Juryrapport
gedichtenwedstrijd
Wie zou verwachten dat een gedichtenwedstrijd onder
kinderen geen weerklank vindt, komt bedrogen uit.
Misschien is dit wel de belangrijkste conclusie die de
jury kan trekken uit de gedichtenwedstrijd van
Stichting IMC Weekendschool. Eénennegentig gedichten
hebben ons binnengeleid in de belevingswereld van
kinderen gedurende de coronatijd.
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Als een gedicht je meesleurt en beelden weet los te maken waardoor je het verhaal
zelf kunt inkleuren dan gaan de woorden leven voor de lezer. Dan ben je geraakt.
Veel inzendingen hebben de juryleden weten te raken. De coronatijd kwam in veel
gedichten tot leven of een jurylid herkende zijn of haar eigen ervaringen in een
gedicht. Vooral over de hoge kwaliteit van de verbeelding is de jury onder de indruk.
Het is bijzonder om zoveel gedichten te lezen waarin jonge kinderen op zoek durven
te gaan naar hun eigen geluid. En als je als jury bij veel gedichten voelt dat kinderen
dicht bij het vinden van hun eigen stem zijn en enkelen die zelfs al weten te vinden,
overheerst vooral een gevoel van trots. Kinderen met taal leren spelen is meer dan
de taal leren, het is ze leren de taal te gebruiken voor hun eigen geluid. Hun eigen
stem.
Uiteindelijk heeft Hajar uit Utrecht met het gedicht ‘Daar zit je dan’ deze
gedichtenwedstrijd gewonnen. Omdat haar gedicht het sterkst die genoemde
kwaliteiten uitdraagt. De jury heeft op grond van de hoge kwaliteit aan inzendingen
besloten naast een tweede en derde prijs ook 7 eervolle vermeldingen en 1
bijzondere vermelding toe te kennen.
Geniet van deze kleine ‘kroniek van coronatijd’ en de bijzondere stemmen die u hoort
klinken.
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