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Van de weg afstappen,
en kijken wat er ligt

DICHTER BIJ HET NIEUWS

JACOB HAAGSMA

De jonge dichteres Sannemaj Bet-
ten (20) uit Sint-Jacobiparochie gaat
vanaf nu op onregelmatige basis
een gedicht schrijven voor de
krant, geïnspireerd op het nieuws.

Dichter bij het nieuws, dus. Hoe
werkt dat?
,,Heel anders dan anders. Normaal
schrijf ik echt vanuit mezelf, dan zijn
het dingen die echt uit mij komen.
Maar nu zoek ik het op. Wat ik nu ge-
maakt heb, komt ook uit mij. Maar
dan met iets meer omgeving, iets
meer context dan ik gewend ben. Ik
vind dit wel heel tof om te doen,
hoor.’’

Heb je wat met het nieuws?
,,Ik heb wel eens eerder actuele ge-
dichten geschreven, hoor. Dat
spreekt me heel erg aan. Het zijn on-
derwerpen die ons allemaal bezig
houden. En iedereen interpreteert
het nieuws op een andere manier. Ik
gooi er ook iets van mezelf in. Dat
doet iedere dichter.’’

Je trekt partij.
,,In dit gedicht enigszins wel, ja.
Maar wat ik schrijf, daar hoef ik het
zelf niet per se mee eens te zijn. Ik zal
niet altijd mijn mening neerzetten.
Het kan juist interessant zijn om
buiten de normale gedachten om te
kijken. Dat is poëzie. Van de normale
weg afstappen, en kijken wat er alle-
maal ligt.’’

En dan schrijven.
,,Dat verschilt heel erg. Dit keer had
ik al heel veel op papier. Omdat het
onderwerp mij heel erg aanspreekt,
ik krijg er veel gevoel bij. Dan gaat
het vrij snel. Maar dan begint het
echte werk. Het schrappen, het puz-
zelen, het polijsten.’’

Klinkt ambachtelijk.
,,Dichten is een vak. Maar ik vind het
lastig om van mezelf te zeggen dat ik
een vak aan het uitoefenen ben. Ik
ben er te bescheiden voor om te zeg-
gen dat ik dat vak beheers. Ik ben
heel perfectionistisch, maar mis-
schien wil ik dat ook helemaal niet.
Ik wil er juist mee vechten, een strijd
in mezelf aangaan. Ik wil niet dat een
gedicht te netjes wordt. Ik wil dat het
een beetje gevaarlijk is, dat het een
beetje knaagt. Dat probeer ik op te
zoeken, in ieder geval.’’

Wanneer is een gedicht dan af?
,,Dat is eigenlijk nooit af, denk ik.
Nooit helemaal. Zelfs in gedichten
die ik al twee jaar voordraag, veran-
der ik nog wel eens dingetjes. Toch is
er blijkbaar wel een punt dat ik er te-

vreden genoeg over ben om het op te
sturen of voor te dragen. Een punt
van tevredenheid, maar nooit echt.’’

‘Een punt van
tevredenheid,
maar nooit echt’

Voordragen, hè? Kunstbende, Poe-
try Slam, Jonge Dichter Des Vader-
lands. Ben je zo’n competitief typ-
je?
,,Niet om het winnen, maar zo’n Poe-
try Slam is een heel fijne manier om
jezelf te laten zien. Je hebt heel veel
verschillende soorten slammers.
Van die mannelijke slammers die er
bovenop zitten, en met vuur en pas-
sie iets voordragen. Ik hou het wat
dichter bij mezelf. Het wordt geen

theaterstukje of zo. Maar je wint wel
eens wat. Op 13 januari sta ik in de
halve finale in Utrecht, en ik heb nog
wel wat support nodig.’’

Een gedicht om te lezen, een ge-
dicht om voor te dragen. Maakt dat
verschil?
,,In de bundel die ik ga schrijven, wil
ik meer geheimpjes, meer deurtjes,
meer vakjes stoppen. Omdat je het
dan nog eens na kunt lezen. Dus ja, ik
denk dat er een verschil is. Maar ik
schrijf niet zo heel moeilijke poëzie.
Ik moet het zelf kunnen volgen. Je
vroeg trouwens niet eens waar dit
gedicht over gaat. Maar dat doet er
niet toe, vind ik. Zodra ik het loslaat
is het gedicht niet meer van mij,
maar van degene die het leest, of er
naar luistert. Als die vindt dat het
over een goudvis gaat, dan gaat het
over een goudvis.’’
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