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Dienst Erfgoed 

PROVINCIALE PRIJS VOOR GESCHIEDENIS EN VOLKSKUNDE 2014 

Uittreksel uit de ALGEMENE BEPALINGEN PROVINCIALE CULTURELE 
PRIJZEN 

1. Door de toekenning van prijzen in de wereld van kunst en cultuur wenst het

provinciebestuur niet alleen zijn waardering uit te drukken voor het werk van de 

laureaat, maar ook wil het door het geldbedrag dat eraan verbonden is, de auteur 

aanmoedigen zijn werk voort te zetten.  Met deze culturele prijzen worden personen 

bekroond die zich verdienstelijk gemaakt hebben op het vlak van de ontwikkeling, de 

verspreiding, het behoud of het onderzoek van de disciplines. 

2. Een jaarlijkse prijs wordt uitgeschreven voor geschiedenis en volkskunde

3. Alle personen, geboren, wonend, werkend of studerend in de provincie Antwerpen,

kunnen deelnemen, hetzij door inschrijving, hetzij door nominatie door de jury. 

4. Behalve bij de bekroning van een loopbaan, wordt voorkeur gegeven aan recente

realisaties of ontwerpen. 

5. De beoordeling van de ingezonden werken zal geschieden bij beraadslaging door

een jury, onder voorzitterschap van een lid van de deputatie.  De jury wordt benoemd 

door de deputatie. De leden van de jury kunnen niet deelnemen aan de prijs.  De 

beslissing van de jury wordt genomen bij beraadslaging in aanwezigheid van ten 

minste drie leden. 

6. Op basis van een gemotiveerd juryverslag kent de deputatie de prijs toe.  Tegen

deze beslissing is geen verhaal mogelijk. 

7. De bijzondere schikkingen voor de onderscheiden prijzen, zoals het jaar van

uitschrijven, het uitgeloofde bedrag, de beurt van het genre en de bijzondere 

schikkingen van de deelname, worden door de deputatie bepaald. 

8. Deze algemene bepalingen zijn van kracht vanaf 1 juli 1999.



PROVINCIALE PRIJS VOOR GESCHIEDENIS EN VOLKSKUNDE 2014 

 
 

BIJZONDERE SCHIKKINGEN 
 

 

Artikel 1 

De provincie Antwerpen verleent jaarlijks een prijs voor geschiedenis en volkskunde 

aan een auteur, in de provincie Antwerpen geboren, wonend, werkend of studerend. 

 

Artikel 2 

In 2014 bekroont de provinciale prijs voor geschiedenis en volkskunde een uitgegeven 

werk, verschenen tijdens de jongste vijf jaar (2010-2014), over een onderwerp met 

betrekking tot de geschiedenis of de volkskunde van het hertogdom Brabant of de 

Nederlanden (d.w.z. de vroegere 17 Provinciën). De meest diverse aspecten en 

onderzoeksdomeinen van de actuele historiografie komen in aanmerking voor de prijs, 

zoals het leven van de gewone man, socio-economische en culturele aspecten, 

politieke en institutionele geschiedenis en de omgang met de getuigen van dit 

verleden in publicaties rond immaterieel, archeologisch, onroerend en cultureel 

erfgoed. 

 

Artikel 3 

De prijs bedraagt 2.500 EUR.  

 

Artikel 4 

Voor het uitgegeven werk komen in aanmerking: de in het Nederlands gestelde, 

kwalitatief en kwantitatief degelijke, oorspronkelijke en wetenschappelijk 

verantwoorde studies uitgegeven in boekvorm of als bijdrage verschenen.  Een 

gezamenlijk werk van maximum 3 auteurs, dat één geheel vormt, komt ook in 

aanmerking. 

 

Artikel 5 

Een kandidatuurstelling bestaat uit volgende elementen: 

- Drie exemplaren van de publicatie die wordt ingediend ter beoordeling 

- Een beknopt CV van de auteur en eventuele co-auteurs 

- Een document met persoons- en contactgegevens van de auteur en eventuele 

co-auteurs (naam, adres, telefoon, e-mailadres, geboortedatum, 

rijksregisternummer, bankrekening en eventuele andere gegevens waaruit 

blijkt dat de kandidaat voldoet aan de voorwaarden voor erkenning)  

 

De kandidatuurstelling wordt gestuurd naar het Provinciebestuur van Antwerpen, 

Departement Cultuur, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, met vermelding 

“Provinciale prijs geschiedenis en volkskunde” en dit vóór 15 augustus 2014. 

 

Artikel 6 

De jury bestaat uit vijf leden, voorgesteld door de provinciale commissie voor 

geschiedenis en volkskunde. De voorzitter neemt slechts deel aan de stemming bij 

staking van stemmen. Een lid, belet de beraadslaging van de jury bij te wonen, heeft 

niet het recht schriftelijk deel te nemen aan de eindstemming. 

 

Artikel 7 

Het gemotiveerd verslag van de jury zal aan de commissie voor kennisgeving worden 

medegedeeld. 

 

Artikel 8 

De leden van de commissie komen niet in aanmerking voor enige bekroning. 

 



Artikel 9 

De vroeger als onuitgegeven werk bekroonde inzendingen komen niet in aanmerking 

voor de prijs voor een uitgegeven werk. 

 

Artikel 10 

Een auteur kan pas opnieuw met een prijs bekroond worden na verloop van acht jaar.  

Een auteur die de provinciale prijs voor “bekroning van de loopbaan” ontving, komt 

niet meer in aanmerking voor een andere prijs. 

 

Artikel 11 

Wanneer twee werken - waarvan één van een auteur die vroeger reeds een prijs 

ontving - van gelijk geachte waarde in de laatste schifting behouden blijven, zal aan 

het werk van de nog niet bekroonde auteur de voorkeur gegeven worden. 

 

Artikel 12 

De prijs kan niet postuum worden toegekend. 

 

 

 

 

INLICHTINGEN: 

Departement Cultuur, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen - T 03 240 64 01, F 

03 240 64 70, E: marie-claire.govaerts@provincieantwerpen.be 
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