
REGLEMENT VOOR DE JURY VAN DE THEO THIJSSEN-PRIJS VOOR KINDER- EN JEUGDLITERATUUR 
 
1. De jury bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 7 leden. Zij worden benoemd op grond van hun 

deskundigheid in het beoordelen van de literaire kwaliteiten van auteurs en hun werk. 
 
2. De jury kiest een voorzitter uit haar midden. De jury zal secretarieel worden bijgestaan door een 

functionaris, zo mogelijk van de Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief. 
Deze fuctionaris heeft geen stemrecht. 

 
3. Elk van de juryleden stelt een lijst op van kandidaten die voor toekenning van de Theo 

Thijssen-prijs in aanmerking kunnen komen. 
 
4. Na bespreking van deze lijsten stelt de jury een lijst op met namen van letterkundigen van wie 

het oeuvre van een eminente kwaliteit is en mitsdien voor bekroning met de Theo Thijssen-prijs 
in aanmerking komt. Uit deze lijst wordt na overleg een eindlijst opgesteld met alleen namen van 
kandidaten op wie tenminste vier van de vijf c.q. zes van de zeven stemmen zijn uitgebracht. 

 
5. Indien er geen kandidaat blijkt te zijn die het onder artikel 4 genoemde aantal stemmen heeft 

behaald, vindt herstemming plaats over kandidaten op wie drie (indien de jury uit vijf leden 
bestaat) c.q. vijf (indien de jury uit zeven leden bestaat) stemmen zijn uitgebracht. De namen van 
de kandidaten die dan tenminste vier c.q. zes stemmen hebben behaald worden geplaatst op de 
onder artikel 4 genoemde eindlijst. 

 
6. Bij gewone meerderheid van stemmen wordt beslist wie van de kandidaten voorkomend op de 

onder 4 genoemde eindlijst voor bekroning met de Theo Thijssen-prijs zal worden voorgedragen. 
 
7. Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats. Staken de stemmen wederom, dan beslist de 

stem van de voorzitter. 
 
8. Indien bij de stemmingen bedoeld onder 4 en 5 geen der kandidaten vier of meer (indien de jury 

uit vijf leden bestaat) c.q. zes of meer (indien de jury uit zeven leden bestaat) stemmen behaalt, 
geeft de jury de opdracht terug aan het bestuur. 

 
9. De schriftelijke voordracht van een kandidaat voor de Theo Thijssen-prijs gaat vergezeld met een 

rapport waarin de jury de overweging geeft die de eminente literaire kwaliteit van het oeuvre 
van de voorgedragen kandidaat specificeren. 

 
10. Uiterlijk drie maanden vóór de datum waarop de Theo Thijssen-prijs wordt uitgereikt doet de 

jury haar schriftelijke voordracht. 


