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Jeugdcommissie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde 

 

 

 

 

 

De Jeugdcommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde 
(http://www.koninklijkgenootschap.nl/) heeft als doel numismatische studies en onderzoek te 
promoten onder een jonger publiek van onderzoekers, studenten en muntliefhebbers. Om deze 
doelstelling te ondersteunen verleent de Jeugdcommissie een bedrag van maximaal 750 euro aan 
een jonge onderzoeker of (research)masterstudent om zijn/haar onderzoek te publiceren als een 
monografie (minimum 40 pagina’s). Dit bedrag dient gebruikt te worden voor de financiering van de 
publicatiekosten. De monografie moet handelen over een numismatisch onderwerp dat een link met 
(de) Nederland(en) heeft.  

Gegadigden mogen niet ouder dan 35 jaar zijn op 31 December 2017. Dossiers in het Nederlands of 
het Engels dienen bij info@koninklijkgenootschap.nl ingediend te worden ten laatste op 1 juli 2017.  
Onderwerp van uw email dient op de volgende wijze opgesteld te zijn: “Publicatieprijs 
Jeugdcommissie_Achternaam”. Deze dossiers bevatten de volgende documenten: 

- een motivatiebrief met contactgegevens en een referentnaam  
- een (voorlopige) draft van de monografie 
- een begroting voor de publicatiekosten 
 
Inzendingen worden door een professionele jury beoordeeld op basis van de originele invalshoek van 
de monografie, de relatie tot Nederland, de bijdrage aan het wetenschappelijke debat en 
leesbaarheid. Voorwaarde voor ontvangst van de financiering is een vermelding van het Koninklijk 
Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde in het voorwoord van de monografie. 

Het staat vrij een eigen uitgever te zoeken. Verdere vragen kunnen geadresseerd worden aan Dr. 
Liesbeth Claes (l.claes@hum.leidenuniv.nl).  

De bestuursleden van de Jeugdcommissie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en 
Penningkunde: Liesbeth Claes, Woudric Meulmeester, Tim Poelman and Marguérite van der Spek 
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Youth Committee of the Royal Dutch Society for Numismatics 

 

 

 

 

 

The Youth Committee of the Royal Dutch Society for Numismatics 
(http://www.koninklijkgenootschap.nl/) aims to promote numismatic studies and research under a 
public of young scholars, students and coin enthusiasts. For 2017, the Youth Committee of the Royal 
Dutch Society for Numismatics is making a grant available to a young scholar or (research)master 
student in order to allow him/her to publish his/her research as a monograph (with a minimum of 40 
pages). For this year, the grant is designed for publications dealing with a subject about coinage or 
monetary history with a special relation to the Netherlands. The grant has a maximum of 750 euro 
which has to be used to finance the publication costs. 

In order to be eligible for this grant, applicants must be less than 35 years old on December 31st 
2017. Applications in Dutch or English should be sent to info@koninklijkgenootschap.nl with the 
subject “Publication Grant Youth Committee_Surname” no later than July, 1st 2017, and include: 

- a motivation letter with contact details and a name of a referee 
- a (preliminary) draft of the monograph  
- a budget of the envisaged publication costs 
 
Applications will be judged by a professional committee who will look after the originality of the 
monograph, its relation to the Netherlands, its contribution to the scientific debate and its 
readability. The condition for receiving the grant is a mentioning of the Royal Dutch Society for 
Numismatics in the prologue of the monograph. 

There are no rules where to publish your monograph. Further questions can be addressed to Dr. 
Liesbeth Claes (l.claes@hum.leidenuniv.nl). Please circulate this call widely. 

 

The council of the Youth Committee of the Royal Dutch Society for Numismatics:  

Liesbeth Claes, Woudric Meulmeester, Tim Poelman and Marguérite van der Spek 

 


