Schrijf en win
Schrijfwedstrijd voor jongeren van 14 – 24 jaar

Winnende inzending:

Top – 2000 met toch nog een beetje papa
door Femke van Kooten

Juryrapport:
Een van de redenen voor ons om een schrijfwedstrijd te organiseren, was om erachter te
komen wat jongeren en jongvolwassenen tegenwoordig bezighoudt. En daar heeft het
verhaal van Femke van Kooten in alle opzichten aan voldaan. De jonge schrijfster begint in
medias res met het moment dat haar overleden vader in een door haar en haar broertje
versierde kist de Bullekerk uit wordt gedragen. De Bullekerk is een overbekende plek en
door haar scherpe beschrijvingen van het verdriet, maar ook door de vlot geschreven,
gedetailleerde uiteenzetting, wordt de lezer meteen door het verhaal gegrepen. Het is net
alsof we er zelf bij zijn. Wat heel mooi is, is dat Femke vooral de positieve kanten van dit
verdrietige moment naar voren heeft weten te brengen. Ook delen we haar mooie
herinneringen, want wie kent niet al die klassieke hits die ze noemt? Tegen het einde van het
stuk, blijkt dat de schrijfster ook nog een missie heeft: het nummer dat bij de uitvaart
gedraaid werd -Arrivederci Amore Mio van Willy Alberti - moet in de Top 2000! En daarvoor
gaat ze op de barricades. Ons heeft ze in ieder geval overtuigd!
Judith van den Berg, tekstschrijver/vertaler
Ik vind het een ontroerend en mooi verhaal. Ook dapper dat zij een zo'n persoonlijk verhaal
durft in te sturen. Femke maakt een moeilijk onderwerp heel toegankelijk.
Olivier Verhaar, contentmarketeer, voormalig uitgever
Femke heeft een soepele en beeldende schrijfstijl, die je meeneemt in het verhaal, en
nieuwsgierig maakt naar meer van haar werk. Ik hoop dan ook vurig dat zij zich op dit gebied
zal blijven ontwikkelen!
Wil Kruit, jury voorzitter en hoofdredacteur van het kerkblad Zaans Kompas

Schrijf en win werd georganiseerd door de communicatiecommissie van de Protestantse
Gemeente Zaandam i.s.m. Contentmarketingbureau Fynt, Zaandam

