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Marja	  Pruis	  wint	  Jan	  Hanlo	  Essayprijs	  Groot	  
Eerst waren er 114 inzendingen - de oogst van de afgelopen twee jaar. Toen blijven er zestien titels 
over op de longlist. Daaruit selecteerde de jury vijf genomineerden, en dat is meer dan normaal. En 
toen kwam de avond van de uitreiking waar maar twee genomineerden aanwezig waren (Louise O. 
Fresco, Joep Leerssen en Willem Schinkel hadden verplichtingen elders). Aan het eind van de avond 
was er één winnaar en één verliezer - al voelde Peter Venmans dat niet zo: genomineerd zijn is een eer. 

Toen de afwezigheid van drie van de vijf genomineerden aan het begin van de avond gememoreerd 
werd en er niet gerefereerd werd aan de aanwezigheid van uitgevers, redacteuren, familie of vrienden 
die in het geval dat namens hen de prijs in ontvangst zou nemen, rees bij mij het vermoeden dat de 
winnaar in de zaal zat. 

En toen juryvoorzitter Margot Dijkgraaf een karakteristiek gaf van de vijf genomineerde titels, was het 
voor mij eigenlijk al duidelijk. Er werden niet alleen meer woorden gewijd aan Kus me, straf me: over 
lezen en schrijven, liefde en verraad, die woorden waren ook nog een lyrischer en lovender.  

En dat terwijl het tijdens het noemen van de criteria die de jury hanteerde nog meer dan één kant op 
kon. De jury bleek een voorkeur te hebben voor: 

-           wat betreft de toon: een eigen stem, die echter niet mag ontsporen; 
-           wat betreft het onderwerp: de grote greep in plaats van het detail; 
-           wat betreft de doelgroep: een groot publiek bedienen en geen selectief gezelschap; 
-           wat betreft het boek: eenheid boven een bundel losse stukken; 
en als het om een wetenschappelijk werk ging dan moest het meer zijn dan alleen het populariseren van 
een vakgebied.  

Op basis van die criteria kwamen Geert Buelens, Xandra Schutte en Arjen van Veelen, met Margot 
Dijkgraaf als voorzitter, tot de keuze voor Kus me, straf me: over lezen en schrijven, liefde en verraad. 
In het juryrapport staat onder andere: ‘In haar boek bespeelt Pruis virtuoos verschillende literaire 
registers. Met verve rekt ze de grenzen van het genre van het essay tot het uiterste op. Ook de lezer 
voor wie haar onderwerpen strikt onbekend terrein zijn, verleidt ze dankzij haar verademend 
toegankelijke stijl.’ 
 
Marja Pruis noemde Kus me, straf me ‘een van heel ver gekomen, maar toch zeer nabij boek’ toen ze 
samen met Peter Venmans vragen van moderator Hans Smit beantwoordde. Dat verwonderde me. Niet 
dat nabije, maar dat van heel ver gekomen. Omdat voor mijn gevoel Kus me, straf me aanleunt tegen 
wat Marja Pruis gewoon is te doen: schrijven over literatuur en verhalen verzinnen. 

Peter Venmans, genomineerd met Het derde deel van de ziel: over thymos, antwoordde desgewenst 
geen thymische - dat wil zeggen immer strevende - persoonlijkheid te hebben. Maar het is volgens hem 
ook niet nodig om te schrijven over een onderwerp dat je na staat. ‘Schrijven is tegen mezelf in denken. 



Het gaat niet om het ventileren van meningen, maar om het tegen het licht houden van de dingen die ik 
denk en ze zo op geldigheid te beoordelen.’ 

Twee jaar geleden zat ze zelf nog in de jury, nu is Marja Pruis na Tijs Goldschmidt Oversprongen 
(2001), Douwe Draaisma Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt (2003), Rudy Kousbroek 
Opgespoorde wonderen (2005), Roel Bentz van den Berg Zapdansen (2007), David van Reybrouck 
Pleidooi voor populisme (2009) en Joke J. Hermsen Stil de tijd (2011) de zevende winnaar van de Jan 
Hanlo Essayprijs Groot. 

 


