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Beste genomineerden, dames en heren, 

Het begint al bijna een traditie te worden dat ik u via het computerscherm toespreek om de uitslag 
bekend te maken van de jaarlijkse essaywedstrijd van de Radboud Universiteit. De ouderen onder u 
zullen zich misschien nog herinneren dat de prijsuitreiking voorheen plaatsvond in het fraaie Kasteel 
Heyendaal, waarvan vandaag de zoom-achtergrond van enkele van de organisatoren nog maar een 
flauwe indruk kan geven. Daar zat dan ook nog eens een luxueuze High Tea bij, en een genoeglijk 
samenzijn om alle emoties van de middag met elkaar te delen, en om elkaar te feliciteren of te 
troosten, want zo’n enerverende plechtigheid gaat je natuurlijk niet in de kouwe kleren zitten. 

Maar het punt is dat we in deze pandemische tijden nu eenmaal moeten roeien met de riemen die 
we hebben, en alhoewel er licht lijkt te zijn aan het einde van de tunnel, en wij de hoop kunnen 
koesteren dat wij het volgend jaar de draad weer kunnen oppakken, moeten wij het nu nog doen 
met deze suboptimale setting. 

Vorig jaar heb ik echter al eens betoogd dat er aan deze opzet ook enkele voordelige punten zitten. 
Ten eerste gaat het natuurlijk allemaal veel sneller. Er zijn geen vertragingen doordat sommige 
juryleden of hoogwaardigheidsbekleders als gevolg van hun drukke werkzaamheden te laat 
arriveren, of het frituurvet voor de bitterballen nog moet opwarmen, of iedereen nog eens in de rij 
moet staan om een tweede of derde keer op te scheppen. En het met elkaar kletsen aan de tafels 
had iets gezelligs, maar het hield natuurlijk ook wel enorm op. En dan heb ik het nog niet eens over 
de reistijden, want de deelnemers aan de essaywedstrijd komen uit het hele land. Ook op dat aspect 
van de gehele tijdsbesteding kan in een digitale opzet veel winst worden behaald. Maar ten tweede 
wordt het allemaal ook een stuk spannender. Er kan in zo’n digitale vergadering van alles misgaan, 
van haperende wifi-verbindingen tot de accu van een laptop of smartphone die het ineens begeeft, 
of het per ongeluk aanklikken van de knop ‘End meeting’. We moeten dus nog maar afwachten of dit 
allemaal goed gaat.  

Het wordt dus allemaal spannender, én het gaat veel sneller. Uiteraard is het dan een van de taken 
van de organisatie om ervoor te zorgen dat niet de indruk ontstaat dat de hele affaire maar zo’n 
beetje puntsgewijs afgeraffeld wordt. We kunnen de prijsuitreiking natuurlijk niet in een sms’je of 
een whatsappje bekendmaken, en we kunnen al helemaal niet nalaten om in die hele prijsuitreiking 
verschillende punten aan te stippen. Uiteraard weten wij, zeker omdat wij dit nu 554 keer gelezen 
hebben, dat punten tot geïrriteerdheid kunnen leiden, maar een punt biedt ook een moment van 
rust in de emotionele achtbaan die zo’n prijsuitreiking per slot van rekening met zich meebrengt.  

Daarbij komt, dat het academische karakter van deze zitting ook aanleiding geeft tot een zekere 
vertraging van het tempo, een zekere mate van bezinning, en een zorgvuldige aandacht voor de 
prestaties van de genomineerden en ten slotte van de prijswinnaars. Professor Van Oostendorp heeft 
daar zojuist een begin mee gemaakt, en doe daar graag nog eens een schepje bovenop.  

Ik wil mij dus ook echt niet met een Jantje-van-Leiden ervan afmaken, en ik zal dan ook aan de 
verleiding weerstaan om gehoor te geven aan een van de opdrachten van de essaywedstrijd zelf, 
namelijk die om bondig te zijn. Ik weet wel dat bondigheid om onnaspeurlijke redenen overal als een 
deugd aangeprezen wordt, maar haastige spoed is zelden goed, en om een punt te maken kun je 
beter even de tijd nemen dan dat je in je ijver om haast te maken maar de helft zegt van wat nodig is 
om dat punt over te brengen.  

Een deel van de tijd moet ik namelijk zeker besteden aan het geven van duidelijke instructies aan u, 
de toeschouwers, om deze prijsuitreiking tot een succes te maken. Om straks alle betrokkenen de 



waardering te geven die zij verdienen is het bijvoorbeeld van belang dat er zo meteen een soort van 
donderend applaus georganiseerd wordt. Daartoe is het noodzakelijk dat u allen min of meer 
synchroon uw microfoon openzet en in ovationele toejuichingen uitbarst. Van belang is tevens dat u 
daar ook weer tijdig mee ophoudt, want anders gaat de rest van de prijsuitreiking in chaos verloren. 
Om een en ander in goede banen te leiden heb ik daarom een geluidsopname van een 
voorbeeldapplaus gemaakt, die ik op de juiste momenten zal instarten. Op het moment dat u 
applaus hoort, kunt u dus snel uw microfoon aanzetten en meeklappen. Als het opgenomen applaus 
ophoudt, is het de bedoeling dat u ook uw microfoon weer dichtzet, ook al staat het u natuurlijk vrij 
om in de beslotenheid van uw huiskamer gewoon door te klappen, maar dan hebben wij daar 
tenminste verder geen last van.  

Ik stel voor dat wij dat even repeteren. En om die repetitie ook een relevantere inhoud te geven stel 
ik voor dat wij even beschaafd applaudisseren voor de organisatoren en de vele vrijwilligers die de 
554 essays gelezen en beoordeeld hebben en daardoor dit hele evenement mede mogelijk hebben 
gemaakt [instarten bescheiden applaus].  

Een repetitie moet je altijd nog eens herhalen, dus ik stel voor om meteen ook maar even te 
applaudisseren voor alle docentbegeleiders, die hun leerlingen tot grote hoogten hebben kunnen 
opstuwen om de essays te schrijven die de toets der kritiek hebben weerstaan [instarten bescheiden 
applaus]. 

Dan kom ik nu toe aan het eigenlijke juryrapport, waarmee professor Van Oostendorp, zoals gezegd, 
zojuist al een begin heeft gemaakt. Hij heeft de essays van alle genomineerden besproken en 
gekarakteriseerd, en aan mij de eer om hieruit de beste drie bekend te maken. En ik zie dat ik al bijna 
door de tijd heen ben, dus ik zal enige haast maken.  

Voordat ik echter begin met het bekendmaken van de beste drie essays, wil ik graag u allemaal even 
verzoeken om uw camera uit te schakelen, behalve de tien genomineerden. [even pauzeren] 

U ziet nu, dames en heren, de leerlingen in beeld die de tien beste essays hebben geschreven van 
deze editie van onze essaywedstrijd. Hun schrijfproducten zijn door een jury in een aantal rondes 
uitgekozen als de tien beste uit 554 essays in totaal. Zij laten dus, om dit nog maar eens te 
benadrukken, 544 anderen achter zich. Dat is al een stuk knapper dan het vorig jaar, toen de tien 
besten slechts 384 anderen achter zich lieten. Mag ik daarom allereerst een welgemeend applaus 
voor deze tien genomineerden bij elkaar! [instarten applaus] 

Daar wil ik nog graag aan toevoegen dat de kwaliteit van de inzendingen inderdaad elk jaar beter 
wordt. Vlak voor het laatste juryberaad kreeg ik van de beide andere juryleden een mail dat ze de 
essays dit jaar allemaal zo goed vonden. Daar had ik wel gemengde gevoelens over, omdat hiermee 
de kans zou stijgen dat wij allemaal een andere voorkeur zouden hebben, als de kwaliteitscriteria ons 
te weinig aanknopingspunten zouden bieden. En inderdaad bleek de selectie een lastiger klus dan 
vorige jaren.  

Maar er zijn dus eigenlijk vandaag geen verliezers. Deze tien leerlingen zijn allemaal winnaars. Omdat 
we nu eenmaal de drie beste hebben moeten bepalen, zullen er zeven afvallen, maar die zeven 
hebben eveneens een prestatie van formaat geleverd, waar zij en hun docenten, en hun hele familie, 
trots op kunnen zijn. Uiteindelijk was de jury unaniem in haar keuze voor de beste drie, maar er is 
wel degelijk discussie gevoerd en er zijn afwegingen gemaakt. Het kan dus heel goed zijn dat 
meerdere van de afvallers toch tot de voorkeurskandidaten van een van de juryleden hebben 
behoord.  



Maar zoals gezegd, de jury heeft drie essays als de beste drie uitgekozen.  

Om deze drie bekend te maken wil ik nu graag iedereen even verzoeken om de camera uit te zetten. 
Ik zal dan virtueel elk van de drie naar voren roepen met het verzoek om de eigen camera weer aan 
te zetten.  

Om pijnlijke misverstanden te voorkomen wil ik nog wel even benadrukken, dat de volgorde waarin 
ik de drie prijswinnaars naar voren roep, nog niets zegt over de uiteindelijke rangschikking. Het kan 
dus heel goed zijn dat de eerste die ik naar voren roep toevallig later de winnaar zal blijken te zijn, 
maar het is ook mogelijk dat het de winnaar van de tweede of de derde prijs is. Ik zal ook vermijden 
om een alfabetische volgorde aan te houden, omdat het dan zou kunnen voorkomen dat ik op een 
gegeven moment iemand noem met een achternaam die begint met een M, waardoor iedereen die 
in de onderste helft van het alfabet zit al niet meer aan de beurt zou kunnen komen. Ik zal dus een 
volledig willekeurige volgorde hanteren, die op  onafhankelijke wijze tot stand is gekomen, en waar 
het Engels zo’n mooie bondige term als ‘random’ voor heeft.  

Genoeg getalmd nu! Ik zei al dat ik haast zou maken, en ik ben iemand die gewoonlijk woord houdt 
en niet lichtvaardig allerlei beloften doet en ze dan vervolgens niet nakomt. Ik zal nu dus echt snel 
beginnen met het bekendmaken van de prijswinnaars, uiteraard niet dan nadat ik de kwaliteiten van 
hun werk heb besproken met de aandacht die ze verdienen.  

De eerste kandidaat die ik zou willen verzoeken om de camera weer aan te zetten is Sander Geven 
van het Almende College! [instarten bescheiden applaus] Sander schreef onder begeleiding van zijn 
docent Esmee Stadhouders een essay met de pakkende titel We moeten af van de punt! waarover ik 
zo meteen iets meer zal zeggen, want ik ga eerst snel door naar de tweede kandidaat voor de eerste 
prijs.  

De volgende die de camera mag aanzetten is namelijk Tom Boss van het Montessori College te 
Nijmegen [instarten bescheiden applaus]. Tom werd begeleid door docent Anne Kappert, en schreef 
een essay met een titel die op het internet hoge ogen zou gooien als clickbait, namelijk Waarom je 
via de sociale media minder snel de vaatwasser uitruimt. Ook aan dat essay zal ik aanstonds, zonder 
het antwoord op die vraag te verklappen, nog enkele woorden wijden. 

De laatste die de camera mag aanzetten is Adriaan Boot van het Liemers College Heerenmäten 
[instarten bescheiden applaus]. Onder begeleiding van docent Marjan Te Lindert schreef Adriaan een 
essay met de aanvankelijk weinig belovende titel Het gemiste punt, maar ik zal zo direct uitleggen 
waarom het essay bepaald niet tegenviel.  

Deze drie genomineerden vormen dus het neusje van de zalm, de crème de la crème, de top of the 
bill van alle 554 inzendingen. Het zijn de absolute toppers van deze editie van de Essaywedstrijd van 
de Radboud Universiteit, en ze zijn het waard om even iets langer bij stil te staan.  

Waarom heeft de jury juist deze drie werken uitverkoren? Ik zal van elk van deze essays de 
belangrijkste kwaliteiten even toelichten. Ik doe dat in dezelfde volgorde als ik de kandidaten heb 
opgeroepen, en ik benadruk nog maar eens dat deze volgorde niet noodzakelijk ook de uiteindelijke 
rangschikking in deze prijsuitreiking weerspiegelt. Om dat nog eens te onderstrepen, en naar goed 
academisch gebruik, zal ik bij die kwaliteiten ook telkens een klein puntje van kritiek noemen, omdat 
nu eenmaal geen enkel werk perfect kan zijn. Ik hoef maar even naar deze toespraak te verwijzen om 
dat punt te illustreren, want die had ongetwijfeld hier en daar iets puntiger gekund.  

Wat was er zo goed aan het essay van Sander Geven, getiteld We moeten af van de punt!? De jury 
was vooral onder de indruk van de schrijfstijl. De auteur liet op vaardige wijze enkele opvallende 



stijlelementen in het stuk terugkeren, waardoor het betoog niet hinderlijk onderbroken, maar juist 
prettiger leesbaar werd. Alle bronnen werden evenwichtig besproken, en de lijn van het betoog werd 
tot het einde toe helder volgehouden. De jury merkte de subtiele weglating van de eindpunt achter 
de laatste zin op, maar een kritiekpuntje was wel dat het einde inhoudelijk minder sterk was. Al met 
al echter een stuk waarvan de jury geen enkele twijfel had dat het tot de beste drie behoorde. Of het 
uiteindelijk de winnaar zal worden zullen we zo meteen zien! 

Ik wil eerst even de vraag beantwoorden waarom de jury vond dat het essay van Tom Boss, getiteld 
Waarom je via sociale media minder snel de vaatwasser uitruimt, bij de beste drie hoorde. Wat de 
jury in dit stuk sterk waardeerde was de originele eigen analyse van de gehele problematiek van de 
sociale media, waarbij alle bronnen in een logisch goed in elkaar zittend betoog met elkaar in 
verband werden gebracht. Tom heeft daarmee misschien wel het meest prototypische essay 
geschreven, in de geest van de grondlegger van het gehele genre, de Franse essayist Michel de 
Montaigne, al ging die destijds natuurlijk niet in op de problematiek van het uitruimen van een 
vaatwasser, maar ook wel op allerlei huishoudelijke beslommeringen die dan in verband werden 
gebracht met meer algemene wereldproblematiek. Het enige minpuntje van dit werkstuk vond de 
jury dat de vaatwasser die ons in de titel beloofd werd, pas aan het einde van het tekst ten tonele 
werd gevoerd. Maar ook over de rechtvaardiging van de selectie van dit essay voor de eerste drie 
plaatsen was de jury unaniem. Misschien wordt Tom wel de uiteindelijke winnaar! We zullen het zo 
zien. 

En dan ten slotte het werk van Adriaan Boot, onder de titel Het gemiste punt. Met zo’n titel begin je 
natuurlijk al enigszins geagiteerd te lezen, want hoezo zou ik ergens een punt gemist hebben? En dan 
blijkt al snel dat het gaat om een wat tegendraadse stofbehandeling in de vorm van een stukje 
taalacrobatiek waarin het gewraakte leesteken gedurende de hele tekst vermeden wordt. In normale 
gevallen wordt zoiets al snel een beetje flauw. Leuk idee, maar probeer dan ook nog maar eens iets 
zinnigs te zeggen. Tot verbazing, en ook wel bewondering van de jury slaagt Adriaan daar echter 
wonderwel in. Op een fijnzinnige manier verwerkt hij netjes alle bronnen, en hij komt zo tot een 
tekst die als het ware reflecteert op zijn eigen vorm en zo de lezer daadwerkelijk de betekenis van 
het leesteken laat aanvoelen. Knap gedaan, al kan de jury het natuurlijk niet nalaten om ook hier een 
kritiekpuntje te noemen. Juist door die knappe vorm kan het natuurlijk zijn dat de aandacht van de 
lezer toch een beetje afdwaalt van de inhoud, die op zichzelf wel de moeite waard is. Zo zou het 
leuke idee zichzelf in de staart kunnen bijten. Maar toch vond de jury dat ook dit werk niet in de top-
drie mocht ontbreken. Ook Adriaan maakt een goede kans op de uiteindelijke winst! De spanning 
stijgt, puntje, puntje, puntje.  

Drie werken, die elk op een ander punt excelleren: Sander op het gebied van de originele eigen 
analyse, Tom beantwoordt het beste aan de criteria van het genre, en Adriaan blinkt uit in zijn 
taalacrobatiek zonder de inhoud uit het oog te verliezen. De verschillen zijn klein, maar de jury heeft 
toch een rangorde aangebracht.  

Ik zal nu eerst de nummer drie bekendmaken. Maar als ik dat doe, verwacht ik natuurlijk wel dat er 
een ovationeel applaus losbarst dat geheel in overeenstemming is met de enorme prestatie die het 
behalen van de derde plaats in een deelnemersveld van meer dan 500 anderen is. Mag ik daarom uw 
applaus voor de winnaar van de derde prijs in de essaywedstrijd van de Radboud Universiteit, 
jaargang 2021: Tom Boss! [instarten applaus] 

Tom, hartelijk gefeliciteerd met je derde plaats! Mag ik je nu verzoeken om even je camera uit te 
zetten, zodat de twee overblijvende kanshebbers gebroederlijk naast elkaar in beeld zijn. Wie van 
deze twee zal er met de eerste plaats vandoor gaan? Wie verwerft de eeuwige roem binnen zijn 



school, zijn familie en zijn vriendenkring? Welke winnaar zal straks overladen worden met 
eerbetuigingen en waardevolle vouchers die toegang geven tot de meest kostelijke 
onderwijsvoorzieningen die er in Nederland te genieten zijn? We zijn dan nu eindelijk op het punt 
aangekomen dat ik dit mag bekendmaken, natuurlijk mede namens mijn medejuryleden professor 
Van Oostendorp en drs. Stassen.  

Voordat ik echter de naam van de nummer één ga noemen, wil ik nog echter even uw aandacht 
vragen voor de winnaar van de tweede prijs. Zijn naam kennen we nog niet, maar als ik nu de 
winnaar bekendmaak zou dat betekenen dat de nummer twee geruisloos in de anonimiteit 
verdwijnt. Dat zou onterecht zijn. Ook het behalen van de tweede plaats is een prestatie van 
formaat, nog sterker zelfs dan het behalen van de derde plaats. Daarom stel ik voor dat we zo 
meteen eerst even applaudisseren voor de nummer twee, ook al weten we nog niet wie van de twee 
dat zal worden. Voor de kandidaten: onthoud dus het volgende applaus, want dit is voor jou bedoeld 
als je straks niet de eerste plaats behaalt. Ik zei al dat er vanmiddag geen verliezers zijn, maar dat 
geldt natuurlijk het allermeest voor de tweede plaats. Mag ik dus een donderend applaus voor de 
nummer twee van vandaag! [instarten applaus] 

Dames en heren, dan is nu het punt bereikt, waarop de winnaar bekend gemaakt zal worden. Het 
ging misschien allemaal een beetje snel, maar ik beloof u dat ik de volgende keer meer tijd zal 
besteden en desnoods de avond van tevoren zal beginnen met het voorlezen van het juryrapport, 
zodat we nog voor het donker klaar zijn. Er is echter ook vandaag over de kwaliteiten van de 
geleverde werkstukken geen woord te veel gezegd, dat zult u met mij eens zijn.  

Daarom zet ik, in het vertrouwen dat ik recht heb gedaan aan ieders prestatie – leerlingen, docenten, 
juryleden en andere mensen van de organisatie, en verder iedereen die ik vergeten ben – een punt 
achter deze toespraak met de bekendmaking van de winnaar van de achtste essaywedstrijd, editie 
2021, georganiseerd is door de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit te Nijmegen, op 
basis van het unanieme besluit van de eindjury, die bestond uit Professor Marc van Oostendorp, drs. 
Ingrid Stassen en ondergetekende, tot stand gekomen na eindeloos wikken en wegen maar 
uiteindelijk het doorhakken van een knoop, en de naam van die winnaar is, puntje, puntje, puntje: 
Adriaan Boot! [instarten applaus]  
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