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Inleiding

Dit boekje ‘De Toekomst is Nu’ is tot stand gekomen 
naar aanleiding van de 10e jaarlijkse gedichtenwed-
strijd 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
9. Vrijheid

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 mu-
ren en gevels bevestigd, dat er een boekje met de 
gedichtenroute is samengesteld. Dit boekje met de 
route is gratis af te halen bij de VVV/Stadswinkel in De 
Cultuurfabriek en bij boekhandel Van Kooten.

Voor meer informatie over de commissie:  
www.kunstplatformveenendaal.nl/gedichten-op-muren
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Gedichtenwedstrijd

De opdracht was dit jaar

De Toekomst is Nu

De leerlingen werd gevraagd een woordweb te 
maken rond het woord Toekomst en die woorden te 
gebruiken voor hun gedicht.
Ter inspiratie zijn een aantal gedichten besproken. 
Ook stond er in de lesbrief een aantal links naar Spo-
ken Word optredens.
En vragen om over na te denken en ook mee te ne-
men in het gedicht

De toekomst kleur ik……………………

Als de toekomst een dier zou zijn, dan is het een 
……………….

De toekomst ruikt als…………………………

De toekomst voelt………………………………….

De toekomst klinkt als…………………….

De volgende scholen hebben meegedaan, Het CLV, 
het Ichthus College, Het Perron, en het Rembrandt 
College. Dit jaar was het totale aantal inzendingen 184 
stuks.

Speciale vermelding voor de inzendingen van Het 
Perron: sommige waren voorzien van prachtige foto’s 
en achtergronden, zoals te zien op blz 15.
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Julia Mohammed Justin Sayen Danique Rainier Joost Marwa Tom Rogier Tijn 
Alwin Stan Aaliyah Nikita Jade Anniek Job Toine Joost Sven India Mees Ashley 
Jolien Lisa Luka Brit José Eliza Marwan Maikel Jamie Jasmijn Amber Elijah Marjo-
lein Ashley Nikki Latisha Jennifer Koen Iris Oumayya Mark Tiemen Timo Emma 
Arian Marleen Cas Tim Sabine Hugo Xolali Eveline Jari Floris Mika Daniel Luuk Thijs 
Jolijn Stef Thygo Mitchel Nick Daan Akram Salma Luna Julia Niels Bowi Ayoub 
Niels  Haseyin Jennifer Anissa Neva Finn Floor Lena Armanto Dyanne Nieke Bo-
ris Lotte Leire Amber Imke Zehra Rosemarijn Andrea Bram Esmee Daan Emmy 
Terra Amber Janique Twan Bram Rosalin Mikaîl Jantine Jonathan Stijn Rick Tim 
Daniël Laura Demy Joram Jarine Han Rachel Mariska Saran Nienke Joanne Lot-
te  Paméla Jasmijn Tijmen Jan-Jaap Alieke Heba Naomi Ferran Sem Sarah Kirsten 
Ghizlane Cas Tygo Aimy Yunus Djem Eline Pascalle Collin Dylan Jasper Maick 
Lars Jihane Maaike Sem Britt Anisa Sam Tessa Lisa Marlou Ramon Younes Jesse 
Sophie Milo Sharona Samar Liesl Lars Max Britt Joost Kayleigh Joris Sanne Kim 
Jasmin Joelle Yannique Daan Carlijn Jasper Ashley Mert Ian Tessa Corné Fabian 
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Nominaties

CLV:
•	 Ashley Brienesse -  De Toekomst  
•	 Sabine Bross -  Toekomst 

Het Perron:
•	 Sophie Bené -  De Toekomst is nu 
•	 Jihane Rhochmi -   Bruggen bouwen  
  naar je toekomst 

 

WINNAAR:
Leire Auguilar Mora - Een nieuw begin

De jury: Dylan Lochtenberg (wethouder van Cultuur), Derk Postma (stadsdichter) en Jasper van der Vlist (Ups & 
Downies)

Ichthus College:
•	 Mariska v.d. Vendel -  De Toekomst van vroeger 
•	 Saran Kooistra -   Toekomst van jou en mij 

Rembrand College:
•	 Leire Aguilar Mora -  Een nieuw begin 
•	 Floor van Dijk -   De Toekomst 
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Juryrapport scholierengedichtenwedstrijd

Tja, de Toekomst is NU, 
Over de toekomst, nou ja, voor veel pubers is dat wel gissen - 
Tijmen de Haan - Ichthus College of zoals Lars Slotboom 
van Het Perron schrijft De toekomst is nu, nee nu, nu, nu. 
Helemaal waar: zelfs een tovenaar kan het niet weten - Floris 
van de Weerd - CLV

Mooie vergelijkingen:
Toekomst is als verse broodjes - Daniël Robbertsen - CLV
Een boze aapaapaap, goeroe of een blij ei - Tom Beentjes - 
CLV
later kan je zien als water - Alwin van Barneveld - CLV
En zouden wij niet verschillen als een mandarijn - M. Boukar-
fada - CLV

En wat er zoal mogelijk zal zijn:
of robots die baby’s kunnen wiegen - Daan de Jong - Rem-
brandt College
of worden we met een katapult gelanceerd - Armando - 
Rembrandt College
de toekomst klinkt voor mij heel elektrisch - Mohammed 
Louza - CLV

Mochten er dingen misgaan:
de relatie mislukt en de jongens vergaan - Lotte Kraaijveld - 
Ichthus
Als je rood niet wilt, schijn je met een groene lamp - Jasmin 
Ali - Het Perron

En uiteindelijk wint de nuchterheid:
bijna weekend en dan zien we wel - Toine van Viegen - CLV
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Een nieuw begin

Ik zit in de trein naar mijn toekomst
Weg van mijn verleden
Weg van jou
Jij liet mij er alleen voor staan
Dus nu laat ik je gaan
Met pijn in mijn hart
Ben ik nu opnieuw gestart
Gewist uit mijn geheugen
Ga ik me nu op mijn toekomst verheugen

Leire Aguilar Mora
Rembrandt College

Winnaar
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De toekomst

Hopend op een goed leven
Smachtend naar de vrijheid

Overgave aan de wereld
Gebruik maken van de wijsheid

Vluchtend voor de vijand 
Accepteren hoe het loopt

Uitzoeken wat het wordt 
Vertrouwen op het leven 

Anders dan in gedachten
Beter dan in werkelijkheid 

Ashley Brienesse
CLV

Genomineerde
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TOEKOMST

wat staat je te wachten
wat houdt je tegen
sta je er positief in, zie je er tegenop
iets waarop je je niet kan voorbereiden
is het eng, wil je het vermijden
smacht je naar je toekomst
een verandering, een nieuwe start
een stapje verder van je verleden

Toekomst

Sabine Bross
CLV

Genomineerde
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De toekomst van vroeger

Vroeger had ik geen dromen,
vroeger was het later,
later als ik groter ben,
maar later is nu gekomen
& welke van al mijn dromen is uitgekomen?

Mariska v/d Vendel
Ichthus College

Genomineerde
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Toekomst van jou en mij

Soms lijkt de toekomst zo onmetelijk ver weg
maar de toekomst begint Nu.
Soms lijkt het of de toekomst start bij een
ander, maar het begint ook bij mij.
De toekomst van een ander lijkt zo
veel mooier dan die van mijzelf, maar die 
van mij, die weet ik niet.
Zoveel vragen, maar nu nog geen
antwoorden. Wanneer wel?

Sarah Kooistra
Ichthus College

Genomineerde
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De toekomst is nu

Vandaag,
Loop ik de velden af
Daar waar ik het liefst was
Sluit ik de deur
Om mijn verleden voorbij te gaan
Open de deur naar de toekomst,
Haal diep adem,
Ik ga voor de waarheid
Niet wetend
wat mij te wachten staat
En begin een nieuw hoofdstuk
In mijn toekomst

Sophie Bené
Het Perron

Genomineerde
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Bruggen bouwen naar je toekomst

Ga eens voor jezelf staan.
Wees dapper, wees bang,
wees niet altijd volhardend.
Hou je dromen aan de gang.

Mensen zullen over je praten, snel oordelen.
Mensen zullen je in de weg staan.
Ga door hetgeen heen wat je vermijdt.
Dus heb geen strees en geen angst,
om hoe een ander je omschrijft.

De toekomst ligt aan jou!

Jihane Rhochmi
Het Perron

Genomineerde
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De Toekomst

Het is dichtbij
Maar toch ver weg
Je kan je het niet voorstellen
Maar toch ben je benieuwd
Je zal er niet achter komen
Tot je in de toekomst bent
Leef in het nu 
Geniet van elk moment

Floor van Dijk
Rembrandt College

Genomineerde
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2020De toekomst 
is Nu

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)


