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PRIJS ROGER DE LE PASTURE / ROGIER VAN DER WEYDEN 2020 
 
 
 De wetenschappelijke internationale vereniging zonder winstoogmerk Roger de le 
Pasture / Rogier van der Weyden lanceert hierbij de oproep tot kandidatuurstelling voor de 
tweejaarlijkse prijs “Roger de le Pasture / Rogier van der Weyden”. Deze zal in 2020 worden 
uitgereikt.  

 De prijs bekroont dit jaar twee masterscripties rond de geschiedenis van de beeldende 
kunsten in de Zuidelijke Nederlanden in de Bourgondische periode (eind 14de - begin 16de 
eeuw). Er zal een bedrag worden toegekend van duizend vijfhonderd euro (1500 €) voor de 
scriptie die op de eerste plaats wordt gequoteerd en van duizend euro (1000 €) voor de tweede 
plaats. 

 De studies moeten geschreven zijn in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands of 
Spaans en in de loop van de academiejaren 2018 of 2019 zijn verdedigd. Deelnemers worden 
verzocht bij hun kandidatuurdossier een samenvatting te voegen van hun scriptie, alsook de 
resultaten van de verdediging en een aanbevelingsbrief van hun promotor. 

 De Vereniging moet vóór vrijdag 16 oktober 2020 – de poststempel geldt als bewijs – 
twee exemplaren van de scriptie ontvangen, verstuurd per gewone zending naar M. Serge 
HUSTACHE, Président de l’Association scientifique internationale Roger de le Pasture / Rogier 
van der Weyden, Cité Georges Point, rue Paul Pastur, 4, B-7500 Doornik, België. De goede 
ontvangst van elke inzending zal, mits vermelding van een elektronisch adres, per email 
worden bevestigd. De scripties worden niet terugbezorgd. Ze zullen worden opgenomen in het 
documentatiefonds van de Vereniging, in de Stadsbibliotheek van Doornik, waar ze de eerste 
tien jaar slechts kunnen worden geraadpleegd na instemming van hun auteurs. 

 Voor gevallen die niet in dit reglement zijn voorzien of voor ieder ander probleem met 
betrekking tot deze prijs, is enkel de Raad van Bestuur van de Vereniging bevoegd. Alle 
beslissingen van de Raad van Bestuur zijn onherroepelijk en moeten niet gestaafd worden. 

 

 
*** 

 

Laatste laureaten van de prijs Roger de la Pasture / Rogier van der Weyden : 

 

2017 : Maarten BASSENS (KU Leuven) en Clara CARTA (Università di Bologna). 


