Reglement
Artikel 1
De Johanna W.A. Naberprijs is met ingang van 2011 een jaarlijkse prijs voor Nederlandse
en Vlaamse afstudeerscripties (masterniveau of licentie-verhandeling) op het gebied van
vrouwen- en gendergeschiedenis. De prijs werd in 1989 ingesteld door de Stichting
Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis met de bedoeling het onderzoek op het gebied van
vrouwengeschiedenis te bevorderen. De prijs bedraagt € 500,- en is genoemd naar Johanna
W.A. Naber (1859-1941), auteur van talrijke historische studies en een van de oprichters
van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging in 1935. Vanaf 2002 wordt de prijs
uitgeloofd door de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG) en Atria, kennisinstituut voor
emancipatie en vrouwengeschiedenis (voorheen het Internationaal Informatiecentrum en
Archief voor de Vrouwenbeweging IIAV).
Artikel 2
In aanmerking voor de prijs komen studenten en afgestudeerden van Nederlandse en
Vlaamse universiteiten. De auteurs behoeven geen historici te zijn, als het onderwerp van
de scriptie maar historisch is. Voorwaarde voor deelname is dat de scriptie is afgerond
binnen een periode van een jaar (van 1 december tot 1 december) voorafgaande aan de
sluitingsdatum voor inzending.
Artikel 3
Elke deelneemster/deelnemer dingt mee naar de prijs door inzending in drievoud van
haar/zijn geanonimiseerde scriptie. Inzendingen moeten vóór de eerste werkdag in januari
worden gericht aan Organisatie Johanna W.A. Naberprijs, Atria, Vijzelstraat 20, 1017 HK
Amsterdam. De organisatie, uitgevoerd door de VVG en Atria, draagt zorg voor verzending
van de scripties aan de jury. Medewerkers van de organisatie van de Johanna W.A.
Naberprijs zijn uitgesloten van mededinging.
Artikel 4
De ingezonden scriptie moet betrekking hebben op een onderwerp op het gebied van
vrouwen- en/of gendergeschiedenis. De scriptie dient tevens te voldoen aan de criteria voor
een wetenschappelijk werkstuk, hetgeen wil zeggen dat er sprake moet zijn van
bronnenkritiek en verantwoording van uitspraken in noten, van kennis van eerder verricht
onderzoek op het betreffende gebied en van een overzicht van gebruikte bronnen en
literatuur. Bovendien dient de scriptie iets toe te voegen aan bestaande literatuur door een

originele visie te verwoorden of nieuwe gegevens te bevatten. De scriptie is geschreven in
het Nederlands, Duits, Engels of Frans. De scriptie mag (met bijlagen) niet minder dan 30
pagina's en (bij voorkeur) niet meer dan 100 pagina's bevatten.
Artikel 5
De ingediende scripties worden beoordeeld door:


de winnares/winnaar van de vorige Johanna W.A. Naberprijs



een persoon die aan een van de Nederlandse universiteiten werkzaam is op het
gebied van vrouwen- en/of gendergeschiedenis



een persoon die aan een van de Vlaamse universiteiten werkzaam is op het gebied
van vrouwen- en/of gendergeschiedenis of een vertegenwoordig(st)er van het
geïnteresseerde publiek of een persoon die professioneel betrokken is bij
vrouwengeschiedenis, bijvoorbeeld een uitgever, een journalist(e) of een
romanschrijfster.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Artikel 6
Ingezonden scripties worden niet geretourneerd.
Artikel 7
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de Johanna
W.A. Naberprijs, gehoord hebbende het bestuur van de VVG en de directie van Atria,
kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.
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