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21 debuten: dat was de oogst waarmee de jury van de C. Buddingh’-prijs 2018 het moest doen. 

Kwantitatief is dat weinig bijzonder, zeker als je je realiseert dat zich onder die debutanten enkele 

auteurs bevinden die al enige tijd meedraaien in de literaire wereld of daarbinnen zelfs tot 

mastodont gerekend kunnen worden. En toch: hoewel de jury zich niet op vergelijkingen over 

langere termijn kan beroepen, heeft ze het stellige idee dat dit een zeer bijzonder Buddingh’-jaar is. 

Of beter: er gebeurt iets in de Nederlandstalige poëzie, iets dat we menen te kunnen benoemen in 

drie trends. 

 

Trend 1: in de ingezonden bundels overheerst opvallend vaak de combinatie van experiment en 

engagement. Een ontwrichting of radicalisering van de poëtische vorm gaat dan hand in hand met 

allerlei vormen van maatschappelijke kritiek. In veel gevallen betreft dit poëzie met een 

intellectualistische inslag, die soms ten koste gaat van taalplezier, prosodie en ritmiek. De bundels 

die de jury onderscheidde met een nominatie, slaagden er alle in om niet alleen te komen tot 

experiment, engagement en kritiek, maar ook tot poëzie. Ze maakten niet alleen een poëticaal of 

maatschappelijk standpunt kenbaar, maar ook voelbaar. 

 

Trend 2: een groot deel van de inzendingen past in de lijn van identiteitspoëzie, waarin de zoektocht 

naar een ‘ik’ centraal staat. Op zichzelf is die zoektocht – Rimbauds ‘je est un autre’ indachtig – zo 

oud als de moderne poëzie. Bijzonder is echter dat we in veel debuten een expliciet politiek ik 

tegenkomen, dat de verhouding tot de gemeenschap zoekt en – vooral – de notie ‘gemeenschap’ 

problematiseert. De genomineerde bundels betrekken hun lezers meer of minder expliciet bij die 

zoektocht en kennen hun daarbij een actieve rol toe.  

 

Trend 3: poëzie waarin iets gebeurt, verschijnt dit jaar opvallend vaak bij kleinere uitgeverijen die 

zich ophouden aan de rand van het literaire veld. Dat wil zeggen: veel bundels die ons geraakt 

hebben, beschikken niet vanzelf over het institutionele voordeel dat de jarenlange reputatie van hun 

uitgever oplevert. Wellicht zijn het ook deze kleinere uitgeverijen die bovenstaande trends mogelijk 

maken, maar zoals we al stelden: een studie over lange tijd heeft deze jury niet verricht. 

 

Wél heeft deze jury een viertal bundels genomineerd – en hecht ze eraan een bijzondere vermelding 

toe te kennen aan Stalker van Joost Decorte, dat net buiten de nominaties viel. De genomineerde 

bundels zijn, in alfabetische volgorde: 



Dean Bowen – Bokman  

Uitgeverij Jurgen Maas 

Bokman biedt weerstand. Deze poëzie is een constellatie, een tomeloze schepping, uiteengevallen 

geboren tussen zwarte lichamen. Bowen maakt het zijn lezers niet gemakkelijk in dit ambitieuze 

debuut, dat zich nog het best laat omschrijven als een onvoorspelbare reis. Het is een reis die zichzelf 

te boven gaat, in poëzie die luidop leeft en transatlantisch polyglot een zondige verrukking blijkt. De 

nieuwe taal van deze bundel wordt vereist door de nijpende thematiek. In de laatste afdeling, 

‘chansons van de diaspora’, toont Bowen hoe ver hij bereid is te gaan om tot meerstemmigheid te 

komen. De dichter laat de traditionele taalstaat aan alles vernietigende bloei ten onder gaan, om 

plaats te maken voor een nieuwe, bijeengeplunderde en vooral gezamenlijke identiteit. Eén ding 

blijft daarin vooropstaan: de helende zelfzorg die poëzie heet. 

 

Radna Fabias – Habitus 

Uitgeverij De Arbeiderspers 

Habitus zindert. Het is moeilijk te zeggen wat het meest beklemt in deze bundel: het tropische eiland, 

het Nederlands waar de ik-figuur naartoe reist, of de categorieën die afkomst en bestemming 

projecteren op het lyrische ik. Fabias maakt deze beklemming voelbaar en tegelijkertijd gooit ze 

geijkte opposities als ‘wit’-‘zwart’, ‘man’-‘vrouw’, ‘ik’-‘ander’ open door ingenieus gebruik te maken 

van een cameramatige, maar uitgesproken lyrische stem die alle perspectieven opentrekt en het niet 

schuwt om zichzelf en de ander op het spel te zetten. Even kenmerkend als memorabel zijn daarbij 

de rauwe uithaal en de donker-humoristische toon. Fabias slaat ons herhaaldelijk, snijdt het beest 

open, durft te grossieren in ‘negers’ die obsolete witte afgietsels zijn. Deze poëzie is vlezig, goddelijk 

vunzig soms – en breekt de Hollandse dichtkunst weergaloos open, rekent af met het veilige vers. 

 

Elisabeth Tonnard – Voor het ideaal, lees de schaal  
Het Balanseer Uitgeverij  

Tonnards bundel is boven alles een interdisciplinair werk. De afdeling ‘De bergen zijn grijs, de zee is 

groen’ is impressionisme, het gedicht ‘Torso’ is portretkunst, maar de dichter – of moeten we 

zeggen: kunstenaar? – beoefent even gemakkelijk de ready-made en de collage. Via al die technieken 

uit de beeldende kunst komt Tonnard tot visueel even prikkelende als zinnelijke gedichten die bij 

elke herlezing avontuurlijk blijven. Dit is een rijp debuut: humoristisch, minimalistisch, plezierig, 

synesthetisch – kortom: uitstekend. In superieure sereniteit spreekt er een stilte in deze gedichten 

die een diepere betekenis draagt, en ogenschijnlijke toevalligheden tot onnavolgbare lyriek brengt. 

Voor het ideaal, lees de schaal biedt poëzie die eenmaal genoten slechts tot deze conclusie kan 

leiden: zij omspant ons onvermijdelijk.  

 

Arno Van Vlierberghe – Vloekschrift  

Het Balanseer Uitgeverij 

‘Wie komt in opstand, en tegen wat? Een Arno kwam opnieuw met lege handen in de thuisplek toe.’ 

Dat schrijft Van Vlierberghe in zijn schitterend vormgegeven debuut, maar niets is minder waar. Hier 

staat geen dichter met lege handen, maar iemand die een ontegensprekelijke poëzie hamert die ons 

tot een nieuw besef brengt van wat dichten is. Zij vraagt en stelt, rijk puttend uit de experimentele 



poëzietraditie en minstens zo rijk citerend uit de hedendaagse digitale cultuur. De dichter is hier 

veroveraar van het onbekende: ‘Met een braakliggende identiteit verwelkomt Arno de toekomst.’ Dit 

is wat hij ons aanreikt: ‘Het eindeloze wingebied van verveling, verstikking, overgave.’ Vloekschrift 

biedt daarmee een even scherp als weerbarstig portret van een generatie die te midden van de 

onpersoonlijke luxe van een geglocaliseerd millennium weer tot voeling wil komen – even zinderend 

als nazinderend.  

 

Alle vier de genomineerden kantelen de perspectieven, maar de jury kan niet uit de voegen van het 

cliché barsten: ze mag maar één winnaar aanwijzen. De C. Buddingh’-prijs 2018 is voor een 

wonderlijk ongeëvenaard geval, dat de jury vloeibaar maakt, morsend en gehoorzamend aan haar 

zwaartekracht. De winnende bundel is Habitus van Radna Fabias. 

 

De jury van de C. Buddingh’-prijs 2018, 

 Jeroen Dera (voorzitter) 

 Charlotte Van den Broeck 

 Antoine de Kom 

 

We zijn met haar een wonderlijk ongeëvenaard geval geworden, vloeibaar, morsend en 

gehoorzamen haar zwaartekracht. 

 


