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1ste prijs 

 
 
Vacuüm 
 
zoom zoemt door mijn hoofd 
mijn ogen tranen 
van het beeldscherm 
ik heb waterschade 
de verveling heeft de ogen 
van mijn guppie uitgestoken 
nu door de wc naar zee 
naar een school blinde vissen 
samen alleen zeggen ze 
zie ik niet 
ben ik van de alleenzamen 
allener dan zij samen 

samen alleen verscholen in een school 
blinde vissen 
onzichtbaar voor elkaar 
samen zwak 
de wereld in een vissenkom 
bol 
hol 
vol leegte luchttekort 
 

Wanda 
  



2e prijs 
 
 
 
 
Ik weet niet wat ik hier moet en ben te moe om me te 
realiseren dat ik te moe ben om gezellig te zijn 
(bel toch aan) 
Daar staat ze, een tachtigjarige in het portier van een 
aanleunwoning die nergens tegenaan leunt 
   HA SCHAT, GOED JE TE ZIEN! 
(groet haar) 
Goed je te zien, vrolijk Pasen 
(uitroepteken, lul. doe of je het meent) 
Kan ik hier roken? 
(je kan hier niet roken, neem een ei) 
Ik houd niet van chocola 
(je kan hier niet roken) 
Die lachende Boeddha is geloof ik nieuw 
(nee joh, die staat daar al een jaar) 
Ik ben hier al een jaar niet geweest dus dat zou best kunnen 
   MISSCHIEN GA IK WEL NIET STEMMEN 
Mijn God, wat zijn ze dom 
(jij plaatst jezelf wel weer lekker op je persoonlijke voetstuk, of 
niet?) 
Ze zíjn dom 
(neem nog een ei en hou op met zeiken) 

   LUBBERS, DIE KWAM PAS BIJ JE BINNEN 
Ik houd niet van chocola 
(je hebt al drie eieren genomen) 
   IS DIE NIET DOOD? 
Het gebrek aan sigaretten doet rare dingen met me 
 
Saskia Bakker-Niezen 
  



3e prijs 
 
 
Later  
 
Als ik oud word neem ik een bibliotheek  
Oud als de wereld  
Reikend tot de maan  
Met mooie grote muren  
Vol met planken boeken  
Overal kasten, overal boeken  
Een magisch doolhof met  
Liefde en haat, avontuur en oorlog  
Helden en verraders, koningen en slaven  
Een doolhof met magie  
In het hart, precies in het midden  
Op een speciale plek  
Het dikste boek van allemaal  
Een boek vol titels  
De mooiste boeken ooit  
Voor wie inspiratie zoekt  
Als ik oud word neem ik een bibliotheek  
Oud als de wereld, reikend tot de maan  
Een plek voor mij en voor iedereen  
Een plek waar je jezelf niet hoeft te zijn  
Een deur naar een andere wereld  
 

Valkje  
  



 
 
 
De laatste bladzijde  
 
Op de laatste bladzijde van het boek  
daar ligt hij  
De wind neemt hem mee  
De bladzijdes duwen hem  
de lucht in  
Hij vliegt, naar overal  
en nergens  
Als enige, is hij  
buiten op straat  
Zo verkent hij  
de wijde wereld  
 
De kleinste kabouter op aarde 

  



 
 
 
Een mooie droom  
 
Als ik mijn ogen open  
zie ik de wolken en de maan  
Als ik mijn oren open  
hoor ik de zuiverende donderbuien  
Als ik mijn mond open  
proef ik gebakken lucht  
Als ik door mijn neus adem  
ruik ik geen vuiltje aan de hemel.  
  
Als ik mijn hand open  
reik ik naar de maan  
Als uit de lucht gegrepen  
klamp ik me vast aan een wolk  
Als ik een gat daar doorheen spring  
vlieg ik als een vrije vogel.  
Ook als alles lucht voor mij is  
ben ik in de wolken.  
  
Een wolkje aan de lucht  
  



 
 
 
Jeugdherinneringen 
 
Als ik mijn ogen sluit komen ze over mij heen, 
met z'n allen tegelijk of juist alleen. 
Alsof ze niet het verleden vertellen 
maar juist de toekomst voorspellen 
Al staan ze niet altijd centraal 
Samen vormen ze mijn verhaal 
 
Elisabet Nonken 
 

  



 
 
 
Metamorfose 
 
Toen ik klein was 
Hing ik nog tegen je aan 
Was jouw engeltje 
Die ging waar jij zou gaan 
 
Verbaasde me nog over alles 
Vond Nijntje een held 
Je las al die boekjes voor 
Raakte niet uitverteld 
 
Wij waren altijd samen 
Zochten naar mooie stenen 
Ik was een klein deel van jou 
Met eigen armen en benen 
 
Maar nu ik steeds ouder word 
Krijg ik mijn eigen wil  
Daardoor maken we steeds vaker ruzie 
En hoor je in ons huis herrie en gegil 
 
Wij zijn steeds minder samen 
En hebben het niet altijd even goed 

Is het soms ook zeer gezellig 
Tussen ons steeds eb en vloed 
 
Maar al snap ik je vaak niet 
En is het leven vaak grauw 
Zoveel als alle stralende sterren 
Zo stapeldol ben ik op jou 
 

Panda 
 
  



 
 
 
Cleopatra 
 
je keek niet naar mij 
zoals je sprak toen 
je me nog niet echt zag 
de liefde die je bracht 
was slechts bedoeld voor 
jouw idee van mij 
al was ik maar 
degene 
die je hoopte dat ik was 
 
Lafaard 
  



 
 
 
Sneeuw 
 
Ik kijk, de sneeuw smelt 
Samen met mijn gedachten 
Nu komt de modder 
 
Mark Rutte 
  



 
 
 
Online les tijdens corona 
 
Ik zit binnen in mijn kamer 
te werken achter mijn computer 
tijd gaat veel langzamer nu 
ben nu bezig met de Geschiedenis van Luther 
 
er is nu zo weinig te beleven 
daarom ben ik in mijn gedachten de zeilen aan het reven 
ik ben aan het zeilen langs de molens 
maar ik word weer gewekt door mr Joles 
 
Coronadichter 
 

  



 
 
 
Vrij-mi-bo 
 
Het is vrijdag, 
Vrijdag vijf uur in Bloemendaal. 
Tijd voor een vrij-mi-bo, 
Dus ik haal de Merlot en Chardonnay uit mijn kakkerarsenaal. 
Terwijl ik door het raam het plebs aanschouw, 
Wals ik mijn wijntje, 
Dat een mooie neus heeft, 
Maar naar kurk smaakt volgens mijn vrouw. 
En naarmate de zacht zoete wijn in onze keel verdwijnt, 
De camembert over onze tong glijdt, 
Komt de vrij-mi-bo langzaam tot een eind. 
Maar ik maak me geen zorgen, 
Want met genoeg geld, 
Is er gewoon weer een nieuwe borrel morgen. 
 
Die kakker uit Bloemendaal 
  



 
 
 
Blonde krullen 
 
“Als ik oud word neem ik blonde krullen.”                                                         
Dat zei mijn dochter tegen mij 
Drie jaar geleden zei ze dat                                                                      
Toen was ze nog zo jong en blij 
Maar ze kreeg geen mooie krullen                                                                
Ook haar zwarte haar ging weg 
Ik werd boos op iedereen                                                                               
Maar volgens de dokter was het pech 
Leukemie wordt het genoemd                                                                      
Maar er was niets vrolijks aan 
Wat deden we verkeerd                                                                                    
Dat ze al zo vroeg weg moest gaan 

 
Muffin 
  



 
 
 
 
 
alleen in mijn verbeelding kan ik wonen 
in mijn schitterende dromen 
en fantastische verhalen 
mijn hersens blijven eeuwig malen 
in mijn oneindige gedachtespiralen 
kan ik wonderlijk 
afschuwelijk 
a 
  f 
   d 
     a 
       l 
        e 
          n 
 
 
Lupin 
  



 

 

De rust 

 

Het is zeker niet stil, maar toch is er rust. 

Tot in de verste verte stroomt er alleen zout water, 

Toch voelt het veilig, want achter je ligt een kust. 

 

Kijk! Er komt er een aan. Draai je snel om! 

Voor deze moet je gaan! 

Peddelen! Peddelen! 

En nu gaan staan. 

 

De rust verdwijnt, want de golf komt tot leven. 

Door de wilde zee spat er water in je ogen, 

Je sluit ze even. 

Ze gaan weer open en je raakt uit balans. 

Je valt in het water, een gemiste kans. 

 

Kopje onder in de spanning wordt geblust,  

Het lawaai wordt gedempt en plots is er weer rust. 

 

De Appel 

  



 
 
 
Fiets 
 
Harder en harder de trappers rond en rond.. 
Ik dacht dat als ik sneller ging ik jou dan voor me vond 
Want net daarvoor in een onoplettend  ogenblik 
Waar mijn gedachten dwarrelden, vlogen, zweefden...... waar 
ben jij waar ben ik? 
De hoek om, de straat uit. 
De putdeksel ontwijken die naar buiten wijst. 
Gelukkig ik heb hem gevonden, daar het puntje van de jas! 
Ik wist zo zeker dat hij het was. 
Maar dan draait hij zich om, en zie je zijn gezicht. 
Vol in het zicht. 
Het is dan wanneer je je realiseert; het is hem niet. 
Daar zo, op de fiets 
 
Boom 

  



 
 
 
Paniek 
 
Mijn ogen rollen van jouw handen 
terug naar dat iets te warrig haar. 
In mij gaan kleine lichtjes branden, 
vergetend dat ik naar je staar. 
 
Want mijn blik valt niet af te wenden 
bij zo’n net wat scheve lach. 
Ik wil terug naar vóórdat ik je kende, 
voordat ik alsmaar aan je dacht. 
 
Ik wil me warmen in jouw armen 
maar ben tegelijk ook best wel bang. 
Ik wil niet vallen voor jouw charme, 
omdat je me moeiteloos zo raken kan. 
 
Zo wil ik me niet opstellen, 
te bang dat je me kwetst. 
Dus ga ik je nooit vertellen 
 
dat ik je wel zie staan. 
Ik wil je hier! Dicht bij me. 
En ik wil je laten gaan. 

 
Dagdromer 
  



 
 
 
Faalangst 
 
Pijn in m’n hoofd 
Knoop in m’n buik 
Trillende knieën 
Zwetende handen 
Slap lichaam 
Overvol hoofd 
Ik krijg geen lucht 
M’n hart gaat tekeer 
Ik moet me nu echt concentreren 
Ik wil niet meer, ik kan niet meer, maar moet toch door 
Stress. 
 
Mini 

 

  



 
 
 
Een abstracte appel 
 
Toen ik een appel at 
in de winter 
werd ik bevroren, 
zodat ik hem in zijn eigen seizoen 
weer kon opeten. 
 
Amorvius 
  



 
 
 
Kleurenpalet 
 
Onze blauwe regen laat geen drupje pigment los 
Geen spatje, of spuugje, of slijmpje of drup. 
 
Zelfs geen Metallica Ziva Golden Blue 2-2-0 te bekennen. 
 
Kort om, negentig-tien had ook voldaan. 
 
AMS Centraal 
  



 
 
 
De dag van gisteren 
 
Zwijgen is zilver, spreken is dood 
De stilte heeft te lang geduurd 
Het water kleurt als bloed zo rood 
De toekomst is nu 
En het verleden voorbij 
Zwijgen is zilver, spreken is dood 
De rust is teruggekeerd 
De zonsopkomst als bloed zo rood 
huizen zonder vaders 
plaats dat maar eens in kaders 
Het leven was sinister 
toen de geschiedenis zich herhaalde 
toen de mensheid verdwaalde 
sinister, als de dag van gisteren 
 
Hornet 
  



 
 
 
Torenhoge trap  
  
Tree voor tree, stap voor stap  
Beklim ik langzaam de torenhoge trap  
  
Hoog, hoog, hogerop  
Helemaal tot de toren-top  
  
Ik zet al mijn gedachten aan de kant   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En dan stap ik over de 
 

rand  
  

 

De Dromer  
  



 
 
 
 
 
En ik belde aan bij een school  
En een man met een nietszeggende baard doet open 
En staat 
En kijkt voor minder dan een seconde 
En kijkt chagrijnig 
En laat me binnen. 
 
Ik pak sap in een wijnglas. 
Die staan er nog van de pauze. 
Mijn kind speelt pas op het eind en die andere kinderen hoef ik 
niet te horen. 
Een violist speelt virtuoos en dat vind ik vervelend. 
Een achtjarige harpist komt op en ik heb spijt te zijn gekomen. 
Mijn kind doet iets met een piano en ik betrap mezelf erop dat 
het me niet kan boeien. 
En achteraf zegt ze mijn aanwezigheid niet opgemerkt te 
hebben. 
 
Saskia Bakker-Niezen 
 
  



 
 
 
Inrichting 
  
Wat is een wieldop levensdoel? 
Peinst meneer Wiel op zijn wieldopstoel. 
  
Wat is het Wielen leven droef, 
Denkt mevrouw Wiel op haar wielepoef. 
  
Maar baby Wiel krijst uit zijn strotje, 
En roept luidkeels om zijn wieldop potje. 
  
J. Profiel 
  



 
 
 
Mijn goudvis begrijpt mij niet 
 
na zo een lange zware dag 
komt ie weer met precies de verkeerde blub 
 
Wanda 

  



 
 
 
Tot over twee weken  
 
Zorgeloos, maar met nodige problemen de tijd verduren.  
Door files van honderd sturen.  
Geruzie onderling, niemand heeft het naar zijn zin.  
Toch verkeerde uitrit in.  
Tieners vol met tegenzin.  
Iedereen wil voorin.  
Uit de radio komt alleen maar onzin.  
Desalniettemin, heb ik er toch weer zin in,  
Om gezellig aan de autostoel te plakken, met mijn gezin.  
 
Anoniem 



  



 

 

 
 
 

Titel gedicht of eerste regel Pseudoniem Naam en klas 

1e prijs   
Vacuüm 

 

Wanda Jenta Zuidema 5E 

2e prijs   
Ik weet niet wat ik hier moet 

 

Saskia Bakker-
Niezen 

Tabbe Maurits 5D 

3e prijs   

Later  
 

Valkje Liesbeth Hannema 1C 

De laatste bladzijde  De kleinste 

kabouter op aarde 

Jochem van ’t Hof 3A 

Een mooie droom Een wolkje aan de 

lucht 

Sara van Duin 2B 

Jeugdherinneringen Elisabet Nonken Anne Bolkestein 1B 
Metamorfose Panda Dagmar van de Kamp 1C 

Cleopatra Lafaard Milan de Moor 6D 
Sneeuw Mark Rutte Annemijn Ezechiëls 3B 

Online les tijdens corona Coronadichter Kristian Vreeken 2C 
Vrij-mi-bo Die kakker uit 

Bloemendaal 
Bruno Korvinus 4A 

Blonde krullen Muffin Elize Langers 1E 
alleen in mijn verbeelding… Lupin Celeste de Jong 3E 

De rust De Appel Boaz Goovaerts 2C 
Fiets Boom Helena Mulder 2C 

Paniek Dagdromer Tamar Prinsen3D 
Faalangst Mini Eva Kemper 4B 
Een abstracte appel Amorvius Cassian Schmitt 3D 

Kleurenpalet AMS Centraal Annalisa Schipper 5A 
De dag van gisteren Hornet Jacob Cornet 2C 

Torenhoge trap De Dromer Gijske Bovée 2C 
En ik belde aan bij een school Saskia Bakker-

Niezen 
Tabbe Maurits 5D 

Inrichting J. Profiel Jonas van Aalst 2A 
Mijn goudvis begrijpt mij niet Wanda Jenta Zuidema 5E 

Tot over twee weken  Anoniem Vincent Moser 2B 

 


