STICHTING

VOOR BIOGRAFIE & MASTERSCRIPTIE

LITERAIRE PRIJS 2009

S

tichting Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs heeft een literaire prijs in het leven geroepen met twee categorieën:
Erik Hazelhoff Biografieprijs voor de beste gepubliceerde biografie en de Erik Hazelhoff Aanmoedigingsprijs voor
universitaire masterscripties.

De Erik Hazelhoff Biografieprijs is een tweejaarlijkse prijs die wordt toegekend aan de beste Nederlandstalige

biografie, verschenen in de twee voorgaande jaren bij een Nederlandse of Vlaamse uitgeverij. De Erik Hazelhoff
Biografieprijs bestaat uit een geldprijs van €15.000,-. Herdrukken evenals vertalingen naar de Nederlandse taal zijn
uitgesloten van deelname. Voor de prijs komen enkel biografische werken in aanmerking. Werken van twee of meer
auteurs zijn toegestaan.

De Erik Hazelhoff 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 Hazelhoff Roelfzema -

Beschermvrouwe Stichting
H.K.H. Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld
Dagelijks Bestuur Stichting
Edward J.A. de Jager
Diederick A. van Eck
Z.H. Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, van Vollenhoven
Voorzitter Vakjury
Prof. Dr. Lisa Kuitert, hoogleraar Boekwetenschap UvA

www.erikhazelhoffprijs.nl
Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs - Tobias Asserlaan 5 - 2517 KC Den Haag -info@erikhazelhoffprijs.nl

In samenwerking met: Uitgeverij Het Spectrum - de Volkskrant - Historisch Nieuwsblad

