
Stichting Cornelis Bakker-Collectie (SCB-C) 
Cornelis Bakker foundation 

Reglement A.C. HAUCK-prijs 2023

Scriptie/proefschrift/wetenschappelijk artikel

Prijs voor scriptie/proefschrift/wetenschappelijk artikel (hierna: ‘tekst’)

1. De Stichting Cornelis Bakker-Collectie (SCB-C) looft een prijs uit van EUR 1000 (duizend euro) aan de auteur 
van een scriptie of een proefschrift dat door de jury als beste is beoordeeld. Tevens is een prijs van 200 euro 
beschikbaar voor een wetenschappelijk artikel. 

2. De auteur van een wetenschappelijk artikel mag niet in dienst (geweest) zijn van een wetenschappelijke 
instelling op het gebied van (kunst)historie.

3. De winnaar van de A.C. HAUCK-prijs zal worden bekendgemaakt tijdens een online bijeenkomst van de  
SCB-C. 

4. De winnende tekst(en) zullen worden gepubliceerd op de website van de SCB-C. 

Voorwaarden 

5. Een tekst moet aan de volgende voorwaarden voldoen om voor een prijs in aanmerking te komen: 

a. Het onderwerp van de tekst heeft betrekking op (kunst)historisch onderzoek in de maatschappelijke 
context van de periode 1780-1880. Hieronder vallen uitdrukkelijk historieschilderkunst, decoratieve 
schilderkunst, kunstklimaat en kunstverzamelingen. 

b. De auteur van de tekst heeft een bachelor’s, master’s of PhD opleiding aan een universiteit binnen de 
EU afgerond. De tekst mag niet ouder zijn dat 2 jaar, gerekend vanaf de inzendingsdatum. 

c. Een scriptie is door de betreffende universiteit beoordeeld met het cijfer acht of hoger (op een schaal 
van een tot tien). Een proefschrift is met succes verdedigd bij de betreffende universiteit. Een 
wetenschappelijk artikel is geschikt voor publicatie in een vakblad.

d. De tekst is geschreven in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse taal. 

e. Een scriptie of een wetenschappelijk artikel bevat maximaal 30.000 woorden (inclusief voetnoten, 
exclusief bibliografie). Een proefschrift bevat maximaal 120.000 woorden (inclusief voetnoten, 
exclusief bibliografie).

f. De auteur van de tekst heeft niet eerder meegedongen naar een prijs van de SCB-C. 

g. De tekst is ingediend bij de SCB-C in overeenstemming met artikelen 6 t/m 8 van dit reglement. 

6. De secretaris van de SCB-C beoordeelt of aan de toelatingsvoorwaarden is voldaan. 

1



Inzending 

7. Voor het inzenden van een scriptie/proefschrift/wetenschappelijk artikel moet gebruik worden gemaakt van het 
aan dit reglement gehechte formulier. Dit formulier dient door de auteur te worden ondertekend. 

8. Bij het formulier horen de volgende bijlagen in PDF-formaat: 

a. Een getrouwe kopie van de scriptie, het proefschrift, of het wetenschappelijke artikel.

b. Een gescand bewijsstuk waaruit het cijfer blijkt waarmee een scriptie door de betreffende universiteit 
is beoordeeld. 

9. Het formulier moet ingevuld, ondertekend en vergezeld van de in artikel 7 van dit reglement genoemde 
bijlagen uiterlijk op vrijdag 29 september 2023 per email zijn ontvangen op het adres: 
info@cornelisbakkerfoundation.eu 

De jury 

10. Het bestuur van de SCB-C benoemt de jury. 

11. De jury bestaat uit drie leden, elk met expertise op het gebied van kunsthistorie in de periode 1780-1880. Het 
bestuur van de SCB-C kan één of meer van zijn eigen bestuursleden benoemen tot lid van de jury. 

 
Beoordeling 

12. De jury beoordeelt de scripties/proefschriften/wetenschappelijke artikelen die voldoen aan de 
toelatingsvoorwaarden binnen drie maanden na de sluitingsdatum met het doel om de winnende teksten(en) te 
selecteren. 

13. De jury kan slechts één scriptie/proefschrift en één wetenschappelijk artikel als winnaar aanwijzen. De jury 
kan eventueel een eervolle vermelding toekennen aan een scriptie/proefschrift die de prijs niet wint. De jury 
kan tevens besluiten geen prijs toe te kennen. Over het oordeel van de jury kan niet worden gecorrespondeerd. 

 
Mededelingen 

14. Mededelingen omtrent de prijs/prijzen zullen worden gepubliceerd op de website van de SCB-C. 

15. De inzenders zullen per email worden uitgenodigd voor de bijeenkomst waarop de winnende tekst(en) 
wordt(worden) bekendgemaakt. 

 
Slotbepaling 

16. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de secretaris van de SCB-C, na overleg met het SCB-C-
bestuur en – indien reeds benoemd – de jury.  
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