
Winnende gedichten Willem Wilmink dichtwedstrijd 2013:

1e prijs Arjan Keene, Ede

Seizoensdrift

Sinds kort is het november in mijn hoofd.

Synapsen knappen op de schaal van Richter,

mijn linker cortex is een droeve dichter,

het smaakgebied hangt vol met rottend ooft.

Het is een bende, alsof ik ben beroofd.

En niets is wat het lijkt. Ik was veel lichter,

maar met de dag wordt ieder vers ontwrichter.

Mijn zomer is door nevels uitgedoofd.

Het mist in mij. Ik kan mijn vorm niet vinden.

Mijn libido heeft zelfs een zwaar gemoed,

verlangt naar toen ik jou nog echt beminde.

Het zal de leeftijd zijn. Gaat dit voorbij

en ligt het enkel aan het jaargetij?

Het mist. In mei komt alles vast weer goed.



2e prijs Gerrit Rensink, Borne

Het mist in mij

As ik ’t mos schrievn  zol ik zegg’n;

Wee’j wat ’t is;  “ik misse wat”

Mar ’t kan ok wean dat mien kiek op de wearld

luk daampig is, nig helder zat.

as ik doar met  te doan heb kreeg’n

dan is ’t nig kloar in mien vizier….

“het mist in mij”,  as  Tweànt  zol ‘k  zegg’n;

“Mist is water, dreugt ok wier!”.



3e prijs Jet Kole-Vlutters, Hengelo

Uit het leven gegrepen

Het is alweer een tijd terug
ons mooie leven samen
Jij zette thee
ik smeerde brood
terwijl achter de ramen
de tuin ons lokte met zijn zon
z’n stokrozen in kleuren
Wij zetten daar een tafeltje, een stoel
om op te fleuren

Ondeugend tjilpten vogeltjes
diep in jouw verrekijker
Jij tekende ze vlijtig op
soms weer een nieuw soort rijker
De spade stak je stoer in ’t land
die deed de grond ópspringen
Het mist in mij, wanneer ik denk
aan die simpele dingen

De pet verborg je rood gezicht,
als scherpe sneeuw kwam stuiven
Hoewel het vegen je zwaar viel
zag ‘k stilletjes jou gnuiven
Jij, buitenmens, één met de lucht,
de aarde en de bomen
jij zocht je pad langs akkerland
waar smalle beken stromen
In
    de
        natuur,
waar jij nu rust
na wierook, zegen, amen
Jij zette thee
ik smeerde brood
Het mist achter de ramen…



4e prijs Jon Brakelé, Almelo

ODE AAN DOCTORANDUS P.

Als ik, bedroefd en rusteloos,
Aan slapeloosheid lee(d),

Vond ik steeds lafenis en troost
Bij doctorandus P.

Zijn boek: “Heilzame jeugdlectuur”,
Op het kastje naast mijn bed,
Heeft me in menig donker uur

Van somberheid gered.

Het bijbeltje blijft voortaan dicht,
Ik kon er weinig mee.

In plaats daarvan zag ik het licht
Door doctorandus P.

Wanneer, te zeer, het mist in mij,
En ik geen uitweg zie,

Dan word ik dadelijk weer blij
Dankzij zijn ironie.

“Kom doctorandus, promoveer!”
Is al zo vaak gezegd.

“Honoris causa” , voor de eer,
Want die verdient u ècht!”

Mag ik uw paranimf dan zijn?
Al ben ik tachtig plus.

Twee krasse knarren met elkaar
Spelen, zo nodig, heel wat klaar!

Maar om de hoek staat magere Hein.
Niet langer wachten dus!



5e prijs Gerda Koppelman, Almelo

Op een meikever

Een kever, wonend aan de Vecht,
die creatief was aangelegd, 
had vol verwachting zich verblijd
in Willem Wilminks dichtwedstrijd.
Ter inspiratie haalde hij 
van Lieshouts regel weer erbij,
waarna het beestje zachtjes zei:
“De mei in mist. Het mist in mij.”



6e prijs: Judy Elfferich, Vught

DE KATZENJAMMER

Daar gaat de Katzenjammer.
Hij voelt zich rottig.

Ooit was meneer de bink:
bloedgeil, bloedlink,
met alle stoere katers
de beste maatjes
en van de zwoelste poezen
de lievelynx.

Maar waar zijn nou zijn praatjes?
Waar is die ruige kater
die geurig pist
die vurig krijst
die lenig springt?

Daar gaat de Katzenjammer
die nooit meer spint.

De pluimen op zijn oren
hebben hun schwung verloren,
zijn poten worden strammer,
zijn vacht is vaal en mottig.
Hoor hoe hij treurig zingt:

‘Het mist in mij, het mist in mij,
het miezert in mijn maag.
Het schemert voor mijn ogen,
mijn hart klopt ijzig traag.
Ik voel me flauw, mijn bloed is lauw
omdat het niet meer gist in mij,
omdat ik niet meer jaag.’

Nooit krijgt hij meer een kopje,
de allerkrolste poezen
bezien hem onbewogen.
De katers smoezen spottend:

‘Daar gaat de Katzenjammer,
die zonderlynx.’



7e prijs Riek Vrugteman, Enter

De pet

Vanmorgen kreeg ik 
onverwacht
de pet van jou in handen.
Waardoor ik plots
weer midden in 
het oude zeer belandde.

Opnieuw voel ik de wond
die schuurt,
de pijn van niet meer
 samen zijn.
De duisternis
die nu al zolang duurt.

Soms klaart het 
even op.
Maar nooit meer
schijnt de zon volop.
Omdat het mist in mij.

Vol heimwee kijk ik
naar je pet
en ruik er even aan.
Dan berg ik hem weer op
hij heeft zijn werk gedaan.



8e prijs Carola Werger, Enschede

Eerste sneeuw

Het was de eerste sneeuw
dit jaar

onschuldig zachte deken.
Zelfs je gele huid leek

witter dan het wasgoed
in de mand op je kamer.
Zoals je naar me keek en

op een ademtocht
paarsblauwe lippen onuitgesproken

woorden als
zachte vlokken sneeuwwitte gedachten

uit het diepste binnen liet komen.
Ontluisterend.
De tijd smolt

gaten in het afscheid
toen de Magere je kwam halen.

Ik, achterblijver,
met doorschijnende draden vastgeknoopt

aan je
zilverwitte ziel.

Nog zoek ik niet
de schrale troost van vergeet-mij-nietjes

als pleisters
op de verse wonde.

Het mist in mij
lavendelblauw

de geur van dit eeuwige weten.



9e prijs: Rik Dereeper, Rollegem (België)

Gastvrijheid

Het doet ertoe om ons er thuis te voelen met een groet,
terwijl we binnenstappen. Het gezelschap knikt terug
vanachter een verboden rookgordijn. We sluiten vlug
- uit vrees voor verse lucht - de herbergdeur. De wind

en avond zijn gevallen, wij nog niet. Zo stevig staan we
aan de bar, klinkend op vervlogen romantiek. Wat rondjes
later blijf jij maar herhalen hoe ik weer je ridder ben.
De tapheks lacht, zolang ze onze bekers vullen mag.

Je drinkt jezelf tot amusante nachtprinses, bekijkt me
dubbel boos opeens: ik blijf in jou een fout begijntje zien.
Je gilt onhoorbaar. Door de boxen trilt het lauwe bier
terug tot schuim. Om van te kotsen zijn mijn pint en jij.

Het mist in mij wanneer de waard ons laat op straat zet.
Slaan we door? Je waggelt naar een feodale morgen, 
dol je handtas zwaaiend als een picknickmand. Ik wil je
achterna en zoek mijn witte paard, mijn plastic zwaard.



10e prijs Raymond van de Ven, Vlissingen

per vers

Het mooiste meisje van de klas

liet mij niet onberoerd

ze had mijn genitaliën

met waslijn ingesnoerd.

Die bond ze aan de deurklink vast,

en sloot mij in de bezemkast ,

daarna ging zij heen

totdat zij in zwart leer gehuld

plotsklaps aan mij verscheen.

het mist in mij,
 het mist in mij

althans zo voelt het aan

ik kan er nu nog steeds niet bij

maar schreeuw als een sopraan.
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