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Liesbeth	Lagemaat	wint	Grote	Po�zieprijs
met	‘adembenemende’	bundel
‘Vissenschild’
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Met Vissenschild is Liesbeth Lagemaat de winnaar van de derde editie van
de Grote Poëzieprijs. De jury noemt Lagemaats bundel ‘een
adembenemend werk waarin een zinderend poëtisch spel wordt gespeeld’.

e Grote Poëzieprijs bekroont in 2021 de beste Nederlandstalige bundel
van het afgelopen jaar en is (sinds 2019) de opvolger van de VSB

Poëzieprijs als dé prijs voor de Nederlandstalige poëziebundel.

De jury van kreeg 107 dichtbundels uit 2020 binnen. Deze vijf titels haalden
de shortlist (de longlist vind je hier);

- De hazenklager van Paul Demets (De Bezige Bij) 
- De schaduw van wat zo graag in de zon was blijven staan van Mattijs
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Deraedt (Poëziecentrum) 
- Veldwerk van Bernke Klein Zandvoort (Querido) 
- Vissenschild van Liesbeth Lagemaat (Wereldbibliotheek) 
- Wie was ik van Alfred Schaffer (De Bezige Bij)
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Uiteindelijk wees de jury Lagemaats Vissenschild aan als beste
gedichtenbundel van 2020. “Met deze poëzie toont de dichter grote ambitie
en lef, maar ook het vermogen om een grote belezenheid te koppelen aan de
huidige tijdgeest”, aldus de jury. Vissenschild is “een bedwelmende en
meeslepende vertelling waar het dichterlijke vakmanschap van afspat”. Hun
volledige verslag lees je hier.

Lagemaat ontvangt een geldbedrag van 25.000 euro. Daarvan is 5.000 euro
bestemd voor een project ter stimulering van de Nederlandstalige poëzie
naar keuze van de winnende dichter.

Liesbeth Lagemaat (1962) debuteerde in 2005 als dichter met Een grimwoud

in mijn keel, waarvoor ze de C. Buddingh’-prijs kreeg. Vissenschild is haar
zevende bundel en werd uitgegeven door Wereldbibliotheek. Onder het
pseudoniem Eva Wanjek schreef ze samen met Martin Michael Driessen ook
de roman Lizzie (2015, recensie hier).
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Pieter Coup�

eindredacteur de lage landen

Op de hoogte blijven van de lage landen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief. Geen paniek, we zullen je postbus

niet overladen. We sturen je alleen een nieuwsbrief als we echt iets te

vertellen hebben.
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