
Juryrapport VNVA Essayprijs 

 

De jury van de VNVA essayprijs was blij verrast over de kwaliteit van de inzendingen. Dat smaakte 

naar meer dus wij hopen echt dat in de komende jaren meer essays tot ons komen. Wie schrijft die 

blijft tenslotte. 

 

We mochten twee essays beoordelen en het was nog best ingewikkeld om te komen tot een 

winnaar. Juist door de verschillen in stijl en opbouw voelde het ook een beetje als appels en peren 

vergelijken. Uiteindelijk hebben we een format gebruikt waarbij de juryleden beide essays scoorden 

op inhoud, originaliteit, structuur, taalgebruik en stijl en afwerking.  

Uit deze beoordeling kwam het essay van Thea Heeren met de titel: “we kunnen nog niet achterover 

leunen” als winnend essay uit de bus.  

Wij vonden het essay van Thea prettig lezen en door het persoonlijke pakt het essay je ook. En hoe 

somber misschien ook; juist omdat de schrijfster haar eigen ervaringen uit de opleiding koppelt aan 

de ervaringen van haar promoverende dochter anno 2019, wint het essay aan relevantie. 

Want is er nu zoveel veranderd in de afgelopen decennia? Ja het beeld in de collegezaal wel. De 

feminisering is een feit. Maar, zo betoogt de schrijfster, als je leest over grensoverschrijdend gedrag 

jegens coassistenten en geneeskundestudenten, dan lijken oude opvattingen over rolpatronen en 

impliciete normen over welk gedrag wordt beloond of met welk gedrag je kan wegkomen niet 

wezenlijk anders dan toen de schrijfster haar opleiding startte.  

Het essay roept op tot blijvende alertheid en activisme omdat het een lange adem vergt echt een 

kanteling te krijgen in impliciete denken en doen. 

Juist door heel persoonlijk eigen ervaringen te koppelen aan dat wat zij ziet anno 2019,  door de link 

tussen moeder en dochter te benoemen en het essay te kleuren met herkenbare hardnekkige 

stereotypering (Mickey Mouse stoer surfend op de jongenspyama en Minnie Mouse met een lullig 

bosje bloemen (en excuus, de toevoeging “lullig” is geheel op conto van de juryvoorzitter) weet de 

schrijfster je aan het denken te zetten over je eigen ervaringen en je te doen realiseren dat de strijd 

echt nog niet klaar is. 

De jury feliciteert Thea Heeren en roept haar hierbij uit tot winnares van de VNVA essyprijs 2019!  


