
JURYRAPPORT VOLWASSENEN 

 

Op de jaarlijkse schrijfwedstrijd georganiseerd door de Heerenveense krant en de 

bibliotheek kwamen in de rubriek volwassenen 11 inzendingen binnen. Minder dan 

de 16 van de jeugd en dat was de vorige jaren wel eens anders. Het verbaasde de 

jury temeer, omdat het thema niet echt een thema was dat jongeren zou 

aanspreken.. Dachten wij. Het boek van Jacoba  van Velde ‘De grote zaal’ dat de 

basis was voor het landelijk thema is niet echt een boek voor jonge mensen. Het is 

een boek waar je als lezer triest van wordt. Een bijna mensonwaardige aftakeling, 

niet een vooruitzicht om blij van te worden.  Maar misschien juist wel daarom 

schreven de deelnemers hun verhaal. Een verhaal naar het leven, van henzelf of van 

een dierbare.  Ervaringsverhalen.  

Zoals iemand schreef over het gehad hebben van een T.I.A, hoe dat je leven op de 

kop kan zetten en hoe je toch moet proberen de draad weer op te pakken. Een ander 

schreef vanuit het perspectief van iemand die bijna naamloos, identiteitsloos in een 

verpleeghuis zit en die dat bijna als een soort sprookje weet te vertellen. Iemand 

vergelijkt het ouder worden met een plantje dat te weinig zorg krijgt, een plantje dat  

er daarom verlept uit gaat zien. Zoals iemand zich oud kan voelen maar het niet is… 

Twee schrijvers maakten een gedicht, probeerden in weinig woorden veel te zeggen. 

Een negentigjarige die zijn leven beschrijft. 

 

Jammer, en dat geldt ook voor de jeugd, is dat sommige verhalen geen titel hebben. 

Een titel maakt een verhaal af, hoe die dan ook is. Verhullend of juist al iets 

vertellend of samenvattend. 

 

Een andere negentigjarige, mevrouw van Gennip schrijft ook over haar leven. Hoe 

het niet altijd fijn is om oud te zijn, maar, zo schrijft zij:  zolang ik de ongemakken een 

plaats kan geven in mijn leven en mij er niet door laat ontregelen, leid ik nog steeds 

een volwaardig bestaan, waar ik heel gelukkig mee ben.        

En verderop schrijft zij: ik heb wel eens de neiging om eens lekker bejaard te gaan 

zitten zijn, maar dat duurt nooit lang want dan krijg ik de kriebels weer. 

Een positieve instelling, een voorbeeld van hoe je eigenlijk oud zou moeten zijn. 

 

 



Miranda Herwig schreef een spannend verhaal dat vroeg om dóórlezen. ‘Vrije val’. 

Erg fantasierijk met een verhaal waar alles draait om een wonderlijke kastanjeboom. 

Een complotverhaal dat gelukkig goed afloopt.  De hoofdfiguur, een boomchirurg, 

fietste van de ontluikende stadssfeer een compleet andere wereld in. Het was er stil 

en het leek of de tijd had stilgestaan. 

 

Grytsje Kingma stuurde twee versies van haar verhaal ‘Âld of jong’. De Friese 

versie is het mooist omdat het in zulk prachtig Fries is geschreven. Grytsje weet met 

weinig woorden veel neer te zetten. Het zijn twee in elkaar gevlochten levens die 

elkaar steeds raken. De hoofdpersoon zit er tussenin. Aan de ene kant ‘de âldsjes’,  

aan de andere kant de dagelijkse perikelen van haar gezin. 

Ik sjoch harren nei; wat in krêft en libbenslust striele se út. Sa moai en sa jong noch. 

In hiel libben leit foar har.  

En dan:  bin ik no sa wurch of liket it mar sa? It is gjin wurgens, mar âlderdom, stel ik 

in bytsje beteutere fêst. Yn de eagen fan myn famkes bin ik fansels ek in freeslik âld 

minske. 

Mar fan ‘e middei…, doe wie ik dochs noch jong? 

 

En dan, tot slot, Myriane Schoenmaeckers  Ook dit verhaal heeft geen titel, wat 

jammer is.  Het is een ontroerend, beeldend en goed geschreven verhaal. Je wordt 

er bij lezing een beetje stil van. Myriane beschrijft aan de hand van vier data, waar 

tussen de eerste en de laatste ongeveer  een half jaar zit, haar ( gefingeerde?) 

ervaringen. Een half jaar waarin ze als verzorgende bij een cliënte komt.  

Korte zinnen, soms heel mooie zinnen, waar in een paar woorden precies wordt 

neergezet wat de essentie is.  

Zoals:  ze kleurt haar verhalen met scherpe vegen in.  

En: hoe kan een leven dat zo rijk was, zo eng klein worden? 

Ook de herhalingen van steeds maar een paar woorden maken het verhaal sterk. En 

rond.  

En bedankt hé,  wat de cliënt zegt als de verzorgster klaar is met haar werk. En 

bedankt, hé, zegt ze ook als ze naar de ambulance haar huis wordt uitgedragen. 

Wat  het verhaal helemaal af maakt zijn de korte opmerkingen over de hond. Een 

hond die bijna de metafoor is van het leven van de oude vrouw. In het begin van het 

verhaal blaft hij haar tegemoet,  Na een paar maanden blaft de hond niet meer, die is 



al weg. En helemaal aan het eind:  thuis blaft een hond me tegemoet als ik  mijn fiets 

tegen het hek heb gezet. Haar hond. 

 

Nu de prijswinnaars: 

 

Een – zeer – eervolle vermelding voor   mevrouw Henriëtte van Gennip; 

 

De derde prijs is voor het verhaal ‘Vrije val’ van           Miranda Herwig; 

 

De tweede prijs  is voor      Âld of jong’                       Grytsje Kingma;                    

 

En de hoofdprijs gaat naar                                 Myriane Schoenmaeckers 
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