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Gysbert Japicxpriis al jarenlang uitgereikt zonder reglement

De hoogste onderscheiding voor de Friese literatuur, de Gysbert Japicxpriis, wordt uitgereikt 
zonder reglement.

Gedeputeerde van Cultuur Sietske Poepjes erkent, in antwoord op vragen van Fers2, dat een 
reglement nog opgesteld moet worden. De regels zijn niet zoekgeraakt; ze bestaan niet.

In opdracht van de provincie Fryslân, eigenaar van de tweejaarlijkse prijs, organiseert historisch 
en letterkundig centrum Tresoar de prijsuitreiking. Maar Tresoar heeft als uitvoerende organisatie
nooit over een uitvoeringsregeling beschikt. 

Volgens een woordvoerder van Tresoar is een reglement de verantwoordelijkheid van de provincie,
waarover Tresoar enkel kan adviseren. Dat doen zij “dan ek al in moai skoft.” Tresoar gebruikt 
een Verordening voor de hoofdlijnen van de (9) provinciale prijzen. Gedelegeerde regelgeving, 
die ingaat op de uitvoering – kandidatuur, beoordelingscommissies en beoordeling – ontbreekt.

Het gevaar hiervan is de discretionaire bevoegdheid van Tresoar: het gevaar van willekeur. Een 
opiniestuk van een oud-Tresoarbestuurslid bevestigde dit onlangs (LC, 25-02-2021).

De recentste Verordening Provinciale Prijzen, van 25 november 2015, verplicht de overheid om 
regels en voorschriften voor de uitreiking van de Gysbert Japicxpriis te bepalen. Artikel 3.2 luidt:
“Gedeputeerde Staten stellen voor de adviescommissies per prijs een reglement vast.” 

In de vorige Verordening, van 26 mei 2003, zei artikel 10: “Provinciale Staten machtigen Gede-
puteerde Staten om een uitvoeringsregeling van de voorliggende verordening vast te stellen.”

Maar die regels kwamen niet voor het voetlicht. De provincie-webpage ‘Provinciale prijzen – 
Reglement’ bevat geen reglementen. Er staat slechts: “Meer informatie over het reglement volgt 
binnenkort.” De webpage is gepubliceerd op (ten laatste) 20 september 2020. 

Literair tijdschrift Fers2 heeft de provincie Fryslân verzocht om het reglement van de Gysbert 
Japicxpriis bekend te maken, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Ook wil 
Fers2 weten hoe lang de provincie de prijs al uitreikt zonder reglement. 

Bovendien vraagt Fers2 om regels voor de samenstellers en de samenstelling van de Gysbert-
jury. Hoewel dit jaar uitlekte wie de jury aanwees, is het samenstellen van de Gysbertjury’s, 
inbegrepen de functies die geautoriseerd zijn tot jurysamenstellen, het best bewaarde geheim van
de provinciale prijzen.

Het ontbreken van een reglement en de geheimzinnigheid rond de jurysamenstelling schaden de 
status van de prijs. In het literaire veld zijn grote zorgen gerezen over de onzorgvuldigheid 
waarmee de provincie omgaat met de Gysbert Japicxprijs.
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