
Droge Fries wint Poetry
Slam in Prinsenttrin

teksten en ook op de manier van
presenteren.

De een staat rustig op het podium
met de handen in de zakken of de
affnen voor de borst gekruist, zoals
Ketelaar, de ander maakt er een heel
theaterstuk van. Ketelaar overtuigde
met korte anekdotes, kalm en inge-
togen gebracht. 'Ik zie mijn gedich-
ten als serieuze gïappen', zo heeft
hij zijn poëzie wel beschreven. Ge-
brek aan opsmuk en een fors Fries
accent dragen bij aan de authentici-
teit van zijn voordracht.

Tweekamp
Publieksfavoriet Ketelaar (het pu-
bliek mocht ook meestemmen)
moest het uiteindelijk in een twee-
kamp opnemen tegen podiumtijger
Stella Bergsma, zangeres van de
band Einstein Barbie en voor het
eerst deelnemer aan een slam. Een
mooi contrast: Ketelaar onderkoeld
in spijkerbroek, Bergsma red hot in

De bezoeker moet
de uitgesproken
teksten niet op
een goudschaaltje
wilien u,'egen

Jan Ketelaar (links) neemt het in de finale op tegen Stella Bergsma (midden). Rechts presentator Melvin
van Eldik. Foto: Àb* de Vli*s

r Jan Ketelaar won in finale van
Stella Bergsma

r Aan de derde editie deden
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wer Jan Ketelaar uit Drachten heeft
gisteren de derde Poetry Slam in de
Prinsentuin in Leeuwarden gewon-
nen. Hij veroverde daarmee, net als
eerder al in 2008, een plaats in de fi-
nale van het Nederlands Kampioen-
schap later dit jaar in Utrecht.

In de zonovergoten zondagse
Prinsentuin zagen en hoorden en-
kele honderden toeschouwers hoe
de 'droge' en ironische Fries in de fi-
nale de flamboyante Stella Bergsma
uit Utrecht versloeg. Aan de slam,
evenals de vorige twee edities ge-
organiseerd en gepresenteerd door
Melvin van Eldik, deden negen per-
formers mee, die het in twee ronden
van drie en vier minuten tegen el-
kaar opnamen.

Een poetry slam is een wedstrijd
tussen podiumdichters. De vakjury
- bestaande uit ex-stadsdichter van
Leeuwarden Arjen Hut, AVier-redac-
teur Bennie Spekken en de Neder-
lands-Zweedse dichter Hans Peter
Westin - let daarbij op de poëtische
inhoud van de ten gehore gebrachte

bat-tledress. Haar schalkse en vrijmoe-
dige jargon - onderdeel van een uit-
gekiend imago - mocht echter niet
baten.

De andere deelnemers waren
Pom Wolff (Amsterdam), Roel Weer-
heijm (Utrecht), Martijn Holtslag
(Leiden), Gerard Beentjes (Eemnes),
Peter M. van der Linden (Rijswijk),
Erika deStercke (Gent) en Martin
Aart de Jong (Leiden). Het literair ge-
halte van hun bijdragen liep nogal
uiteen. Sommigen verloren zich in
rijmdwang of beperkten zich tot
het scanderen van sÍaattaal door-
speld met scheldwoorden. Anderen
waren wellicht beter tot hun recht
gekomen bij een zomeravondlijk
kampvuurtje. Inhoudelijk sterk voor
de dag kwamen, behalve Ketelaar
en Bergsma, ook Wolff en Van der
Linden. De laatste knipte zijn lange
gedicht gewoon in tweeën: de eerste
helft voor de eerste ronde, de rest
voor de tweede.

Live muziek was er van de band
Bl3nder, een energieke menge-
ling van jazz, np en hiphop uit de
keukens van Bart van Lier en DefP.
Poëzie laat zich goed met muziek
combineren, althans, voor wie niet
te lang bij de woorden en hun onder-
linge verbanden wil stilstaan. Ook
de bezoekervan een slamevenement
moet de uitgesproken teksten niet
op een goudschaaltje willen wegen.
Daarvoor is de meeste podiumpoë-
zie toch net wat te vluchtis.


