Reglement van de Prof. Van Winterprijs
1. De Prof. Van Winterprijs is een tweejaarlijkse bekroning van het beste boek op het terrein
van de lokale en regionale geschiedenis in Nederland dat in de twee voorafgaande
kalenderjaren gepubliceerd is.
2. Het gaat om wetenschappelijk verantwoorde monografieën in gedrukte dan wel e-book
vorm op het terrein van de Nederlandse lokale en/of regionale geschiedenis of de
geschiedenis van een grensoverschrijdende regio met substantiële aandacht voor het
territorium van hetgeen vandaag de dag tot Nederland gerekend wordt. Om voor
bekroning in aanmerking te komen, dienen de boeken van bovenlokaal wetenschappelijk
belang te zijn en bij voorkeur ook voor een breder geïnteresseerd lezerspubliek
toegankelijk te zijn.
3. Populariserende en synthetisch gerichte overzichtswerken door meerdere auteurs, de
zogenoemde Stads- of Provinciegeschiedenissen, alsmede bundels komen niet voor
bekroning in aanmerking.
4. Het prijsbedrag van € 3500 wordt ter beschikking gesteld door het Prof. Van Winterfonds.
5. De prijs wordt georganiseerd en gecoördineerd door Huygens Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis, dat ook de secretaris van de jury levert.
6. In overleg met de jury draagt de secretaris er zorg voor dat publiciteit wordt gegeven aan
de mogelijkheid om boeken voor de prijs in te zenden, en dat daarvoor een postadres
wordt geboden. Iedereen, onder wie uitdrukkelijk ook uitgevers en auteurs, heeft het recht
kandidaten voor de prijs voor te dragen. Voordracht geschiedt door het inzenden van een
exemplaar van het boek op de manier die de secretaris bekend maakt. Inzenders hebben
geen recht op terugzending van het exemplaar.
7. De jury bestaat uit vijf gerenommeerde wetenschappers, in principe gepromoveerd en wat
betreft deskundigheid gespreid over de verschillende regio’s en tijdsperioden.
8. De samenstelling van de jury geschiedt bij coöptatie. Continuïteit is belangrijk maar ook
vernieuwing. Voor elke nieuwe ronde treedt minimaal één van de leden af, in principe het
langst zittende jurylid. Juryleden hebben maximaal drie termijnen zitting.
9. De jury is onafhankelijk. Juryleden zijn tijdens de juryvergaderingen verplicht aan te
geven als zij op de één of andere wijze betrokken zijn (geweest) bij de besproken
publicatie.
10. De beslissing valt in principe bij unanimiteit en anders bij meerderheid van stemmen. De
secretaris van de jury heeft geen stemrecht.
11. Tegen de uitspraak van de jury is geen beroep mogelijk.
12. De prijs wordt op het moment van vaststellen van dit reglement uitgereikt in de oneven
kalenderjaren en heeft dan betrekking op de beide voorafgaande jaren. De laatste prijs is
uitgereikt in 2015 en betrof boeken verschenen in 2013 en 2014. De komende ronde zal

dus plaatsvinden in 2017, en betrekking hebben op boeken verschenen in 2015 en 2016. In
het jaar van uitreiking, ongeveer tussen februari en juli, bepaalt de jury haar keuze.
13. In het laatste kwartaal van het uitreikingsjaar is de feestelijke uitreiking, liefst verbonden
met een inhoudelijk programma dat gerelateerd is aan het thema van het boek. De
feestelijke uitreiking wordt georganiseerd door Huygens Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis en bekostigd door het Prof. Van Winterfonds.
14. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van het Prof. Van Winterfonds in zijn
vergadering van 2 augustus 2016. Wijzigingen van dit reglement kunnen worden
vastgesteld door het bestuur van het fonds. Voordat het bestuur het reglement wijzigt,
raadpleegt het de zittende jury en de instelling waar het secretariaat gevestigd is.

