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Inleiding

Dit boekje ‘Samen’ is tot stand gekomen naar aanleiding 
van de 11e jaarlijkse gedichtenwedstrijd voor de derde 
klassen van het voortgezet onderwijs in Veenendaal.
De gedichtenwedstrijd wordt uigevoerd door de 
commissie Gedichten Op Muren van het Kunstplatform 
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
10. De toekomst is Nu
11. Samen

De commissie heeft als doel om het centrum op te  
fleuren met allerlei gedichten in de categorie ‘light ver-
se’. 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 er een boekje met de gedichten-
route is samengesteld. Dit boekje met de route is gratis 
af te halen bij de VVV/Stadswinkel in De Cultuurfabriek 
en bij boekhandel Van Kooten.

Ook is door voormalig stadsdichter Mats Beek een  
audiotour van deze gedichtenroute samengesteld.
Voor meer informatie over de commissie:  
www.kunstplatformveenendaal.nl/gedichten-op-muren
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Gedichtenwedstrijd

De opdracht was dit jaar

Samen

De leerlingen mochten zich dit jaar buigen over het 
thema Samen
Ter inspiratie zijn een aantal gedichten besproken. 
Ook konden de leerlingen oefenen met zg visuele 
gedichten. In de lesbrief stonden een aantal links naar 
Spoken Word optredens.
En vragen om over na te denken en ook mee te ne-
men in het gedicht

Samen heeft de kleur ……………………………
Samen ruikt als……………………………………
Samen voelt………………………………………
Samen klinkt als……………………………………
Als ik aan samen denk dan…………………………
Samen is voor mij als……………………………….

De volgende scholen hebben meegedaan:  
Ichthus College  
Het Perron  
Rembrandt College 
 
Ondanks alle beperkingen in het lesgeven was het 
totale aantal inzendingen toch nog 155 stuks.
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Justin Sayen Danique Rainier Cor Nedret Bas Cheyenne Joran Jordy Henco Tristan Jesse Rowena 

Ella Daan Sabine Jasmijn Sam Joram Joey Bas Phoebe Robbin Storm Jesper Joep Fenne Basmala 

Sanne Maartje Anna Tara Jens Julia Eva Anouk Xandra Sophie Norbert Carlijn Giel Noah Lisanne 

Gitte Lysanne Dianthe Tessa Derrick Bram Chaim Anneloes Ruben Chananja Janne Jeffrey Maud 

Rachel Mathilde Anne Loïs Eduard Mieke Coen Rachel Joanne Jochem Lydia Guus Matthijs Willemijn 
Hermen Youran Emma Mike Norah Julian Per Laurens Arjan Jonathan Niels Arlieke Amber 

Nora Rieneke Dirk Meinko Jan Norah Lysanne Nathan Thijmen Alexander Hannah Julia Tim Job Lucas 

Heidi Lisa Luca Chris Willemijn Evelijn Hanna Giel Deon Jam-Willem Romeck Rebecca Jesse Zara 
Madeleine Hajar Romaissa Carlijn Robbin Chayenne Chayenna Jodie Romy-Louise Salah-Eddine 

Delano Melody Jennefer Manou Ilya Mick Nola Franka Nine Lucas Tara Lois Fleur 
Senne Rosan Miloe David Shericka Yahya Madeleine Larissa Laurens Sofia Annemijn 

Arif Milan Dinand Madeleine Amany Josephine Noëlle Daan Lotte Zuzanna Nina 
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Nominaties

Het Perron:
•	 Norbert Wasilewski  - Samen 
•	 Jordy van den Bos - Samen
 

 

WINNAAR:
Rieneke Morren - zonder titel

De jury: Dylan Lochtenberg (wethouder van Cultuur), Derk Postma (stadsdichter) en Petra Sips (van het collec-
tief Dichters aan de Grift)

Ichthus College:
•	 Rieneke Morren - zonder titel  
•	 Willemijn Treur - zonder titel  

Rembrand College:
•	 Fleur Telle - Samen 
•	 Madeleine van den Berg -  De laatste keer
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De winnaar is – Rieneke Morren (gedicht zonder titel) van 
het Ichtus College

Genomineerden Ichthus College:

Rieneke Morren - Zonder titel
Rieneke Morren heeft misschien wel het meest originele 
gedicht geschreven over het thema samen. Waarbij het 
thema eigenlijk pas in de laatste zin, onverwachts om de 
hoek komt kijken. Er spreekt ook passie en bewogenheid 
uit het gedicht. Met mooie rijm en fijn metrum.

Willemijn Treur  - Zonder titel 
Willemijn Treur heeft het thema samen gekoppeld aan 
het begrip verbinding. Verbonden zijn, terwijl je dat niet 
zo voelt. Samen en alleen. Misschien ook wel een gedicht 
over de Corona-tijd, zonder dat het expliciet benoemd 
wordt. Daar houden dichters van.

Genomineeerden Het Perron:

Norbert Wasilewski - ‘Samen’
Norbert Wasilewski schreef een kort, eenvoudig gedicht, 
met veel herhaling. Deze eenvoudige herhaling is krach-
tig en geeft kernachtig weer wat samen is.

Jordy van den Bos ‘Samen’
Jordy van den Bos schreef een herkenbaar gedicht over 
Corona waarin niks mooier gemaakt wordt dan het is en 
toch klinkt er een beetje hoop doorheen.

Genomineerden Rembrandt College:

Fleur Telle - ‘Samen’
Fleur Telle schrijft in korte beelden, in tegenstellingen. Het 
gedicht lijkt geen conclusie te trekken over het thema 
samen, maar laat veel aan de verbeelding over.

Madeleine van den Berg  - ‘De laatste keer’
Madeleine van den Berg schreef een lief, teder gedicht 
over afscheid en gemis, dat de jury raakte.
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Samen is een mooi thema, na een jaar juist niet samen-
zijn. Toch vinden de leerlingen manieren om wel samen 
te zijn:

Samen is het leven beter. Samen kan ook op anderhalve 
meter -Jens Gaasbeek - Het Perron

Dan blijf je vanzelf recht op je benen staan 
Anouk Diepeveen - Het Perron

Gelukkig waren er zeker ook positieve ervaringen:

lk voel me net als een vogel zo vrij  
Carlijn Muylaert - Het Perron

Alleen zijn is soms wel eens fijn 
Jesper Jansen - Het Perron

We zagen uiteindelijk licht schijnen
Yahya Ali - Rembrandt College

Samen chocolade eten, hoe fijn is dat
Tara Schreuder - Rembrandt College

Maar nu is het beter, ik ben mijn fouten vergeten 
Coen Verweerd - Ichthus College

Wat open deuren:

Want zeg nou zelf alles is toch veel leuker samen 
Thijmen de Zwarte - Ichthus College

Als je samen bent dan ben je blij. Samen dat zijn wij 
Robbin Bielderman - Rembrandt College

Door samen te zijn ben je niet alleen  
Jasmijn Schoonderbeek- Het Perron

Gevoelige uitspraken:

Als jij strafwerk hebt, help ik schrijven - 
Chananja van Laar - Ichthus College

Samen is nooit gaan zonder gedag te zeggen 
Salah-Eddine Hamdaoui - Rembrandt College

Of betekent samen huisdieren? 
Ilya van Merkestijn - Rembrandt College
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Hermen van den Berg - Ichthus College verwoordde 
het heel beeldend:

Dus laten we allemaal overstappen 
Op dezelfde trein  

Met dezelfde machinist 
Zodat samen 

Echt samen wordt 

 

Tenslotte noemen we een tweetal gedichten die 
vanwege hun lengte niet in aanmerking kwamen 
om te winnen, maar zeker een vermelding waard 
zijn.

Arif Halici - Rembrandt College schreef een proza ge-
dicht,  waarin de spanning mooi opgebouwd wordt, 
met een verdrietig einde.

Jodie - Rembrandt College - Bonnie & Clyde , ook een 
prozagedicht met een donkere ondertoon en een 
heel duidelijk einde: ”Wij zijn klaar. “
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Je gaat je weg alleen
Zonder een enkel licht
Je raakt uit evenwicht
Verlaten van iedereen

Kom, doe je ogen open!
Overwin je pijn en verdriet

Zorg dat je het niet langer ziet
Je mag weer hopen

Kom, open je ogen!
Want ik zal er voor je zijn

Rieneke Morren
Ichthus College

Winnaar
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we zien allemaal dezelfde lucht,
lopen op dezelfde aarde,

zien dezelfde dingen,
en toch voelen we ons alleen.

Kijk om je heen
zie je het dan niet?

dat jij, familie, vrienden en vreemden,
met elkaar verbonden zijn?

je bent samen en tegelijkertijd alleen

Willemijn Treur
Ichthus College

Genomineerde
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Samen

jij weet wie ik ben.
jij weet hoe ik me voel.

jij weet wat ik doe.
jij weet wat er in mij om gaat.

ik weet wie je bent.
ik weet hoe jij je voelt.

ik weet wat je doet.
ik weet wat er in je om gaat.

jij en ik.
samen wij.

Norbert Wasilewski 
Het Perron

Genomineerde
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Samen

Allemaal tegen Corona 
deze tijd kent zijn diepe dal 

Het voelt voor mij dan ook alsof ik val 
Het virus maakt me verdrietig, boos en 

bang 
Die maatregelen duren me echt wel te 

lang 
lk snap de maatregelen heus wel 

Allemaal heel alleen, 
toch komen wij er doorheen 

De ene moeilijk, de ander blij, samen zijn 
wij niet alleen

Jordy van den Bos
Het Perron

Genomineerde
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SAMEN 

Stil of luid 
Arm of rijk 

Maan of zon
Ex of vriend 

Nacht of dag 
Als ik met jou ben, 

weet ik niet of ik mezelf ken 
lk bewonder je,

ik kan niet meer zonder je

Fleur Telle
Het Rembrandt College

Genomineerde
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De laatste keer

lk mis je overdag
Je was zo lief met die lach
Ook mis ik je in de nacht
Vooral je lieve knuffels

Die waren zo zacht
lk mis je en dit doet me zeer

Kon ik je maar nog zien
Nog een laatste keer

Madeleine van den Berg
Het Rembrandt College

Genomineerde
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We mogen weer - Derk Postma - Stadsdichter Veenendaal

bitterballen op de Markt
omeletten op de Sandbrinkstraat
yoghurt-bosvruchten bij het Stadsstrand

we mogen weer
wat meer

olifanten in de dierentuin
James Bond in de bioscoop
Van Gogh in het museum

gereserveerd
op afstand
maar we zijn er klaar voor

de kleren gekocht
de haren geknipt
het vakantiegeld is binnen

tijd om los te gaan
voor de crisis echt losbarst
en we geen cent meer te makken hebben

Dit gedicht is geschreven naar aanleiding van het feit dat per 1 juni 2020  
de Corona-maatregelen wat zijn afgezwakt.
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