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Haarlem, oktober 2020 
 
BATE UIT HET PIETER LANGERHUIZEN LAMBERTUSZOON-FONDS 2021 

 
Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft besloten de 
bate van maximaal € 25.000 die in het jaar 2021 door de Maatschappij uit het Pieter Langerhuizen 
Lambertuszoon-Fonds zal worden verleend, te besteden ter bevordering van het onderzoek in de 
 

Biologie, inclusief landbouwwetenschappen 
 
Tot het ontvangen van de bate komen in aanmerking personen, alsmede al dan niet 
rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen. 
 
Aanvragen tot het verkrijgen van de bate dienen vóór 1 februari 2021 te worden gezonden aan de 
secretaris natuurwetenschappen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen, Prof. dr. A.P. IJzerman via secretaris@khmw.nl. De aanvraag omvat: 
a. de naam, voornamen, woonplaats en werkkring van de aanvrager, en wanneer het een instelling 

betreft, een duidelijke aanduiding daarvan; 
b. een CV en publicatielijst van de aanvrager; 
c. een omschrijving van het doel waartoe de bate zal worden besteed; 
d. een zo nauwkeurig mogelijke begroting van de kosten; 
e. al datgene, wat de aanvraag nader kan toelichten. 
 
Bij de selectie voor toekenning van de bate zal gelet worden op de mate waarin de aanvraag geacht 
mag worden een bijdrage te leveren aan het omschreven vakgebied met bijzondere aandacht voor 
originaliteit. Gegeven de beperkte financiering vanuit het fonds zal tevens worden beoordeeld of 
het voorstel tot resultaat kan leiden en mogelijk elders financierbaar is. Nadrukkelijk nodigt de 
Maatschappij ook vrouwen uit te reageren. 
 
De aanvragen zullen worden beoordeeld door een commissie van leden van de Maatschappij uit 
het overeenkomstige vakgebied. De toekenning van de bate geschiedt door het bestuur van de 
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen op grond van het advies van 
bovengenoemde, door een bestuurslid van deze Maatschappij gepresideerde commissie. 
 
Over de voortgang van het onderzoek, waartoe de bate verstrekt werd, dient ten minste eenmaal 
per jaar aan het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te 
worden gerapporteerd. Bij publicatie van de resultaten van het onderzoek, waartoe de bate 
verstrekt werd, is de begunstigde gehouden de ondersteuning van het Langerhuizen-Fonds te 
vermelden, en de Maatschappij een exemplaar van de publicatie(s) te zenden. 
 
Prof. dr. A.P. IJzerman, secretaris natuurwetenschappen 
 
N.B. Verzoeke het bovenstaande aan belangstellenden bekend te maken. 
 
De bate 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. 
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