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Het nieuwe jaar 

Het nieuwe jaar 
2016 
het gaat goed 
ik ben 
met de deur 
in huis gevallen 

Julia 



Slimme pleister 

Een 
slimme pleister 
moet 
verkrijgbaar zijn 
en ontwikkelt 
een genezing 

Sophia 



Kennis & kunde 

Een half jaar 
kennis en kunde 
volwassen mensen 
zijn gestudeerd 

Een onbetaalde baan 
ga je je een loner voelen 
klantjes zijn trots 
op de verslavingszorg 
psychologen en borginstelling 

Meer vrijwilligers! 
dan ga je je 
geen loner voelen 

Melisa 



Korter kijken 

We kijken korter 
tv maar 
avonden netflix 

Jongeren kijken 
youtube 
volgers en bloggers 

Avonden netflix 
trekken risico 

Sule 



Extreme rivieren 

Extreme rivieren 
stromingen 
en tornado’s 

Problemen 
zijn de slachtoffers 
die worden getroffen 
door het noodweer 

Ramon 



Dark Web 

We 
kunnen ook 
gewoon 
de deur 
intrappen 

Dan lopen we 
naar het Dark Web 
waar ze  
zich veilig 
wanen 

X 



Frank Vreugdenhil 

Marathonschaatsers 
in Amsterdam 
op het NK 
van Mariska Huisman 
in 2007 

Bergsma 
was spectaculair 
en kampioen 
150 ronden 
van 10 kilometer 

Met Frank Vreugdenhil 
en Gary Hekman 

Mike Wazovski 



Een krappe broek 

Een krappe broek 
in safaristijl 
een grote boog 
op de ramen 
die plaatsen zouden geven 

Een vlaag 
van overmoed kostte 
een zware belediging 
en een onvriendelijke Nederlander 
durft dat 
soort dingen niet 

Hij stopt honderd dollar 
in een smoking 
voor vanavond 

Iwana 



Schot in de roos 

De Groningse begon 
te schilderen 
haar schilderij 
vonden mensen leuk 
een schot in de roos 

Het moet puur 
en eerlijk zijn 
ze ziet het onverwachte succes 
als avontuur 

Iets meer geld 
verdienen 
daar droomt 
ze van 

Lisa Roffel 



Een opgedoken Fransman 

De geboorte 
van een BN-er 
hier opgedoken 
een Fransman 
op 17 juni 
in een ploegleidersauto 
zei genoeg 

Het publiek vond 
hem 
in de kofferbak 

Noa Smit  



Boekverbranders verbranden 

Een oogarts 
verbiedt werkbrillen 

Boekverbranders verbranden 
kerstbomen 
op nieuwjaarsochtend 

Mijn overtuiging is 
pyromaantjes verboden 
rare kerstmutsen verbieden 
met vriendelijke groet 

Quincy Helbig 



Werk glas kerst vrouw 

Werk glas kerst vrouw 
thuis fabriek 
vol kunststoffen 
en vloeibare machines 

Oven tijdstippen 
aftellen naar 
minder nacht 
de jaarwisseling 

Spelletjes kansloos 
feestfamilie 
en temperatuur 
opnieuw 

X 



Tweeduizend boeken 

Van de eerste 
tweeduizend boeken 
is ruim de helft 
verkocht 

Maar ik vermoed 
dat het kleuren 
volgend jaar 

Weer meer 
naar de achtergrond 
verdwijnt 

X 



Aanslag op de ingewanden 

Om de kerstdagen 
door te komen is tv 
kijken de beste oplossing 
maar het blijft een driedaagse aanslag 
op de ingewanden 

Ik heb zitten kijken 
naar een parade 
van stressmomenten 
daarna begonnen we  
met z’n allen 
aan een huiskamerversie 
van play back je gek 

Whitney Houston 
is gereïncarneerd 
in tante Ingrid 
welkom in de hel 
ga desnoods in de kelder zitten 
met een fles grappa 

Het mag niet meer 
baten 

       Marion van der Kamp 



Nog maar ochtend 

Hij draagt  
een zwart leren jack 
een spijkerbroek 
en loopt op de rijbaan 

Dan zie ik zijn hond 
de bomen zijn kaal 
het is nog maar ochtend 

Af en toe een auto 
in de vijver drijft een bal 
sneeuw had er moeten liggen 

Het is te warm 
veel te warm zelfs 

Luka Wagenmakers 



Naar Arkansas 

Geëvacueerde militairen 
gingen naar Arkansas 
waar klimaatveranderingen zijn 

Toen ze er waren 
struikelden ze 
over een drempel 

Europese skihellingen 
liggen vol 
met sneeuw 

Colin de Vries 



Rotterdam waarom? 

We verhuizen voor werk 
5% is laag opgeleid 
dat vinden ze 
niet ok 
bij het Dagblad van het Noorden 

Hetzelfde geldt 
voor Duitsland 
Ddt gezeur moet ophouden 
vindt Arie Boomsma 

Werklozen 
passen zich aan 
aan het klimaat. 

Dit was Dries 
over en uit 

Jeroen Venema 



Filmster in smoking 

McDonalds  
maar ook vrienden 
een programma 
over mezelf 
op een filmfestival 

Een Amerikaanse filmster 
in smoking 
winnaars doen rare dingen 

De astronaut heeft gieren 
de IKEA verkoopt 
camera’s 
en een Amerikaanse filmster 
in smoking 

Robin Snip 



Gebroken hart 

Een gebroken hart 
voorspelbaar 
irritant 
het hart gebroken 

Realiteit 
en probleem 
of alles 
gerelativeerd 

Een afscheidsbrief 
en een schriftelijke verklaring 
de Italiaanse veteraan 
bezweek 

Kevin Kooistra 



Zo vermoeiend 

Het wordt zo 
vermoeiend 
overal 
iets van te vinden 

Het was niet 
minder dan een wonder 
dat de rillingen 
van de pompeuze ontroering 
me over de rug 
liepen 

Matthijs Zingel 



Rond het Zuiderdiep 

Vaak 
rond het Zuiderdiep 
bakken ze 
met elkaar 
in een pandje 

In de buurt 
slapen meisjes 

Aan de overkant 
woont 
een groot gezin 

Jorrina Holder 



Geen zorgen McClure 

Geen zorgen 
McClure 
mijn kinderen 
moesten huizen bouwen 

Morgenmalen we 
cash 
in de nacht 
werpen wij 

Een op een 
op een politieman 

X 



Een beschimpte bestuurder 

Eens 
in het jaar 
vraagt Rutte 
een beschimpte bestuurder 
een kijkje 
in de toekomst 
van 2016 

Hillary gaat misschien 
mannen 
die wel wisten 
waar ze 
naar toe wilden 
vergelijken 
met mensen 
die niets weten 

X(AC) 



Erop of eronder 

De eerstgenoemden komen 
naar voren 
het maakt me 
zenuwachtiger 
nu sta ik op 
de tweede plek 
het moeilijkste moet  
nog komen 

Ik kijk teruggeworpen 
het bord staat op nul 
ik voel 
een lachertje opkomen 
nu is het 
erop of eronder 

Ik heb weinig vertrouwen 
het geeft me 
slapeloze nachten 
dit was niet 
mijn intentie 

Maureen(WGC) 



Geven & nemen 

Alle mensen keken omhoog 
terwijl de anderen 
het hoofd bogen 
er was een executie 
na de zware nederlaag 

Het maakte hem 
kwetsbaarder 
zonder zijn excuses 
aan te bieden 
samen vielen ze  
als een hakbijl 

Hij kon zich niet 
verontschuldigen 
je geeft wat 
je neemt wat 
ik loop telkens 
in mijn eigen mes 

Ik word geraakt 
in mijn hart 

        Anne Nieborg 



Mythe of werkelijkheid 

Zorgvuldig met klei 
maak je ledematen 
van een vreemdeling 

Een variatie van de eersten 
een versie van onze voorouders 
een nieuw deel van een stamboom 

Gemaakt op een witte plek 
verrassend en aardig 
een mythe of toch werkelijkheid 

Een belofte van goedheid 
met blauwe ogen 
en goudblonde haren 

Het mooiste schepsel 
haar naam is 
haar naam is geheim 

Georgina Versluis 



Docenten 

Ze waren dus 
docenten 
Hiddink en van Gaal 
ze waren dus 
docenten 
grofweg bondscoach 
vermoedelijk 

Anoniem Augustinus 



Bewogen jaar 

Een bewogen jaar 
loopt 
ten einde 
bijzondere mensen 
getuigen verhalen 
uit 
het wereldnieuws 
Nederland vierde 
een bewogen jaar 
loopt 
ten einde 

AC 



In Amsterdam 

Rond 
de jaarwisseling 
in Amsterdam heeft 
volgens hem 
geen einde gemaakt 
aan de terreur 

AC 



Oorlog 

Kalm 
verliep 
de oorlog 
tussen 
de speeltuinvereniging 
en het muzieklab 
het vond plaats 
op 
de Noorderbegraafplaats 

AC 



Bootvluchtelingen 

Geëmotioneerd 
door de bootvluchtelingen 
ook mijn collega’s 
hebben hun heldenstatus 
de meest zinvolle daden 

Subject: afscheid en het water 
inspringen 
opblazen in 2016 
verzuchtten ze 

Amir Zeldenrust 



Overduidelijk 

Kan overduidelijk 
worden getrokken 
ik heb nog tijd 
genoeg 

Team Continu 
en team 4Gold 
het was geen goede race 

Mijn  familie zat 
op de tribune 
mijn prestatie werd toegejuicht 

Maar niet 
met de anderen 

Merel Valkema 



Tasje 

Januari- 
boodschappen 
Tasje erbij? 

Marie-Clair 



Merkwaardig 

Nu 
we in het noorden 
kwamen wonen 
was het merkwaardig 
over 
hoe mensen 
veranderen 
voor de camera 
niet gezien? 

AC 



Er is meer 

Het nieuwe jaar 
met de deur 
in huis vallen 
voor het noorden 
in de stad 

Alles wordt werkelijkheid 
maar er is meer 
voor huis en tuin 

We gaan weer 
naar huis 
op de bank 
voor de tv 

Jennifer de Boer 



In Arnhem 

Met kerst 
hebben ze verloren 
in Arnhem 

Met de winterstop 
op het EK 
in Istanbul 

Met groot publiek 
verloor Turkije 
van Oranje 

De hele wedstrijd 
speelden ze slecht 
Oranje won het zilver 

Mirja Boo 



In de regio 

Pessimistisch 
waar we wonen 
is haast niemand 
meer thuis 

Wat achterblijft 
in de regio zijn ouderen 
en minder mobielen 

De laagopgeleiden 
zijn terecht 
we vonden ze 

In lege straten 
die achter bleven 
tussen wonen en werken 

Angela (WGC) 



Het denken van de Britten 

Britten willen 
waterhulp Nederland 
Dat is voor het eerst 

Die zijn brood verdient 
die hebben nauwelijks 
oogproblemen 
het denken van de Britten 
verrast 

De meest recente 
wateroverlast 
op de schop 
moet waterdicht 

Is de vraag 
natuurgeweld? 
het zit bij de Britten 
niet in het DNA 

Waterwerken 
waterveiligheid 
failliet incident 

        Yvonne Elzinga 



Oliebol! 

Ik ben een oliebol 
ik ben lekker vettig 
en je kunt me 
bij 4 op de 5 
oliebollenkramen krijgen 

Ik ben 
gemaakt uit bloem 
tarwe en vet 
ik ben 
heel erg vet 
en ongezond 

Ik ben een  
oliebol! 

WGC 



Cannes 

Op het strand 
van Cannes 

Wachten 
op mijn trein 

De gedichtenoefening 
vormde me 

Op het strand 
van Cannes 

Rowi 



Meesterwerk in kersentuin 

Dat bleek alras 
maar beter ook 
familieleden hebben liefde 
een meesterwerk 
in kersentuin 

Tulpen kersen rood 
speelvloer 
troosteloze voeten 
verkochte acteurs verliezen 

Metamorfose 
zwakke broeder 
metamorfose 
zijn blote pielemuis 

Welmoed Rink 



Geen grenswachters 

De roep 
om een vuurwerkverbod 
dat kan 
zijn koffers pakken 
Groningen doet voor 
het eerst mee 

De gemeente zet 
geen grenswachters in 
alle bungalows zijn bezet 

WGC(M) 



Kies minder melk 

De melkplas was verwacht 
de groei van melk 
volledig spaak 

Twee cent per boer 
garantiemelkprijs 
melkquotering ter harte nemen 

Een superheffing 
van mestquota 
de veestapel moderniseren 

Weer extra Friese 
verwerkingscapaciteit 
kies minder melk 

Dian (WGC) 



Welcome to the village 

Proeftuin 
voor innovatieve toepassingen 
nieuwe snacks 

Het project 
healthy ageing 
gebonden krijgen de kans 

Om het vertrouwen te winnen 
ondanks de geluidoverlast 
van zeer uiteenlopende mensen 

Uit honderd partijen 
Welcome  
to the village 

Marieke(AC) 



Tegeltjeswaarheden 

De sprei slaat zus 
’s ochtends onberispelijk 
volop koude oorlog 
de Russen kunnen elk moment 
binnenvallen 

De geest van de jaren 50 
waart hier 
de achterdeur nooit 
op slot 
aardappeltjes, spruitjes 
draadjesvlees 
en vette jus 

Kruisbeeld en zware vitrage 
ingelijste lappen 
tegeltjeswaarheden 
ergens zit hij daar 
in zijn blote bast 
en hij kijkt triomfantelijk 

Bart(AC) 



Colofon 

Op 11 januari 2016 schreven  
de leerlingen van klas AT3A  
van het Augustinus College  
en klas HT4A  
van het Wessel Gansfort College  
Ready Mades  
onder leiding van dichter Arjen Boswijk. 
De organisatie die dit mogelijk maakte: 
Stap Op De Rode Loper  
www.stapopderodeloper.nl 
Amsterdam 
Er werd geput uit de artikelen  
en columns van diverse  
kranten en weekbladen 

Groningen, januari 2016 

h.a.boswijk@gmail.com 










