
 

 
  



 

REGLEMENT BESTE GRONINGER BOEK 
UITGANGSPUNTEN EN DOEL 
De prijzen voor het Beste Groninger Boek worden jaarlijks uitgereikt voor twee 
boeken die een sterke link met Groningen hebben; één in de categorie fictie, één in 
de categorie non-fictie.  
 
De prijzen zijn een kwalitatieve onderscheiding en hebben tot doel de Groningse 
literatuur en cultuur bij een breed publiek in de media onder de aandacht te brengen. 
Op die manier beogen de prijzen een impuls te geven aan aandacht voor en verkoop 
van het Groningse boek.  
 
Met ‘Groningen’ wordt bedoeld: Provincie Groningen, waarbinnen ook de stad 
Groningen valt. Aan de naam van de prijs wordt het jaartal verbonden van het jaar 
waarin de prijs wordt uitgereikt. 

DE PRIJS 
De auteurs van de twee boeken die zijn geselecteerd als Beste Groninger Boek 
ontvangen elk een uniek kunstwerk dat voor deze prestatie wordt gemaakt en 
geïnspireerd is op het betreffende boek.  
 
Wanneer een boek wordt bekroond als Beste Groninger Boek dat door meerdere 
auteurs werd geschreven, delen de auteurs de prijs.  
 

DE JURY 
De te bekronen boeken worden geselecteerd door een daartoe benoemde jury. De 
jury bestaat uit vijf juryleden, van wie twee juryleden ook in het voorgaande jaar deel 
uitmaakten van de jury. Een jurylid neemt maximaal twee maal achtereen zitting in de 
jury. De juryvoorzitter wordt gekozen door de stichting NOORDWOORD.  
 



 

De samenstelling van de jury is divers en de juryleden zijn zelf verbonden aan het 
Groningse, met een expertise op het gebied van geschiedenis, erfgoed, literatuur, 
natuur en/of maatschappij. De jury vormt daarmee een afspiegeling van de Groningse 
literatuur en cultuur en kan een zorgvuldige afweging maken van kwaliteit en waarde 
van boeken over uiteenlopende onderwerpen.  
 
Een jurylid kan niet tegelijkertijd zitting nemen in de jury en auteur zijn van een boek 
dat in aanmerking komt voor de prijs. Wanneer dit de situatie zou zijn zegt het jurylid 
zijn lidmaatschap op óf besluit ertoe het betreffende werk niet in te zenden voor 
deelname. Wanneer een jurylid betrokken is geweest bij totstandkoming van een 
boek dat in aanmerking komt voor de prijs, onthoudt het lid zich van stemming. 
 
De jury komt minimaal drie maal samen voor een besloten juryvergadering. De jury 
nomineert tijdens deze bijeenkomst(en) in beide categorieën maximaal vijf boeken en 
kiest daaruit een winnaar. In een Juryrapport motiveert de jury haar keuze voor de 
nominaties en de keuze voor de twee winnende boeken. 
 
De jury mag, naast de toekenning van de prijs voor het Beste Groninger Boek, zijn 
waardering uiten voor publicaties die om andere redenen bijzonder waardevol zijn. 
Dit wordt gemotiveerd in het juryrapport. 
 
De jury is verplicht tot geheimhouding over nominaties tot daarover is gecommuni-
ceerd via de kanalen van NOORDWOORD en Forum Groningen.  
De jury is verplicht tot geheimhouding over boeken die worden gekozen als Beste 
Groninger Boek. Dit geldt tot het moment waarop zij dit zelf, op het moment van 
uitreiking van de prijs, door lezing van het Juryrapport publiekelijk bekend maakt. 
 
Zitting name in de jury voor het Beste Groninger Boek is onbezoldigd. Juryleden 
ontvangen reis- en onkostenvergoeding. De jury wordt uitgenodigd juryleden voor te 
dragen voor jurylidmaatschap in een later jaar.  
 
 
 
 
 



 

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME 
Voor bekroning tot Beste Groninger Boek komen boeken in aanmerking die  

- zich afspelen in provincie Groningen; 
- ofwel handelen over Groningse cultuur, natuur of geschiedenis; 
- ofwel zijn opgesteld in de Groninger taal; 
- ofwel zijn geschreven door een in provincie Groningen wonende auteur. 

 
Wanneer er twijfel bestaat over of een boek aan bovenstaande voorwaarden voldoet 
beslist de jury daarover. De jury heeft tevens het recht om uitgevers actief te 
verzoeken tot inzending van specifieke werken. 
 
Een boek komt in aanmerking voor deelname wanneer de inhoud ervan voor het eerst 
is gepubliceerd tussen 1 januari en 31 december van het jaar voorafgaand aan het 
jaar waarin de prijs wordt uitgereikt. Herdrukken en herziene uitgaven komen niet in 
aanmerking voor de prijs. Wanneer sprake blijkt van onjuiste of onvolledige 
bronvermelding wordt het betreffende boek uitgesloten van deelname. Een boek kan 
slechts éénmaal in aanmerking komen voor deelname.  
 

WIJZE VAN DEELNAME 
Auteurs en hun uitgevers bepalen zelf welke boeken ze selecteren voor deelname. Er 
is geen beperking op het aantal boeken dat voor deelname mag worden ingestuurd. 
 
Inzendingen dienen in drievoud en voor 1 december van het jaar van verschijning te 
worden ingestuurd naar de organisatie van het Beste Groninger Boek, per adres 
Forum Groningen, Nieuwe Markt 1, 9712 KN te Groningen. Voor boeken die 
verschijnen tussen 1 december en 31 december van het betreffende jaar volstaat 
inzending van een papieren drukproef, in drievoud.  
 
Daarnaast dient de inzending te worden aangemeld via onderstaande URL:  
https://noordwoord.nl/bestegroningerboek/beste-groninger-boek/inzenden-2023/ 
 
Ingezonden boeken worden niet geretourneerd. 

https://noordwoord.nl/bestegroningerboek/beste-groninger-boek/inzenden-2023/


 

PRIJSUITREIKING 
De prijzen voor het Beste Groninger Boek worden jaarlijks in de maand maart 
uitgereikt, tijdens de landelijke Boekenweek. De uitreiking vindt plaats in Forum 
Groningen en is vrij toegankelijk voor alle belangstellenden en media.  
 
Via de digitale kanalen van NOORDWOORD, www.noordwoord.nl en @noordwoord, 
via de agenda van Forum Groningen en in de Groningse boekhandels en bibliotheken 
wordt over de nominaties en uitreiking gecommuniceerd. 

TIJDPAD 
September – december: inzendingstermijn boeken 
Begin februari: de jury maakt nominaties bekend 
Maart: Bekendmaking winnaars Beste Groninger Boek en uitreiking prijzen. 

EERDERE WINNAARS 
2022 Fictie: De Mitsukoshi Troostbaby Company, door Auke Hulst 
Non-fictie:  Sprekende Stenen, door Marleen Dohle, Peter Vroege, Mart Coenders, 
  Jan van Maanen en Matteke Winkel. 
 
2021 Fictie:  De tussenzus, door Vincent Kortmann  
Non-fictie: Gas, door Emiel Hakkenes 
 
2020 Fictie:  De herinnerde soldaat door Anjet Daanje 
Non-fictie: Waddapatja, door Martin Hillenga  
 
2019 Fictie:  Jij bent van mij door Peter Middendorp   

Zoeklicht op het gazon door Auke Hulst   
Non-fictie:  Slotcouplet: Ervaringen van een longarts door Sander de Hosson  
 
2018 Fictie:  Duizend vaders door Nhung Dam  
Non-fictie:  Boeroes, een familiegeschiedenis van witte Surinamers door   

 Karin Sitalsing 
 



 

2017:   In 2017 werd de prijs niet uitgereikt omdat de uitreiking verschoof van 
november 2016 naar de Boekenweek van 2018. 

 
2016 Fictie:  Op de rok van het universum door Tonnus Oosterhoff  
Non-fictie:  Biografie van het Gronings. De taal van Groningen in 1001 stukken door 

Siemon Reker 
 
2015 Fictie:  Vertrouwd voordelig door Peter Middendorp  
Non-fictie:  H.N. Werkman. 1882-1945. Leven & werk door Anneke de Vries e.a. 
 
2014 Fictie:  De viool van mijn moeder door Yvonne van den Berg  
Non-fictie:  Lagen in stad, oude vondsten in nieuwe verhalen door Gert Kortekaas e.a.  
 
2013 Fictie:  Kinderen van het ruige land door Auke Hulst  
Non-fictie:  Vincent door Barbara Stok  
 
2012 Fictie:  Liefde, liefde, nog eens liefde door Mariken Jongman  
Non-fictie:  400 jaar Veenkoloniën – Strepen aan het water door Harm van der Veen en 

Geert Schreuder 
 
2011 Fictie:  De dronken rechtsbuiten en andere verhalen uit het amateurvoetbal door  

Herman Sandman  
Non-fictie: Steeds simpeler, steeds geconcentreerder. Martin Tissing 75 jaar, door Dick 

Siersema (non-fictie) 
 
2010 Fictie:  Gagarins engelen door Bennie Roeters  
Non-fictie: Ooit gebouwd voor altijd, Stichting Oude Groninger Kerken 
 
2009 Fictie:  Zoek op liefde door Herman Franke 
Non-fictie:  Zeedijken in het noorden door Fokko Bosker en Robert Posthumus 
 

ORGANISATIE 
De prijzen voor het Beste Groninger Boek zijn ingesteld door de stichting 
NOORDWOORD in Groningen. Stichting NOORDWOORD werkt samen met Groninger 
Forum aan de organisatie rond het juryproces en de uitreiking van de prijzen.  
 



 

Stichting NOORDWOORD stelt de jury samen en stelt een juryvoorzitter vast. De 
stichting roept uitgevers en auteurs op tot inzending van boeken en voert de 
communicatie over nominaties en uitreiking van de prijzen. De stichting is tevens 
opdrachtgever van de kunstenaar die de prijzen maakt en organisator van de 
uitreiking. De juryvergaderingen worden bijgewoond en genotuleerd door een 
medewerker van stichting NOORDWOORD en/of Forum Groningen.  
Forum Groningen ontvangt de ingezonden boeken en distribueert deze onder 
juryleden. De productie van de prijsuitreiking is eveneens in handen van Forum 
Groningen. 
 
Stichting NOORDWOORD en Forum Groningen hebben geen enkele inhoudelijke rol 
in het juryproces en hebben dus geen invloed op de nominaties en keuze voor de 
winnende boeken. 
 
Medewerkers van Stichting NOORDWOORD en Forum Groningen zijn verplicht tot 
geheimhouding over nominaties en winnaars tot daarover is gecommuniceerd via de 
kanalen van NOORDWOORD en Forum Groningen.  
 
Stichting NOORDWOORD heeft het recht om in samenspraak met Forum Groningen 
de reglementen buiten de juryperiode te wijzigen of ongeldig te verklaren, alsook de 
prijzen voor het Beste Groninger Boek op te heffen. 


