitect Hendrik François Hartogh Heys van Zouteveen.
In deze masterscriptie Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg aan de Universiteit Utrecht,
getiteld ‘Ziehier een kleinen grondslag, waarop gij verder zult kunnen voortarbeiden’ met als ondertitel
De nalatenschap van tuinkunstenaar H.F. Hartogh Heys van Zouteveen (Delft, 13 juli 1870Wageningen, 23 maart 1943) geeft zij in kort bestek een uitstekend beeld van leven en werk van
Hartogh Heys van Zouteveen, door haar consequent als ‘Van Zouteveen’ aangemerkt. Zij heeft daarbij
een duidelijke onderzoeksvraag geformuleerd. Aan de hand van diverse bronnen behandelt zij na een
inleidend biografisch overzicht de rol van Hartogh Heys als leraar in de voetsporen van Leonard
Springer en weet hem zo uit diens schaduw te halen. Vervolgens komt zijn rol als publicist aan de
orde en ten slotte zijn betrekkelijk bescheiden erfenis aan particuliere en stedenbouwkundige
ontwerpen. Mede door het gebruik van een aantal niet voor de hand liggende bronnen is het Patricia
Debie gelukt om de figuur van Hartogh Heys, van wie slechts weinig bekend was en die weinig
gewaardeerd werd, veel meer reliëf te geven. Waardevol is ook de analyse van zijn werk als leerling
van de bekende Belgische tuin- en landschapsarchitect Louis Fuchs alsmede de lijst met leerlingen,
die bij hem zelf zijn afgestudeerd. Zij geeft een heldere conclusie, die zonder meer uitgangspunt kan
zijn voor een diepgravend verder wetenschappelijk (promotie) onderzoek.
De Carla Oldenburger-Ebbers Penning met zijn bescheiden geldbedrag is in de eerste plaats een
aanmoedigingsprijs. De jury hoopt dan ook van harte, dat mevrouw Debie mede door deze prijs zal
worden gestimuleerd om het onderzoek,waarvan wij de eerste vruchten mochten proeven, verder te
verdiepen. Zij heeft ons in ieder geval duidelijk gemaakt dat de figuur van Hartogh Heys van
Zouteveen dat ten volle verdient en wij feliciteren haar dan ook graag met deze prijs!
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