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PROGRAMMA 
 

TEYLERS GODGELEERD GENOOTSCHAP 
TE HAARLEM 

 
VOOR HET JAAR 2018 

 
DIRECTEUREN VAN TEYLERS STICHTING EN DE LEDEN VAN TEYLERS 

GODGELEERD GENOOTSCHAP schrijven de volgende prijsvraag uit om beantwoord te 
worden vóór 1 mei 2021: 

 
Gevraagd wordt een verhandeling over het thema ‘Verlichting en religie  2018 – 2028’. 
De verhandeling dient geschreven te zijn in een voor een algemeen  publiek 
toegankelijke stijl.  
 
Toelichting 
 
Zo’n 50 jaar geleden publiceerde de vermaarde historicus Peter Gay zijn al snel klassiek 
geworden studie over de Verlichting waarin hij deze interpreteert  als een seculariserende 
kracht in de samenleving (The Enlightenment: an interpretation). Zijn interpretatie heeft 
geleid tot een debat over het karakter van de Verlichting dat nog altijd niet is verstomd.  
 
Gevraagd wordt een essay waarin een visie wordt ontvouwd op toekomstig onderzoek op het 
terrein van de Verlichting. Uitgangspunt kan een retrospectieve schets zijn van wat het debat  
sinds de verschijning van Gay ’s monumentale werk heeft opgeleverd aan inzichten over de 
Verlichting. Deze schets  kan als springplank dienen  voor een prospectief betoog over de 
studie van de Verlichting. In welke richting(en) zou het onderzoek zich in de komende jaren 
verder  kunnen ontplooien? Welke specifieke velden verdienen het om nader geëxploreerd te 
worden?  Met andere woorden, welke ambities zijn te formuleren  voor verder onderzoek? 
Het accent ligt daarbij nadrukkelijk op de relatie tussen Verlichting en religie.  Deze 
accentuering sluit aan bij ideeën van Pieter Teyler van der Hulst, wiens 240e sterfjaar in 2018 
wordt herdacht. Zij sluit tevens aan bij de vroege fase van Teylers Godgeleerd Genootschap.  
 
In verband met de prospectieve dimensie van het gevraagde essay het volgende.  In de 
aanloop naar de viering van “Teyler-250” in het jaar 2028 zal het interessant zijn om in 
Teyler-verband in de een of andere vorm aandacht te besteden aan het thema “Verlichting en 
religie”. Te denken valt aan een of meer seminars in Teylers Museum. Bij vormgeving en 
organisatie van een en ander zou, naast Teylers Godgeleerd Genootschap, ook Teylers 
Tweede Genootschap en Teyers Museum betrokken kunnen worden. 
 
Tot slot: het gevraagde essay dient geschreven te zijn in een vorm en stijl die de tekst 
toegankelijk maakt voor een geïnteresseerd publiek, zoals bezoekers van Teylers Museum en 
HOVO-studenten.  
 
Verwacht wordt een afzonderlijke verhandeling die ter publicatie wordt aangeboden dan wel 
een bundeling van reeds gepubliceerde studies waarvan het merendeel is verschenen in de 
drie jaren voorafgaand aan 1 mei 2021. In het laatste geval dient men tevens een nog 
ongepubliceerde, speciaal voor de prijsvraag geschreven, studie toe te voegen waarin de 
eerdere publicaties in een bredere academische context worden geplaatst. 
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Procedure  
*Om voor beoordeling in aanmerking te komen dienen de antwoorden schriftelijk in viervoud 
te worden ingezonden op een zodanig tijdstip, dat deze vóór 1 mei 2021 in het bezit zijn van 
Directeuren van Teylers Stichting, Spaarne 16, 2011 CH Haarlem. Antwoorden die na die 
datum binnengekomen zijn zullen niet in behandeling worden genomen.  
*De antwoorden moeten in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn gesteld. 
Ingevolge de bepalingen van Teylers testament mogen zij niet de naam van de auteur 
vermelden. Zij moeten slechts met een spreuk zijn ondertekend. Bij de inzending dient een 
verzegeld couvert te zijn ingesloten, met dezelfde spreuk als opschrift en bevattende naam en 
adres van de schrijver. 
*Opdat de inzenders niet langer dan nodig is in het onzekere blijven van de uitslag van de 
beoordeling, indien deze niet tot bekroning heeft geleid, dient men, behalve het verzegeld 
couvert, nog een open couvert toe te voegen, bevattende de naam van een 
vertrouwenspersoon, met volledig adres, tot wie de Stichting zich eventueel door 
correspondentie kan wenden.  
 
Beoordeling  
*De beoordeling vindt plaats door de leden van het Godgeleerd Genootschap (prof. dr. M. 
Barnard, prof. dr. H.L. Beck, prof. dr. E. Jorink, prof. dr. A.B. Merz, prof. dr. M.Popović, 
prof. dr. E.G.E. van der Wall, vacature). 
*Deze beoordeling zal binnen zeven maanden na de uiterste datum van indiening in de vorm 
van een voorstel aan Directeuren van Teylers Stichting worden meegedeeld.  
*Directeuren beslissen daarna binnen een maand, of het antwoord al dan niet bekroond zal 
worden. Deze beslissing is onherroepelijk. 
*Alle deelnemers aan de prijsvraag zullen direct daarna door Directeuren op de hoogte 
worden gebracht.  
 
De prijs  
*De prijs bestaat – indien naar het oordeel van Directeuren de omstandigheden dat gedogen – 
uit een gouden erepenning op de stempel des Genootschaps geslagen. 
*Verder zullen vakbladen en pers van de bekroning worden verwittigd.  
* Voorts stelt een stichting die onbekend wenst te blijven voor de prijsvraag 2018 een bedrag 
van € 4500 beschikbaar, uit te keren aan de inzenders van door Directeuren bekroonde 
verhandelingen ter besteding naar eigen keuze. 
 
Publicatie  
In het algemeen zullen de auteurs zelf voor publicatie van hun werk zorgen, daarbij 
vermeldende dat het door Teylers Stichting is bekroond. Indien gewenst kan de Stichting 
daarbij behulpzaam zijn. 
Redacties van websites, tijdschriften en andere instanties die de aandacht op deze prijsvragen 
willen vestigen, wordt dringend verzocht eventuele belangstellenden op de wenselijkheid van 
het aanvragen van de gedetailleerde informatie te wijzen opdat zij aan alle hierboven 
vermelde bepalingen kunnen voldoen.  
 

Het programma van het Genootschap is op aanvraag bij Directeuren van Teylers Stichting, 
Spaarne 16, 2011 CH Haarlem, jaarlijks kosteloos verkrijgbaar. 
Ook is het na te lezen op www.teylersmuseum en www.teylersstichting.nl  
 

http://www.teylersmuseum/
http://www.teylersstichting.nl/

