Poëziewedstrijd “Vrijheid in Coronatijd”
Juryrapport
De jury wil eerst haar waardering uitspreken voor de 48 gedichten die ingezonden werden.
Corona heeft veel invloed op een dagelijks leven en onze gevoelens. Wat fijn om te merken dat er
zoveel inwoners van Hoek van Holland en de regio met creativiteit en betrokkenheid hun gevoelens
in poëzie hebben weten uit te drukken.
Stichting KUnSTPLAATS maakt een poëziebundel waarin 20 gedichten worden opgenomen en heeft
ons als jury gevraagd hiertoe een selectie uit de inzendingen te maken.
Woordkunst kan vele vormen aannemen en smaken verschillen. Het is niet mogelijk om met een
meetlat een gedicht te beoordelen. Om die reden is de jury samengesteld uit meerdere personen die
op hun eigen wijze betrokken zijn bij poëzie/woordkunst.
De jury bestond uit:
Ton Brouwer (voorzitter stichting KUnSTPLAATS)
Ingrid Blok (bestuurslid stichting KUnSTPLAATS)
Magda Sosef (neerlandica)
Annet Schipper (cultuurscout)
Jelle Ravestein (stadsdichter Maassluis)
Als jury hebben wij ervoor gekozen om de inzendingen op een aantal invalshoeken te beoordelen
zoals:
- Relatie tot het thema
- Originaliteit
- Kwaliteit
- Metrum
- Poëtische zeggingskracht
Door een schriftelijke voorselectie en gezamenlijke bespreking, zijn er drie gedichten naar boven
gekomen die door de jury als beste gedicht worden beoordeeld, te weten:
nr. 33
nr. 37
nr. 47

Titel: EEN OEFENING VOOR DE NIEUWE TIJD.
Titel: gedicht:
Titel: Thuisblijven

Dichter: Dick Welzen*
Dichter: Meena Komdeur*
Dichter: Lia Spitters*

De jury feliciteert deze dichters en bedankt hen voor de prachtige inzendingen.

Naast deze drie gedichten heeft de jury nog 17 gedichten geselecteerd, die opgenomen worden in de
gedichtenbundel. De jury feliciteert ook deze dichters. Het gaat om de volgende gedichten:

nr
2
4
15
16
18
21
23
25
26
27
31
32
39
41
43
46
48

titel
Lucht in de lente
Klok
Coronavirus
Voltooid
naamloos gedicht
Vrijheid in Coronatijd
1 mei 2020
Coupe Corona
Contrasten
Open
Het virus van mijn jeugd
Corona maart 2020
Corona
quarantaine
achter glas
Drie drieluiken
Muze
Afstand

Dichter *
Ed van Berkel
Nicole Buijse
Peter Kleer
José Knippenberg-Fronen
Peter Lammers
Ria Oosterwijk
Jaap van Oostrum
Marleen Opschoor
Marleen Opschoor
Cees van der Pol
Els Warnaar
Els Warnaar
Piet Janssen
margriet van bebber
Marie Jannet
Lia Spitters
Gé Ansems

Alle gedichten werden door ons anoniem beoordeeld. De namen van de dichters werden er later aan
toegevoegd door Marjan Moerman.

Hoek van Holland, 24 juli 2020
Namens de jury,

Ton Brouwer (voorzitter).

