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Gedichtenwedstrijd voor 3e klassen 
voortgezet onderwijs in Veenendaal
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Inleiding

Dit boekje ‘Natuur’ is tot stand gekomen naar  
aanleiding van de 12e 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
12 Natuur

De commissie heeft als doel om het centrum op te fleu-
ren 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 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

Natuur

De leerlingen mochten zich dit jaar buigen over het 
thema Natuur
Je kan op een heleboel manieren genieten van de 
natuur: gewoon in de tuin zitten, fietsen in de zon, 
lekker uitwaaien op het strand, in de herfst door het 
bos lopen. 
Leerlingen maken zich ook zorgen over het klimaat en 
de natuur, er is zelfs een naam voor: Klimaatdichters. 
Ook in Nederland zijn er klimaatdichters, zij strijden 
voor een klimaatvriendelijke wereld en gebruiken 
daarvoor poëzie.

De volgende scholen hebben meegedaan:  
Ichthus College 
Het Perron 
CLV 
Rembrandt College

Er werden in totaal 162 gedichten ingestuurd, waar-
van één gediskwalificeerd is, omdat het van internet 
gehaald was.
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Nominaties 

Het Perron:
•	 Het bos - Jada Gerritsen
•	 Naamloos - Florien Drost

Rembrand College:
•	 Van land naar land - Thomas Prins
•	 Wolken - Merit Schlegel

WINNAAR:
Grutto - Femke Schreuders

De jury: Dylan Lochtenberg (wethouder van Cultuur),  
Samira Serghini en Wilco van Doorn (Stadsdichtersgilde)

Ichthus College:
•	 Gans - Tjeerd van der Vlist 
•	 Grutto - Femke Schreuders 

CLV
•	 De zon en de maan - Nada el Khoulati
•	 Natuur - Fleur van der Let
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Juryrapport

Het Rembrandt College
Van land naar land - Thomas Prins
Thomas maakt gebruik van de kracht van herhaling om 
een beeldend stilleven neer te zetten. Het verandert in 
korte tijd je perspectief en voert je mee.

Wolken - Merit Schlegel 
Merit laat zien dat gedichten niet lang hoeven te zijn om 
veel te zeggen. Haar laatste zin nodigt direct uit om nog-
maals te lezen en daarbij de lucht gade te slaan. 

Het Ichthus College
Gans - Tjeerd van der Vlist
Tjeerd weet zijn titel in een haast sprookjesachtig raad-
sel terug te laten komen. Daarbij blijft het ritme van het 
gedicht zorgen voor een glimlach aan het eind.

Grutto - Femke Schreuders WINNAAR! WINNAAR!
Femke weet met mooie zinnen een beeldende tocht 
neer te zetten. Hierbij trekt zij met schijnbare tegenstellin-
gen een diepte in het gedicht die pas bij een tweede keer 
lezen opvalt. Een ongrijpbare schoonheid.

Het CLV
De zon en de maan - Nada el Khoulati
Het verschil tussen nacht en dag gevangen in een paar 
regels tekst waarna Nada de lezer verstild achterlaat met 
een prachtige laatste zin.

Natuur - Fleur van der Let
Fleur houdt de lezer een spiegel voor om zelf tot een 
diepere moraal te komen. Eenvoud nodigt hier uit tot 
refl ectie. 

Het Perron
Het bos - Jada Gerritsen
De kalmerende functie van de natuur wordt door Jada 
gepakt in de tekst. Je komt in acht regels zelf tot rust.

Naamloos - Florien Drost
Florien weet in een eenvoudig rijm een kinderlijk gevoel 
op te roepen. Dit stemt tot vrolijkheid.
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De natuur, een dankbaar thema, veel strand, vooral 
op het CLV: - op strand met je geliefde hand in hand - Eva 
Nijhuis. 
Kleuren en dieren: de bloem is geel, zo geel als een kameel - 
Jesper Goes , heeft een goudse kleur - Marnik van de Haar 
; bananenbomen aaien - Joran van de Grift - maar pas op 
voor wespen - Marko Saveljic. Het wonderlijke onder water 
is voor mij het � jnst - Fenna Daleboudt of meer prozaisch: 
regenachtige dagen verdienen meer waardering - Moham-
med Benahmed

Op Het Perron zitten een aantal klimaatdichters:
Gooi je afval in de bak - Jens Gaasbeek, of sorry natuur - 
Metehan Altin. Dan is Nederland een oceaan - Isis Tatje; fi jne 
poëzie: de regen is droog - Sophia Henricus. Gelukkig ook 
natuur, de weg naar rust - Asma of om even je hart te luchten 
- Jara Gravestijn

Het Ichthus College ging meer voor de seizoenen: 
Poah! Wat verlang ik naar de lente - Toan Dinh; ik wou dat de 
herfst nooit begon - Anne-Ruth van Beijnum. Een eerlijke 
uitspraak: ik ben niet zo weg van de natuur  - Bart van Beek. 
En ietwat raadselachtig: ik ben in de natuur, ik moet hosse-
len - Thijs Schelling

Op het Rembrandt College zijn ook klimaatdichters te 
vinden: het is triest ... de wereld gaat weg - Basquiat Gu-
erain. IJsbeer heeft een huis nodig - Jamie van Dijk , of in 
nieuw-Nederlands: blikje in die water - Rick de Haan. Vissen 
eten plastic, dat is niet fantastic  - Bjorn Sirag. 
Om poëtisch te eindigen: het gevoel van verse bladeren uit 
een nieuw boek - Tara Schoemaker
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Grutto

Onwetend van zijn wil, toch vastbesloten,
vliegt hij terug vanuit de zuiderstreken,
glijdt hij door de grenzeloze luchten
naar de natte landen die hem het leven gaven
en de noordelijke roem.
Onwetend van zijn eigen naam roept hij die voor zich uit
en uitbundig vult hij deze vlakke landen
met de toonsoort van zijn bestaan.

Femke Schreuders
Ichthus College

WINNAAR
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Gans 
 
ik ben geen eend, ik ben geen zwaan, 
als je niet weet wat ik ben, herinner ik je eraan, 
ik steel je lunch en laat je rennen, 
je zou toch maar echt aan mij moeten wennen. 
kom niet te dichtbij mijn nest, 
want in een mum van tijd heb ik je weggepest. 
maar toch moet je mij dankbaar zijn, 
want zonder mij slaap je minder fi jn. 
want bij de vulling van jouw kussen, 
zitten wat van mijn veren tussen. 
 
Tjeerd van der Vlist 
Ichthus College

GenomineerdeWINNAAR
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Van land naar land

Op acht hoog, kijkend door het raam,
zie ik de wolken naar het westen gaan.
Door de wind geduwd op hun reis,
langs rivieren, zeeën en bergen, van land naar land.
De meeuwen vliegen in groepjes mee.
Mee met de wolken, naar het Westen, van land naar land.
Een pimpelmees op het balkon, die dit alles bekijkt.
Niet wetend wat de wolken en de meeuwen gaan
beleven op hun reis.
Ik zou wel mee willen met de meeuwen en de wolken.
Naar het Westen, van land naar land, langs rivieren,
zeeën en bergen.

Thomas Prins  
Rembrandt College

Genomineerde
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Wolken

Wat als ik mijn ogen open
en de zon niet meer op komt
Wordt het ooit weer oké?

Want als het mijn laatste
dag zou zijn op aarde
zou ik naar boven kijken
naar de wolk die lijkt op jou

Merit Schlegel
Rembrandt College

Genomineerde
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Genomineerde

De zon en maan
Als de maan langzaam verdwijnt.

De opkomende zon haar licht rustig over de aarde schijnt.
Springend en fl uitend zie je dieren en vogels al in het rond.

Genietend van het licht,  in de vroege ochtendstond.
ze zijn weer stil, al de zon langzaam verdwijnt,
en de maan steeds weer zijn licht verspreid!

de wolf kijkt in de nacht naar de maan.
ze huilt maar laat geen traan.

Nada el Khoulati
CLV
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Genomineerde

De natuur

Wij worden blij van de natuur, 
Maar wordt de natuur ook blij van ons?
Wij voelen ons vrij door de natuur, 
Maar voelt de natuur zich ook vrij door ons?
Wij voelen ons begrepen door de natuur,
Maar voelt de natuur zich ook begrepen door ons? 
Wij komen tot rust in de natuur, 
Maar komt de natuur ook tot rust bij ons?

Fleur van der Let
CLV
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Genomineerde

Het bos

Met de wind door je haren  
Je voelt je vrolijk en komt tot rust 
Waar je nare gedachten net nog waren 
Word je steeds minder bewust 
 
De wind fl uistert jouw naam 
De bomen dansen op het gras 
Je voelt je niet meer zo eenzaam 
Zoals je net nog was. 

Jada Gerritsen
Het Perron
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Genomineerde

Ik hoor de wind waaien
De regen tikken op het raam
De haan begint te kraaien
Tijd om op te staan
Een nieuwe dag begint
Ik hoop vandaag dat de zon van de regen wint
De warme stralen op mijn huid
Het tjilpen van de vogels
Wat een heerlijk vrolijk geluid

Florien Drost
Het Perron
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2022Natuur
Natuur 2022, gedichtenwedstrijd voor VO-scholieren
Dit is een uitgave van het Kunstplatform Veenendaal/ 
Gedichten Op Muren!

Tekst: Daphne Kalff
Lesbrief en handleiding: Ingrid van der Velde
Ontwerp & Illustraties: Martijn Versteeg
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