Persbericht - 31 oktober 2021
Maria Barnas wint Ger Fritz Prijs
Dichter Maria Barnas is de winnaar van de Ger Fritz Prijs 2021 met haar gedicht 'Lied van de
vuilnisman'. Barnas schreef dit gedicht voor meneer van der S., ter gelegenheid van eenzame
uitvaart nr.258, op 12 januari 2021.
De Ger Fritz Prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor het mooiste eenzame uitvaart-gedicht van het
afgelopen jaar. Zaterdag 30 oktober, twee dagen voor Allerzielen, kreeg de prijswinnares op de
Amsterdamse Begraafplaats St. Barbara haar prijs overhandigd. De prijs bestaat uit een bloemstuk,
zijnde een standaard rouwarrangement zoals dat ook op de kist van eenzaam overledenen wordt
aangetroffen, voorzien van een lint met opschrift, alsmede een geldbedrag van 250 euro.
Voor de Ger Fritz Prijs komen alle gedichten in aanmerking die het afgelopen jaar voor een eenzame
uitvaart zijn geschreven. Er kan niet actief naar de prijs gedongen worden, de jury bepaalt autonoom
wie de prijs wint. Eerdere winnaars waren de Antwerpse dichter Peter Theunynck (2015), Menno
Wigman (2016), Eva Gerlach (2017), F.Starik (postuum, 2018), Erik Jan Harmens (2019) en Jos
Versteegen (2020). De Ger Fritz Prijs is een initiatief van Stichting de Eenzame Uitvaart.
De eenmansjury bestaat zoals elk jaar uit de heer Ger Fritz, gepensioneerd medewerker van het
Bureau Uitvaarten van Gemeentewege van de Gemeente Amsterdam. Ger Fritz stond als
dienstdoend ambtenaar in 2002 aan de wieg van de eenzame uitvaart in Amsterdam: hij was de man
die het allemaal mogelijk maakte. Ger Fritz maakte zich in zijn dienstjaren hard voor de gelijke
behandeling van eenzame doden: hij droeg er zorg voor dat ook voor hen een aula werd gehuurd,
drie muziekstukken weerklonken en dat er op de kist een gemeentelijk bloemstuk prijkte. Hij
stemde direct toe, toen F.Starik in 2006 voorstelde om de uitvaart van eenzaam gestorvenen met
poëzie op te luisteren.
De jury motiveerde de keuze voor het gedicht 'Lied van de vuilnisman' als volgt:
‘Tijdens mijn werkzaamheden als ambtenaar bij het Buro Uitvaarten van Gemeentewege
van de Sociale Dienst Amsterdam heb ik de enorme hoeveelheid eenzame uitvaarten altijd
met groot respect en zonder te oordelen of te veroordelen verzorgd.
Bij deze uitvaarten heb ik mij altijd zakelijk op moeten stellen onder andere om mij
emotioneel niet te zwaar te belasten.
Ik ben (tijdens WOII) geboren en getogen in een Amsterdamse volksbuurt. Dit is de reden
waarom het gedicht van Maria Barnas en de aanvullende info in het verslag mij zo
aangreep.
Ik heb dergelijke families, die ruim in de volksbuurt vertegenwoordigd waren, gekend en
van zeer dichtbij meegemaakt. Gezinnen waarbij altijd alles fout liep en alles fout bleef
lopen. Maria Barnas slaat voor mij de spijker op zijn kop met het begin en eind van gedicht met de
zin: “Achterop de wagen kan niemand mij iets maken”. Dat raakt mij.'
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LIED VAN DE VUILNISMAN
Achterop de wagen
kan niemand mij iets maken.
Ik kom de gevulde zakken
van de stad ophalen.
Als er een scheurt zie ik
in scherven en schillen
een lichaam een leven
op straat verspillen.
Wie neemt me kwalijk
dat ik onder diensttijd
met de vuilniswagen
naar de fruitmachines rijd.

Maria Barnas en Ger Fritz -copyright: Bianca Sistermans 2021

Trossen op een rij
en lonkende citroenen
rollen in paren voorbij.
Munten rinkelen rinkelen
minder als ik met doffe
zakken naar huis moet
tot de volgende wagen
vol kansen klaar staat.
Achterop de wagen
kan niemand mij iets maken.
Ik kom de gevulde zakken
van de stad ophalen.
Maria Barnas
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