REGLEMENT VOOR DE P.C. HOOFT-PRIJS VOOR LETTERKUNDE TEN BEHOEVE VAN HET
OEUVRE VAN EEN NEDERLANDSE AUTEUR
1. De P.C. Hooft-prijs bedraagt minimaal € 60.000,-. Jaarlijks wordt met de prijs een
levende Nederlandse auteur bekroond ter onderscheiding van de literaire kwaliteit
van zijn of haar gehele oeuvre.
Met de ‘Nederlandse auteur’ wordt bedoeld een auteur van de Nederlandse
nationaliteit, Nederlands ingezetene, of een auteur die de Nederlandse nationaliteit
heeft bezeten, wiens of wier werk hoofdzakelijk geschreven is in de Nederlandse
en/of Friese taal.
2. De prijs wordt toegekend in één der volgende categorieën:
a. verhalend proza (romans, novellen, verhalen)
b. beschouwend proza (essays, biografieën, kritisch proza, cultuurwetenschappelijke studies in de ruimste zin des woords)
c. poëzie
3. Het te bekronen werk kan ook werk omvatten dat tot andere categorieën behoort
dan die waarvoor de prijs wordt toegekend.
4. Het bestuur bepaalt jaar voor jaar welke categorie aan de orde komt.
Er wordt naar gestreefd de bekroningen in de loop des tijds zoveel mogelijk gelijkelijk
over de onder 2 genoemde categorieën te verdelen.
5. Over de toekenning van de prijs wint het bestuur het oordeel in van een telkenjare
door het bestuur te benoemen jury van vijf leden.
6. Bestuursleden en adviseurs kunnen geen deel uitmaken van de jury.
7. Het bestuur deelt zo spoedig mogelijk na de ontvangst van het schriftelijk advies van
de jury mee of het zich met dit advies kan verenigen. Wanneer het bestuur het advies
van de jury niet wil overnemen wordt gehandeld overeenkomstig artikel 7 van de
statuten.
8. De uitreiking van de prijs vindt zo mogelijk plaats op of rond de éénentwintigste mei,
de sterfdag van P.C. Hooft.
9. Voor toekenning van de P.C. Hooft-prijs kan niet worden voorgedragen een auteur,
die:
a. deze prijs reeds eenmaal heeft ontvangen
b. deel uitmaakt van de jury
c. lid is van het bestuur of adviseur is van het bestuur.
10. De P.C. Hooft-prijs mag niet worden gesplitst.
Eervolle vermeldingen kunnen niet worden toegekend.
Een auteur kan voor de P.C. Hooft-prijs niet postuum worden voorgedragen.

