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De strijd om de titel Jonge Verteller van het Jaar die op 20 maart j.l. op de Verhalenboot te Zwolle 

plaatsvond, ging tussen acht deelnemers tussen de 17 en 35 jaar, die niet alleen qua leeftijd en ervaring, 

maar vooral ook qua vertelstijl behoorlijk van elkaar verschilden. De jury was aan het eind van de avond 

meer dan aangenaam verrast door de geleverde prestaties van deze aanstormende talenten, de verhalen 

en het vertelplezier spatten van het podium af. Dat maakte de taak van de jury er leuker, maar niet 

eenvoudiger op. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Marieke van Bolderen uit Zwolle. 

Marieke maakte indruk op de jury met een goed gekozen verhaal waarin ze in 8 minuten haar veelzijdigheid 

wist te tonen.  Van huis uit dichter begon ze ook hier met een gedicht dat vloeiend overging in een 

spannende, zelfgeschreven sage over het Zwarte Water van Hasselt. Ze koos voor een complexe 

verhaalstructuur, maar wist haar publiek met goed gebruikte dialogen en flashbacks tot aan de laatste zin 

bij de les te houden. 

Contact met het publiek is voor de jury een essentieel onderdeel van dit vak, daar is dan ook scherp naar 

gekeken. Het verhaal gebeurt tússen verteller en luisteraar, beiden beïnvloeden elkaar. Marieke maakte 

vanaf het moment dat ze het podium opstapte contact met haar publiek, gaf de hele zaal het gevoel dat ze 

persoonlijk aangesproken werden en reageerde ook op wat ze uit de zaal terug kreeg.  

Ze is taalvaardig, heeft een goede mimiek, gebruikt haar lijf en de ruimte om zich heen goed, en straalt uit 

dat ze zelf ook geniet van waar ze mee bezig is.  

Al met al zag de jury in Marieke van Bolderen een verteller van wie we in de toekomst zeker meer gaan 

horen; jong genoeg om nog veel bij te kunnen leren, maar ook rijp genoeg om de kansen die ze op basis van 

deze titel gaat krijgen ten volle te benutten. 

De Jonge Verteller van het Jaar ontvangt als prijs o.a. persoonlijke begeleiding en coaching door de 

Verteller van het Jaar Wijnand Stomp. Daarnaast een optreden tijdens Waterval Internationaal 

Vertelfestival 2013 te Zwolle i.s.m. Young Storytellers of the Year uit enkele andere landen en ten slotte de 

mogelijkheid tot optredens in de media en diverse vertelfestivals.  
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