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Haarlem, oktober 2020 

 
 

LANGERHUIZEN OEUVREPRIJS 2021 
 

Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt bekend dat 
met ingang van 2020 vanuit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds een prijs van 
€ 25.000,- beschikbaar wordt gesteld. 
 
Deze Langerhuizen oeuvreprijs wordt jaarlijks uitgereikt als eerbetoon aan een wetenschapper 
die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de natuurwetenschappen. 
 
In 2021 is de prijs bestemd voor een wetenschapper in de discipline  
 

Biologie, inclusief landbouwwetenschappen. 
 

Voordrachten dienen een omschrijving te bevatten van het onderzoek waarvoor toekenning van 
de prijs wordt aangevraagd en van het wetenschappelijk perspectief dat door het onderzoek wordt 
geboden, een aanbevelingsbrief, een curriculum vitae en een lijst van publicaties van de 
aanbevolene, alsmede zoveel verdere informatie als van belang kan zijn voor de toekenning van 
de prijs, en moeten worden ondertekend door tenminste twee hoogleraren verbonden aan 
Nederlandse universiteiten, resp. andere terzake deskundigen. Nadrukkelijk nodigt de 
Maatschappij uit vrouwelijke wetenschappers te nomineren. 
 
De voordrachten, te richten aan de secretaris natuurwetenschappen van de Koninklijke 
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Prof. dr. A.P. IJzerman, dienen elektronisch te 
worden ingediend vóór 1 februari 2021 via secretaris@khmw.nl. 
 
De voordrachten zullen worden beoordeeld door een commissie van deskundigen uit het 
overeenkomstige vakgebied. De toekenning van de prijs geschiedt door het bestuur van de 
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen op grond van het advies van 
bovengenoemde, door een directeur van deze Maatschappij gepresideerde commissie. 
 
Voor meer informatie over het Langerhuizen Fonds en andere prijzen verwijzen we naar onze 
website www.khmw.nl. 
 
Prof. dr. A.P. IJzerman, secretaris natuurwetenschappen 
 
 
 
De Prijs is vernoemd naar Pieter Langerhuizen Lambertuszoon, oud-burgemeester van Huizen en Bussum 
en directeur van de Hollandsche Maatschappij, die bij zijn overlijden in 1918 een aanzienlijk legaat naliet 
aan de Hollandsche Maatschappij, te besteden ter bevordering van de studie der natuurwetenschappen. In 
2020 werd de prijs, in de discipline natuurkunde, toegekend aan Prof. dr. J.E. Mooij. 
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