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Jan Jambon, Vlaams minister  
van cultuur (N-VA) en  
Ben Weyts, Vlaams minister  
van onderwijs (N-VA)  
van deze brug tussen hun 
beleidsdomeinen?

Minister Weyts, minister Jambon, bedankt dat u tijd maakt 
voor een gesprek over de Poëziesterren. ‘Poëzie is taal die 
feestviert’, dat is het motto van deze actie die kinderen in het 
lager en secundair onderwijs laat stemmen voor hun favoriete 
Nederlandstalige gedicht. Hoe sluit die insteek aan bij uw 
beleidsdomeinen van cultuur en onderwijs?
J A N  J A M B O N   “Als minister van cultuur en ook als taalliefhebber 

vind ik een brede en laagdrempelige actie als de Poë-
ziesterren een prachtige zaak. Willen we dat volwasse-
nen later zo veel mogelijk toegang vinden tot een genre 
als poëzie, dan moeten we vroeg genoeg aan taalgevoe-
ligheid werken. Met kwalitatief sterke gedichten kan je 
kinderen leren houden van het mooiste dat taal voort-
brengt: poëzie.”

B E N  W E Y T S   “We moeten het taalgevoel van kinderen en jonge-
ren op elke mogelijke manier prikkelen. Nederlands is 
de basis voor ons hele onderwijs, de sleutel tot alle an-
dere kennis, het vak dat alle andere vakken mogelijk 
maakt. Poëzie kan belangstelling voor en bewondering 
van taal echt aanwakkeren. Niet iedereen wordt door 
elk gedicht geraakt, maar uiteindelijk is er voor ieder-
een wel een gedicht.”

De Poëziesterren brengen rijke taal op een laagdrempelige 
manier naar de klas. Minister Weyts, wat is het belang van die 
rijke taal? Wat leren we kinderen nog wanneer we hen het 
plezier van taal en poëzie meegeven?

B W    “Kinderen en jongeren die veel lezen, leren meer ver-
schillende manieren om hun gedachten en gevoelens 
te uiten. Ze kunnen beter creatief, probleemoplossend 
en kritisch denken, ze leren meer verbanden leggen en 
krijgen een veel grotere woordenschat. We weten dat 
niet alle kinderen thuis opgroeien in een rijk taalmili-
eu: zeker voor hen is het belangrijk dat we op school in-
vesteren in een sterk en rijk en gevarieerd Nederlands. 
Soms heeft poëzie onterecht nog een beetje een elitair 
imago, terwijl het eigenlijk een heel laagdrempelige 
manier is om onze taal en cultuur beter te leren kennen.”

Minister Jambon, waarom vindt u het belangrijk dat kinderen 
poëzie leren kennen? Leren smaken?
J J    “Herman de Coninck, een van onze bekendste Vlaam-

se dichters, stond ook voor de klas en gaf les over poë-
zie. De eerste vraag van zijn leerlingen was natuurlijk: 
‘Moeten we dat kennen voor het examen?’ De Coninck 
antwoordde daarop: ‘Neen, voor het leven’. Het is be-
langrijk dat al onze kinderen op school kennismaken 
met poëzie. Het is voer voor verbeelding. Daarnaast 
vind ik het belangrijk dat poëzie als genre kan overle-
ven in ons kleine taalgebied. Dat doen we door via Lite-
ratuur Vlaanderen auteurs, maar ook uitgevers, literaire 
organisaties en boekhandelaars te ondersteunen die 
maken dat poëzie een plek in onze samenleving kan 
innemen.”

Jan Jambon en Ben Weyts over kinderpoëzie,  
de Poëzie sterren en hun beleidsdomeinen E L E O N O R E  M I L B O U

De Poëziesterren, een tweejaarlijkse actie in kleuterscholen, lagere 
scholen en sinds vorig jaar ook het secundair onderwijs, schotelt  
kinderen en jongeren recente Nederlandstalige poëzie voor. En laat  
hen zelf beslissen welk gedicht hen het meeste raakt. Wat vinden 
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Welke ambities en realisaties wenst u de Poëziesterren en 
Gouden Poëziemedaille nog toe?
B W    “Hopelijk kunnen er nog veel leerlingen én leerkrach-

ten bereikt worden. Want het is goed dat we ook leer-
krachten gedichten aanreiken waarmee zij in hun klas 
echt aan de slag kunnen. De uitdaging is dezelfde als 
in ons hele onderwijs: we willen een lage drempel en 
een hoge lat. Zoveel mogelijk kinderen en jongeren 
meekrijgen en hen zo ver mogelijk brengen. Een een-
voudig gedicht kan een opstapje vormen naar steeds 
complexere taal. Hopelijk laten we veel kinderen ex-
celleren en worden de gedichten uit dit project later 
gekoesterde herinneringen, die worden doorgegeven 
tussen mensen en generaties.”

J J    “Dichters die voor onze jeugd schrijven moeten we 
koesteren, stimuleren en in de bloemetjes zetten. Dat 
doen Poëziecentrum en CANON Cultuurcel met deze 
waardevolle prijzen. Het Leesoffensief dat we met deze 
Vlaamse regering lanceren, wil een echt verschil maken 
door onze jongeren leesvaardiger te maken. En deze ac-
tie deelt hetzelfde einddoel. Een gedicht kan de eerste 
stap zijn naar een rijkere taal en een groter leesplezier. 
Ik wens de Poëziesterren dan ook alle succes toe! Mijn 
felicitaties voor hun mooie werk.”

Poëziecentrum en CANON Cultuurcel hebben de kaap van 
vijf edities gevierd met een bloemlezing met alle gedichten 
die kinderen de voorbije edities hebben gekozen. Elke school 
krijgt een exemplaar. Welke gedicht uit die bundel blijft bij u 
hangen?
B W    “Als ik er twee gedichten mag uithalen, dan zijn dat ‘An-

ders’ en ‘Muziekjes’. ‘Anders’ van Joke Van Leeuwen is 
een heel mooi voorbeeld van hoe poëzie de verbeel-
ding prikkelt. Met slechts een handvol beelden opent 
Van Leeuwen hele werelden. ‘Muziekjes’ van de betreur-
de Stijn De Paepe is ook heerlijk: kort, spitsvondig en 
raak. Het won de Poëziester voor kleuters, maar ook 
volwassenen zoals ik herkennen zichzelf en hun kat er 
in. Dit zijn natuurlijk heel persoonlijke keuzes: ieder-
een zal waarschijnlijk een andere favoriet hebben. Het 
is wellicht geen toeval dat er dieren voorkomen in zo-
wel ‘Anders’ als ‘Muziekjes’: de minister van Onderwijs 
is tenslotte ook die van Dierenwelzijn.”

J J    “Alle gedichten uit de bloemlezing hebben hun plaats-
je verdiend. Als ik er toch eentje moet uitpikken, dan 
kies ik voor ‘De bende van a en e’ van Kasper Peters. Het 
is een gedicht waar het taalplezier vanaf spat. Op een 
speelse manier toont de dichter hoe letters en woor-
den in een taal functioneren. Van het gedicht van Bette 
Westera, ‘Altijd overal’, dat gaat over verlies, word ik tel-
kens een beetje stil. Ook de muzikale bewerking van het 
gedicht door Tom Kestens vond ik erg geslaagd. Het 
toont aan hoe je een brug kan slaan tussen poëzie en an-
dere cultuurvormen.”

Jan Jambon: “Met kwalitatief sterke gedichten  
kan je kinderen leren houden van het mooiste dat  
taal voortbrengt: poëzie.”

Ben Weyts: “Poëzie kan 
belangstelling voor en 
bewondering van taal echt 
aanwakkeren. Niet iedereen 
wordt door elk gedicht geraakt, 
maar uiteindelijk is er ook wel 
een gedicht voor iedereen.”

B E R G E N  B E R G E N 
S L A G R O O M S O E Z E N 
P O Ë Z I E C E N T R U M ,  G E N T, 
2 0 2 2 
4 8   P.  /  €  1 5
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Hoe blikt u terug op vijf edities van de Poëziesterren en de 
Gouden Poëziemedaille?
J A N  V A N  C O I L L I E   “Het is een plezier om te zien hoe goed de 

formule van de Poëziesterren is aangeslagen. Tijdens 
de eerste editie stemden 2000  kinderen voor hun fa-
voriete gedicht. Aan de editie van 2022 hebben meer 
dan 100.000  kinderen deelgenomen. Dat is heel bij-
zonder. Dat sneeuwbaleffect is zeker te danken aan 
de media-aandacht die er voor de Poëziesterren is, en 
aan het aanstekelijke enthousiasme van de deelnemen-
de scholen. Zo worden de Poëziesterren bij elke editie 
levendiger.”

“Een ander belangrijk doel van de wedstrijd is 
om aandacht te krijgen voor nieuwe, bijzondere ge-
dichten en bundels. Zo willen we een stimulans geven 
aan kinderpoëzie zodat dichters meer kansen krijgen 
om te publiceren. Daarom hebben we ook de Gou-
den Poëziemedaille in het leven geroepen, die uit-
gereikt wordt door de vakjury aan de beste recente 
kinderpoëziebundel.”

Hoe gaat de jury te werk bij de selectie van de gedichten voor 
de Poëziesterren? En hoe komt ze tot een winnaar voor de 
Gouden Poëziemedaille?
J V C    “De samenstelling van de jury is een samenwerking van 

het Poëziecentrum en CANON Cultuurcel. We hech-
ten er veel belang aan dat die jury divers is, zowel qua 
gender en culturele achtergrond als qua professione-
le invalshoek. In de jury zitten zowel leerkrachten als 
auteurs, mensen uit het bibliotheekwezen en de lera-
renopleiding. Zo krijg je een kijk vanuit verschillende 
invalshoeken: dat is niet altijd gemakkelijk, maar wel 
steevast heel boeiend.”

De selectie van gedichten 
voor de Poëziesterren en 
bundels voor de Gouden 
Poëziemedaille steunt achter de 
schermen op de inspanningen 
van een wisselende vakjury. 
Juryvoorzitter Jan Van Coillie 
maakt de staat op van vijf 
edities: “Na acht jaar weten 
we dat onze formule werkt, en 
dat poëzie wel degelijk leeft bij 
kinderen.”

“Hoe breder het aanbod, 
hoe meer kinderen  
 hun gading vinden”
Juryvoorzitter Jan Van Coillie over het werk  
achter de schermen voor de Poëziesterren en  
Gouden Poëziemedaille

R I A N  V I S S E R  &  
J A N N E K E  I P E N B U R G 
A L L E  W E N S E N  
V A N  D E  W E R E L D 
L E O P O L D ,  
A M S T E R D A M ,  2 0 2 2 
4 8   P.  /  €  1 5 , 9 9
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de formule van de Poëziesterren ook zelf enthousiast 
worden voor poëzie, en dat enthousiasme doorgeven. 
Zo maken ze mee komaf met dat aura van ‘poëzie is toch 
moeilijk’.”

“Anderzijds moet er natuurlijk een productie van 
nieuwe bundels zijn die je aan kinderen kunt aanbieden. 
En daar spelen uitgevers een belangrijke rol. Auteurs 
vinden niet altijd gemakkelijk een uitgever voor kleine 
publicaties, zeker in concurrentie met grote, internatio-
nale kleppers zoals de Boomhuttenreeks of Harry Potter. 
We merken dat bij elke editie aan de inzendingen. In de 
afgelopen editie hebben we 26 bundels ontvangen van 
uitgevers. De editie daarvoor, in 2020, waren het er 34. 
Het aanbod schommelt dus, maar we kunnen zeker niet 
juichen dat ons doel bereikt is.”

Welk moment blijft u bij uit acht jaar jureren?
J V C    “Ik herinner me de ontroering bij de jury in 2016 over 

de bundel ‘Doodgewoon’ van Bette Westera. Een vol-
ledige bundel met gedichten over de dood voor kinde-
ren, dat was bijna onvoorstelbaar. Dat iemand dat kan, 
op zo’n manier: daar waren we als jury allemaal door 
overrompeld.”

Wat hoopt u voor de volgende edities van de Gouden 
Poëziemedaille en de Poëziesterren?
J V C    “Ik hoop twee dingen: meer veelzijdigheid in het aan-

bod van kinderpoëzie, en een blijvende aandacht voor 
die diversiteit bij de uitgeverijen. Er is een duidelijke 
diversifiëring in kinderpoëzie gekomen, waarin je drie 
stromingen merkt. De eerste is het grappige, fanta-
sierijke, verhalende gedicht, genre Annie M.G. Schmidt. 
Daarnaast is er in de jaren 70 al een stroming ontstaan 
met meer gevoelige gedichten in rijmvorm, die vaak be-
doeld waren als liedje. De laatste jaren merken we dat 
kinderpoëzie ook wat abstracter durft te zijn, zoals de 
bundel van Suzanne Weterings. Er is een plaats voor elk 
van die stromingen. Hoe breder het aanbod, hoe meer 
kinderen hun gading vinden. Zo dichten we de kloof 
tussen kindergedichten en ‘volwassen’ poëzie.”

“Voor de Gouden Poëziemedaille geeft elk jurylid vijf 
bundels op die volgens hem of haar in aanmerking ko-
men. Op basis daarvan openen we de discussie en ver-
delen we gewoonlijk een eerste tot vijfde plaats. Dit jaar 
was de shortlist trouwens maar drie bundels lang. De 
jury heeft niet meer dan drie bundels gevonden hebben 
die op die shortlist thuishoorden. Dat illustreert hoe 
moeilijk het kan zijn om bundels van hoge kwaliteit te 
vinden. Maar het kan: de bundels die nu in de shortlist 
zaten, brengen wel degelijk originele poëzie voor kinde-
ren van verschillende leeftijden.”

“Voor de Poëziesterren selecteert elk jurylid twee 
gedichten voor kleuters en drie voor elke graad van het 
secundair onderwijs. Dat is niet evident, want er ko-
men duizenden gedichten in aanmerking. Dan komt 
het leukste werk als jury: je eigen nominaties verdedi-
gen en je laten verrassen door de argumenten van de an-
dere juryleden. Vandaar ook het belang van diversiteit 
in die jury, zodat je verschillende stemmen hoort over 
elke bundel of gedicht. Uiteindelijk bekronen we ge-
dichten die in de eerste plaats uitblinken door hun poë-
tische kwaliteit.”

Hoe beoordeelt de jury die poëtische kwaliteit? Wat maakt 
een gedicht of bundel ‘goed’?
J V C    “Taal staat daarbij voorop, maar ook de kijk van de dich-

ter speelt mee. Elke poëzieliefhebber weet: een goed ge-
dicht laat je op een nieuwe, andere, verfrissende manier 
kijken naar de dingen om je heen. Dat kan ook voor kin-
deren met beeldspraak en metaforen. In de bundel ‘Alle 
wensen van de wereld’ omschrijft Rian Visser angst bij-
voorbeeld als sneeuw. In ‘Een krekel in mijn slaapzak’ 
van Suzanne Weterings vind je dan weer heel zintuiglij-
ke beschrijvingen van de natuur. Als kind kan je aan de 
hand van zo’n gedicht een abstract concept als ‘herfst’ 
gaan ruiken, proeven en voelen. En ook de verwoording 
van gevoelens is heel belangrijk, zoals in ‘Magneetje’ van 
Milja Praagman. Je leest een gedicht over liefde, pijn of 
verdriet en herkent jezelf erin, maar staat tegelijk in be-
wondering en verwondering voor de woorden waarin 
de schrijver dat gevoel vat.”

Welke uitdagingen ziet u in het landschap van de 
kinderpoëzie?
J V C    “Om poëzie tot bij kinderen te krijgen, heb je altijd vol-

wassenen nodig als doorgeefluik. De rol van leerkrach-
ten is bij de Poëziesterren cruciaal. Je merkt dat zij door 

Jan Van Coillie: “Ik hoop op 
meer veelzijdigheid in het 
aanbod van kinderpoëzie, en 
een blijvende aandacht voor die 
diversiteit bij de uitgeverijen.


