Scriptieprijs Vrijdenken 2012
voor Nederland en België
Heb jij een masterscriptie geschreven in het academische jaar 2010-2011 of
2011-2012? En heb je daarin blijk gegeven van vrijdenken, dat wil zeggen een
kritisch rationalisme ten aanzien van niet redelijk fundeerbare opvattingen
of praktijken?

Maak kans op de Scriptieprijs Vrijdenken
2012 van 500 euro.
Deadline: 1 september 2012
Wat is vrijdenken
De Nederlandse vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte bekroont eens in de twee
jaar een afstudeerscriptie waarvan de inhoud blijkt geeft van vrijdenken. De Vrije
Gedachte, opgericht in 1856, stelt zich het bevorderen van het atheïstisch humanisme
ten doel. Vrijdenkers onderzoeken de werkelijkheid door middel van rationeel
denken, dus zonder dogmatische of ideologische vooroordelen. Vrijdenkers
verwerpen iedere godsvoorstelling. Daarom is De Vrije Gedachte atheïstisch. Voor
De Vrije Gedachte staat het menselijke individu centraal. In die zin is zij
humanistisch.

De Vrije Gedachte streeft naar:
1. Strikte scheiding tussen kerk en staat;
2. Het weren van indoctrinatie uit opvoeding en onderwijs;
3. Het bevorderen van een kritisch onderzoekende, wetenschappelijke houding;
4. Het ontmaskeren van religie, pseudowetenschap en andere waanvoorstellingen;
5. Vrijheid van expressie;
6. Respect voor de waardigheid van de mens als wezen met een eindig en eenmalig bestaan;
7. Erkenning van het volledige zelfbeschikkingsrecht van de mens over eigen lijf en leven;
8. Respect voor andere levende wezens en het milieu.
Procedure:
Alleen masterscripties geschreven aan een Nederlandse of Belgische universiteit komen in
aanmerking voor de prijs. Aan de scriptieprijs vrijdenken is een bedrag van 500 euro verbonden.
Niet bekroonde, maar opvallende inzendingen kunnen een eervolle vermelding krijgen plus een
jaarabonnement op het tijdschrift De Vrijdenker.
De criteria op basis waarvan de jury de ingezonden scripties zal beoordelen: wetenschappelijke
kwaliteit, rationaliteit, coherentie, oorspronkelijkheid, lef en stijl.
Vanwege de anonieme beoordelingsprocedure mag de naam van de auteur(s) niet op de scriptie
worden vermeld, maar in een begeleidend schrijven. De taal van de scriptie is het Nederlands of
het Engels.
De jury:
- Loeki Feringa (pedagoog, lid van De Vrije Gedachte)
- Drs. Bert Gasenbeek, voorzitter (historicus, Universiteit voor Humanistiek)
- Dr. Anton van Hooff (classicus, voorzitter van De Vrije Gedachte)
- Drs. Cecile Lapré (socioloog en tuinbouwkundige, Universiteit Groningen)
- Dr. Jan Willem Nienhuys (wiskundige, redacteur Skepter)
Inzendingen sturen naar: Scriptieprijs Vrijdenken t.a.v. drs. Bert Gasenbeek, Postbus 797,
3500 AT Utrecht. Voor nadere inlichtingen: B.Gasenbeek@uvh.nl
Zie ook www.devrijegedachte.nl
De prijs wordt dit jaar uitgereikt op zaterdagmiddag 13 oktober in Utrecht.
Vorige winnaars:
2006: drs. Wouter Kuilman (Universiteit voor Humanistiek), Metamorfoze Vrijdenkers.
Verantwoording van een collectie vrijdenkerspublicaties uit de periode 1855-1950.
2008: drs. Vincent Stolk (Erasmusuniversiteit), De Dageraad van het positief atheïsme: Jan
Hoving over godsdienst en seksualiteit in het Interbellum.
2010: drs. Rob Buurman (Universiteit Twente), Overlapping Wisdom: a study into the value
of religious arguments in a Dutch debate on embryo selection.

