De Bronzen Uil, dé Nederlandstalige literaire debuutprijs
Reglement 2021
Artikel 1: Kader
De Bronzen Uil is een onderscheiding die jaarlijks op de tweede zaterdag van oktober op
initiatief van het Willemsfonds en het Algemeen-Nederlands Verbond wordt uitgereikt. Met
de uitreiking van De Bronzen Uil grijpen het Willemsfonds en het Algemeen-Nederlands
Verbond terug naar hun grondbeginselen, namelijk het behouden en het uitbreiden van de
Nederlandse taal en cultuur in Vlaanderen en Nederland zowel als de handhaving en de
ontplooiing van de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap waar ook ter wereld.
De Bronzen Uil is een kwalitatieve onderscheiding die debuten waardeert en ondersteunt
van schrijvers die hun eerste literaire Nederlandstalige roman bij het grote publiek bekend
maken.
De prijs wordt uitgereikt door een jury en is bestemd voor de auteur van het meest
kwalitatieve Nederlandstalige literaire romandebuut. Er wordt ook een Publieksprijs
uitgereikt.
De Bronzen Uil geniet onder meer de steun van Literatuur Vlaanderen, deMens.nu en de
Stad Gent, en verloopt in samenwerking met verschillende partners.
Artikel 2: Bestuur en jury’s
§1 De beslissingen over het algemene kader van deze prijs worden genomen door de
bestuursorganen van het Willemsfonds en van het Algemeen-Nederlands Verbond in
samenspraak met de directeur van het Willemsfonds. De jury adviseert over de organisatie
en het reglement.
De jury wordt op advies van de directeur van het Willemsfonds samengesteld met het oog
op deskundigheid en draagvlak. Bij de samenstelling van de jury wordt gestreefd naar
genderevenwicht en de toepassing van de engagementsverklaring diversiteit die het
Willemsfonds onderschreef. Er wordt ook gelet op een verdeling van het aantal juryleden
tussen Vlaanderen en Nederland. De jury bestaat uit een voorzitter, aangeduid door de
bestuursorganen van beide initiatiefnemers, en minstens 5 en maximum 7 andere leden.
§2 De jury heeft tot opdracht de inzendingen te selecteren, het juryverslag op te maken en
De Bronzen Uil toe te kennen. De juryvoorzitter zorgt ervoor dat de juryvergaderingen
correct verlopen en maakt het juryverslag op. De jury beslist volstrekt onafhankelijk en
beraadslaagt geheim. De prijs wordt steeds toegekend. Tegen de beslissingen van de jury is
geen verhaal mogelijk, van welke aard ook. Over de uitslag van de stemmingen of de
beweegredenen van de jury wordt evenmin gecommuniceerd.
§3 De jury nomineert op de laatste zondag van augustus een shortlist van hoogstens 6
literaire romandebuten die voor De Bronzen Uil in aanmerking komen en die aan de criteria
van dit reglement voldoen. Elk jurylid bezorgt haar/zijn top 6 aan de juryvoorzitter die, aan
de hand van het aantal keer dat een boek geselecteerd is, de shortlist opstelt. Bij gelijkheid
van stemmen wordt een bijkomende adviesronde voor de leden van de jury georganiseerd.
§4 Vervolgens kiest de jury De Bronzen Uil in geheime beraadslaging in de eerste week van
oktober. De beslissing wordt genomen bij consensus of, indien dit niet mogelijk blijkt, bij
gewone meerderheid van stemmen door middel van handopsteking. Bij staking van
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stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De jury motiveert haar beslissingen
in een juryverslag.
§5 De auteur die De Bronzen Uil wint, wordt bekroond met €10.000.
Alle genomineerden ontvangen tevens € 250 als vergoeding voor hun aanwezigheid op Het
Betere Boek.
§6 Daarnaast is er de uitreiking van de Publieksprijs De Bronzen Uil die door verschillende,
aanvullende platformen verkozen wordt. Aan elk platform wordt eenzelfde aandeel van de
stemmen toegewezen. Er kan gestemd worden vanaf de bekendmaking van de
genomineerden tot de woensdag voorafgaand aan de uitreiking van Het Betere Boek. De
winnaar van de Publieksprijs krijgt een kunstwerk.
Artikel 3: Criteria
De Bronzen Uil wordt uitgereikt aan het beste Nederlandstalige literaire romandebuut.
§ 1. Onder ‘Nederlandstalig’ literair romandebuut wordt begrepen een literair romandebuut
dat oorspronkelijk in het Nederlands geschreven is.
§ 2. Onder ‘literair romandebuut wordt begrepen een boek dat door de uitgever of
invoerder werd aangemerkt met een van de volgende NUR-codes:
301 Literaire roman, novelle
305 Literaire thriller
Het werk moet bij een reguliere uitgeverij zijn uitgebracht: manuscripten en drukproeven
komen niet in aanmerking.
§ 3. Onder ‘debuut’ wordt begrepen een boek van een auteur die voor het eerst een
Nederlandstalig(e) publicatie onder de NUR-codes zoals vermeld in art.3§2 uitgeeft.
§ 4. De boeken die voor De Bronzen Uil in aanmerking komen, dienen voor het eerst te zijn
uitgegeven tussen 1 juli van het voorgaande jaar en 30 juni van het lopende jaar. Bij twijfel
over de precieze datum van uitgave geldt de verschijningsdatum zoals vermeld op de
Boekenbank (www.boekenbank.be).
§ 5. Voor de prijs en de daaraan voorafgaande selecties komen alleen boeken in aanmerking
van auteurs die op de prijsuitreiking de prijs persoonlijk in ontvangst nemen.
§ 6. Auteurs of debuten die volgens minstens twee juryleden aanzetten tot discriminatie op
grond van gender, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische
afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, levensbeschouwing, politieke
overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische
eigenschap of sociale afkomst, worden op initiatief van de juryvoorzitter uitgesloten van
deelname.
Artikel 4: Organisatie en tijdspad
De inzendende uitgeverijen, invoerders of auteurs bepalen naar eigen keuze de boeken die
meedingen naar De Bronzen Uil. Van elke aangemelde titel bezorgen zij 10 gedrukte
exemplaren en een e-boek aan het Willemsfonds. Deze boeken worden niet terugbezorgd.
Wie titels aanmeldt, verklaart zich akkoord met onderhavig reglement. De boeken moeten
aangemeld worden voor 30 juni van het lopende jaar. Zodra de shortlist van de
genomineerde titels bekend is, stellen de uitgevers/invoerders/auteurs van deze titels
bijkomend 20 exemplaren ter beschikking aan de organisatoren van De Bronzen Uil ten
behoeve van activiteiten van afdelingen, kernen, platforms of leesclubs en ter samenstelling
van de boekenpakketten voor de deelnemers aan de Publieksprijs.
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De uitgevers of invoerders en de auteurs van de voor De Bronzen Uil genomineerde boeken
worden tijdig op de hoogte gebracht van de activiteiten die de organisatoren zich
voornemen rond de prijsuitreiking te organiseren. Hierbij horen:
• een boekhandel-tournee in Vlaanderen en Nederland voor de winnaars van De
Bronzen Uil en de Publieksprijs in principe georganiseerd in de maand maart van het
volgende jaar
• een schrijfopdracht rond het thema van Het Betere Boek van het volgende jaar voor
de winnaars van De Bronzen Uil én de Publieksprijs. Deze schrijfopdracht kan
gekoppeld worden aan een residentie in Vlaanderen of Nederland.
Voor de tournee is een honorarium voorzien van €250 per lezing per auteur. Voor de
schrijfopdracht en residentie wordt een billijke vergoeding afgesproken op basis van het
afgesproken eindproduct (kortverhaal, essay, gedicht,…). Met de uitgevers wordt ook
overlegd om enerzijds de tournee promotioneel te ondersteunen en anderzijds het resultaat
van de schrijfopdracht daadwerkelijk uit te geven.
Artikel 5: Uitreiking
De uitreiking van De Bronzen Uil en de Publieksprijs vindt plaats tijdens het literair festival
Het Betere Boek in Gent op de tweede zaterdag van oktober. Na voorlezing van het
juryrapport wordt De Bronzen Uil uitgereikt aan de auteur van het bekroonde boek. Binnen
de maand wordt de prijs ook daadwerkelijk gestort op het door de auteur opgegeven
rekeningnummer. Ook de Publieksprijs wordt hier bekend gemaakt.
Goedgekeurd door het Bestuursorgaan van het Willemsfonds en door het ANV na advies van
de juryvoorzitter.
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