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De Gouden 
Poëziemedaille 2018
Sofie Rycken

Twee A4-tjes met filosofische vragen, daar 
begon schrijfster Bette Westera mee. De 
poëtische antwoorden op een hoop van die 
vragen bundelde ze in Was de aarde vroeger 
plat?, een fascinerend boek én winnaar van 
de Gouden Poëziemedaille 2018. De prijs is 
intussen aan zijn derde editie toe. Schrijvers 
en lezers genoten samen van een spannende, 
entertainende en intieme prijsuitreiking in het 
Cultureel Centrum van Deurne. 

Sinds 2014 belonen Poëziecentrum en CANON 
Cultuurcel de beste kinderpoëziebundel van de 
lage landen met de Gouden Poëziemedaille. Uit 
alle kanshebbers worden eerst vijf genomineerden 
gekozen. Het is de uitgelezen kans om nieuwe titels 
in de verf te zetten en om aandacht te vragen voor de 
aartsmoeilijke opdracht van deze schrijvers: gedichten 
schrijven op kindermaat, die leuk zijn om (voor) te 
lezen, technisch goed in elkaar zitten én ergens over 
gaan.
Terwijl een vakjury zich buigt over de Poëziemedaille, 
is er ook een grootschalige campagne waarbij 
kinderen uit het kleuter- en basisonderwijs hun 
favoriete gedichten belonen met een Poëziester. 
Dit jaar stemden maar liefst 32.000 kinderen vier 
gedichten de literaire geschiedenis in. 

Voorproeven 
Maud Vanhauwaert, stadsdichter van Antwerpen, was 
gastvrouw. Vol enthousiasme verwelkomde ze alle 
aanwezigen: de genomineerde dichters, maar ook 
leerkrachten met een hart voor boeken én leerlingen 
die de smaak van het lezen te pakken hebben. Met de 
nodige humor en energie vuurde ze vragen af: Hoe 
kwam je op het idee achter dit boek? Begrijpt jouw 
vaste illustrator meteen waar je naartoe wil? Was jij 
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vroeger al een leeskind of konden boeken je gestolen 
worden? 
Persoonlijke anekdotes en spontane grapjes tuimelden 
over elkaar heen. Tussendoor werd telkens weer tijd 
gemaakt voor waar het allemaal om draait: poëzie. 
Elke dichter las één gedicht uit de genomineerde 
bundel voor, op zijn of haar manier. Soms uitbundig, 
dan weer beheerst, maar zonder uitzondering met 
pretlichtjes in hun ogen. Het is de best mogelijke 
reclame voor hun werk: de naam op de kaft wordt een 
mens van vlees en bloed. Elk gedicht is een heerlijk 
voorproefje, dat smaakt naar meer. 

Vijf genomineerden 
De vakjury nomineerde dit jaar vijf totaal verschillende 
poëziebundels. Robbert-Jan Henkes is vooral 
bekend om zijn indrukwekkende vertaalwerk. Op het 
eerste gezicht lijkt het vreemd dat een man die zich 
buigt over aria’s, ernstige Russische romans en de 
‘onvertaalbare’ James Joyce, plots ook gedichten 
voor kinderen gaat schrijven. Maar daar trekt hij zich 
niets van aan: ‘Ik ben pas onlangs nedergedaald in dit 
paradijselijke kinderboekenschrijfland, maar ik kan 
nu al niet meer stoppen.’ In het juryverslag wordt Jij 

met mij omschreven als ‘een originele en verrassende 
bundel die appelleert aan de rijke fantasiewereld 
van kinderen’. Henkes krijgt complimenten voor zijn 
‘uitbundig jongleren met klank en ritme’, zijn talent 
om nieuwe woorden uit te vinden en zijn veelzijdigheid: 
sommige gedichten zijn één en al dynamiek en 
onstuimigheid, in andere is de toon lieflijk en intiem en 
dan weer donker. 
‘We zijn elkaars genadeloze eerste redacteurs’: een 
duidelijke omschrijving van schrijverskoppel Erik van 
Os en Elle van Lieshout, die genomineerd zijn met 
het boek Niets liever dan jij. Dat de formule werkt 
bewijst hun ellenlange gedeelde bibliografie. Nochtans 
moest Elle als kind veel moeite doen om haar grote 
leeshonger te stillen: ‘Ik groeide op in een klein dorpje 
met maar vijfhonderd mensen. Nadat ik elk boek in 
de hele kinderafdeling tien keer had gelezen, kreeg 
ik uitzonderlijk een speciaal pasje waarmee ik ook 
boeken voor volwassenen mocht ontlenen – onder 
strikt toezicht.’ 
Edward van de Vendel is een bekend gezicht: hij 
won de eerste Gouden Poëziemedaille in 2014. 
Toch omschrijft de jury De Zombietrein en andere 
stripgedichten als de vreemdste eend in de bijt dit jaar. 
In geen enkele andere bundel zijn de woorden en de 
beelden zo verweven. ‘Met zo’n vuurwerk van woorden 
en beelden kun je elk kind van poëzie doen houden.’ 
Er is ook plaats voor nieuwe namen. Gewoon 
een droom van Linda Vogelesang is haar eerste 
poëziebundel, nadat ze eerder al enkele kinderboeken 
publiceerde. De jury herkent ‘de stem van een 
beloftevol talent’. 
Toch ging de Gouden Poëziemedaille 2018 naar 
een klinkende naam in het vak. Bette Westera 
was genomineerd in 2014 en won de Gouden 
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Poëziemedaille al eens in 2016, met de bundel 
Doodgewoon. Deze keer bouwde ze een bundel op 
rond 35 filosofische vragen. Volgens de vakjury raakt 
Westera ‘het ongrijpbare waar kunst om draait’ en is 
ze ‘een meester in rijmen, klank- en woordspel’. De 
bundel is ‘een ode aan de verwondering’ en zo virtuoos 
en gelaagd dat lezers van alle leeftijden ervan kunnen 
genieten.  

Bette Westera 
Ondanks de groeiende lijst literaire prijzen – Zilveren 
Griffels, Gouden Griffels, de Woutertje Pieterse Prijs 
en ga zo maar door – blijft Bette Westera bescheiden. 
‘Het “beste boek”, dat is natuurlijk altijd relatief. Zelfs 
een boek dat tien prijzen wint, zal niet bij elk kind in de 
smaak vallen. Alles begint bij het kind zelf: Wat voor 
iemand is het? Wat is hun smaak? Waar zijn ze op dit 
moment echt in geïnteresseerd?’ 
Ook dat ze een bijzonder talent heeft, nuanceert ze. 
‘Ik heb iets meegekregen waardoor ik dit kan, dat 
zou je talent zou kunnen noemen. Maar met talent 
alleen kom je er niet. Er hoort nog veel meer bij dit 
vak: vaardigheid, ervaring, perfectionisme. Ik kan uren 
werken aan vier korte zinnetjes en ik denk dat die kant 
van het werk wel eens wordt onderschat. Er wordt mij 
regelmatig gevraagd “Ga je ook eens voor volwassenen 
schrijven?”, met de implicatie dat dat dan “de stap 
naar het échte werk” zou zijn. Dit is voor mij het echte 
werk. Anderzijds houd ik zeker wel rekening met de 
volwassen lezer. Zij kopen de boeken aan, zij lezen 
voor, dus je moet hen ook plezieren.’ 
Westera was blij om te zien dat er zoveel gemotiveerde 
leerkrachten in de zaal zaten. ‘Ik ben zelf opgeleid 
tot leerkracht, maar ik ben meer van de tweede 
lijn: lesmateriaal zoeken, kinderen stimuleren om 
te lezen… Leerkrachten inspireren vind ik bijna nog 
leuker. Een gemotiveerde leerkracht kan zoveel 
bereiken. Een goed gedicht is opgebouwd uit 
verschillende lagen – humor, klank, metrum, inhoud. 
Als je dat begrijpt en gebruikt, kan je een hele klas 
boeien.’ 

Jonge filosofen
De winnende bundel is expliciet filosofisch – maar 
eigenlijk zijn veel poëziebundels voor kinderen dat. 
Toeval? Of zijn kinderen gewoon goede filosofen? Bette 
Westera: ‘Kinderen stellen van nature veel in vraag en 
maken nog volop associaties. Zo vroeg mijn kleinzoon 
onlangs of hij “nog zo’n nootje” mocht om in zijn beker 
limonade te doen – hij bedoelde een ijsklontje. Voor 
hem zijn harde, knabbelige dingen dus “nootjes”. 

Kinderen zijn nog erg bezig met uitzoeken wat alles is 
en betekent. Volwassenen gaan er sneller van uit dat 
ze wel begrijpen waar het over gaat, of durven het niet 
te zeggen als ze iets niet snappen.’ 
Robbert-Jan Henkes vult aan: ‘Ik denk dat de 
filosofische inslag van veel kindergedichten te maken 
heeft met humor en met de lengte van de gedichten. 
Wil je aan een redelijk kort gedicht toch een grappige, 
onverwachte draai geven en het niet bij een lieflijk of al 
te opvoedkundig wrochtsel laten, dan kom je al snel uit 
bij een gedachtekronkel die het hoofd van de lezer laat 
kraken. Dat is dan een onmogelijkheid (zwart dat wit 
is, hoog dat laag is) of een onverwachte en grappige 
kijk op de dingen. Een leuke pointe waar je om moet 
lachen en over verder kan denken. Filosofische 
vragen lenen zich heel goed tot dit soort humor. Bij 
Aristoteles, Plato, Schopenhauer en Wittgenstein vind 
je de beste grappen.’

De kracht van klank 
Perfect rijm, grappige alliteraties,... veel 
kindergedichten barsten van het klank- en ritmespel. 
Prettig om voor te lezen en leuk om naar te luisteren. 
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Maar moet je als dichter ook waken over een goed 
evenwicht met de inhoud? Bette Westera: ‘Ik kan aan 
mijn kleinzoon van twee een gedicht voorlezen waar hij 
drie vierde niet van begrijpt, en toch vindt hij het leuk. 
Je vindt eeuwenoude nonsensrijmpjes, die nergens 
over gaan. Maar dat spelen met klank en rijm mag 
er nooit te dik op liggen. Als het gezocht aanvoelt, of 
als het opvalt, dan klopt er iets niet. Eigenlijk moet 
je gewoon vertellen wat je wil en je lezers op een 
zo natuurlijk mogelijke manier meenemen in het 
verhaal.’ 
Ook Robbert-Jan Henkes onderschat de kracht van 
klank niet: ‘Een tekst met veel rijm en ritme wordt 
wel eens afgedaan als een leuk kunstje, eerder 
dan als kunst of vakmanschap, maar dat klopt niet. 
Melodie is belangrijk bij alle vormen van literatuur, 
daar ben ik van overtuigd. Anthony Burgess zei: “Alle 
beste schrijvers schrijven met hun oren.” Muziek 
en melodie staan aan de basis van de taal en aan 
die van individuele taalverwerving. Bij kinderpoëzie 
is muzikaliteit dubbel zo belangrijk omdat kinderen 
gewend zijn om klanken te horen zonder ze te 
begrijpen. Ze kunnen “dronken worden van woorden”, 
zei de grote Russische dichter en poëzietheoreticus 
Kornej Tsjoekovski. Alles zingt rond in hun hoofd en 
ze herhalen onzinfrases tot ze erbij neervallen. Alleen 
door de gedichten heel melodieus te maken blijven 
ze hangen. En dan kun je er een heleboel woorden in 
stoppen die ze op die leeftijd niet kennen maar toch 
meekrijgen, vanzelf. Ik herinner me hoe ons dochtertje 
“Babbelbetje” van Annie M.G. Schmidt uit haar hoofd 
kon opzeggen, tot en met de tragische rioleringsput 
waar vader in valt. Alleen sprak Liza dat steevast uit 
als “lioreringsput”. Ze had het woord dan toch maar 
mooi in haar vocabularium! En dat lukte alleen maar 
omdat het gedicht zo geweldig goed loopt en leuk is.’

Poëziesterren
Naast de Gouden Poëziemedaille werden ook 
vier Poëziesterren uitgereikt, voor vier specifieke 
gedichten. De kinderjury bestond dit jaar uit maar 
liefst 32.000 leerlingen. De kleuters kozen voor ‘Panda’ 
van Bette Westera. De eerste graad smulde van ‘Zusje’ 
van Floortje De Backer, terwijl de tweede graad voor 
een andere tekst van Bette koos: ‘Wat was er eerder, 
de kip of het ei?’. Leerlingen uit de derde graad kozen 
voor ‘De zee is een schilder’ van Edward van de Vendel. 
Edward van de Vendel was best verrast: ‘Dit gedicht 
is niet de meest voor de hand liggende keuze. 
Maar blijkbaar zien lezers er iets in, ontstaat er 
een beeld wanneer ze de tekst lezen - en dat is het 

belangrijkste.’ Floortje De Backer, auteur van ‘Zusje’, 
keek haar ogen uit op de prijsuitreiking. ‘Ik loop hier 
tussen mijn helden! Edward van de Vendel, geweldig. 
En Doodgewoon van Bette Westera is schitterend, 
een van mijn lievelingsboeken.’ Gelukkig is de liefde 
wederzijds. Bette: ‘Ik heb Floortjes bundel gelezen 
en daar zit zeker heel veel talent. Daar gaan we nog 
meer van horen. Ik ben zelf net zestig geworden en ik 
vind het heel mooi om te zien dat een jonge generatie 
dichters zo enthousiast en gemotiveerd is.’

Woord en beeld 
De vier gedichten die bekroond zijn met een Poëziester 
worden door een illustrator vormgegeven en op een 
poster gezet. De eer was dit jaar aan de Portugese 
illustrator Fatinha Ramos. Fatinha: ‘Ik had nog niet 
veel rond poëzie gewerkt, en zeker niet rond poëzie 
voor kinderen. Maar ik vond het een fijne uitdaging! 
Gelukkig begreep ik onmiddellijk waarom deze vier 
teksten een ster kregen: ik wou er meteen mee 
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