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An Verstraete

er zit een feest in mij
een feestfeest in mij

er wordt gedanst in mijn buik
mijn voeten maken stuiter-sprongen
mijn kont die zwaait van links naar rechts

maar dan klinkt een bevel

ik nies een confetti weg
schud een slinger uit mijn haar
houd mijn swingende heupen stil 
(sswing-sas-sa sswing-sas-sa)
en ik stop 
stop 
stop 
met zingen

zodat ik er klaar voor ben:
voor deze doordeweekse dag

but aaj rok en rol vanbinnen

Corien Oranje - Letterfeestje

kom als een rap
of als gedicht
als elfje 
of rondeel
kom als een sprookje
een verhaal
een lied
of als toneel

voor taart
en drinken wordt gezorgd
maar neem zelf
mooie woorden mee
(als wiedeweerga
lariekoek
meanderen
of bloemenzee)

het is op woensdag
drie tot acht
na afloop  word je 
schrijf je 
een kameel
een koets met muizen 
luchtballon
een draagstoel 
of een bezemsteel
of wat je maar te binnen schiet
en je wordt netjes thuisgebracht

ps
vergeet de woorden niet!



Mary Heylema

Ik en jij
is veel:
is glaasje voller, volst
is schuilen in ’t holst
is kleuren van de dag
is wimpel en is vlag.

Jij en ik
is heus geen twee.
Jij en ik
is meer,
is meest,
jij en ik
is
feest.



Het was de nacht voor ik tien jaar werd en ik droomde
van een groot feest waar iedereen naartoe kwam,
iedereen aan wie ik maar dacht.

Natuurlijk was er Pieter die voor één keer
niet over het tuinhek klauterde maar in een nieuw shirt
aanbelde en plechtig zei: van harte gefeliciteerd!

Mama stond al klaar met een slagroomtaart vóór ik aan haar kon denken. Papa 
was voor een keer vroeg terug van zijn werk. Hij had oma en opa opgehaald.
Ze glunderden nog meer dan ik en giechelden: is die jongen nu echt al tien jaar!

Maar ik dacht alweer verder en toen waren ook zij daar:
Tom, Marie en Zoé met wie we altijd aan zee zijn, en zelfs Bas en Lea die ik niet meer had gezien 
sinds ze naar Finland waren verhuisd, en Haroen, die goeie ouwe Haroen, 
die vroeger altijd kwam spelen met mijn grote broer.

En als laatste kwam daar opeens mijn grote broer zelf aange  etst. 
Had je soms gedacht, lachte hij, dat ik vandaag zou ontbreken? 
Ik moet al zo veel missen sinds dat ongeluk. Tien jaar, man, 
nu word je dus ouder dan ik. Nu ben jij 
de grote broer. Hier, je krijgt ook mijn  ets.

Ik huilde een beetje in mijn slaap, zoals er op elk mooi feest
altijd wel iemand een traan wegpinkt. Toen werd ik wakker,
en van beneden kwam al de geur van taart.

Cora de Vos - Partijtje

Toen mijn moeder met haar moeder had gebeld
mocht ik toch naar het partijtje
van Marloes, de schat.
Nou, ik had al helemaal geen zin meer 
maar mijn moeder zei: ‘Je doet maar of je wél
een uitnodiging hebt gehad.’ 

Zullen we samen iets kopen voor je klasgenootje?
Je geeft haar toch zeker een mooi cadeautje.
Waar zou Marloes plezier aan beleven?
Wat zou jij haar nu graag eens geven? 

In gedachten somde ik op: 
zeker geen boek of een barbiepop
misschien een drol in een zakje
of een kikker in een gebakje
een parfumflesje vol kattenpis 
een bezemsteel omdat ze zo’n heks is 
krassen op haar nieuwe  ets
of lekker helemaal niets? 

Maar ik zei natuurlijk niet wat ik dacht
maar wat mijn moeder van mij had verwacht:
‘Misschien iets leuks voor haar kamer?’
‘Ach,’ zei mijn moeder, ‘dat vind ik echt lief.
Met cadeautjes ben jij zo creatief.’ 
Maar ik dacht aan een bijl of een hamer.

Jo Govaerts - Tien jaar

Imme Dros - Vijf december vorig jaar

Het mooiste feest, het allermooiste feest 
was Sinterklaas bij oma, vorig jaar.  
De pakjes lagen voor de haard, we zaten 
de middag en de avond bij elkaar. 
Mijn vader en mijn moeder, allebei,  
en wij: mijn oma, ik en Daan en Lies. 
We aten zuurkool dat vond papa lekker
maar mama vond mijn oma’s eten vies. 
Er was geen ruzie en we moesten lachen 
om de surprises en om de gedichten. 
We lachten allemaal, wat was dat  jn, 
dat lachen en die vrolijke gezichten. 
We zongen samen: Dank je, Sinterklaasje. 
Mijn vader en mijn moeder allebei,  
en wij: mijn oma, ik en Daan en Lies. 
We namen thee met speculaas erbij. 
Ik kreeg toen wat ik altijd al wou hebben 
maar waarvan ik niet eens had durven dromen. 
Zo’n feest als vorig jaar bij oma thuis, 
zo’n heerlijk feest zal er wel nooit meer komen. 
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Saskia van der Wiel - Feest (geen)

Dat je binnenkomt en ziet dat iedereen hier drie 
jaar ouder is dat niemand je begroet dat je niet
wist dat het thema horror was maar jouw moeder
heeft toch geen fantasie dat je vega bent
maar er is alleen kroketbitterbalknakworst
paté dat je oren suizen van de muziek boertjes
laat van je cola dat je telkens weer moet plassen 
en dansen durf je niet dat je elke grap niet snapt dat 
je liever door de tuin zou lopen maar in de keuken blijft
en zelfs tegen de hapjes niks weet te zeggen dat
je schrikt van dat joch met zijn draculatanden 
maar glimlacht tot het pijn doet straks achter je rug
kletsen ze allemaal over die sneue meid daar ja 
daar bij de deur nee die ken ik niet o daar gaat ze
wie had die uitgenodigd?

door een spleet van het kleed op de tafel zie ik stukjes van dit stom
m

e feest
m

aar ik kw
aad beest ik stop hop in één keer een w

afel in m
ijn m

ond, de grond aan m
ijn billen is koud, kippenbout en kroket 

m
aar niet voor m

ij w
ant ik blijf hier, boos dier

kijk daar m
ijn neefje Rob, die w

rijft nog steeds over zijn kop, de bult zijn schuld 
poeh, stop daar m

ee, chim
pansee, je stelt je aan, banaan m

et room
 en ijs eet nu iedereen, behalve ik, tiktik zie ik vlak bij de schoen van tante... 

en daar gaan papa’s benen en dat is om
a’s kuit, ‘vooruit’ hoor ik Rob roepen tegen zijn gehoorzam

e kinder-troepen m
aar ik doe niet m

eer m
ee, 

poeh, die chim
pansee, zijn schuld die bult

dus ik blijf hier kw
aad dier en straks vraagt iedereen, afschuw

elijk bezorgd: w
aar is hij heen?

neen neen neen 
ik ben een beest onder tafel op een feest 
ik broed op een plan
jullie zijn er gew

eest

A
ls je w

akker w
ordt en dan m

eteen w
eet w

elke dag en kriebels in je buik naar boven borrelen en je niet w
eet hoe snel je naar de kam

er van je ou-
ders, op ze springt, m

oet laten w
eten dat je w

akker bent en de dag begonnen is en je niet langer w
ilt of nee, niet langer kunt w

achten op het kado 
w

aarop je al zo lang w
achtte, naar uitkeek, over droom

de, het plaatje uit het speelgoedboek levend keek en dan eindelijk, eindelijk je ouders begin-
nen te zingen van lang zal ie leven en je denkt alsjeblieft schiet op en dan, je ziet in de hoek een rood papier m

et gekleurde stippen en een strik, een 
pak, het kado en w

eet, je w
eet m

eteen, dat is nooit en te nim
m

er groot genoeg. D
at past nooit.

An Verstraete
(onder de lange tafel in een hoekje)

Hanke Vis
Geen feest
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Elske Kampen - Morgen

Pssst, doe alvast eens stiekem 
zonder piep en kraak en kreun 
de deur naar morgen open...

Doe eens op een kier die deur
want als je heel goed luistert
dan hoor je al hoera hoera en 
dat het daar al zachtjes lacht,
dat het daar een beetje zingt
en dat het lang zal leven daar 
en knisperen van plezier met
slingers en met gloria en veel
cadeaupapier.

Dan de deur voorzichtig dicht,
niets mag je daar verstoren.
Want er wordt druk geoefend 
voor dat kun je wel zien dat 
ben jij!

Morgen, morgen gaat die deur
waarachter nu gegiechel klinkt
van zenuw en geluk zo prettig 
ja ja voor jou open. 

Berdie Bartels - Vandaag

ik vier vandaag een feestje
ik geef mezelf een pluim
ik zeg hoera, ik zing hoezee
proost olijk met mijn kopje thee
geef aan mezelf een schouderklop
hang fluitend al mijn slingers op
geef mij twee dikke zoenen
loop lekker naast mijn schoenen
ik klap, ik juich en roep: ‘Bravo!
Ik ben mijn lievelingscadeau!’ 

Ko de Laat - Aan mijn zevende jaar

Toen ik acht werd zei mijn vader
dat ik afscheid nam van mijn zevende jaar.
Maar, zevende jaar,
waarom zou ik dat moeten? 
We hadden toch altijd veel lol met elkaar?

Je was niet op mijn verjaardag.
En daar hoorde jij volgens mij gewoon bij.
Hé, zevende jaar,
als je mij soms kunt horen:
je mag best een klein beetje blijven van mij.

Zevende jaar,
als je ooit in de buurt bent,
kom dan gerust eens bij ons op de thee.
En neem dan
mijn nulde,
mijn eerste,
mijn tweede,
mijn derde,
mijn vierde,
mijn vijfde
en zesde
als je ze vinden kunt
ook meteen mee.
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Ineke Holzhaus - Giovanni en ik 

Toen ik acht was

De stenen weg slingert omhoog
naar het dorp en meteen kruipt
vorig jaar in mijn hoofd. Kippen
fladderen los tussen de huizen,
geiten leggen in smalle straten
op hobbelige keien keutels neer.

Het vliegengordijn zwaait open: 
‘Ciao!  Hoe gaat het? Molto good! ’
High  ve en de rest zonder taal.

Kom, wijst zijn hand, naar de gang
onder het middeleeuwse kasteel.
Ik vraag met mijn ogen of het mag,
pfff doet hij, schouders omhoog.

‘Anna waar zit je, Giovanni dove sei? ’
Met vingers voor onze stille lippen,
zie ik zijn donkere wimpers vlakbij.

Toen ik negen was

Schaken kan best zonder woorden,
het bord ligt op de marmeren bank,
druiven hangen zich boven onze
ogen zoet en sappig te stoven.

Alleen als een ezel langskomt
ratelt de krakende kar die hij trekt.

In de siësta slapen de mensen 
in bed of onder de bomen, koel
vechten wij met torens en lopers,
turen naar vierkante velden vol stof,
de middag zoemt in de zomer.

Toen ik tien was

In het dorp verderop is het feest;
aan lange houten tafels op banken
eten ze pasta met ingepakte duifjes 
en iets griezeligs dat ik niet ken.

Op het podium zingt hij loeihard 
in de microfoon bij een accordeon
met een namaakmannenstem diep 
in zijn keel een lied over la luna
(dat is de maan). Ze klappen, gelukkig
weet niemand dat ik zijn nichtje ben.

Hij loopt als een haan over het plein,
fakkels branden, wat denkt-ie wel?
Giovanni betekent bij ons gewoon Jan.
’s Nachts slaap ik niet van de krekels.
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Toen ik elf was

Hij staat in het schuurtje met zijn rug
naar me toe, water en azijn zet hij neer;
het konijn hangt met de achterpoten 
bij elkaar, zijn scherpe mesje snijdt
van het kruis naar de dijen, pas op
voor poep, getver, mijn oom kijkt even
hoe hij het doet, goed knikt hij, bloed
druipt, dan trekt hij het vel als een jasje uit,
gebaart dat het dier wel zielig maar 
ook lekker is, ik proef later een stukje 
maar word dadelijk weer vegetarisch.

Toen ik twaalf was

Aan zee is geen strand, hij duikt van 
een rots in het blauw, hij kent iedereen – 
we zwemmen weg van zijn vrienden 
die denken dat ik zijn meisje ben,

ragazza. Ragazza, dat is meisje. Nee. 
Mijn moeder (madre), is zijn tante (zia),
zijn moeder is mijn zia, onze vaders 
zijn geen fratelli maar aangetrouwd.

We eten visjes zo uit zee bij een vuur
in de nacht met handen en citroen.

Volgend jaar reist hij met ons mee, 
ik tolk voor hem uit het Nederlands
want dan praten we allebei Frans.



Jo Govaerts - Meester Castermans groet ’s morgens de kinderen

Dag Jaro bij je papa achter op de ets
dag Mieps
dag Lucie met de witte vlechten met roze strikken
dag Jasmine met de zwarte vlechten met blauwe strikken
dag Lua dag Luna dag Liana
dag Nero dag Arno dag kleine en grote Tibo
dag Janneke dag Soe anneke
dag Simon en Soeleimanneke
dag Yto en Zhou dag Zhou en Yto
dag Ernest en Ernesto
dag Emma dag Ella boekentas van Cinderella
daa-aag salut salaam

Mijn nieuwe school is veelkleurig, zei mijn moeder.
Dus vandaag bekeek ik eens goed mijn klas.

Diego, naast mij: witte bliksem in zijn zwarte haar. 
Ayoub en Zakaria: dezelfde blauwe spijkerbroek met zakken.

Kubilay: blingbling in zijn oren.
Xavero: rood-witte sjaal en shirt van Ajax (en zo’n pet, maar die lag thuis).

Kevin: oranje sproeten en oranje vetkuif.
Rahmetullah: een witte pet met een gele tijger.

Anna: blonde paardenstaart en bruinwitzwarte paardenplaatjes.
Ikram: groene vlindertjes in haar vlechten.

Merve: gek op roze, ets en kleren, alles roze.
Dina: ogen van chocola.

Saskia van der Wiel - Maandag

Netty van Kaathoven
Wiebelwachten

Slingers aan de hoge haakjes
bibberstoelig aangehaakt
Ballonnen met bruisende
broertjesadem bolgeblazen
aan zijn stoeltje vastgemaakt

Op de deur met punaises
‘Welkom thuis’ geprikt
Nu alleen nog wiebelwachten
hoe de klok de tijd vertikt

Niets aan de hand, zegt opa
Ze zijn juist geland, zegt oma
Ze komen nu wel snel
Heus echt zeker vast wel

Daar is papa! 
Daar is mama!
Daar is het nieuwe broertje Dja
Uit het verre land, hoera!

 Herman Coenen
 Beeldjes

Martin en Thieu, de twee broertjes
die onze vriendjes waren
voor altijd,

hadden twee beeldjes,
ik mocht ze even hebben,
hier staan ze nog,

gesneden uit hout
van een Oost-Indische boom,
twee gezichten, een vrouw, een man,
de ogen open en toch bijna gesloten,
platte neuzen, lippen die zwijgen
al zo lang

over hun thuis,
over wat ze hadden met elkaar
en hoe dat was, daar
toen je nog niet met een vliegtuig
zelf kon gaan kijken,

ook niet Martin en Thieu,
maar hun vader die was er geweest
met een boot vol soldaten.



Tim Gladdines

Ik zag twee meisjes 
schommelen, twee blije meisjes
schommelen, van hoog naar hoog 
naar allerhoogst, op en neer,
nog een keer. 
En weer!

Ze lachten niet, ze
schaterden. Ik wou ook zo
samen schaterend schommelen.

Alleen was ik alleen
en niet zo blij
en een meneer.

Annemarie van den Brink - Ooms

Ik heb twee supertoffe ooms
oom Carlos en oom Tjerk
Oom Tjerk is blond en lang en dun
oom Carlos breed en sterk 

Oom Carlos lust geen roggebrood
oom Tjerk geen Spaanse wijn
maar een olijf met pindakaas
vinden ze beiden jn

Oom Tjerk is op oom Carlos
oom Carlos op oom Tjerk
Vandaag worden ze man en man 
ze trouwen in de kerk

Oom Carlos roept dan voluit ‘Si!’
oom Tjerk zegt ‘Ja, ik wil’ 
Oom Carlos huilt met halen
oom Tjerk die doet het stil

Mijn ooms die zijn de bruidegom
Ik ben hun eregast
ik poeder af en toe hun neus
en houd hun jasjes vast

Maar als het tijd voor dansen is
dan gaan de jasjes uit
Oom Tjerk danst als de bruidegom 
oom Carlos als de bruid
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Mirjam van Houten - Het tapijtje

Tegenover onze flat
staat een ander flatgebouw.
Daarin woont mijn beste vriend
met zijn kind en met zijn vrouw.
Heel vaak staat hij bij het raam
of op de galerij.
Dan zwaai ik altijd wel naar hem
maar nooit zwaait hij naar mij.

Hij ziet niet wat er werkelijk is;
mij, hier aan de overkant.
Zijn dromen voeren hem ver weg
naar zijn oude vaderland
waar zijn huis stond, in een dal,
zo heeft hij mij verteld.
Er stond een spierwit geitje
naast dat huisje, op een veld.

Van alle dingen in zijn land
denkt hij aan die geit het meest
want dan beleeft hij weer opnieuw
hoe mooi het vroeger is geweest.
Er graasden koeien bij een beek,
en kinderen die speelden daar
met een houten speelgoedbootje
in het water met elkaar.

Verderop was vaak een markt
met stoffen, eten, kookgerei.
De marktkooplieden maakten daar
een levend schilderij;
ze bouwden torens van hun fruit
tot aan een wiegelend plafond
van doek in duizend kleuren.
En op dat alles scheen de zon.

Soms knielt mijn vriend op een tapijtje
en dan bidt hij een gebed.
Zijn gebed klinkt als een lied
tussen de muren van de flat.
Ik kan de woorden niet verstaan
maar ik hoop dat op een dag
de god van zijn geloof
zijn gebed verhoren mag.

Dan waait een windje door het raam
en het tapijt begint te wiegen.
Langzaam stijgt het kleedje op
tot het uit het raam komt vliegen.

Zo zweeft mijn vriend op zijn tapijtje
door de tijd en door de straat.
Naar zijn huisje,
naar het geitje
dat daar misschien nog wel staat.
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Leendert Witvliet: Woorden verdwijnen niet. Je kunt 
alle woorden in oude geschriften en woordenboeken 
opzoeken. Woorden die nergens meer te vinden zijn, 
ja, die zijn verdwenen, maar dat weten we niet zeker, 
want we weten niet welke dat zijn. Wel worden som-
mige woorden niet meer gebruikt. SPLEEN (een beetje 
zwaarmoedig en niet goed raad met jezelf weten) is 
er zo een. QUEESTE (zoektocht) ook. En soms krijgen 
woorden een andere betekenis. Een professor vertel-
de eens dat minister vroeger stalknecht betekende 
en dat is nu een hoge piet. Taal leeft en gaat zijn  
eigen gang. Dat hou je niet tegen. Dus niet getreurd, 
het is ff wennen, ajbwib. 

Toch keren veel dichters terug naar woorden van  
vroeger. Mary Heylema: In de vierde en in de vijfde 
klas van de lagere school had ik meester Wind. Hij was 
mijn held. We deden projecten, hadden zebravink- 
jes en wandelende takken in de klas, waar we zelf 
voor mochten zorgen, en hij vertelde als de beste. 
Tijdens zijn verhalen stopte hij bij spannende passa-
ges. Met een groot gebaar haalde hij vervolgens zijn 
broek op en vertelde daarna pas verder. De bretels 
die hij bij een surprise van mijn klasgenootje kreeg, 
droeg hij nooit. Gelukkig maar.
Dus BRETELS mag van jou nooit verdwijnen? Of be-
doel je het woord SURPRISE?
Eh, nee, ik was nog niet zo ver. De dagen met meester 
Wind zaten vol ideeën en plannen. Hij kondigde ze 
altijd aan, maar deed dat op summiere wijze. Om de 
spanning erin te houden waarschijnlijk. ‘Aanstonds 
gaan we iets anders doen,’ zei hij dan. AANSTONDS! 
Ik had geen idee wat het betekende, maar hij zei het 
altijd. Dat woord roept bij mij nog steeds een ver-
wachtingsvol, halsreikend gevoel op.

Ko de Laat: Ik werk ook als journalist en een tijdje 
terug mocht ik een schrijver van 93 jaar interviewen. 
Hij gebruikte nog uitdrukkingen als WAARDE VRIEND 
en woorden als VERMITS (wat zoveel betekent als: 
omdat). In Vlaanderen is dat nog een gewoon woord, 
maar in Nederland niet. Ik vind het op zich niet jam-
mer dat je zulke woorden en uitdrukkingen zelden 
hoort, maar ik vind het wel leuk en bijzonder dat er 
nog mensen zijn die ze gebruiken. Oudere mensen 
zijn vaak schatbewaarders van mooie uitdrukkingen. 
Dat vindt Benny Lindelauf ook: SOMTIJDS. Dat klinkt 
veel droeviger dan soms. Somtijds denk ik nog een 
wijle aan u...
Jeska Verstegen: EDOCH, GEZWIND en ANTIMAKASSARTJE.
Imme Dros: DUBBELTJE. 
Tialda Hoogeveen: GOEDERTIERENHEID. Een Bijbels 
woord. Volgens mij weet niemand wat het betekent, 
en juist daardoor is het een indrukwekkend woord. 
Jef Aerts: PLOMBEREN is een raar en oud woord voor 
het vullen van een gaatje bij de tandarts. Zelf ben ik 
vreselijk bang voor de tandarts en ik vind dat plom-
beren goed past bij de angst die ik dan voel: alsof er 
een drilboor plompweg in het glazuur wordt geploft.
Gil vander Heyden en Ank Mooren roepen allebei uit: 
Het woord DESALNIETTEMIN is mooi! Ank: Er zit een 
verzachtende tegenstelling in en iets van twijfel. Als 
je dat woord uitspreekt dan kan wat erna komt nooit 
heel erg zijn. Gil: En DERHALVE, ONTEGENSPREKELIJK. 
Ook Theo Olthuis heeft een voorkeur voor deftige 
woorden:  Het bijzondere woord DESONDANKS kwam 
laatst tot mijn grote verbazing uit de mond van een 
meisje van acht jaar! 
Kees Spiering komt eveneens met deftige taal: 
Woorden als METTERWOON en NOCHTANS en MIJNENT 

en WOONST. 

Welk woord mag nooit verdwijnen? (1)
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Sara van Gennip
Laat je me

Soms laat je me
Proeven
Van iets dat gek
Maar toch wel lekker is.

Soms laat je me
Schrikken
Als je haren plots verdwijnen
Onder een katoenen doek.

Soms laat je me
Lachen
Als je ‘de’ met ‘het’ verwart.

Vaak laat je me
Zwijgen
Omdat er niets meer hoeft gezegd.


