
 

Winnend gedicht 

Bloemenmarkt – Sas 
louter Kouter 
Paardenmarkt 
coupes en creuses 
klanken en leuzes 
koppels flaneren 
tache de beauté 
linden schakeren 
tien dagen congé 
de pluizen Verstuyft 
het zand geharkt 
Bloemenmarkt 

4 laureaten 

Fleurige mijlpaal – Ulrike Mees 
Explosie van kleuren, subtiele geuren, 
Complexe vormen, fragiele texturen. 
  
Klaterend gelach en kabbelend gekeuvel 
Omlijst door statige gevels. 
Koele plaveien onder emmers en potten 
vol ontluikend leven. 
  
Emoties op een steeltje, 
Dankbaarheid in bloemblaadjes verpakt, 
Een vleugje exotiek als geschenk, 
Medeleven door een stemmig lint omvat. 
  
Tweehonderdvijftig jaar zondagse traditie, 
feestelijk gehuld in glinsterfolie! 
  
Vrouw, Kind, Kouter – Astrid Arns 
Een vrouw met lelies in haar handen, de huid rimpelloos, 
leunt loom tegen een witte tafel. Het glas jenever tilt haar op. 
In de kiosk akkoorden van Rossini. 
  
De tulpen in de kleur van haar bikini geuren naar een losgeknoopte zomer. 
Seizoenen glanzen in sobere vazen. 



  
De man achter het kraam, een gevangen nomade, doet iets met zijn lippen. 
Wisselgeld valt net niet in de goot. 
  
Kinderen  hongerig naar ballonnen houden hun handen vragend omhoog, 
lezen gezichten tegen de zon in. Ontcijferen de code. 
  
Bloemenmarkt, zondag. Het laat een dagenlang donker los. 
  
Kouterwaals – Danny De Mulder 
kruid mij zon en kruid mij regen, 
ruik mij wandelaar welbevoegd 
  
draag mij in uw zondagslongen 
naar uw achterlanden mee 
  
bestuif uw week en doop uw dagen 
in een zweem van zoeternij 
  
ontluik in al uw liefdes namen 
en bloei door, de echte bloem zijt gij 
  
Jij en ik en tijd – therapoëzie 
vier hoog 
ergens tussen de Opera 
en de Handelsbeurs 
haalden wij voor ’t eerst 
de nacht samen door 
  
languit op het wollen tapijt 
jij en ik en tijd 
bij het ochtendgloren 
verloren we ons hart 
daar aan de Bloemenmarkt 
  
je zwaaide en haalde 
rozen, lelies en ontbijt 
jij en ik op een bloementapijt 
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