
Algemeen reglement  

Artikel 1. De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 

aanvaardt de schenking door Mgr. R.B. Lenaerts van 1.000.000 BEF (één miloen fr.) of 

+/- 25.000 EUR (vijfentwintigduizend euro) ter bevordering van het 

muziekwetenschappelijk onderzoek. 

 

Artikel 2. De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 

sticht hiermee een Mgr. R.B. Lenaertsprijs voor muziekwetenschap. 

 

Artikel 3. Door "muziekwetenschap" wordt bedoeld het traditionele vak van de humane 

wetenschappen berustend op historische disciplines, heuristiek, paleografie, 

muziekesthetica, e.d. in tegenstelling tot de betekenis die eraan gegeven wordt in het 

"Department of Music" van de Angelsaksische universiteiten met zijn vermenging van 

musicologen, uitvoerende musici en componisten. 

 

Artikel 4. Het bedrag van de prijs, die om de twee jaar kan toegekend worden, wordt 

bepaald op 2.500 EUR (tweeduizendvijfhonderd euro). 

 

Artikel 5. De prijs kan verleend worden aan een verdienstelijk en onuitgegeven werk van 

een musicoloog, niet ouder dan 35 jaar, van de Belgische nationaliteit, of aan een 

buitenlands musicoloog die het werk voorbereid heeft aan een Belgische universiteit. 

 

Artikel 6. De prijs wordt toegekend door de Klasse der Kunsten op voorstel van een 

beoordelingscommissie, verkozen in haar schoot. 

 

Artikel 7. Een bestendige commissie wordt opgericht tot nazicht van de gevolgde 

procedure. 

 

Artikel 8. Bij de stichting werd de bestendige commissie samengesteld als volgt: Mgr. 

R.B. Lenaerts, de HH. J. Robijns, B. Huys, N. Schamp, vast secretaris van de Koninklijke 

Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. 

 

Artikel 9. Voor onvoorziene gevallen is de Raad van Bestuur van de Koninklijke Vlaamse 

Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten bevoegd. 

Uitvoeringsreglement 

Artikel 1. De Mgr. R.B. Lenaertsprijs is bestemd om een verdienstelijk en onuitgegeven 

werk op het gebied van de muziekwetenschap te bekronen, gesteld in het Nederlands, of 

in een internationaal erkende congrestaal. Naargelang de gekozen taal zal een uitvoerige 

samenvatting in het Engels of in het Nederlands worden toegevoegd. 

 

Artikel 2. In orde van voorkeur zullen de onderwerpen betrekking hebben op de 

Nederlandse polyfonie uit de 15de-16de eeuw, op de gewijde muziek in het algemeen, op 

de muziek uit de zuidelijke Nederlanden van de 18de eeuw, of op de muziek in België van 

de 19de-20ste eeuw. 

 

Artikel 3. Deze prijs is bestemd voor een musicoloog, niet ouder dan 35 jaar, van 

Belgische nationaliteit, of een buitenlander die dit werk voorbereid heeft aan een 

Belgische universiteit. 

 

Artikel 4. De prijs kan om de twee jaar toegekend worden, eventueel voor de eerste maal 



in 1992. 

 

Artikel 5. Het bedrag van de prijs wordt vastgesteld op 2.500 EUR 

(tweeduizendvijfhonderd euro). 

 

Artikel 6. Indien de prijs niet toegekend wordt zullen de interesten bij het kapitaal 

gevoegd worden. 

 

Artikel 7. De bestendige commissie zal om de twee jaar in de maand mei aan de Klasse 

der Kunsten meedelen of werk dat ingediend werd, in aanmerking kan genomen worden, 

en in de maand oktober zal een beoordelingscommissie voorstellen of een werk in 

aanmerking komt voor bekroning (*). 

 

Artikel 8. De aangeboden werken moeten, getypt in drie eensluidende exemplaren, 

uiterlijk op 30 april (*) ingediend worden bij de vast secretaris van de Koninklijke 

Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, met de vermelding: 

"voor de Mgr. R.B. Lenaertsprijs". 

 

Artikel 9. De auteur mag ongenoemd blijven, en zijn handschrift voorzien van een spreuk 

mits toevoeging van naam en adres onder gesloten omslag. 

 

Artikel 10. Reeds bekroonde werken komen niet in aanmerking. 

 

Artikel 11. Het manuscript van een met de Mgr. R.B. Lenaertsprijs bekroond werk blijft 

eigendom van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en 

Kunsten. 

 

Artikel 12. De Klasse der Kunsten beslist, op voorstel van de beoordelingscommissie, 

over het publiceren van het bekroonde werk, en over de vorm van de publicatie. 

 

Artikel 13. Alle onvoorziene gevallen worden door de Klasse der Kunsten geregeld op 

voorstel van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor 

Wetenschappen en Kunsten. 

 

 

 

(*) Beslissing Raad van Bestuur van 6 september 1991. 

 


