
 
PRIJZEN ‘STICHTING AUSCHWITZ’ en ‘ONDERZOEKSBEURS’ 

____________________________________________________________ 
 

REGLEMENT 
 

Art. 1 - Stichting Auschwitz, instelling van openbaar nut, 

richt twee Prijzen ter herdenking van de slachtoffers, 

gevallen in de concentratiekampen en moordcentra onder 

het nazisme in: de ‘Prijs Stichting Auschwitz’ en de ‘Prijs 

Stichting Auschwitz – Jacques Rozenberg’* Zij kent tevens 

een ‘Onderzoeksbeurs’ toe die een student(e), een jonge 

onderzoek(st)er of een jonge kunstena(a)r(es), moet helpen 

zijn/haar project te ontwikkelen.  

 

Art. 2 – De ‘Prijs Stichting Auschwitz’, de ‘Prijs Stichting 

Auschwitz – Jacques Rozenberg’ en de ‘Onderzoeksbeurs’ 

kent jaarlijks (een) Prijs/Prijzen aan onuitgegeven en 

originele navorsingswerken, gerealiseerd door jonge en 

onbekende studenten, onderzoek(st)ers of 

kunstena(a)r(e)s(sen) en die een belangrijke bijdrage 

leveren tot de kennis van: 

-      het nationaalsocialisme en het Derde Rijk (geschiedenis, 

      politiek, economie, maatschappij, cultuur en ideologie), 

-    de nazimisdaden en -genocides, en de processen en  

     mechanismen die ertoe geleid hebben,  

-    de gevolgen van die gebeurtenissen voor de hedendaagse  

     samenlevingen en het collectieve geheugen,  

-    gelijkaardige fenomenen in het verleden en in het heden. 

In het kader van de ‘Onderzoeksbeurs’ zal er in het bijzonder 

aandacht geschonken worden aan projecten van culturele of 

historische aard (scenario, documentaire, film, toneelstuk, 

plastisch kunstwerk …) 

 

Art. 3 - De ‘Prijs Stichting Auschwitz’, de ‘Prijs Stichting 

Auschwitz - Jacques Rozenberg’ en de ‘Onderzoeksbeurs’ 

bedragen elk € 3.125. Deze kunnen niet opgedeeld worden 

en worden niet verhoogd indien ze gedurende één of meer 

jaren niet worden toegeken. Elke publicatie van een 

bekroond werk dient op duidelijke wijze de toekenning van 

de Prijs of Beurs van Stichting Auschwitz te vermelden. 

 

Art. 4 - De Raad van Bestuur van Stichting Auschwitz, op 

voorstel van de jury, behoudt zich het recht voor om één of 

verscheidene kandidaten een navorsingssubsidie toe te 

kennen, indien het voorgelegde werk niet in aanmerking kan 

komen voor de Prijs, maar wel blijk geeft van een aantal 

kwaliteiten. 

 

 

Art. 5 – Elke kandida(a)t(e) dient bij Stichting Auschwitz 

(Wolstraat 17 bus 50 – 1000 Brussel) ten laatste op 31 

december van het jaar voor de Prijzen en op 31 januari van 

elk jaar voor de Beurs een dossier in te dienen, rekening 

houdend met volgende richtlijnen: 

- drie exemplaren van het document of het project dat ter 

beoordeling aan de jury wordt voorgelegd,  

- een abstract (500 aanslagen, inclusief spaties) waarin 

de onderzoeksproblematiek wordt geformuleerd, 

- een gedetailleerde inhoudstafel,  

- een gedetailleerd curriculum vitae van de 

kandida(a)t(e), 

- de reeds ontvangen beurzen voor het project. 

 

Voor wat betreft de Prijzen, dient het dossier eveneens 

volgende punten te bevatten: 

- de fysische elementen van de beschrijving van het 

document (aantal pagina’s, formaat, iconografie, dvd 

of cd-rom, enz.), 

- een synthese van het document (6.000 à 7.000 

aanslagen, inclusief spaties), 

- een literatuurlijst en een specifieke lijst van de andere 

bronnen (archieven, iconografie, interviews, enz.) 

 

Art. 6 - De werken worden voorgelegd aan een jury die 

speciaal voor deze gelegenheid wordt samengesteld. De jury 

bestaat uit leden van de Raad van Bestuur van Stichting 

Auschwitz, alsook uit andere personen van wie de opname 

in de jury wenselijk wordt geacht. Elk lid van de 

Expertencommissie brengt verslag uit over de kandidaturen 

die zij/hij verzocht wordt te beoordelen. Na kennis genomen 

te hebben van het geheel van de verslagen spreekt de jury 

zich uit over de toekenning van de Prijzen en de toepassing 

van artikel 4 van het Reglement. Er is geen beroep mogelijk 

tegen de beslissing van de jury. 

 

Art. 7 - Alle zaken die niet voorzien zijn in dit reglement 

vallen onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur van 

Stichting Auschwitz. 

 
(*) Ter nagedachtenis van Jacques Rozenberg, Auschwitz-

overlevende en stichtend lid van Stichting Auschwitz 

 

Voor alle bijkomende inlichtingen, gelieve u te wenden tot Stichting Auschwitz, 

Wolstraat 17 bus 50 – 1000 Brussel - Tel.: +32 (0)2 512 79 98 

daniel.weyssow@auschwitz.be - www.auschwitz.be 

 
Vrij van zegel K.B. 2-3-1927 – Ver. Uitg. Henri Goldberg 

 

 

                                              
 


