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Inleiding

Dit boekje ‘Vrijheid’ is tot stand gekomen naar  
aanleiding van de 9e jaarlijkse gedichtenwedstrijd 
voor de derde klassen van het voortgezet onderwijs in 
Veenendaal.
De gedichtenwedstrijd wordt uigevoerd door de 
commissie Gedichten op muren van het Kunstplat-
form Veenendaal.
De thema’s/ vormen van de voorgaande wedstrijden:

1. Op één lijn met Kees Stip
2. 160 precies
3. Vriendschap 
4. Haiku
5. Een cadeau
6. Rondeel
7. Een nieuw begin
8. Theater

De commissie heeft als doel om het centrum op te 
fleuren met allerlei gedichten in de categorie ‘light 
verse’. De voorbijganger kan ze lezen en met een 
glimlach verder lopen.

Er zijn op dit moment al zoveel gedichten op muren 
en gevels bevestigd, dat de commissie in het najaar 
van 2018 een nieuwe folder van de gedichtenroute 
heeft samengesteld langs de gerealiseerde gedichten. 
Het boekje met de gedichtenroute is gratis af te halen 
bij de VVV/Stadswinkel in De Cultuurfabriek en bij 
boekhandel Van Kooten.
Voor meer informatie over de commissie: 
www.gedichtenopmuren.nl
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Gedichtenwedstrijd

Elk jaar wordt er in Veenendaal een gedichtenwed-
strijd georganiseerd voor de derde klas van het VO. Als 
opdracht is er een thema of een bepaalde dichtvorm. 
Ook dit keer was het thema hetzelfde als dat van de 
Nationale Poëzieweek: 

Vrijheid

De leerlingen werden oa uitgedaagd door de  
volgende vragen:

Wat is vrijheid voor jou? 
•  Is dat voor iedereen hetzelfde?
•   Is het iets waar je recht op hebt? Of wat je nodig 

hebt? 
•  Waar heeft vrijheid mee te maken? 
•   Denk aan vrijheid van bewegen, denken en doen. 

Mag je alles zeggen en schrijven. Mag je overal 
komen?   

De volgende scholen hebben meegedaan: Het CLV, 
het CSV, het Ichthus College en het Rembrandt Col-
lege. Het totale aantal inzendingen was dit jaar 185 
stuks. 
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Nienke Tara Daan Daniël Jitte Lucas Julia Rens Jorian Leon Lianne Levi 
Anna Judith Rosalien Rick Jaap Tim Noah Wietsze Carolien Brechje Julia Gijs 

Marjolein Jens Fleur Nellianne Elisha Lenneke Joline Renske Laura Joris  

Benjamin Silas Shin Thomas Kai Vera Marit Marlieke Jesse Natan Tobias Aron Nathan 

Dorine Myrthe Corina Hester Michelle Mirthe Daan Bart-Jan Micha Jorim Anna Lotte  

Rachel Ienke Timco Daan Rosalie Lukas Noah Kees Dennis Sanne Tara Tony  
Lianne Lars Luc Sofie Gian Brahim Niek Abe Filip Romy Shannon Aaliyak  
Anniek Romy Suzan Ikram Roelof Evert Rianne Abdullah Candice Suze Sara Celine  

Ravza Niekje Hugo Kirsten Jesper  Danique Emil Terra  Robbie  Yassine Nina Aislinn  

Rebecca Laura Amani Zannath Bente Enrique Irene Bram Mila Salma Umeyyir 

Femke Walid Jens Amai Robijn Sem Silke Richelle Aimée Miguel Julia Ben Sybrandt  

Rosalie Maud Nikki Gerco Linne Nomi Linda Finn Bart Julia Susan Jaïra Tiara  
Femke Riya Senna Louise Robin Julia Marélieze Leonie Soumia Anne Imane Indy 

Rachelle Patrick Dion David Max Renée Joost Marit Rani Tirza Britt Thijme Vera Bas  
Giovanny Renee Robin Suzanne Kellin Thijmen Luuk Fowsiya Dewi Fleur Maaike Marijn  

Arwin Jasper Shania Charlotte Lisa Bart Mandy Nathan Fieke Nina Amy Chantal
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Juryrapport scholierengedichtenwedstrijd
Gedichten over ‘Vrijheid’
Totstandkoming juryoordeel
Het thema Vrijheid is een groot thema – ook wel een moei-
lijk thema, als we de gedichten van de scholieren naast el-
kaar legden. Sommige clichés konden we bijna turven. Veel 
gedichten gingen over vogels, over de wind, over buiten 
zijn… Het gedicht van Anne Plantinga beschreef dit mooi: 
misschien komt het wel dat het moeilijk is om over vrijheid 
te schrijven, omdat we er zo aan gewend zijn.
Opvallend veel gedichten gingen ook juist over een gebrék 
aan vrijheid of waren somber van toon. De jury is van me-
ning dat het thema vrijheid juist tot positieve, optimistische 
gedichten zou moeten leiden. Alle deelnemers bedankt 
voor de inzending: met je gedicht heb je een stukje van 
jezelf laten zien. 
De jury heeft gekeken naar de mate waarin deelnemers 
zich aan de opdracht hebben gehouden, maar ook naar de 
vorm van het gedicht, de beelden die het opriep en hoe 
taal gebruikt werd. Dat leidde tot de volgende nominaties.
Voor het CLV: Julia Hovestad & Susan van Otterlo met 
‘Vrijheid’ en Riyad Bennar zonder titel. Het gedicht van Riyad 
was aan de lange kant voor deze wedstrijd, maar de jury 
vond de opbouw mooi en het ritme was sterk. Het gedicht 
van Julia en Susan had een sterk rijm. De zin ‘Vrijheid gun je 
iedereen’ vonden we mooi.
Voor CSV het Perron: Anne Hofland met ‘Zonnestraal’ en 
Rachelle Vlastuin met ‘Vrijheid’. Annes gedicht ‘Zonnestraal’ 
was wat somber van toon, maar de jury vond ook dat er 
hoop in doorklonk en dat de zonnestraal daar een mooi 
beeld van was. ‘Als de zee een persoon was’ vonden we 
een mooie zin uit Rachelles gedicht. De jury vroeg zich wel 

af of je de vrijheid die in het gedicht beschreven wordt, in 
Nederland miste.
Voor het Ichthus College: Lucas van Dijk met ‘De piste’ en 
Rens van Amerongen met ‘Papieren vliegtuig’. Het gedicht 
‘De piste’ vonden we een originele invulling van het thema. 
Er was wat discussie in de jury of er in dit gedicht een 
double entendre te beluisteren was. ‘Papieren vliegtuig’ van 
Rens vonden we ook origineel gevonden en de relativering 
in het tweede couplet vonden we een sterke vondst.
Voor het Rembrandt College: Zannath Mankoe met ‘Vrijheid’ 
en Nina van Drie & Aislinn Mulder met ‘Zonder vrijheid’. 
Leven zonder vrijheid is als lopen door een bos zonder 
bomen, schreven Nina en Aislinn. Dat vond de jury mooi 
gevonden. Het gedicht van Zannath vond de jury een 
mooie beschrijving van het gevoel van vrijheid.
 
Nominaties (in alfabetische volgorde)
• Anne Hofland – Zonnestraal (CSV het Perron)
• Julia Hovestad & Susan van Otterlo – Vrijheid (CLV)
• Lucas van Dijk – De piste (Ichthus College)
•  Nina van Drie & Aislinn Mulder – Zonder vrijheid (Rem-

brandt College)
• Rachelle Vlastuin – Vrijheid (CSV het Perron)
• Rens van Amerongen – Papieren vliegtuig (Ichthus College)
• Riyad Bennar – Zonder titel (CLV)
• Zannath Mankoe – Vrijheid (Rembrandt College)

Winnaar
Rens van Amerongen – Papieren vliegtuig (Ichthus College)

De jury:
Christiaan Abbing, Dylan Lochtenberg, Jasper van der Vlist
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De grote vraag bij het thema Vrijheid is, wat 
is het?

Zo zoet als suiker  – Joline van Bale – Ichthus
goud – Dion Visee – CSV
gewoon – Giovanny Nouris – CSV
gelukkigheid – Emil Maradik – Rembrandt College
je kunt niet zonder – Corina van den Top – Ichthus
als de zon op de wand – Bart-Jan Stam – Ichthus

Er kwamen oorlogen voorbij, van toen en nu.

Was ik maar een kogel dan zet ik mezelf niet in een 
geweer – Femke van Tintelen – Rembrandt College

Wonderlijke dichtregels:
vroeger waren de mensen zo dun als een veer en nu zo 
dik als een beer – Filip Regini – Rembrandt College

vrijheid heeft niets te maken met uw lengte – Aaliyah 
Lawrence – Rembrandt College

Maar hopen dat het goedkomt met mijn eigenwijze kop 
– Umeyyir Yilmaz – Rembrandt College

Vrijheid is iets wat je moeilijk kan stelen, maar wel kan 
delen – Ben van de Kleut – CLV

Vrijheid voor iedereen, dat zou je toch willen  
– Nomi Budding – CLV

Wees niet bang om iets te doen wat je leuk vindt  
– Imane el Faqueri – CSV

Niemand vind je raar- Rani Alkhatib – CSV
Vrijheid denkt niet aan zichzelf maar aan een ander  
– Kellin de Jong – CSV
Want ja, niemand vind het leuk om opgesloten te zijn  
– Jasper Hensen – CSV

En sommigen konden zoveel vrijheid niet aan en  
noemden haar: vreiheit.
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Papieren vliegtuig

Was ik maar een vliegtuig,
Zo eentje van papier,
Zwevend naar het licht,
Dan was ik allang niet meer hier,

Met een briesje om de oren,
Lijkt niks mij meer te verstoren,
Maar zo gevouwen en verbogen
Is dit beeld helaas al snel vervlogen

Rens van Amerongen
Ichthus College
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De piste

Daar ben je
Zo mooi, zo wit

Niet aangeraakt
Niet gebruikt door anderen

Daar sta ik
Bovenaan de rand

Het moeilijkste is gekomen
Jou betreden

Jou beschadigen
Ik kan dit niet

Lucas van Dijk
Ichtus College
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De piste

Daar ben je
Zo mooi, zo wit

Niet aangeraakt
Niet gebruikt door anderen

Daar sta ik
Bovenaan de rand

Het moeilijkste is gekomen
Jou betreden

Jou beschadigen
Ik kan dit niet

Lucas van Dijk
Ichtus College

zonnestraal

ijzeren spijlen werpen een schaduw
trekken een denkbeeldige lijn tussen vrijheid in zijn hoofd

en in de koude werkelijkheid zijn
want echte vrijheid laat je niet vangen door beton en staal

maar kan soms bestaan uit een enkele zonnestraal

Anne Hofland
CSV
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Vrijheid

Als de zee een person was,
wilde ik met hem mee,
op een bootje ver weg van hier,

over het glinsterende water,
de woeste golven,
de zingende wind,

een strand een land,
waar niemand je kent,
waar je mag zijn zoals je bent.

Rachelle Vlastuin
CSV
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Vrijheid

Als de zee een person was,
wilde ik met hem mee,
op een bootje ver weg van hier,

over het glinsterende water,
de woeste golven,
de zingende wind,

een strand een land,
waar niemand je kent,
waar je mag zijn zoals je bent.

Rachelle Vlastuin
CSV

Vrijheid
Een groot word

Soms in de kiem gesmoord
Niet voor iedereen

Maar voor iemand alleen
Niet vanzelfsprekend

Maar wel wat veel betekend
Vrijheid gun je iedereen
Daar kun je niet omheen

Julia Hovestad
Susan van Otterlo

CLV
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Ik wil schreeuwen en gillen
schoppen en slaan
onrust niet te stillen
een woeste orkaan

Ik wil gooien en smijten
er rennend vandoor
vluchten voor de feiten
mijn hart die bevroor

Ik wil huilen en lachen
bidden en smeken
moeizaam zigzaggen
rond mijn gebreken

Ik wil zoeken en vinden
naar blijdschap en vrijheid
wonden verbinden
opgelopen in de strijd

Ik wil wandelen en genieten
van schoonheid en rust
levend water uitgieten
wat alle onrust blust

Ik wil praten en schrijven
aan anderen vertellen
niet langer alleen blijven
innerlijk herstellen

Ik wil schommelen en spelen
in de speeltuin van het leven
niets dat mij kan schelen
ik zal overal boven zweven

Ik wil vertrouwen en aanbid-
den
mijn focus op God
Hem altijd in het midden
ook al lijk ik dan nogal zot

Riyad Bennar
CLV
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Vrijheid

Ik loop door het bos.
Ik voel de warme zonnestralen.
De wind waait door mijn haren.
Ik hoor de vogels vrolijk fluiten.
En de bladeren naar beneden vallen.
Ik ga liggen en sluit m’n ogen.
Ik heb even niks aan m’n hoofd.
Ik hoor de stilte en vrede.
Ik voel me vrij.

Zannath Mankoe
Rembrandt College
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Zonder vrijheid

Leven zonder vrijheid is dat mogelijk?
Leven zonder vrijheid is als
een vogel zonder vleugels.
Niet kunnen doen en laten wat je wilt.
Leven zonder vrijheid is
het niet kunnen uiten van je kleur.
Leven zonder vrijheid is als
het dichtslaan van een deur.
Leven zonder vrijheid is als
het praten zonder woorden
en het luisteren zonder horen.
Leven zonder vrijheid is als
het lopen door een bos zonder bomen.

Nina van Drie
Aislinn Mulder
Rembrandt College
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Wall of Veen
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Vrijheid 2019, gedichtenwedstrijd voor VO-scholieren. 
Dit is een uitgave van het Kunstplatform Veenendaal/ 
Gedichten Op Muren!

Tekst: Daphne Kalff
Ontwerp: Martijn Versteeg
Fotografie: Jan Klok (panelen met gedichten)
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