
Recensie – Doe maar dicht maar  -  Jeugdliteratuur – Nita 
Titel   Doe maar dicht maar    

Schrijver   jongeren 12-19 jaar 

Datum verschenen 2009                             

Uitgeverij   Poëzie Paleis 

Aantal pagina’s 140 

Genre   Gedichtenbundel 

 

Doe maar dicht maar 

De stichting Doe maar dicht maar organiseert elk jaar een poëziewedstrijd voor jongeren 

in de leeftijdscategorieën 12-15 en 15-19 jaar. Zij doet dit al 25 jaar met veel succes. 

Een vak- en jongerenjury kiest de 100 beste gedichten uit de duizenden inzendingen. Uit 

deze 100 beste gedichten kiest de jury de tien gedichten, waarvan ze het meest onder de 

indruk waren. Deze inzenders ontvangen een prijs. In de uitgave van 2009 zijn ook zes 

gedichten opgenomen van de wedstrijd 'Dichter bij 4 mei', jaarlijks georganiseerd door 

het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Net als in de bundel van 2008 zijn ook de vier 

winnende gedichten van de wedstrijd '160<20’ (sms-gedichten) opgenomen.i 

In het voorwoord neem je een kijkje in de keuken van de dichter:  

De vergelijking van poëzie met eten is niet nieuw. En dat is niet zo gek. Hoewel van een 

lekker vet gedicht, voor zover wij weten, nog nooit iemand dik is geworden – een 

papieren slagroomtaart kauwt zo lastig – is een dichter net een kok. 

Een leuke vergelijking. Er staan ‘vette’ gedichten in dit boek. Natuurlijk mag het 

juryrapport niet ontbreken. Je kunt dus niet alleen de gedichten lezen, maar er ook 

achter komen waarom een gedicht door de jury is uitgekozen. Dit boek is een echte 

aanrader voor een ieder die wil kennismaken met poëzie. In het boek staan gedichten 

over verschillende onderwerpen. Er staat er vast één in, die bij jou past. Om je een 

indruk te geven, hieronder het gedicht van Marleen Schuitema. Ze is 12 jaar en heeft een 

prachtig gedicht geschreven over gevoelens.  

Gevoelens, die soms te veel worden en wat doe je er dan mee……? 

Marleen Schuitema 
12 jaar 

Poëzie in je koffer 

In mijn koffer draag ik passie 

In mijn koffer draag ik tijd 

In mijn koffer draag ik vreugde 

In mijn koffer draag ik spijt 

In mijn koffer draag ik fantasie 

In mijn koffie draag ik realiteit 

In mijn koffer draag ik vrede 

In mijn koffer draag ik strijd 

In mijn koffer draag ik drukte 

In mijn koffer draag ik rust 

In mijn koffer draag ik tegenpolen 

In mijn koffer ben ik van alles bewust 

Mijn koffer is mijn alles 

Want daarin zitten zo nu en dan 

Bijna al mijn gevoelens 

Die mijn hoofd niet dragen kan 
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