History and
objectives
The Royal Society for Music History of The
Netherlands (KVNM) was founded in Amster
dam on 19 November 1868 under the name
‘Vereeniging voor Nederlandsche Muziek
geschiedenis’ (Society for Music History of
The Netherlands). The designation ‘Koninklijk’
(Royal) was granted in 1994. The KVNM is the
oldest musicology association in the world.
The KVNM is the Netherlands’ professional association
of musicologists and publishes scholarly works on
music history of the Netherlands such as the New
Josquin Edition.
TVNM

The journal of KVNM, Tijdschrift voor Nederlandse
Muziekgeschiedenis (TVNM) has an international
scholarly reputation. It appears once a year. TVNM
welcomes articles on music and music history of The
Netherlands (in the broadest sense of the word) from
the Middle Ages to modern times.
For further information see www.kvnm.nl/tvnm
Membership KVNM
Individuals and incorporate institutions who subscribe
to the object of the KVNM may become members.
Members enjoy a discount of 20% on publications of
the KVNM and receive the journal TVNM free of charge.
New members pay for the first year only half the dues.
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Grants and prizes
Student Research Grants
Students at any level of university studies (BA, MA,
Research MA or M.Phil., PhD) are eligible to apply.
Jan Pieter Heije Prize
The prize honors a PhD dissertation every three years.
The goal of the award is to recognize the best doctorallevel work in musicology conducted either in The
Netherlands, or on Dutch and Low Countries music
worldwide in the past three years.
KVNM medal
Once every five years a medal is presented to a senior
scholar for outstanding research contributions in the
field of music in the Low Countries or is affiliated to a
university in The Netherlands.
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Smijers Prize
This prize honors an internationally outstanding monography or article on music history of the Netherlands,
written by a musicologist who is affiliated to a research
institution in the Netherlands.
Honorary membership
This appreciation is given to people who have supported
musicology in the Netherlands exceedingly.
All requests for further information, as well as member
ship applications, should be sent to the given adress.
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Geschiedenis en
doelstelling
De Koninklijke Vereniging voor Nederlandse
Muziekgeschiedenis (KVNM) is opgericht in
Amsterdam in 1868 onder de naam ‘Vereeniging
voor Nederlandse Muziekgeschiedenis’ (VNM).
Zij ontving het predikaat “Koninklijk” in 1994.
De KVNM is de oudste musicologische vereni
ging ter wereld.
De KVNM is de nationale beroepsvereniging voor
muziekwetenschap. Haar focus ligt op de bevordering
van muziekwetenschappelijk onderzoek naar muziek
in de Lage Landen en op de uitgave van wetenschappelijke publicaties.
De Vereniging treedt daarom niet alleen als musicologische vereniging maar tevens als uitgeverij op
die wetenschappelijk publicaties van internationale
uitstraling uitgeeft zoals de New Josquin Edition.
Een tot tweemaal per jaar organiseert KVNM bovendien een musicologisch congres over aspecten van de
Nederlandse muziekgeschiedenis.

Prijzen
Onderzoekssubsidies voor studenten
KVNM verstrekt ieder jaar kleine subsidies voor studenten die in een BA-, MA-, onderzoeksmaster- of promotietraject zitten.
Jan Pieter Heije Prijs
Deze dissertatie-prijs wordt elke drie jaar uitgereikt.
De winnende studie zal gaan over muziek uit de Lage
Landen, of de auteur moet aan een Nederlandstalige
universiteit gepromoveerd zijn.

Eenmaal per jaar wordt het Tijdschrift voor Nederlandse
Muziekgeschiedenis (TVNM) uitgegeven, een tijdschrift
met internationale wetenschappelijke reputatie. TVNM
verwelkomt artikelen over de muziek en muziekgeschiedenis van de Nederlanden (in de breedste zin van het
woord) vanaf de Middeleeuwen tot de moderne tijd,
Voor meer informatie zie www.kvnm.nl/tvnm

KVNM penning
Deze onderscheiding is bedoeld voor ervaren wetenschappers aan het eind van hun carrière die fundamenteel onderzoek hebben verricht naar muziek in de Lage
Landen of bij een Nederlandse universiteit. Zij wordt
elke vijf jaar uitgereikt.
Smijers Prijs
Deze prijs is bedoeld voor een internationaal uitmuntende monografie of artikel over de muziekgeschiedenis
van Nederland/de Lage Landen, al dan is geschreven
door een musicoloog die werkzaam is/was aan een
Nederlandse instelling.
Erelidmaatschap KVNM
Het erelidmaatschap wordt verleend aan mensen die
zich hebben ingezet voor de muziekwetenschap in
Nederland en/of de muziekgeschiedenis van Nederland/
de Lage Landen.
Voor meer informatie en voor aanvragen van het lidmaatschap kan men zich wenden tot het bestuur
via het aangegeven adres.
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Lidmaatschap KVNM
Leden kunnen zijn: natuurlijke personen en rechtspersonen die het doel van de KVNM onderschrijven.
Nieuwe leden betalen het eerste jaar de helft van de
jaarcontributie.
Leden ontvangen het tijdschrift TVNM gratis en hebben
recht op een korting van 20 % op alle publicaties van de
KVNM uitgeverij.

