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Het feit dat de jury Elsje van der Eems heeft gevraagd het door haar gemaakte 

gedichtje voor te lezen geeft wel aan dat de jury het een prachtig gedicht vindt. Het 

geeft precies het landelijk thema van Nederland Leest: ‘oud worden’ weer. Het thema 

ook voor deze schrijfwedstrijd – ‘van oud tot  jong, wie schrijft die blijft’.  

Het is heel knap wat Elsje heeft gedaan. In zo weinig woorden zo treffend zeggen 

wat oud worden of beter, oud zijn voor veel ouderen betekent. 

Elsje krijgt dan ook van ons de ‘young talent’ prijs. Een prijs die vorig jaar is ingesteld 

voor jeugdigen om hen te stimuleren vooral door te gaan met schrijven. 

 

Het niveau van het door de jongeren ingestuurde werk was sowieso erg goed. Zeker 

in aanmerking genomen dat het landelijke thema nu niet direct iets was voor jonge 

mensen om over te schrijven. Het is voor wat betreft een aantal inzendsters – want 

het zijn toch weer vooral meisjes die schrijven -  zeker ook de verdienste van hun 

docente Nederlands, mevrouw Jansma. Zij heeft kennelijk haar leerlingen zo kunnen 

motiveren, dat ze in de pen klommen om een verhaal te schrijven. Leerlingen uit een 

gymnasium 3 klas, zoals Sandra, Femke,  Esther, Celine, Nadine, Charlotte of 

Renske. Sommigen deden dat over hun oma of opa, anderen maakten er een soort 

sprookje van en een aantal – en dat vond de jury bijzonder knap – schreven hun 

verhaal vanuit het perspectief van een dementerende oudere.  Én, één van de 

leerlingen van juf Jansma heeft de hoofdprijs gewonnen. Dat komt goed uit, want de 

1ste prijs voor de jeugd is een etentje voor de hele klas bij McDonalds. Dus al deze  

verhalenschrijfsters delen in de prijs.  

Maar er waren ook inzendingen van jonge mensen die dat op eigen initiatief deden. 

Ook daar zaten heel goeie verhalen bij, zodat het de jury knap moeilijk werd 

gemaakt.  

 Zoals het verhaal van Femke Post. Met recht een verhaal, want het was 20 pagina’s 

lang. Heel knap geschreven. Het verhaal begint met te vertellen hoe het mevrouw 

Prins vergaat in het verzorgingshuis waar ze woont. Een mevrouw die aan het 

dementeren is, die zelf niet begrijpt wat er allemaal met haar gebeurt. Tot, in het 

tweede deel, haar gedachten terug gaan – of nee, het zijn niet haar gedachten, ze is 

zélf terug in de Tweede Wereldoorlog. Femke beschrijft prachtig hoe de joodse 

mevrouw Prins moet onderduiken.  Hoe ze in een kelder terecht komt samen met 



anderen. Het heimwee en het gedwongen samenzijn met anderen in een kleine 

ruimte. Tot in het laatste hoofdstuk mevrouw Prins weer in de dementerende tijd van 

het nu is.  Ga zo door, Femke   

Of het verhaal ‘Een verborgen lach in een gebroken gezicht’  van Willemijn Rog. 

Alleen de titel al is beeldend. Het gaat over de relatie van een jong meisje met haar 

zieke oma. Vroeger was het altijd fijn bij oma, maar de tijdklok van oma hapert. Als 

oma dood is, lijkt het of ze lachrimpeltjes heeft, geheimzinnig, breuken in haar 

gezicht. Een verhaal van Willemijn vol met goed verwoorde emoties.  

Renske van Lonkhuyzen schrijft haar verhaal vanuit het perspectief van oude vrouw 

Neel. Hoe liefdevol man Dirk voor haar zorgt en hoe daar abrupt een eind aan komt.  

Renske schrijft: ‘Ik wil helemaal geen begrafenis, ik wil Dirk nu bij me, in mijn armen 

en verder niks, Dirk, Dirk, Dirk. Zonder hem ben ik niks meer, een lichaam, dat wel, 

maar zonder geest.  

 

En dan nu de prijzen 

De young talent prijs  Elsje van der Eems 

De derde prijs  Femke Post voor haar verhaal ‘Verloren in de tijd’. 

De tweede prijs  Willemijn Rog  ‘Een verborgen lach in een gebroken  

gezicht’. 

De eerste prijs  Renske van Lonkhuyzen met haar verhaal dat  

       jammer genoeg geen titel heeft.  
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