Juryverslag Jonge Dichter des Vaderlands 2017-2019
Het was een mooie nazomeravond in Rotterdam. In het sfeervolle zaaltje van Theater Walhalla vond
de finale van de Jonge Dichter des Vaderlands plaats. Alle vijf de kandidaten – Arjuna Harten, Babette
Groos, Sarah Zajac, Selin Oztekin en Shanna de Ruijter – waren wáárdige finalisten. De ingezonden
gedichten waren sterk tot nog sterker en de voordrachten imponerend, overtuigend en rakend. Of
dat allemaal tegelijk.
Hoewel de eerste juryvergadering ’s middags buiten in het zonnetje plaatsvond, onder het genot van
een aangenaam briesje, kreeg de jury het ’s avonds toch nog een beetje benauwd. We hadden zo
onze favorieten, maar toch: ‘Díe dichter was op het podium zó sterk.’ ‘Ja, maar ik vond de regels van
die ander juist zo prachtig.’ ‘En die dan, vlak die ook niet uit!’
We hadden, kortom, over iedereen genoeg goeds te vertellen. Maar één jonge dichter stak er
uiteindelijk toch bovenuit.
Omdat ze gedurfde thema’s aansnijdt. Omdat ze duidelijk maatschappelijk betrokken is, maar ook
niet bang om persoonlijke ervaringen in te zetten. Omdat ze bovendien gedichten schrijft die in je
hoofd blijven hangen, met gebruikmaking van vergelijkingen, herhalingen en enjambementen die ze
doelbewust inzet. Haar woordkeuze is treffend, haar stem klinkt authentiek en bevlogen. Ze ráákt
ons, maar dan niet op de zachte, weemoedige manier: ze slaat waar het pijn doet. We willen nog veel
meer gedichten van haar lezen en we wensen haar veel succes én plezier met haar taak als Jonge
Dichter des Vaderlands!
Als we daarnaast nog iets héél kleins mogen meegeven: benoem zo af en toe ook het mooie en het
goede in de maatschappij en alle mensen om je heen. Soms moeten we er goed naar zoeken, maar
het is er toch echt nog. Naast alles wat er ongetwijfeld aan de kaak gesteld moet, is het ook goed om
niet te vergeten dat hoop geen zonde is. Dat hoop delen óók een pleister op de wonde is. Dat poëzie
geneest. Niet alles, niet altijd, maar soms. Wij kijken, hoopvol, uit naar alle gedichten die Babette
Groos nog gaat schrijven.
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