
Juryreglementen literaire prijzen Jan Campert-Stichting 
 
REGLEMENT CONSTANTIJN HUYGENS-PRIJS TEN BEHOEVE VAN EEN 
OORSPRONKELIJK  IN HET NEDERLANDS EN/OF FRIES GESCHREVEN LETTERKUNDIG 
OEUVRE (uitgaande van een negen leden tellende jury)  
 
1. Elk van de juryleden stelt een lijst op van kandidaten wier werk hoofdzakelijk oorspronkelijk 

geschreven is in het Nederlands of Fries en die voor toekenning van de Constantijn Huygens-prijs 
in aanmerking kunnen komen. 

 
2. 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 Constantijn Huygens-
prijs in aanmerking komt. Uit deze lijst wordt na overleg een eindlijst opgesteld met alleen namen 
van kandidaten op wie ten minste zeven van de negen stemmen zijn uitgebracht. 

 
3. Indien er geen kandidaat blijkt te zijn die het onder artikel 2 genoemde aantal stemmen heeft 

behaald, vindt herstemming plaats over kandidaten op wie zes stemmen zijn uitgebracht. De 
namen van de kandidaten die dan ten minste zeven stemmen hebben behaald, worden geplaatst op 
de onder artikel 2 genoemde eindlijst. 

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

eindlijst bekroond wordt met de Constantijn Huygens-prijs. 
 
5. Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats. Staken de stemmen wederom, dan beslist de 

stem van de voorzitter. 
 

6. Een jurylid kan zich ter vergadering door een schriftelijk daartoe gemachtigd medejurylid laten 
vertegenwoordigen, met dien verstande dat een jurylid nooit meer dan twee stemmen kan 
uitbrengen. 

 
7. De Constantijn Huygens-prijs bedraagt minimaal € 12.000,-. Jaarlijks wordt met de prijs een 

levende auteur bekroond ter onderscheiding van de literaire kwaliteit van zijn of haar gehele 
oeuvre. Met een ‘auteur’ wordt bedoeld een auteur wiens of wier werk hoofdzakelijk geschreven 
is in de Nederlandse en/of Friese taal. 

 
8. Voor toekenning van de Constantijn Huygens-prijs kan niet een auteur worden gekozen, die:  

a. deze prijs reeds heeft ontvangen 
b. 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. 
 
9. De Constantijn Huygens-prijs mag niet worden gesplitst, tenzij de bijdragen van de twee of meer 

auteurs niet te herleiden zijn.  
       Eervolle vermeldingen kunnen niet worden toegekend. 
       Een auteur kan de Constantijn Huygens-prijs niet postuum toegekend worden. 
 


