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Ben verliefd geworden
zonder dat ik het wou

Neem me niet kwalijk
dat ik van je hou

Ellen 
Vlaming

De honderd 
mooiste
gedichten
2014 - 2015

Woelig 

Woelige woorden
Woeste woorden
Alles in het wilde weg

Woeste stormen
Najaarsstormen
Regenvlagen
Kinderblagen

Drukke gezinnen
Overal binnen
Kopje koffie
Kopje thee

Neem de storm maar mee
en vlug,
de rust is terug

Annet 
Lokerse

9



12 jaar

Typisch Mitchel

als hij op z’n tenen staat
en zich heel lang maakt
door op zijn tenen te staan 
zegt hij altijd ik ben heel erg klein

Nina 
Vos

Au!

Een leger van soldaatjes marcheert door mijn lichaam heen,

zij inspecteren vele keren mij van mijn hoofd tot aan mijn teen.

Papa zegt dat stoute beestjes willen wonen in mijn lijf

en als dat lukt dan word ik ziekjes van dat bacteriënbedrijf!

Maar ik word dan snel wat beter want de soldaatjes slaan code rood.

Dan word ik plots wat minder heter en zijn de stoute beestjes dood!

Maar komen de soldaatjes bij mijn darmenrommelrar,

dan zijn ze allemaal ineens volkomen in de war!

Zij slaan die arme dikke darm volledig bont en blauw

en nu slaat niemand meer alarm en zeg ik steeds maar au!

Niemand van binnen wil mij helpen maar van buiten is er hulp genoeg.

‘Jij moet pilletjes gaan slikken,’ zegt dokter van der Ploeg.

‘Die pilletjes maken de soldaatjes moe,

dus komen zij niet aan al hun taakjes toe.

Beestjes verslaan doen zij zonder enig verzet

maar als ze bij jouw darmpjes zijn, dan willen ze naar bed.’

Soms ben ik het even zat, maar weet je wat ik dan onthoud?

Iedereen die heeft wel wat en iedereen zegt wel eens au!

Sara van 
der Wilt

winnaar

12 jaar12 13



Menigte

In mijn straat
is het vol
van mensen
met hoeden.
Ik wandel naar school
tussen bomen van benen
en een kruin van krullend haar.
Ik keer terug van school
tussen ruggen en buiken
van vriendjes uit mijn klas.
Ik kom thuis tussen
een menigte van stilte.

Olivia 
De Boeck

12 jaar12 jaar14 15



Lucifer

Lucy was een leugen
Aardappeltjes schillen deed ze op haar huidplooien 
Haar kon je niet ontplooien
Ze was zoals de zee
Waardevol verdriet

In verhalen deed ze ons verdwalen 
Lucy, dat meisje klopte niet 
Ze kwam overal zomaar binnendringen 

In gesprekken 
In organen 

Ze haalde ons allen open
zoals het ontplooien van haar huid

Lentebries

Stuifmeel wervelt rond
botst tegen tere vlinder
vleugeltjes, vergeet
te blijven zweven

Beneden is blauw, boven
groen met in het midden
zoemende lijfjes, kleurige
blaadjes en overal is

De geur van de zon, het
wuivende groene gras
en de melodieën van 
een warme lentewind

Het streelt mijn huid,
aait mijn verlangen naar
warme dagen en blijdschap
zonder duidelijke reden

Lisanne 
de Graaf

17 jaar17 jaar

Lisette 
Ntukabumwe

78 79



Mooi

Meisjes met kleurige 
bloemenkransen
dansen over de balustrade.
Strohoedjes en sandalen.
Niks valt er te klagen
en ze neuriën
melodietjes
over de mooie dagen als
vandaag.

Ik spaar je 

Ik spaar je,
net als zegeltjes, 
dagjes en momenten,
papiertjes en briefjes. 
allemaal, 
kleine stukjes jou.

Vis

kabeljauw
kabelmij
kabeljullie
kabelwij

Wraak

Zoete wraak eerwraak
Vergelding revanche weerwraak
Rollende golven van rollende koppen
Van haat van wrok van weerzin

Geen zin keerzin
Keer op keer zin in
Wraak weerzin en meer
Zin

Verwelken en sterren verwelkomen
Wentelen om hun as 
Hún as, niet om malen
Brand as of grond restant rustend

Om alleen
Wraak wrok wraak
Daarom

Hannah 
Weijgertze

17 jaar 17 jaar

Judith 
Holwerda

Sarah 
Lucassen

Louky van 
Eijkelenburg

82 83



Wij

Nu wij niet meer samen zijn verschuilt de zon zich 
 steeds vaker achter de wolken,
en de regen valt alsmaar harder op het dak van jouw  
 huis.

Soms kom ik langs en dan praten we over van alles.
Maar ik vertel je niet over de avonden in donkere 
 kroegen
waar ik mij meer en meer bevind.
Met rode wijn en nog rodere lippen dans ik nachten 
 weg met onbekende mannen.
Ze dragen baarden en ruitenblousen en veel meer
 levensjaren dan ik.
Maar hoe jong ik eigenlijk ben, vertel ik ze niet.

Vanmiddag nog was ik bij je.
Je ogen stonden treurig.
Je staarde het zwart uit mijn pupillen terwijl ik 
 de scherven ruimde.
Wat een puinhoop die wij maken.

Ik brak jou in honderd stukken
en lik nu je wonden schoon met lijm.

18 jaar

Hannah 
Smolenaers

winnaar

100 101


