
 

 

Inspirational Guide – ‘Op het eiland Marken’ 
(Omgekeerd gedicht: vaak lezen we iets met een negatieve ondertoon 
terwijl het omgekeerd een positieve boodschap kan zijn) 
 

Op het eiland Marken 
Zeggen we trots te zijn op het water, de mooie houten huizen 
Vinden we die sfeer en cultuur authentiek en 
Niet voor niets  
Maken we ons dan druk om de toeristen 
Waarom 
Ze zorgen voor overlast en onvrede 
We weigeren te geloven dat  
Daardoor voorzieningen blijven bestaan 
We open en sociaal moeten zijn en 
Het is niet zo, dus geloof maar dat 
Communicatie en interactie onzin zijn 
Niet langer mag er gezegd worden dat 
Een gezamenlijk doel en samenwerking nodig is want 
Het ligt voor de hand dat 
Alleen 
(Is) Belangrijker is dan  
Samen 
Gemeente, ondernemers en inwoners  
Is iedereen verantwoordelijk 
Voor de toekomst 
Nee natuurlijk niet 
Veranderen kunnen we niet meer 
We zijn te laat en 
Het is gewoon onzin om te zeggen 

“Deel de beleving en geef kleur” 
 
(Lees nu het omgekeerde gedicht) 

 
 

 
 

“Deel de beleving en geef kleur” 
Het is gewoon onzin om te zeggen 
We zijn te laat en 
Veranderen kunnen we niet meer 
Nee natuurlijk niet 
Voor de toekomst 
Is iedereen verantwoordelijk 
Gemeente, ondernemers en inwoners 
Samen 
(Is) Belangrijker is dan 
Alleen  
Het ligt voor de hand dat 
Een gezamenlijk doel en samenwerking nodig is want 
Niet langer mag er gezegd worden dat 
Communicatie en interactie onzin zijn 
Het is niet zo, dus geloof maar dat 
We open en sociaal moeten zijn en 
Daardoor voorzieningen blijven bestaan 
We weigeren te geloven dat 
Ze zorgen voor overlast en onvrede 
Waarom 
Maken we ons dan druk om de toeristen 
Niet voor niets 
Vinden we die sfeer en cultuur authentiek en 
Zeggen we trots te zijn op het water, de mooie houten huizen 

Op het eiland Marken 
Staat samenwerking centraal 
Delen we de beleving en geven we kleur 
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