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1. Doelstelling

• Bevorderen van de studie naar het recht in relatie tot de humaniora
en al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn
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2. Doelstelling (vervolg)

Om de onder 1 vermelde doelstelling te verwezenlijken is de aanpak
de afgelopen jaren hoofdzakelijk gericht geweest op het vergroten van
de bekendheid van de Stichting en het bestaan van de onder 4
vermelde scriptieprijs  bij relevante universitaire instellingen in
Nederland (rechten-en letterenfaculteiten).

Inmiddels is na een aanvankelijk langzame start deze aanpak
succesvol gebleken. De scriptieprijs is thans genoegzaam bekend bij
de doelgroep studenten hetgeen heeft geleid tot een behoorlijk aantal
inzendingen per tweejaarlijkse periode en wel van zodanige kwaliteit
dat de doelstelling van de Stichting op het onderdeel scriptieprijs wordt
bereikt. 
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3. Visie

Omschrijving verband tussen recht en literatuur/recht en humaniora in
brede zin aan de hand van de volgende kernvragen:
•Wat is de rechtstheoretische problematiek van de taal van het recht in
ruime zin(kentheoretisch, hermeneutisch, linguïstisch)?
•Wat zijn de overeenkomsten tussen het recht en andere disciplines die
taal als instrument hebben?
•Wat is de betekenis van de beschrijvingen/wetenschappelijke analyses
van het recht in de andere humaniora (daaronder begrepen wijsbegeerte,
geschiedenis, taal-en letterkunde)?
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Belang van onderzoek naar het
verband recht en humaniora in
Nederland:
•Aan te sluiten bij internationale
ontwikkelingen op het vlak van Law
and Literature.
• verdere ontwikkeling van het gebied
ten behoeve van de rechtspraktijk

Belang van het bestaan van deze
stichting:
* Bevorderen van de bekendheid van
het onderzoeksveld aan universitaire
instellingen
* Bevorderen van belangstelling voor
het onderzoeksveld bij
(master)studenten
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4. Gascaria Masterscriptieprijs

Voor het eerst op 29 april 2012 en daarna steeds iedere twee jaar op of
omstreeks 29 april wordt een prijs van € 1.000 uitgereikt aan de beste
masterscriptie in Nederland op het gebied van Recht en Literatuur of Recht
en Humaniora.

Zoals hiervoor onder 2 is vermeld is de scriptieprijs succesvol gebleken. Het
aantal inzendingen is de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Het bestuur
heeft besloten ook de komende jaren de uitreiking van de scriptieprijs op
één keer per twee jaar te houden, nu de doelgroep van relevante scripties
in absolute aantallen niet van zodanige omvang is dat jaarlijkse toekenning
zinvol kan zijn. Afhankelijk van de ontwikkelingen tot 2021 wordt nader
bezien of jaarlijkse toekenning in de toekomst verantwoord kan zijn. 
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5. Benodigde middelen

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
•  donaties
•  schenkingen en erfstellingen
•  andere verkrijgingen en baten
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6. Samenwerking

• De stichting beoogt ter uitwerking van het hierboven onder 3 genoemde
aansluiting te vinden bij relevante universitaire instellingen en individuele
onderzoekers alsmede bij Europese netwerken op het terrein van Law
and Literature en de daaraan verbonden onderzoekers (mede met het
oog op het onder de aandacht brengen van de onder 4 genoemde prijs
voor uitwisselingsstudenten)
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7. Aanpak

Om de doelen te kunnen realiseren is door het bestuur voor de periode
2017-2021 de volgende aanpak voorzien:
1.Voortzetting van de activiteiten gericht op het vergroten van de
naamsbekendheid van de stichting via onderdelen van de Erasmus
Universiteit Rotterdam en andere universitaire instellingen, relevante
websites en tijdschriften.
2. Ontwikkelen van nieuwe plannen gericht op de uitwerking van de
doelstelling van de Stichting. Nu de Stichting door de scriptieprijs
inmiddels voldoende naamsbekendheid heeft gegenereerd, zal worden
gestreefd naar uitbreiding van de doelen die financieel kunnen worden
ondersteund. Daarbij wordt allereerst voorzien het toekennen van reis-
en verblijfkostenbijdragen aan individuele onderzoekers/promovendi
ten behoeve van deelname aan congressen passend bij de doelstelling
van de Stichting. Het bestuur heeft besloten het bedrag per individuele
aanvraag te maximeren op € 500,- en per jaar voor dit onderdeel
maximaal € 1500,- beschikbaar te houden.



7. Aanpak (vervolg)
Daarnaast wordt voor de komende periode voorzien het toekennen van
financiële steun aan  congresorganisaties indien en voor zover die zien
op thema’s passend bij de doelstelling van de Stichting en in Nederland
plaatsvinden, e.e.a. ter beoordeling aan het Bestuur.

3. Fondsenwerving

Het bestuur zal de mogelijkheden om te doneren gericht onder de
aandacht brengen van relevante doelgroepen in het bestaande netwerk
en tevens de uitbreiding van dat netwerk pogen te bewerkstelligen.
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8.  Bestuur

Samenstelling:

• Mevr. Prof. Mr. Dr. A.M.P Gaakeer (voorzitter)
• Mevr. Prof. Mr. Dr. H.S. Taekema 
• Mevr. Prof. Mr. Dr. S. Stoter
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