Tijdschrift voor Theologie Essayprijs 2015
voor Theologie & Hedendaagse Cultuur
Tijdschrift voor Theologie organiseert in samenwerking met de Edward Schillebeeckx
Stichting een tweejaarlijkse essaywedstrijd voor jonge theologen en religiewetenschappers
(maximumleeftijd deelnemers: 35). De uiterste inleverdatum is 1 april 2015.
Prijzen
Eerste prijs: een geldsom van € 1000,– en publicatie van het essay in Tijdschrift voor
Theologie. Het bekroonde essay wordt gepubliceerd in deel 55 (2015) van het tijdschrift.
Tweede prijs (aanmoedigingsprijs): een geldsom van € 250,– en publicatie van het essay op
de website van Tijdschrift voor Theologie.
Jury
De jury zal bestaan uit Erik Borgman (Tilburg University, hoofdredacteur van Tijdschrift voor
Theologie), Johan De Tavernier (Katholieke Universiteit Leuven en lid van de redactie van
Tijdschrift voor Theologie), Stephan van Erp (juryvoorzitter, Radboud Universiteit Nijmegen
en lid van de redactie van Tijdschrift voor Theologie), Marianne Moyaert (Vrije Universiteit
Amsterdam en lid van de redactieraad van Tijdschrift voor Theologie), Nico Schreurs
(emeritus van Tilburg University en voorzitter van de Stichting Edward Schillebeeckx) en Pim
Valkenberg (Catholic University of America en lid van de redactieraad van Tijdschrift voor
Theologie).
Essay
Van de deelnemers wordt gevraagd een academisch essay te schrijven over een onderwerp
met betrekking tot de relatie tussen theologie en cultuur, vanuit het perspectief van de
theologie, de godsdienstfilosofie, de godsdienstwetenschappen of een andere academische
discipline die relevant is voor het onderzoek naar religie.
Het essay mag minimaal 4000 en maximaal 5000 woorden bevatten (inclusief voetnoten).
Het mag worden ingediend in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. Instructies voor stijl en
opmaak van de tekst kunnen worden opgevraagd bij Stephan van Erp: s.vanerp@ftr.ru.nl.
Deelnemers
Deelname aan deze essaywedstrijd is mogelijk voor auteurs die momenteel een
academische studie volgen of hebben voltooid in de theologie, de godsdienst-wetenschappen of een aanverwant vak, en die op 1 april 2015 jonger zijn 36 jaar. Auteurs hoeven
niet over de Nederlandse of Belgische nationaliteit te beschikken en hoeven ook niet in een
van beide landen te wonen.
Prijsuitreiking
De deelnemers krijgen vóór 1 augustus 2015 bericht over de uitslag. De prijsuitreiking vindt
plaats in november 2015, tijdens een speciale ceremonie in Nijmegen, Nederland, wanneer
ook de derde Edward Schillebeeckx Lezing wordt gehouden. De prijswinnaars worden
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uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen en hun reis- en verblijfkosten hiervoor zullen
worden vergoed.

Reglement van de wedstrijd (2015)
Deelname aan deze wedstrijd wordt beschouwd als een impliciete acceptatie van deze
regels.
Artikel 1. Deelname
1. Deelname aan deze essaywedstrijd is uitsluitend mogelijk voor auteurs die momenteel
een academische studie volgen of er een hebben voltooid in de theologie, de
godsdienstwetenschappen of een aanverwant vak, en die op 1 april 2015 jonger zijn dan 36
jaar. Deelnemers hoeven niet over de Nederlandse of Belgische nationaliteit te beschikken
of in een van beide landen te wonen.
Artikel 2. Essay
1. Het ingediende essay dienst een tekst te zijn in het Nederlands, Engels, Duits of Frans en
mag minimaal 4000 en maximaal 5000 woorden bevatten (inclusief voetnoten).
2. Het essay dient te voldoen aan de eisen die worden gesteld in deze uitschrijving.
3. Essays die eerder werden gepubliceerd of ter publicatie werden aangeboden aan een
ander tijdschrift of bij het Tijdschrift voor Theologie, komen niet in aanmerking.
4. De jury beoordeelt de inzendingen op de volgende aspecten:
- De wijze waarop het onderwerp wordt behandeld, meer in het bijzonder of deze
beantwoordt aan de vorm van het academische essay;
- Originaliteit zoals die blijkt uit een speciale, persoonlijke of innovatieve visie op het
onderwerp of uit een verrassend perspectief.
- Taalgebruik en stijl.
Artikel 3. Indiening
1. Het essay dient uiterlijk op 1 april 2015 in het bezit te zijn van de jury, voorzien van naam,
adres, leeftijd en telefoonnummer en/of e-mailadres. Het essay moet worden ingediend als
een Microsoft Word-bestand.
2. Het essay moet zodanig worden gepresenteerd dat een anonieme beoordeling mogelijk is.
Persoonlijke gegevens dienen daarom te worden opgenomen in een afzonderlijke bijlage.
3. Inzendingen moeten worden geadresseerd aan:
Dr. Stephan van Erp
s.vanerp@ftr.ru.nl
4. De tekst moet zijn opgemaakt in een 11 of 12-punts lettergrootte, met 1,5 regelafstand en
redelijke marges.
Artikel 4 Prijzen
1. Alleen deelnemers die hebben voldaan aan de criteria zoals die zijn uiteengezet in
artikelen 1 tot en met 3 kunnen in aanmerking komen voor de prijzen.
2. Deelnemers komen in aanmerking voor de eerste prijs die bestaat uit publicatie van het
essay in Tijdschrift voor Theologie en een geldsom van € 1000,–. De tweede prijs bestaat uit
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een geldsom van € 250,– en publicatie van het essay op de website van Tijdschrift voor
Theologie.
3. De jury komt uiterlijk op 1 augustus 2015 tot een eindoordeel. Met de auteurs van de
prijswinnende essays wordt persoonlijk contact opgenomen.
4. Prijzen zijn niet overdraagbaar en/of inwisselbaar.
Artikel 5. Prijsuitreiking
De prijzen worden uitgereikt tijdens een speciale bijeenkomst in Nijmegen in november
2015.
Artikel 6. Publicatie
1. Het winnende essay wordt in het Nederlands gepubliceerd in deel 55 (2015) van Tijdschrift
voor Theologie. Het essay dat de tweede prijs wint, wordt in de oorspronkelijke taal
gepubliceerd op de website van Tijdschrift voor Theologie.
2. Deelnemers geven toestemming voor eventuele redactionele ingrepen in de tekst die
nodig zijn voor publicatie. Deze ingrepen worden zoveel mogelijk in overleg met de auteur
gedaan.
Artikel 7. Copyright
1. Het ingediende essay dient vrij te zijn van copyright.
2. Het essay wordt gepubliceerd onder de naam van de deelnemer(s).
3. Deelnemers ontvangen generlei vorm van betaling voor de publicatie van (delen van) het
essay.
Artikel 8. Jury
De jury beslist als enige aan welke deelnemers de prijzen worden toegekend. De jury zal
bestaan uit Erik Borgman (Tilburg University, hoofdredacteur van Tijdschrift voor Theologie),
Johan De Tavernier (Katholieke Universiteit Leuven en lid van de redactie van Tijdschrift voor
Theologie), Stephan van Erp (juryvoorzitter, Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de
redactie van Tijdschrift voor Theologie), Marianne Moyaert (Vrije Universiteit Amsterdam en
lid van de redactieraad van Tijdschrift voor Theologie), Nico Schreurs (emeritus van Tilburg
University en voorzitter van de Edward Schillebeeckx Stichting) en Pim Valkenberg (Catholic
University of America en lid van de redactieraad van Tijdschrift voor Theologie). Alle
stemmen tellen even zwaar, indien de stemmen staken, is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
Artikel 9. Onvoorziene omstandigheden
Onder alle onvoorziene omstandigheden waarin niet door deze regels is voorzien, beslist de
jury.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
Tijdschrift voor Theologie en de Edward Schillebeeckx Stichting kunnen niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele schade aan en/of verlies van inzendingen of voor enig ander
ongemak dat verband houdt met de wedstrijd.
Artikel 11. Slotclausule
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Het oordeel van de jury is bindend. Leden van de redactie(raad) en medewerkers van
Tijdschrift voor Theologie zijn uitgesloten van deelname. Er kan niet met de jury worden
gecorrespondeerd over het verloop of de uitslag van de wedstrijd. Ingediende essays
worden niet geretourneerd aan de deelnemers.

Stephan van Erp (s.vanerp@ftr.ru.nl)
Juryvoorzitter Tijdschrift voor Theologie Essayprijs
Mei 2014
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