Juryreglementen literaire prijzen Stichting Jan Campert-Stichting
REGLEMENT JAN CAMPERT-, F. BORDEWIJK, JAN GRESHOFF- EN NIENKE VAN
HICHTUM-PRIJS VOOR OORSPRONKELIJK IN HET NEDERLANDS OF FRIES
GESCHREVEN WERK
1.

De F. Bordewijk-prijs is bestemd voor een boek met verhalend proza, de Jan Campert-prijs voor
een boek met poëzie, de Jan Greshoff-prijs voor een boek met beschouwend proza (met
uitzondering van biografieën) en de Nienke van Hichtum-prijs voor een boek gericht op de jeugd
met verhalend proza, beschouwend proza of met poëzie, oorspronkelijk in het Nederlands of
Fries geschreven. De te bekronen boeken zijn verschenen in de periode van 1 juli tot 1 juli.
Onder ‘boek’ wordt ook begrepen uitsluitend digitaal beschikbaar gestelde teksten.

2.

De F. Bordewijk- en de Jan Campert-prijs zijn jaarlijkse prijzen, de Jan Greshoff- en de Nienke
van Hichtum-prijs tweejaarlijkse. De Greshoff-prijs wordt toegekend in de even jaren, de Van
Hichtum-prijs in de oneven. Elke prijs bedraagt minimaal € 6.000.

3.

Voor toekenning van de F. Bordewijk-, de Jan Campert- of de Jan Greshoff-prijs kan niet een
auteur worden gekozen die:
a. deze prijs in de afgelopen 10 jaar reeds heeft ontvangen
b. de Constantijn Huygens-prijs, de P.C. Hooft-prijs, of de Prijs der Nederlandse Letteren
reeds heeft ontvangen
c. deel uitmaakt van de jury
d. lid is van het bestuur van de Jan Campert-Stichting of adviseur is van dat bestuur.

4.

Voor de toekenning van de Nienke van Hichtum-prijs kan niet een auteur worden gekozen die:
a. deze prijs in de afgelopen 10 jaar reeds heeft ontvangen
b. de Theo Thijssen-prijs reeds heeft ontvangen
c. deel uitmaakt van de jury
d. lid is van het bestuur van de Jan Campert-Stichting of adviseur is van dat bestuur.

5.

Voor alle vier de prijzen geldt:
a. de prijs mag niet worden gesplitst, tenzij de bijdragen van de twee of meer auteurs niet te
herleiden zijn.
b. eervolle vermeldingen worden niet toegekend
c. een auteur kan niet postuum worden bekroond

6.

Elk jurylid stelt per prijs (F. Bordewijk-, Jan Campert-, Jan Greshoff- en Nienke van Hichtumprijs) titels voor die aangevraagd zouden kunnen worden om gelezen te worden. De jury besluit
welke titels uiteindelijk aangevraagd worden. Elk jurylid ontvangt een exemplaar van de
aangevraagde titels. In elke vergadering worden gelezen boeken besproken en vastgesteld of deze
wel of niet voor bekroning in aanmerking komen.

7.

Per prijs is een subcommissie ingesteld, die geleid wordt door een zgn. coördinator. Een
coördinator is verantwoordelijk voor het organiseren van de betreffende subcommissie buiten de
voltallige juryvergaderingen en zorgt ervoor dat het voorstel voor de betreffende shortlist tijdig
wordt ingebracht. Elk jurylid (met uitzondering van de voorzitter, die in geen van de
subcommissies zitting heeft) is in beginsel in twee subcommissie vertegenwoordigd.

8.

Ruim vóór de vergadering waarin de besluiten vallen, stellen de subcommissies een shortlist van
maximaal 5 titels voor. De voltallige vergadering bespreekt deze lijst en stelt uiteindelijk de
definitieve shortlist vast. Deze titels worden door elk jurylid gelezen. Op de laatste vergadering
wordt per prijs een laureaat vastgesteld bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen vindt herstemming plaats. Staken de stemmen wederom, dan beslist de stem van de
voorzitter.

