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Er zijn dit jaar zesentwintig debuutbundels ingestuurd . Dank aan de uitgeverijen ! Na

het kaf van het koren te hebben gescheiden , bleef er een substantieel aantal mooie

en sterke bundels over die het juryberaad tot een complexe en gepassioneerde

bijeenkomst hebben gemaakt . Een beraad dat frequent is doorkliefd met felle

discussies over inhoud en vorm .

De 3D dichtbundel Retrospectieven van Monique Hendriks viel daarbij op .

Schurende discussies zijn eigen aan de C . Buddingh ’-prijs die tientallen totaal

verschillende dichtwerken met elkaar wil vergelijken . Het is schier onmogelijk om als

jury een grote gemene deler te noemen . De jury wil wel enkele eervolle

vermeldingen doen . Tussen de 26 poëziedebuten zaten namelijk opvallende en

aansprekende bundels die de shortlist op een haar na niet haalden .

Met Ik zeg Emily schreef Yentl van Stokkum het poëtische equivalent van een

conceptalbum . Samen vertellen de gedichten in deze bundel één verhaal , over een

ik-figuur die contact zoekt met een dode : Emily Brönte . Gaandeweg vallen deze twee

stemmen steeds meer samen , tot het helemaal onduidelijk wordt wie er nu aan het

woord is , de levende of de dode stem . De jury is benieuwd hoe de stem van Van

Stokkum klinkt zonder die van Emily , en ziet dan ook reikhalzend uit naar een

volgende bundel .

Ook in de bundel van Emma van Hooff , Placebomens , wordt de lezer meegenomen

in een wervelende gedachtestroom . In gedichten die de vorm aannemen van een

‘stream of consciousness ’ maakt de lezer kennis met een scherpe denker die met

speels gemak van verwijzing naar observatie naar jeugdherinnering springt . Met een

iets strakkere vorm was dit een nog sterkere bundel geweest , maar ook in de huidige

vorm is het een veelbelovend begin van een oeuvre . 

De jury kijkt ook uit naar het nieuwe werk van de klassieke dichter Evi Aarens en de

slamdichter Babs Gons . Deze getalenteerde dichters schreven bundels die zeer de

moeite waard zijn . Op de shortlist voor de C . Buddingh ’-prijs 2022 was echter slechts

plaats voor de volgende vier poëziedebuten : 
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GENOMINEERD VOOR DE C.  BUDDINGH'-PRIJS  2022:
(OP ALFABETISCHE VOLGORDE)

HET IS  WARM IN DE  HIVEMIND
VAN MAXIME GARCIA DIAZ (UITGEVERIJ  DE  BEZIGE B IJ )   

Het is warm in de hivemind is een bundel die alleen nu geschreven had kunnen

worden . Een taal als het internet zelf : bij vlagen psychedelisch , vol memes , emoji ,

reclames en zijpaden . Het is een bundel die van enorme moed getuigt . Diaz treedt

ver buiten de gebaande paden van de poëzie en heeft daardoor een spannende

bundel afgeleverd . Haar poëtica zal de poëziewereld opdelen in lovers en haters . Dit

is poëzie die duidelijk gepoot is in deze snelle tijd waarin het Engels , het internet en

de digitale media een natuurlijk verlengstuk van ons zijn geworden . Wij creëren

ondertussen immers allemaal via het wereldwijde web . 

Krachtige passages geven de lezer houvast en zin om verder te scrollen , swipen en

surfen . Diaz dicht onder andere over de problematische verhouding die jonge meisjes

en vrouwen vandaag de dag met hun lichaam hebben . Ze dicht over het gebrek aan

contact . De gedichten bulken van de referenties aan de popcultuur , maar verwijzen

ook naar dichters en schrijvers zoals Allen Ginsberg , Sylvia Plath en Virginia Woolf . Is

Het is warm in de hivemind een woede-uitbarsting? Nee . De schoonheid is gelegen in

het feit dat die woede onverbloemd over onderdrukking gaat . De dichter zet hier en

daar zwaar geschut in om haar thema ’s over het voetlicht te brengen , zoals het een

activistisch ingestelde dichter betaamt . Het is warm in de hivemind is een bundel die

de lezer eens flink door elkaar schudt . 

HET F IRMAMENT TUSSENDOOR
VAN FERDY KARTO (UITGEVERIJ  NADORST)   

Het lezen van Het Firmament Tussendoor is een overrompelende ervaring . De

gedichten zijn over het algemeen niet lang maar hebben een bijna fysieke

uitwerking . Het taalplezier spat van de pagina ’s . Er zijn legio verwijzingen naar de

mythologie , een mix van archaïsche woorden en een trits aan neologismen en

typografische experimenten . Het speelse is verre van vrijblijvend . In Het Firmament

Tussendoor is een dichter aan het woord met een eigen stem . Zijn muzikale

gedichten schieten uit de bocht , ratelen en knetteren . De jury las een aantal

tegendraadse gedichten . De vreemde zinsconstructies , die tegen het onmogelijke

aanschurken in dit gewaagde debuut , leggen een taalgevoeligheid bloot die gevat is

in een consequent doorgevoerde vorm . Karto heeft de kwaliteit om iets

onbegrijpelijks tot iets geaccepteerds te maken . Het tollen van jouw / Sprank onder

de ketel / Van mijn borst . […] Met mijn zolen druk ik / Eifelaarde / Tril ik mee door het

voorjaar lees de / Woest gelukkige horizon . De jury gelooft na het lezen van de zinnen

dat er zoiets als een woest gelukkige horizon bestaat . 

Een punt van kritiek , maar dan van huishoudelijke aard . Al koestert de jury haar

exemplaren van Het Firmament Tussendoor , de eerste zet in wat hopelijk een lang

poëtisch oeuvre wordt , zij vroeg zich wel af wat de ambities van de uitgever zijn . Voor

de poëzieliefhebbers is het te hopen dat de uitgever door deze nominatie voldoende

wordt aangemoedigd om de bundel breder te verspreiden dan in deze genummerde

eerste oplage van zeventig exemplaren . 



OEVERLOOS
VAN NISRINE MBARKI  (UITGEVERIJ  PLUIM)  

In deze hoogstpersoonlijke bundel is een dichter aan het woord die al goed weet hoe

haar stem klinkt . Met zelfverzekerde eigenheid ontvouwt Mbarki een wereld waarin

een moeder en haar kind hun perspectief geven op leven en lijden in de 21e eeuw .

Nederlands versmelt met Engels , Arabisch en Frans . Oeverloos is een sterk en

langverwacht debuut , dat die verwachtingen zonder meer waarmaakt . Mbarki ’s taal

zingt en danst ritmisch . De stuwkracht is het verlangen . Een bundel waarin verleden

en heden , culturen en generaties samenkomen . Dichters zijn dromerige duivels met

gevaarlijke gebeden / lezers zijn medeplichtig aan het verlangen om ergens / in te

verdrinken / vergeet mij / laaf je mateloos aan het zuiverende zoet en beminnelijke

bitter / van het woord / zoek geen vis op het droge .

 

Deze stem is een absolute aanwinst voor de literatuur . De vorm van Oeverloos is
duidelijk en er treden op elke pagina betekenisverschuivingen op die geen

bevestiging zijn van voorgaande zinnen maar een verdieping van het geheel . De

poëzie zit vaak al in enkele zinnen . Hier is een dichter aan het woord die zich

onderscheidt en nuchter verhaalt over haar afkomst . De kracht van de bundel ligt in

de veelheid . Vanwege de zorgvuldige en secure opeenstapeling van beelden is het

lezen van Oeverloos een lucide ervaring . Actuele thema ’s als het antropoceen ,

polyfonie en diaspora worden scherp bezongen . Mbarki heeft deze nominatie of

misschien wel meer verdiend .

TUSSENATAAL
VAN ESOHE WEYDEN (UITGEVERIJ  VRIJDAG)   

Het is verfrissend dat een dichter met roots in de slam poetry haar gedichten eens

niet in maatschappelijke potgrond heeft geplant , maar laat ontspruiten vanuit de

taal . Zelf noemt ze haar gedichten performances op papier , wat ze voelbaar ook zijn .

Herhalingen en binnenrijm krijgen vrij spel . Weyden is een dichteres met een eigen

poëtica en verhaal . Tussentaal is een zelfportret en ziehier de bouwstenen ; de

kleuren , de twijfels , de dromen , de hersenkronkels , de taal en de muziek waaruit dit

ik bestaat . Het taalgebruik in de bundel is ontegenzeggelijk hedendaags . De dichter

schrijft emotionele poëzie met een rationele ondertoon . De gedichten zijn sterk

omdat die niet louter emotionele perikelen behelzen . Gevoelens zijn doorleefd en

kristalhelder uitgedacht in deze bundel , waarin zeker ook gestreden wordt . De

dichter legt een overlevingsdrang bloot die je niet vaak aantreft . Er staan vele

verwijzingen in de bundel naar het lichaam maar die hebben dus een intellectuele

bedding . 

De kracht van de bundel is dat die het publiek op de tweede plaats zet . De gevierde

podiumartiest maakt hier de overstap naar het papier , en als Weydens Tussentaal
iets zegt dan is het dat het een overgangsfase van een groot talent is . De jury hoopt

dat die nog meer richting de autonome vormen van poëzie en dichten beweegt . Zij

ziet namelijk dat er genoeg potentie aanwezig is in deze intelligente gedichten . Zij is

activistisch ingesteld en elegant . Niet drammerig . Dat zij dit kan heeft de jury geen

moment doen twijfelen om Tussentaal te nomineren voor de C . Buddingh ’-prijs

2022 .



EN DE WINNAAR VAN DE C.  BUDDINGH'-PRIJS  2022 IS:

De jury kent de C . Buddingh ’-prijs 2022 toe aan het werk van een dichter die

opzettelijk verstoort en daarbij computertaal inzet . Zij kijkt niet door een roze bril

naar de wereld , of toch wel? Haar poëtische bewegingen omzeilen met speels gemak

de obstakels die haar opgeworpen worden . De dichter is er niet vies van om soms de

aandacht van de lezer te vragen door te schreeuwen . Het is een bundel die de

realiteit van de vrouwelijke dichter nadrukkelijk bespreekt . Ja , een werk dat

gelardeerd is met oorlogstaal . Het is geen schild waarachter de dichter zich

verschuilt . Het is een opengewerkte bundel . De zinnen zijn zorgvuldig geschreven en

het geheel getuigt van een grote belezenheid .

De winnaar van de C . Buddingh ’-prijs 2022 is Maxime Garcia Diaz met Het is warm in
de hivemind.

DE JURY VAN DE C.  BUDDINGH'-PRIJS  2022
JELLE  VAN RIET  (VOORZITTER)
DAAN DOESBORGH 
MICHAEL TEDJA 


