
CATEGORIE 12 -> 14 jaar 

 

NOMINATIE 

een woord 

nog maar amper een letter,  

breekbaar ben je 

als een mooi vaasje dat je niet wil laten vallen, 

dat ik het liefst eeuwig wil omarmen. 

Bang 

om jou te breken,  

te kwetsen, te verliezen. 

Ik wil je redden in je val, met oneindige zachtheid. 

Breekbaar 

zoals je bent 

in scherven op de grond liggend 

om bijeen te rapen 

en weer te lijmen met woorden. 

Zo dat ik wensen kon 

dat ik zo zachte handen had dat je ze bijna niet zou voelen. 

Breekbaar o zo breekbaar 

ik zou je gewichtloos willen maken 

zodat je als het moest gewoon eens weg kon vliegen 

maar misschien ben je perfect zo breekbaar als je bent 

Camille Supply 

  



 

CATEGORIE 15-> 17 jaar 

NOMINATIE 

Die zomer toen we een muis in een plastic bakje wilden laten apporteren 

we vingen onlangs een muis in de tuin 

die we wilden leren apporteren 

jij ging een plastic bewaardoosje halen 

er had vroeger préparé in gezeten 

 

ik keek tussen de spleetjes van mijn vingers 

naar het schichtige muisje 

 

vol kinderlijk enthousiasme staken we met een breekmes 

gaatjes in het plastic dekseltje 

we wilden ons huisdier niet verstikken 

 

een muis in een veel te klein plastic bakje 

is minder opwindend dan we dachten 

meer dan kunstig liggen, deed hij niet 

Leonie De Clercq 

  



CATEGORIE 18-> 35 jaar 

 

WINNAAR 

So it goes 

 

Met uitgestreken veren 

En ongeboren kind op de rug 

Startte je die laatste trekvlucht 

Je klapwiekte als een dronken donderslag 

Op zoek naar een veiliger land 

Een warmer land 

 

Geen gouden munten aan het einde van de regenboog. 

De oversteek was veel te groot 

En jouw spanwijdte te klein. 

Nu lig je hier, naamloos, niemand 

Breekbaar als een jonge mus 

Je bestaan druppelt langzaam weg 

Samen met je droom van een eigen nest. 

Annelies Leysen 

 

  



 

NOMINATIES 

Tussentijd 

 

Ons collectief geheugen werd uitgeveegd 

Met penseelstreken door elkaar gesmeerd 

Tot een grote donkere vlek die zich 

als een waas over je wezen legt 

De toekomst is bevroren 

Wie je was ben je verloren 

dit is het vacuüm van de tussentijd 

En daarom moeten we door 

Als reizigers zonder bagage 

En als moeder zonder kind 

In onszelf gekeerd als een foetus 

 

Op zoek naar kracht en zachtheid 

En verwachten dat de toekomst ons vindt. 

Annelies Leysen 

  



Ik open de deur… 

Ik open de deur en daar zit je voor een raam 

te doen alsof je wat ziet 

te doen alsof je er bent 

Ik zeg iets en nog iets 

mijn stem klinkt luider, klimt hoger 

met in de kruin je naam 

gehaakt aan twijgjes en twijfels 

en plots ben je daar 

kom je bij 

mij. Terug 

zoals toen je bij de minste schemer 

met één druk op de knop 

de kerstboom deed oplichten 

en we naar elkaar keken, kijken 

als kwajongens met alle tanden 

bloot, knipoog je 

 

Je kan me misleiden met je wangen 

die hun blosjes missen 

de broze kneepjes in de leuning van je stoel 

de huid om je handen van vaal rijstpapier 

 

Maar als jouw ogen de mijne grijpen 

die zie ik, weet ik 

daar ben je 

terug tastbaar    

Céline Foulon 

  



CATEGORIE 35+ 

 

WINNAAR 

Porselein 

 

Ik dans op het schoteltje 

Op het ritme van uw handen 

Uit ervaring vult u me maar half 

 

U speelt met mijn witte huid 

Van kaolien, kwarts en veldspaat 

Hard en doorschijnend 

Voel ik glad in de zachte 

Omarming van uw huid 

Korenbloemenblauw zijn mijn bloemen 

Net als de aderen 

Die pogen door uw vel naar buiten 

Te barsten 

Ik doe voorzichtig 

Opdat uw handen niet breken   

Annette Akkerman 

  



 

NOMINATIES 

Zo ben ik sterfelijk 

 

als een ontladende golf die breekt aan de rand van blauwe avonden 

als een lied gezongen tot de horizon dat smeekt te verrijzen 

als een woord dat sluimert onder z'n kroon van rook 

als botten die kraken onder wachtende bomen 

als een hunkering die wind wil wegen 

zo ben ik sterfelijk  

bij jou 

Joke Prinsen 

 

 

Dichtersnood 

Wanneer je wacht bij het benzinestation 

ontwaar je haar in stilstaande lucht 

bij rode kozijnen 

de treurnis jagend door haar gebreide trui. 

Als een losgerukt spinnenweb, 

haar haren vertwijfeld opstandig 

volgt ze aangeschoten kraaien 

en het ritmisch hijgen van de hond. 

Ze spiegelt jou in grijsgeel schuim 

tot je weer opduikt in stervenskoud water 

en haar dicht in krakend ijs. 

Ann Lepez 

  



WINNAAR AANMOEDIGINGSPRIJS MARNIXRING 

Scherven 

 

Ik kocht je een vaas met bloemen 

Omdat ik sorry wou zeggen 

Ook al kon ik niet juist benoemen 

Waar ik ons pijnpunt moest leggen 

 

Maar je weigerde mijn gebaar 

En alles dat tussen ons was 

Viel in stukken uit elkaar 

Breekbaar als glas  

 

Je liet me met gebogen rug 

Tussen de scherven staan 

Maar je keerde terug 

En reikte me een veger aan 

 

Ik puzzelde terwijl met woorden 

Enkele stukjes terug in elkaar 

En zag hoe ze bij elkaar hoorden 

Er werd een nieuw verhaal zichtbaar. 

 

De vaas heeft het niet gered 

Maar wat ik graag een relatie noem 

hebben we weer in elkaar gezet 

Terwijl jij open bloeit als een bloem 

Jonas Vandersmissen 

 

 



 


