
Reglement J.R. Bruijn-prijs 
 
Artikel 1 
De J.R. Bruijn-prijs is ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis. De 
prijs heeft als doel het onderzoek naar de maritieme geschiedenis in de meest brede zin te 
bevorderen. 
 
Artikel 2 
De prijs wordt uitgeloofd voor een oorspronkelijke, nog niet eerder gepubliceerde master-
scriptie. Het onderwerp dient duidelijk maritiem-historisch te zijn of vanuit een andere 
discipline (techniek, economie, archeologie, letteren, sociale wetenschappen of 
zeevaartkunde) met de maritieme geschiedenis een wezenlijk raakvlak te hebben. 
 
Artikel 3 
Studenten aan universiteiten, (aankomende) officieren studerend aan het Koninklijk Instituut 
voor de Marine en studenten aan instellingen voor hoger beroepsonderwijs komen voor de 
prijs in aanmerking. Ook studenten, studerend aan een buitenlandse universiteit of 
hogeschool, kunnen naar de prijs meedingen, indien hun scriptie relevant is voor de 
Nederlandse maritieme geschiedenis. Ingezonden scripties moeten zijn geschreven in het 
Nederlands of Engels. De master-scriptie dient door de betreffende onderwijsinstelling bij 
voorkeur te zijn gewaardeerd met het oordeel goed (of het cijfer 8). 
 
Artikel 4 
De J.R. Bruijn-prijs wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt tijdens de jaarvergadering van de 
Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis en bestaat uit een geldbedrag van € 1000,- en 
een oorkonde. 
 
Artikel 5 
De beslissing over de toekenning van de prijs berust bij een jury met drie leden die benoemd 
worden door het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis. Elk jurylid 
vervult één termijn van zes jaar zodanig dat elke twee jaar één van de leden terugtreedt en een 
opvolger aantreedt. De jury staat onder leiding van een voorzitter. De beslissing tot 
toekenning van de prijs geschiedt bij meerderheid van stemmen. De jury rapporteert aan het 
bestuur van de Nederlandse Vereniging van Zeegeschiedenis. Elke voordracht tot bekroning 
wordt door het bestuur overgenomen. Als geen inzendingen zijn binnengekomen of de jury 
van oordeel is dat geen inzendingen voor bekroning in aanmerking komen, vindt geen 
toekenning plaats. 
 
Artikel 6 
Jury noch bestuur zijn over de beoordeling en bekroning van inzendingen verantwoording 
schuldig; correspondentie over dit onderwerp zal niet worden gevoerd. 
 
Artikel 7 
De master-scriptie dient als hard copy in drievoud te worden ingediend. 
 
Artikel 8 
Aanvaarding van de prijs houdt in dat de bekroonde scriptie eigendom wordt van de 
Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis en dat de auteur de Nederlandse Vereniging 
voor Zeegeschiedenis vrijwaart tegen alle aanspraken van derden betreffende de inhoud van 



de scriptie. De mogelijkheid bestaat dat de scriptie zal worden gepubliceerd in een publicatie 
van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis. 
 
Artikel 9 
Het bedrag dat ter beschikking staat van de J.R. Bruijn-prijs mag onder geen beding voor een 
ander doel worden aangewend. Het mag evenmin tot voldoening van enige andere vordering 
worden gebruikt dan die welke uit het toekennen van de prijs voortvloeit. 
 
Artikel 10 
Wanneer dringende gronden aanwezig zijn, heeft het bestuur van de Nederlandse Vereniging 
voor Zeegeschiedenis de bevoegdheid van de bepalingen van dit reglement af te wijken, 
uitgezonderd het bepaalde in artikel 9. 
 
Artikel 11 
Dit reglement wordt van kracht met ingang van 1 januari 2002; en is herzien met ingang van 1 
oktober 2014. 


