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Haarlem, 2 oktober 2017 

 

 

MARTINUS VAN MARUM PRIJS 2018 
 

Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt bekend 

dat de J.C. Ruigrok Stichting een prijs van € 12.500,- beschikbaar stelt ter bekroning van 

onderzoek op het gebied van de natuurwetenschappen en techniek. De prijs draagt de naam van 

de ex-secretaris van de Maatschappij Martinus van Marum (1750-1837) en werd in 2008 voor 

het eerst uitgereikt. In het jaar 2018 zal deze prijs bestemd zijn voor onderzoek op het gebied 

van de Exacte wetenschappen (wiskunde, informatica, natuurkunde, sterrenkunde). 

 

De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in 2013 of daarna 

gepromoveerd zijn. De prijs wordt aan één onderzoeker toegekend en is bedoeld voor 

Nederlanders, of voor buitenlanders, die hun onderzoek hebben uitgevoerd aan Nederlandse 

instellingen van onderwijs en/of onderzoek. 

 

Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen verzoekt 

hoogleraren, resp. andere ervaren deskundigen in de desbetreffende wetenschappen één of twee 

aanbevelingen in te dienen voor de toekenning van de prijs. In het geval er twee aanbevelingen 

worden gedaan, dienen een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat te worden voorgedragen. 

De aanbevelingen zullen worden beoordeeld door een commissie van leden van de 

Maatschappij uit de overeenkomstige vakgebieden. De aanbevelingen moeten worden 

ondertekend door tenminste twee hoogleraren aan Nederlandse universiteiten, resp. andere 

terzake deskundigen. Zij dienen een omschrijving te bevatten van het onderzoek waarvoor 

toekenning van de prijs wordt aangevraagd en in te gaan op het door het onderzoek geopende 

wetenschappelijke en/of technische perspectief en het maatschappelijk belang van het 

onderzoek. Tevens worden een curriculum vitae, een lijst van publicaties van de aanbevolene 

en drie exemplaren van het proefschrift tegemoet gezien. 

 

De aanbevelingen, te richten aan de secretaris natuurwetenschappen van de Koninklijke 

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Prof. dr. A.P. IJzerman, Spaarne 17, 2011 CD 

Haarlem, worden ingewacht vóór 1 februari 2018. 

 

De toekenning van de Martinus van Marum Prijs 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. 

 

Voor meer informatie over de Martinus van Marum Prijs en andere prijzen beschikbaar gesteld 

door de J.C. Ruigrok Stichting verwijs ik naar www.khmw.nl/prijzen. 

 

Prof. dr. A.P. IJzerman 

secretaris natuurwetenschappen 

 

 
De Martinus van Marum Prijs voor Exacte wetenschappen werd in 2013 toegekend aan Dr. ir. M.M.J. 

Stevens en in 2008 aan Dr. I. Labbé. 
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