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Werkwijze 

Na sluiting van de inzendtermijn bleken er achtendertig inzendingen te zijn die aan de 
voorwaarden voor deelname voldeden. Op de Volzin-redactie zijn de teksten gescheiden 
van de persoonsgegevens van de auteurs. Op deze manier zijn ze geanonimiseerd 
toegezonden aan de zes juryleden. Die hebben in november alle inzendingen gelezen en 
daaruit een persoonlijke longlist én een persoonlijke top drie samengesteld. Uit de 
gecombineerde lijsten van de juryleden kwam een eenduidig beeld naar voren: vijf 
teksten kwamen duidelijk in aanmerking voor de prijzen en/of een eervolle vermelding. 
Deze vijf teksten zijn in december nogmaals door de jury bekeken. Daarbij bleek dat de 
voorkeuren van de juryleden sterk uiteenliepen: vier van de vijf teksten werden door 
minstens één jurylid genomineerd voor de eerste prijs. In januari hebben we uiteindelijk 
een keuze gemaakt waarin alle juryleden zich kunnen vinden. 

Thema en criteria 

Het thema van de schrijfwedstrijd luidde ‘Afstand en nabijheid’. Het was natuurlijk 
ingegeven door de nieuwe werkelijkheid van de coronacrisis waarmee we in 2020 te 
maken kregen: fysieke nabijheid werd problematisch, afstand houden werd een 
basisregel. Maar inzenders waren vrij om al of niet direct en expliciet bij die actualiteit 
aan te knopen. 

De jury heeft zich laten leiden door de criteria die gepubliceerd zijn in Volzin toen de 
wedstrijd werd uitgeschreven (juli-augustus 2020, pagina 21): de inzending 
- bestaat uit een persoonlijk getoonzette uitwerking van het thema;  
- is origineel van inhoud en invalshoek;  
- is ‘prikkelend voor de geest’;  
- is helder van stijl en toegankelijk geschreven. 

We moeten vaststellen dat vrijwel alle inzendingen voldeden aan het eerste criterium, 
maar dat veel bijdragen afvielen op grond van de drie overige criteria. Meer dan 
driekwart van de inzendingen knoopte expliciet aan bij de coronacrisis. Een ruim aantal 
bijdragen zou beschouwd kunnen worden als opiniestuk met persoonlijke 
ontboezemingen, maar dan ontbrak het dikwijls aan originaliteit en/of aan helderheid, 
en sprankelend was het betoog lang niet altijd. Dat maakte het wél gemakkelijker om een 
eerste schifting te maken. 



Keuze 

In de laatste fase van de beoordeling bleek het nog lastig om de drie prijswinnende 
inzendingen te rangschikken. Het puntensysteem dat we in de eindfase hebben 
gebruikt, zette wél duidelijk deze drie apart, maar ze stonden heel dicht bij elkaar. Dus 
samen zijn ze met afstand de beste inzendingen, maar in de waardering van de jury staan 
ze heel dicht bij elkaar. Over afstand en nabijheid gesproken.. 

• De derde prijs wordt door de jury toegekend aan Barbara Zwaan die de titel 
‘Vreugdedansje’ meegaf aan haar/zijn inzending. De ik-persoon bezoekt een 
oudere vriend met blijvend hersenletsel in een verpleeghuis. Zowel de 
hersenschade als de coronaregels scheppen afstand. De ander is in grote mate 
onbereikbaar geworden. Maar er doen zich enkele momenten van grote nabijheid 
voor, waaraan beide personen een beslissende bijdrage leveren. Een mooi 
mysterieus element is dat het vreugdedansje dat de ik-persoon na afloop van het 
bezoek maakt, al ‘voorzegd’ is in het citaat van Hafiz waarmee de patiënt in de 
eerste regel zijn bezoeker begroet: ‘I saw you dancing last night!’. 

• De tweede prijs gaat naar het indrukwekkende verhaal dat Janneke Zwaan 
inzond, geschreven vanuit Thomas, een jongen met een ernstige beperking die 
niet wordt benoemd, maar waarvan je een verrassend helder beeld krijgt door als 
lezer de wereld via zijn ogen waar te nemen. Hij woont in een zorginstelling en 
krijgt te maken met ‘raambezoek’ vanwege corona, maar hij kan dat niet hanteren. 
Nabijheid ervaart hij van verzorger Anna. Haar onmacht én haar liefde klinken 
sterk door in de ontwapenend eerlijke manier waarop Thomas beschrijft hoe zij 
probeert tot hem door te dringen. 

• De eerste prijs is voor Bart Loos die een tekst schreef onder de titel ‘Als de stilte 
viraal gaat’. Dit is een reflectieverslag van iemand die in coronatijd zichzelf 
tegenkomt. De schrijver vertelt om te beginnen een voorval waarin hijzelf door de 
mand valt als de bange blanke man met een impliciet raciaal vooroordeel. Hij 
onderzoekt vervolgens zijn eigen manier van oordelen over anderen die ánders 
omgaan met de dreiging van het coronavirus. Dan legt hij een verrassende 
verbinding met een episode uit het bijbelboek Numeri: waar groepen mensen de 
schuld van het gemeenschappelijke lot bij andere groepen leggen, worden 
mensen vreemden voor elkaar. Hij stelt vast dat deze vervreemding versterkt 
wordt zowel door de coronaregels (die toevallige ontmoetingen met vreemden 
vrijwel uitsluiten) als door de algoritmes van de sociale media (die ieder bedienen 
met content die past bij de eigen voorkeuren, waardoor je nauwelijks meer 
tegengesproken wordt). Uiteindelijk voert hij een pleidooi voor de stilte die we 
kunnen zoeken in meditatie, maar die ons ook zomaar kan overkomen, en die een 
diepe verbondenheid kan stichten. De titel en de laatste zin suggereren dat een 
stilte-virus een beweging van nabijheid kan vormen tegenover de afstand die we 
met onze oordelen telkens weer scheppen. 

De jury wenst de prijswinnaars van harte geluk! 



Een eervolle vermelding heeft de jury over voor Jan van Dijk die op een suggestief-
indirecte manier verslag doet van het ziek worden en sterven van een levenspartner, in 
een inzending met de titel ‘Dichtbij’. Het is een verhaal vol levendige 
natuurbeschrijvingen, zintuiglijke impressies, gedachtegangen die omgaan in de ik-
persoon, waarmee in kort bestek de omtrekken van een ingrijpend proces van verlies en 
rouw worden geschetst. 

Een tweede eervolle vermelding gaat naar Guido van Hercke voor de inzending onder 
de titel ‘Hunker en gave’, waarin de schrijver zich er rekenschap van geeft dat hij lang 
heeft geleefd met ‘het besef dat de wereld van een verpletterende onverschilligheid was’. 
Zijn verhaal is een filosofische overdenking waarin hij pleit voor een meer bezielde visie 
op alles wat is, waarin alles hunkert en alles wonder is en geschenk. 

De jury bedankt alle inzenders voor de moeite die zij hebben genomen om hun verhaal of 
betoog op te schrijven en aan deze wedstrijd deel te nemen. 

Mede namens Frieda Pruim, Dirk van de Glind, Inge Bosscha, Enis Odaci en Greco 
Idema, 

Piet van Veldhuizen  
juryvoorzitter 


