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Wout Waanders wint 34e C. Buddingh’-prijs 2021
Parkplan beste poëziedebuut van het jaar
25 ingezonden debuutbundels

Poetry International heeft 11 juni tijdens het Poetry International Festival de C.
Buddingh’-prijs 2021 toegekend aan de Nederlandse dichter Wout Waanders, voor zijn
poëziedebuut Parkplan, een uitgave van De Harmonie. In toegankelijke verzen komt
het leven van alledag aan bod: soms grappig, dan weer keihard. Per gedicht weet je
niet wat je kan verwachten: of het start absurd, en dan gaat het over iets wezenlijks
zoals ziek zijn en verdwijnen, of het begint heel serieus over hoe een relatie in de slop
zit en wordt uiteindelijk weer licht. Dit jaar vond de ontknoping van de C. Buddingh'prijs zowel in de zaal in LantarenVenster in Rotterdam als online plaats. Ook de
dichters Schiavone, René Smeets en Dorien de Wit maakten met hun debuut kans op
de prijs. De jury bestond uit Ellen Deckwitz (voorzitter), Mylo Freeman en Ilke Froyen.
De jury: “Parkplan is een zeer consistente bundel die handelt over de worsteling die het
bestaan is, en hoe we daar met onze dagelijkse kleine onderhandelingen toch een kloppend
geheel van proberen te maken.” Wout Waanders draait de realiteit een kwartslag, maar net
genoeg om er helemaal in mee te gaan. Je stapt naar binnen en alles lijkt volkomen
vanzelfsprekend:
Op een onbewaakt ogenblik
was er een meisje in mijn
rabarberlimonade gesprongen.
34e C. Buddingh’-prijs 2021
Voor de 34ste editie van de C. Buddingh'-prijs werden 25 poëziedebuten ingezonden. De
jury prees het gemiddeld hoge niveau van de poëzie-eerstelingen. “Er werd intelligent
geëjambeerd, de slimme intertekstualiteiten vlogen je om de ogen en aan ieder detail, van

titel tot vormgeving, van pagina-opmaak tot kleurstelling, was aandacht besteed”, aldus de
jury. “Er was een aantal waaruit niet alleen technisch, maar ook empathisch vernuft sprak.
De bereidwilligheid om alleen te willen plezieren, maar ook om een statement in te nemen
van wat poëzie vermag. Deze overtuigden door de eigen stem, doordat ze het risico durfden
te nemen de lezer voor het hoofd te stoten, buiten de gebaande paden van de dichtkunst te
willen gaan.”
Met de jaarlijkse uitreiking van de C. Buddingh'-prijs beoogt Poetry International sinds 1988
meer aandacht te genereren voor de meest talentvolle nieuwe stemmen in de
Nederlandstalige poëzie. Voor menig dichter van naam was de C. Buddingh’-prijs de eerste
belangrijke trofee die in de wacht werd gesleept. Joke van Leeuwen, Ilja Leonard Pfeijffer en
Anna Enquist, of recenter Lieke Marsman, Ellen Deckwitz, Marieke Lucas Rijneveld en
Radna Fabias en Roberta Petzoldt wonnen de prijs. In 2020 ging de prijs naar de Vlaamse
dichter Jens Meijen.
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