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Haarlem, 31 oktober 2017 

 

J.C. BAAK PRIJS 2017 
 

Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt bekend 

een prijs van € 2.000,- beschikbaar te stellen uit de baten die geschonken zijn door de J.C. Baak 

Stichting. Deze prijs wordt iedere twee jaar toegekend. 

 

De prijs zal ten goede komen aan een student die een scriptie heeft geschreven in één of meer 

van de volgende wetenschapsgebieden: filosofie, rechtsgeleerdheid, politicologie, 

internationale betrekkingen, sociologie. Het onderzoek dient met name relevant te zijn voor 

het vreedzaam naast elkaar leven van verschillende volkeren. 

 

De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor (voormalige) studenten van wie de scriptie in 

het jaar 2016 of 2017 door hun begeleider is goedgekeurd. 

 

De prijs wordt aan één persoon toegekend voor een scriptie die geschreven is in het kader van 

een opleiding aan een Nederlandse universiteit. 

 

Voorstellen voor toekenning van de prijs dienen te worden ingediend door één of meer 

hoogleraren, verbonden aan een Nederlandse universiteit. Belanghebbenden kunnen niet 

zichzelf voor bekroning voordragen. 

 

Het voorstel moet een omschrijving van het verrichte onderzoek en een oordeel over de 

kwaliteit daarvan bevatten, de naam en een curriculum vitae van de persoon die het onderzoek 

heeft verricht, alsmede zoveel verdere informatie als van belang kan zijn voor de toekenning 

van de prijs. Bij het voorstel wordt een digitale versie van de scriptie gevoegd. 

 

De beoordeling gebeurt door een commissie van deskundigen benoemd door het bestuur van de 

Hollandsche Maatschappij. 

 

De persoon aan wie de prijs wordt toegekend zal worden uitgenodigd deze persoonlijk in 

ontvangst te nemen tijdens een bijeenkomst in april 2018 waar ook de Jan Brouwer 

scriptieprijzen worden uitgereikt, in het Hodshon Huis te Haarlem. Het spreekt voor zich dat u, 

indien uw kandidaat de prijs krijgt, t.z.t. ook voor de prijsuitreiking wordt uitgenodigd. 

 

Wij nodigen u graag uit om een student, die naar uw mening voor deze prijs in aanmerking 

komt, voor te dragen.  

 

De aanbevelingen, te richten aan de secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen van de 

Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Prof. mr. A. Soeteman, op het 

adres sdb.secretariaat@khmw.nl, worden ingewacht tot en met 31 december 2017. 

 

Prof. mr. A. Soeteman 

secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen 

mailto:SECRETARIS@KHMW.NL
http://www.khmw.nl/
mailto:sdb.secretariaat@khmw.nl

