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Laureaten van voorgaande jaren

2006 Dr. Jens Lieven (Xanten-Obermörmter)
voor zijn proefschrift “Memoria und adliges
Selbstverständnis im Kontext territorialer
Konsolidierung – Studien zur Erinnerungskultur
der Grafen von Kleve und Geldern im
Hochmittelalter (ca. 1020-1250)”

2008 Tim Terhorst (Rees)
voor zijn afstudeerscriptie “Leben zwischen zwei
Grenzen. Elten unter niederländischer
Auftragsverwaltung 1949-1963”

2010 Marina Cremer (Sonsbeck-Hamb)
voor haar afstudeerscriptie “Die Amsterdamer
Monstranz in der St. Nikolaikirche in Kalkar”

Manuel Hagemann (Kranenburg)
voor zijn afstudeerscriptie “Johann von Kleve 
(† 1368). Der Erwerb der Grafschaft Kleve 1347”

2013 Kathrin Kelzenberg (Bochum)
voor haar afstudeerscriptie 
„Die Pilgerfahrt Johanns I. von Kleve ins Heilige
Land. Regionale Zusammenhänge internationaler
Mobilität im 15. Jahrhundert“

Dr. Matthias Böck (Oberhausen)
voor zijn proefschrift ”Herzöge und Konflikt. 
Das spätmittelalterliche Herzogtum Geldern im
Spannungsfeld von Dynastie, ständischen Kräften
und territorialer Konkurrenz (1339-1543)“

2015 Nienke de Jong (Groningen) 
voor haar afstudeerscriptie
„Het Arnhemse klooster Bethanië (1429-1580) 
als productiecentrum 
van handschriften voor een 
Gelders-Nederrijnse markt“

Anna Janina Bannach (Köln) 
voor haar afstudeerscriptie
„EIne Anna Selbdritt 
des Dries Holthuys aus Warbeyen.
Kunsttechnologische und 
restauratorische Untersuchungen einer 
niederrheinischen Skulptur um 1500“

De jury in 2018/19

� Prof. dr. mr. Guillaume van Gemert 

(Radboud Universiteit Nijmegen)

� Gerd Halmanns 

(voorzitter van de 

“Historischer Verein für Geldern und Umgegend”)

� Mw. Prof. dr. Irmgard Hantsche 

(Universiteit van Duisburg en Essen)

� Prof. dr. Leo Peters (Universiteit van Düsseldorf)

� Drs. Jos Schatorjé (Limburgs Museum, Venlo)

2017 Ronja Hochstrat (Kevelaer) 
voor haar afstudeerscriptie „Zwischen
zwei Herrschern. Reinald II. von Geldern
als Vermittler zwischen dem römisch-deut-
schen Kaiser und dem englischen König?“

Dr. Hartwig Kersken (Duisburg) 
voor zijn proefschrift „Zwischen Glaube
und Welt. Studien zur Geschichte der 
religiösen Frauengemeinschaft Thorn 
von der Gründung bis zur Mitte des 
14. Jahrhunderts.“



Met de Karl-Heinz-Tekath-stimuleringsprijs van de

“Historischer Verein für Geldern und Umgegend” worden

om de twee jaar, telkens in het voorjaar, jonge, geëngageer-

de wetenschappers (m/v) met uitzonderlijke verdiensten

binnen hun vak onderscheiden, die de aandacht op zich

hebben gevestigd door hun onderzoek van de regionale cul-

tuur en geschiedenis.

Binnen het onderzoeksveld vallen: 

� de geschiedenis en de cultuur van de zogenaamde

“Niederrheinlande”, de Duitse en Nederlandse gebieden

tussen de benedenloop van de Rijn en de Maas,

� de geschiedenis van de Duits-Nederlandse relaties in de

genoemde regio, meer in het bijzonder:

� de geschiedenis en de cultuur van de Gelderse gebieden

van de tijd van graafschap en hertogdom tot heden en

� de ontwikkeling van het vroegere Duitse bestuursdistrict

(“Kreis”) Geldern sinds 1815.

Voorgedragen kunnen worden wetenschappelijke studies op

het gebied van de historische geesteswetenschappen,  zoals

de geschiedenis, de taal- en letterkunde, de archeologie, de

kunst- en de rechtsgeschiedenis, de geografie en de sociale

wetenschappen. 

De studie van de kandidaat (m/v) moet in de geest van het

werk van Karl-Heinz Tekath de wortels van de regionale cul-

tuur blootleggen en hun betekenis voor het heden zichtbaar

maken. Bovendien moet uit de studie blijken dat de kandidaat

(m/v) over het vermogen beschikt om de grenzen van de we-

tenschap te verleggen.

Het jaar van verschijnen van de studie dan wel het jaar van af-

sluiting ervan in het kader van een academische opleiding

mag niet langer dan drie jaar liggen vóór het jaar waarin de

kandidatuur voor de  prijs wordt aangemeld.

Aan de Karl-Heinz-Tekath-stimuleringsprijs is een geldbedrag

van 2500,- Euro verbonden.

Aanvaarding van de prijs brengt de verplichting met zich mee

om bij de uitreiking een voordracht te houden. De “Histori-

scher Verein” heeft het recht om die voordracht te publiceren,

zonder dat daarvoor een honorarium wordt betaald.

Kandidaten kunnen worden voorgedragen door privé-personen

en door instellingen. De voordrachten moeten schriftelijk, voor-

zien van een korte motivatie, worden gericht aan het bestuur

van de “Historischer Verein”.

De voordrachten moeten uiterlijk op 30 november van het jaar

vóór dat waarin de prijs wordt uitgereikt, zijn ingediend. De

naam van de laureaat wordt eind maart bekend gemaakt. De

eerstvolgende prijsuitreiking is in 2019 in het voorjaar.

Het bestuur van de “Historischer Verein” stelt een onafhankelij-

ke jury in, waarvan de leden geen honorarium ontvangen. Mini-

maal twee leden (m/v) van de jury zijn Nederlander, minimaal

twee Duitser.

De voorzitter van de “Historischer Verein” is uit hoofde van zijn

functie lid van de jury. Hij kan zich door een ander lid van het

bestuur laten vervangen.

De voorzitter van de “Historischer Verein” fungeert als voorzit-

ter van de jury.

Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen wanneer mi-

nimaal drie leden van de jury aanwezig zijn. Bij het staken der

stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

De stimuleringsprijs wordt in principe aan één persoon toege-

kend. De jury kan hem evenwel ook aan groepen of aan meer-

dere personen van gelijkwaardig niveau toekennen. In dat geval

wordt het geldbedrag naar rato verdeeld.

Tegen de beslissingen van de jury kunnen geen juridische stap-

pen worden ondernomen.

Om de herinnering aan Karl-Heinz Tekath en zijn ver-

diensten voor de geschiedenis van de regio tussen

Rijn en Maas levend te houden, heeft de “Historischer

Verein für Geldern und Umgegend” in 2005 een sti-

muleringsprijs ingesteld die zijn naam draagt.

Karl-Heinz Tekath leidde van 1988 tot zijn onverwachts

overlijden in december 2004 het regionaal archief van het

district Kleef (“Kreisarchiv Kleve”) in de stad Geldern.

Daarnaast was hij actief in het bestuur van de “Historischer

Verein für Geldern und Umgegend”.

Als een van zijn grote verdiensten moet worden beschouwd

dat hij het archief uitdrukkelijk ging openstellen voor een

breed publiek. Jeugd en jongvolwassenen oog te laten krijgen

voor geschiedenis lag hem na aan het hart. Met grote bevlo-

genheid ondersteunde hij tal van scholieren, studenten en

promovendi bij het opzetten van hun werkstukken en bij hun

onderzoek. Grensoverschrijdende samenwerking met

Nederlandse archieven, heemkundekringen en musea werd

door hem sterk gestimuleerd. Hij ook was de drijvende kracht

achter het grote project over het hertogdom Gelre in de jaren

2001 en 2002, dat zonder zijn nimmer aflatende inzet niet

van de grond zou zijn gekomen. En, last but not least, zijn

ook de samenwerkingsovereenkomsten van de “Historischer

Verein” met acht gemeentes in het Duitse deel van het oude

Gelderse overkwartier alsmede die met de universiteit van

Duisburg en Essen door hem geïnitieerd.


