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De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde heeft haar Vijfjaarlijkse 

Prijs voor Essay 2013 voor de periode 2008-2012 toegekend aan 

Eric de Kuyper  

voor 

Applaus (2012). 

 

De genomineerden waren: Carel Peeters met Gevoelige ideeën (2008), Rob Wijnberg met 

Nietzsche & Kant lezen de krant. Denkers van vroeger over dilemma's van nu (2009), Erwin 

Mortier met Wat voorbij is begint pas. Lichtzinnige meditaties over het schrijven (2010), Bas 

Heijne met Echt zien. Literatuur in het mediatijdperk (2011) en Eric de Kuyper met Applaus 

(2012). 

 

Uit de verslagen van de juryleden: 

 

Zoals de titel al aangeeft, gaat dit essayboek op de eerste plaats over theater (gesproken 

toneel, opera) en andere podiumkunsten (ballet), dit alles bekeken vanuit het gezichtspunt 

van de toeschouwer, meer bepaald het zeer persoonlijke gezichtspunt van de auteur die - 

vaak in sterk autobiografisch gekleurde beschouwingen terugkijkt op zijn eigen evolutie van 

prille amateur tot professioneel criticus en docent. Dit geeft het hele boek een sterke 

thematische eenheid via een strakke opbouw. 

 

De Kuyper schrijft, in een meanderende, zeer persoonlijke en soms poëtische stijl, over 

theater, opera, dans, film en literatuur, maar in zijn literatuur- en kunstkritische teksten is de 

autobiografische fictie nooit afwezig, wat zijn essays een extra literaire dimensie verleent. 

 

De hier gebundelde opstellen zijn ondergebracht in vier afdelingen: theater, opera, dans en 

lectuur. Ze zijn, zoals steeds bij De Kuyper, verrassend, persoonlijk, diepzinnig en tegelijk 

lichtvoetig. De Kuyper heeft duidelijke inzichten en opvattingen, die vaak tegen de stroom 

ingaan, maar steeds getuigen van een gedrevenheid en deskundigheid die de lezer 

meenemen in zijn ervaringswereld. 

 

Applaus is een authentiek en boeiend essay, een samenhangend geheel van beschouwingen, 

geschoeid op een stevige leest van eruditie. 

 

De prijs wordt uitgereikt tijdens de Openbare Vergadering van de KANTL op woensdag 16 

oktober 2013 in het Academiegebouw in Gent. 

 

Sinds 2003 reikt de KANTL uit de gezamenlijke opbrengst van alle prijzenfondsen elk jaar één 

vijfjaarlijkse prijs uit, afwisselend voor essay, studie van oudere taal, literatuur en cultuur in 

de Nederlanden, poëzie, proza en podiumteksten. Eric de Kuyper is de derde laureaat van de 



vijfjaarlijkse prijs voor essay van de KANTL. Eerdere laureaten waren Jan H. De Roder (2003) 

en Stefan Hertmans (2008). 
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