
LITE�IRE PRIJS 2009
Stichting Erik Hazelho� Roelfzema Prijs hee� een literaire prijs in het leven geroepen met twee categorieën: 
Erik Hazelho� Biogra�eprijs voor de beste gepubliceerde biogra�e en de Erik Hazelho� Aanmoedigingsprijs voor
universitaire masterscripties.

De Erik Hazelho� Biogra�eprijs is een tweejaarlijkse prijs die wordt toegekend aan de beste Nederlandstalige
biogra�e, verschenen in de twee voorgaande jaren bij een Nederlandse of Vlaamse uitgeverij. De Erik Hazelho� 
Biogra�eprijs bestaat uit een geldprijs van €15.000,-. Herdrukken evenals vertalingen naar de Nederlandse taal zijn 
uitgesloten van deelname. Voor de prijs komen enkel biogra�sche werken in aanmerking. Werken van twee of meer 
auteurs zijn toegestaan.

De Erik Hazelho� Aanmoedigingsprijs is een tweejaarlijkse prijs uitgeloofd aan de auteur van de beste universitaire 
masterscriptie uit 2008/2009. De winnaar van deze prijs ontvangt een volwaardig auteurscontract (voor publicatie van 
de scriptie in geredigeerde vorm) bij uitgeverij Het Spectrum en een geldprijs van €5.000,-. Hiervoor komen uitsluitend 
universitaire masterscripties in aanmerking die betrekking hebben op historische-, literaire- en sociaal/maatschappelijke 
kwesties en die in 2008/2009 aan een Nederlandse universiteit zijn verdedigd. Zowel Nederlandstalige- als Engelstalige 
scripties komen in aanmerking. Alleen auteurs wier werk niet eerder (in boekvorm) gepubliceerd is, komen voor de 
Aanmoedigingsprijs in aanmerking. 

“De kwaliteit in je leven hangt niet af van wat er met je gebeurt, maar hoe je reageert op 
wat er met je gebeurt. Aan het eerste kun je toch niet veel doen, aan het tweede alles.” 

- Erik Hazelho� Roelfzema -
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