
LEGATUM STOLPIANUM – een wetenschappelijke prijs sinds 1753 

Oproep voor nominaties   

In 2019 wordt opnieuw de vijfjaarlijkse prijs van het Legatum Stolpianum uitgereikt ter 
bekroning van een proefschrift of een andere wetenschappelijke verhandeling met een 
prominente ethisch-wijsgerige component. Die kan bijvoorbeeld liggen op het gebied 
van de Geesteswetenschappen (daaronder begrepen de Wijsbegeerte, 
Godsdienstwetenschappen en de Theologie), Rechtsgeleerdheid, Sociale 
Wetenschappen, Wiskunde en Natuurwetenschappen of Geneeskunde. Meer informatie 
over de prijs en zijn geschiedenis vindt u op de volgende pagina.  
 
De prijs van het Legatum Stolpianum bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van  
€ 2000, en wordt voor elke periode van vijf jaar toegekend. Mogelijke winnaars zijn 
'early career' wetenschappers die in Nederland werkzaam zijn. De eerstvolgende prijs 
wordt toegekend voor werk dat als dissertatie is verdedigd of in druk is verschenen in 
de periode van 1 januari 2014 – 31 december 2018. Het is de bedoeling dat de prijs 
wordt uitgereikt op maandag 3 juni 2019 in de Senaatskamer in het Academiegebouw 
van de Universiteit Leiden.  
 
Het curatorium voor de prijs nodigt u uit om uiterlijk 1 maart 2019 studies te 
nomineren die naar uw mening in aanmerking komen voor deze prijs.  
 
Bij de nominatie ontvangen wij graag één exemplaar van het gedrukte werk. Uw 
nominatiebrief, en het gedrukte werk ontvangen wij graag uiterlijk 1 maart 2019 op het 
onderstaande postadres. Daarnaast stellen wij het op prijs om uw voorstel in digitale 
vorm te ontvangen, het gedrukte werk in pdf-vorm, dit ten behoeve van het werk van 
het curatorium. U kunt het onderstaande emailadres daarvoor gebruiken.  
 
Namens het curatorium,  
 
prof. Ineke Sluiter, voorzitter    prof. Gerard Nienhuis, secretaris 
 
 
 
Secretariaat: 
prof. G. Nienhuis 
Huygens Laboratorium 
Postbus 9504 
2300 RA Leiden 
nienhuis@physics.leidenuniv.nl  



 
 

Legatum Stolpianum 

 
Het Legatum Stolpianum is in 1753 ingesteld bij de Universiteit Leiden door Jan Stolp 
(1671-1753), aanvankelijk ten behoeve van een jaarlijkse prijsvraag over ‘de natuurlijke 
theologie of de voortreffelijkheid van de christelijke zedenleer’. Het is daarmee één van de 
oudste nog bestaande wetenschappelijke prijzen op het terrein van wijsbegeerte en 
theologie. Jan Stolp kwam naar Leiden in 1694 voor een studie in de rechten. Daarnaast 
ging zijn belangstelling uit naar de moderne natuurwetenschappen, de wijsbegeerte en 
de christelijke theologie. De geschiedenis van de prijs en een inventaris van het archief is 
te vinden in de studie Legatum Stolpianum: History and Archives of the Leiden prize 
Competitions in Natural Theology and Moral Philosophy, 1754-2004 (J.J. Fehr en A. 
Bouwman, Universiteitsbibliotheek Leiden). Sinds 2014 is het Legatum Stolpianum als een 
fonds op naam ondergebracht bij het Leids Universiteitsfonds.  
Zie https://www.luf.nl/draag-bij/fonds-op-naam/geesteswetenschappen 
 
Curatorium 
Het curatorium voor de prijs bestaat uit zes hoogleraren uit verschillende vakgebieden, 
die verbonden zijn aan de Universiteit Leiden: 
prof. Mirjam P.A. de Baar (godsdienstwetenschappen) 
prof. Paul B. Cliteur (rechtswetenschap) 
prof. Gerard Nienhuis (natuurwetenschap, emeritus) 
prof. Renée D.N. van Riessen (wijsbegeerte) 
prof. Ineke Sluiter (klassieke taal- en letterkunde) 
prof. Martine C. de Vries (geneeskunde) 
 
Prijswinnaars sinds 1980: 
2014: Tazuko van Berkel en Egil Asprem 
2009: Petruschka (E.P.) Schaafsma 
2004: Jos J. Kole 
2001: Palmyre M.F. Oomen 
1994: Willem B. Drees 
1989: Johan F. Goud en René P.H. Munnik 
1982: Bert (A.W.) Musschenga 
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