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Het is best moeilijk om zoveel jaar na de Tweede Wereldoorlog kinderen van de Basisschool te 

betrekken bij deze, voor heel veel mensen  afschuwelijke periode uit het verleden. 

Gelukkig wordt er op veel Basisscholen in de bovenbouw altijd nog aandacht aan geschonken. 

Het 4 mei comité Koog en Zaandijk heeft via de leerkrachten de kinderen gevraagd om tekeningen of 

gedichten te maken over wat zij denken en voelen bij de gedachte aan oorlog. 

 

Het is geweldig om te ervaren hoe de begrippen als: angst, geweld, pijn, verdriet, dood, onderduiken, 

honger, vrede en vrijheid in de gedichten en tekeningen aan de orde komen. 

 

Juist omdat wij er zo van onder de indruk zijn, vonden wij het een goede reden om er ook een mooi 

boekje van te maken.  

Het is aan ons, ouders en leerkrachten, om de verbinding te maken met de wereld waarin we nu leven 

en waar vrede en veiligheid nog lang niet voor iedereen de dagelijkse praktijk is. 

 

Van de volgende scholen ontvingen wij bijdragen: 

-De Golfbreker 

-De Piramide 

-Het Schatrijk 

-De Werf 

-De Zoeker 

 

4 mei Comité Koog en Zaandijk 
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Menno  

Groep 7 

Basisschool De Werf  
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Oorlog en vrede 

 

Vrede is heel fijn, 

Waarom zou er oorlog zijn? 

Mensen willen macht, 

Ze gebruiken dan veel kracht. 

Eten was er niet, 

Geen boerenkool of suikerbiet. 

De bevrijders kwamen eraan, 

Kon de tijd niet wat sneller gaan? 

Nederland is nu vrij, 

Iedereen is gelukkig en blij. 

Oorlog is er helaas nog steeds, 

Oorlog is er altijd al geweest. 

 

Xander Pronk  

Groep 7 

ebs Het SchatRijk  

* * * * *  

 

Vrij zijn 

 

Oorlog, dat wil toch geen mens 

Al die tranen, al dat zeer 

De tweede wereldoorlog 

Wil niemand ooit meer 

Al die mensen met hun pijn 

Zal de hele wereld ooit vrij zijn? 

Hopelijk wel en dan ook snel. 

 

Jessie 

ICBS De Piramide 

* * * * * 
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Boaz Rijkes 

Groep 7 

ebs Het SchatRijk 
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Oorlog en vrede 

 

We willen geen oorlog 

We willen vrede 

We willen geen mensen 

die om hun leven vrezen 

we willen geen bloed 

we willen pijn 

iedereen moet 

HETZELFDE zijn 

 

Wiebe, Nané, Kim en Maarten 

Groep 8 

OBS De Zoeker 

* * * * *  

 

De oorlog maakt mij….verdrietig  

 

Dat iemand zoiets doet! 

Dat is echt niet goed! 

Ik zit hier nu bijna te huilen, 

Dat iemand zoveel jaren moet schuilen.. 

Om de vijf minuten hoor ik schoten, 

Er wordt heel veel bloed vergoten. 

Laat je hart niet verscheuren. 

Blijkbaar moest dit gebeuren.. 

Ik hoorde: “VUUR!!” 

Jammer genoeg was mijn leven 

Maar van korte duur..  

 

Dewi van Duijn 

Groep 8 

rkbs De Golfbreker 

* * * * *  
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Elvira Prins 

Groep 8 

rkbs De Golfbreker 

 

 

Stop  

 

De oorlog maakt mij verdrietig en bang 

Ik ga graag mijn eigen gang 

Maar de oorlog is zwart 

Een groot gat 

Je zit opgesloten in een hok. 

Waarom zegt niemand: “Stop!”? 

 

Nienke Sinot  

Groep 8 

rkbs De Golfbreker 

* * * * *  
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Vrede 

 

Vrede is fijn, maar je kunt het niet nemen, 

ruzie is niet fijn, maar vrede wel. 

Erge wonden en littekens genezen voor anderen. 

De vrede wint bijna altijd, 

en mensen gingen dood van de honger, maar de Canadezen gaven eten. 

 

Oorlog oorlog dat is niet fijn, 

oorlog oorlog, het doet alleen maar pijn. 

Ruzie, moord en wapens, daar word je bang van. 

Lange geweren, lange kannonen. 

Oorlog oorlog, je wordt er bang van. 

Geschreven voor vrede. 

 

Geschreven door Bani Neeft 

Groep 7 

ebs Het SchatRijk  

* * * * *  

 

Jammer 

 

Hoe moet het zijn geweest 

Opgepakt te worden en anderhalf jaar gevangen te zitten. 

En dan te horen, dat je nog maar 

Een week te leven hebt. Dat er om de 5 minuten iemand  

Doodgeschoten wordt. Het lijkt mij superstom, dat je geen contact 

Hebt met je familie en in zo’n klein hok zit af te wachten. 

Jammer, dat ze werden doodgeschoten. 

 

Mila Plaggenborg 

Groep 8 

rkbs De Golfbreker 

* * * * *  
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Sterre 

Groep 8 

Basisschool De WerF  
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Oorlog 

 

Er is vrede, iedereen blij 

Dan komt de oorlog dichterbij 

Geen kinderen meer op straat 

Een deur die dicht gaat 

De tanks rijden het land binnen 

Nu gaat de oorlog echt beginnen 

De kogels vliegen om je oren 

Soldaten rennen naar voren 

Elke dag vallen er doden 

Waarom is dit ons overkomen? 

Toch was er een groep die vocht 

Zelfs wanneer ze werden gezocht 

Dat was het verzet 

De groep die vele levens heeft gered 

Na vier lange jaren 

Kwamen de geallieerden aanvaren 

Ze kwamen aan land 

Dreven de Duitsers terug naar eigen land 

Eindelijk weer vrijheid en erg veel blijheid 

Maar toch zal de herinnering aan die oorlog 

Nooit verdwijnen. 

 

Mitchell 

ICBS De Piramide 

* * * * *  
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Sophia Mantel  

Groep 7 

ebs Het SchatRijk 
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Gedicht ‘oorlog’ 

 

Was het maar bedrog  

Er kwamen plots Duitse mannen 

We werden steeds banger 

Er was geweld, ook zinloos geweld. 

Vooral op het slagveld. 

Een bombardement,  

Er waren een paar, het was bijna een trend. 

We waren er bang voor, 

Bang voor de kogel. 

Voor joden was het zwaar, 

En dat wel voor 5 jaar. 

Hitler wilde de macht, 

Want hij had de kracht. 

In 5 dagen had hij Nederland veroverd. 

Joden mochten niks, 

Niet zwemmen, niet in de trein. 

En nog veel verder. 

Het verzet was geen pret. 

Een bekende is Hannie schaft, 

Ook wel bekend als het meisje met het rode haar. 

Ze schoot verraders neer, het waren er een paar. 

Op 5 mei was het vrede toch? 

Maar op het feest op de dam was er wraak 

Verstopte Duitsers schoten mensen neer, keer op keer. 

Op 8 mei toen werd er niet meer gevochten, althans niet meer in Nederland. 

In Indonesië ging de strijd door, op 15 augustus was de strijd overal over, het was weer vrede op de wereld. 

 

Boudine Griesdoorn 

Groep 8 

OBS de Zoeker 

* * * * *  
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Gedicht oorlog en vrede 

 

Er was oorlog 

Het was bedrog 

Door landverraders 

Het waren daders 

5 dagen was er oorlog 

Er was een joch 

En die was joods 

En die ging dood 

Door de nazi 

Er was frustratie 

Maar na 4 jaar was er nog geen vrede 

Mensen bede 

 

Tobias Faber  

Groep 8 

OBS de Zoeker  

* * * * *  

 

De oorlog maakt mij boos  

 

De mensen werden om de 5 minuten doodgeschoten, 

Dit maakt mij verdrietig, niet gierig. 

Dit kan niet, wat die mensen hebben meegemaakt, 

Dat mensen zoiets moois hebben gemaakt. 

Dat de vrijheid is geslaagd, 

Want wij hebben dit volmaakt  

 

Robbin Kalergis 

Groep 8 

rkbs De Golfbreker 

* * * * *  

  



 
14 

 

En toen was ik aan de beurt 

 

Ik was met mijn vrouw beneden en we hoorden de bel, 

Maar het was al heel laat.. Het bleken de Duitsers te zijn, niemand 

wist waar je heen gaat. Ik werd naar een cel gebracht, mocht geen  

contact met mijn gezin. Overgeplaatst naar Berlijn, de cel weer in. 

Anderhalf jaar in een cel gezeten en moet worden vermoord,  

Ik werd meegenomen, de schoten gehoord. 

Ik stond in een rij, hoorde de eerste en tweede,  

en toen was ik aan de beurt! 

 

Nina Moes  

Groep 8 

rkbs De Golfbreker 

* * * * *  

 

Gedicht ‘oorlog en vrede’ 

 

Oorlog is niet fijn, het doet alleen maar pijn. 

Mensen verliezen, familie, vrienden, dat zou je zelf niet kiezen. 

Je hoorde overal bommen, 

En je ziet veel Duitsers in allerlei kolommen.  

Er gingen mensen dood, dat Hitler daar van genoot. 

Gelukkig is het nu voorbij, het is fijn voor jou en voor mij. 

 

 

Yasmin Balahoua,  

Groep 8 

OBS de Zoeker 

* * * * *  
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Micha Fluit  

Groep 7 

ebs Het SchatRijk  
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De oorlog maakt mij boos! 

 

Dat zoveel mensen zijn gedood, 

De familie heeft anderhalf jaar niks gehoord. 

Maanden wachten, ik wil naar mijn vrienden en gezin, 

Maar word niet gestoord. 

Ik wil weg uit deze cel, niet zolang wachten tot de man die mij 

vertelt met lood; ik ga over 5 weken dood. 

 

Mees van Someren 
Groep 8 
rkbs De Golfbreker  

* * * * *  

 

Oorlog en Vrede 

 

Hitler is een man die niet tegen zijn verlies kan. 

Hij komt Nederland binnen om de strijd te winnen. 

De tanken komen al binnen, 

en Hitler ging de strijd winnen. 

Hij zag het al voor zich, de mooie overwinning. 

Hij doodde de Joden en hij verbood heel veel dingen. 

Hij dwingt de vrouwen om onder de douche te gaan, 

en komt gas uit de douchekraan en de vrouwen konden niet verder gaan. 

 

Jet Kooi 

Groep 7 

ebs Het SchatRijk groep 7 

* * * * *  
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Andrada 

Groep 7 

Basisschool De Werf  
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Gedicht oorlog en vrede 

 

Oorlog, oorlog waarom? 

Het is niet nodig dus waarom? Alleen omdat je de grootste wil zijn, daarom? 

En dan ook nog is duizenden doden, vooral joden. 

En dat door die ene man, Wat was hij toch van plan. 

Hitler was zijn naam, Waarom zou je dat doen in vredesnaam. 

Iedereen doods bang, Er is geen uitgang. 

Tienduizenden joden weggevoerd in de trein, ‘het komt goed’ zeggen ze voor de gein. 

Op kampen werken, En tegelijkertijd sterven. 

Gescheiden van hun ouders, of is het toch een illusie. 

Een bijzonder meisje zat ook in een kamp, wat was de oorlog toch een ramp. 

Wat een hel in die kampen, en dood gaan door de dampen. 

Anne Frank was haar naam, maar de oorlog verliep moeizaam. 

In Nederland verliep het ook niet volgens plan, het is hongerwinter en ze schrapen eten uit de pan. 

Maar later komen de geallieerden aan, dus de Duitsers kunnen gaan. 

Eindelijk zijn we vrij, het gebeurde op 4 mei. 

Vrede is beter zoals nu, in het heden. 

 

Nikki Michielsen  

Groep 8 

OBS de Zoeker 

* * * * *  
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Elvira Prins 

Groep 8 

rkbs De Golfbreker 

Vrede 

 

Vrede, dat zal er altijd moeten zijn 

Maar er zijn dingen die erg zijn 

Het kwetsen, de pijn, 

Bang voor de dood 

Dat hoeft allemaal niet zo te zijn 

Er zijn fijnere dingen 

Geluk, dapperheid, 

Liefde, vertrouwen 

 

Kan dat altijd zo maar zijn. 

 

Naomi S.C. van Stein 

ICBS De Piramide 

* * * * *  
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Vrij 

 

Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw. 

Hitler dood jou. 

Zo zou je het goed kunnen zeggen, in de tweede wereldoorlog. 

Joden nergens meer mogen komen, hoe heeft het zo kunnen lopen. 

Geen kind meer op straat, want de Duitsers staan paraat. 

Verdrietig, pijnlijk en stil ondergedoken. 

Gelukkig is ons land nu vrij en dat vieren wij. 

 

Isa 

Groep 8 

OBS De Zoeker 

* * * * *  

 

 

 

 

 

 

Dalilah Bestevaar  

Groep 8 

rkbs De Golfbreker 
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Gedicht oorlog en vrede  

 

Niemand heeft dit verwacht, het is gebeurd vannacht. 

De Duitsers zijn binnengevallen, iedereen hoorde harde knallen. 

Het waren de knallen van pistolen, iedereen hield zich verscholen. 

We hoopten op vrede, waarom doen ze dit, wat was de rede? 

We zijn allemaal bang en geschokt, wie zorgt er voor dat we allemaal zo zijn opgefokt? 

De oorlog duurt wel 5 jaar,  Duitsland lijkt wel onverslaanbaar. 

De joden hebben alles gedaan, volgens Hitler mogen ze niet meer bestaan. 

Ze moesten naar vreselijke plekken, in de trein kon je niet eens uitrekken. 

Het is dagen rijden, de mensen zijn ondertussen bezig met zich voorbereiden. 

Als je aan je zelf denkt gaat de wereld kapot, de Duitsers zitten vol genot. 

De macht hebben dat is wat Hitler wil, maar hij staat nergens bij stil. 

Joden zijn net zoals iedereen, tot opeens Hitler verscheen. 

De meeste mensen raken elkaar kwijt, en ze nemen afscheid. 

Tot de geallieerden ons land binnenvallen, en weer waren er knallen. 

Deze keer waren de knallen niet van de vijand, maar de knallen van de geallieerden op het strand. 

De Duitsers zijn kansloos, en Hitler is moedeloos. 

De Duitsers hebben verloren, en Nederland is geboren! 

We zijn bevrijd, eindelijk vrijheid! 

 

Yara Detering 

Groep 8 

OBS De Zoeker 

* * * * *  
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Janna 

Groep 7 

Basisschool De Werf  
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Vrijheid en vrede 

 

De haat tegen andere mensen 

Je zou het anders willen wensen 

De angst die je hebt om dood te gaan 

Zal nu niet weggaan 

Omdat mensen macht en rijkdom willen 

Dreigt jouw leven in gevaar 

We hebben vrijheid en vrede nodig 

Geen gevaar, dus zeg tegen elkaar 

Zoveel doden in vijf jaar 

Is niet meer normaal. 

 

Anouk 

ICBS De Piramide. 

* * * * * 

 

Oorlog en Vrede 

 

Anne Frank was bang voor de tegenstanders 

Weet je waarom? Nou ze waren anders. 

Adolf Hitler wilde ze dood 

Want ze waren Joods 

Ze mochten niet naar buiten 

Dus ze zaten in een kamer onder te duiken 

Ze had een dagboek waar ze dingen in schreef 

Haar gevoelens en waar ze voor wegdreef 

Met haar zus Margot 

Zaten ze twee jaar lang bang te zijn voor de dood. 

 

Iffet, Eman, Iris, Shiven en Tom 

Groep 8 

OBS De Zoeker 

* * * * *  
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Sheemena Quirindongo 

Groep 7 

ebs Het SchatRijk   
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Gedicht ‘oorlog en vrede’ 

 

De Duitsers willen Nederland inpikken, 

Maar dat moeten ze Nederland niet flikken! 

Wij vechten terug, hard en stug! 

Dan gebeurt iets wat niemand had verwacht, Rotterdam wordt gebombardeerd, midden in de nacht. 

Na een paar dagen stoppen we met op de Duitsers jagen. 

En na een laatste veldslag zwaait Nederland met de witte vlag. 

Hitler is nu de baas. Hitler, met zijn geraas. 

Hij heeft een hekel aan Joden, Hitler wil ze het liefst allemaal doden. 

Dat gebeurt voor een deel in concentratiekampen, daar gebeuren vele rampen. 

Na een paar jaar wordt Nederland bevrijd. 

De Duitsers vrezen voor hun veiligheid. 

Zo snel als ze waren verschenen, nemen de Duitsers ook weer de benen. 

Nederland is nu officieel bevrijd en verkeert voorlopig weer in vrijheid. 

 

Emma Kraaijvanger  

Groep 8 

OBS de Zoeker  

* * * * *  

 

Ik doe het voor jou  

 

Ik zie iemand, die verdrietig is. 

Hij zit er 2 jaar. Er komt een soldaat die zegt dat ik 

mee moet komen. Ik ruik weer frisse lucht en de zon schijnt. 

Ik denk dat ik weg mag, maar ze zeggen dat ik vijf weken heb om te leven. 

Ik houd mijn hart vast en ben bang. Ik zit in een klein kamertje en ik denk: 

“mijn zoon is verdrietig”, ik ga dood. Hij moet huilen. 

Maar ik doe het voor jou! 

 

Ian Vasbinder 

Groep 8 

rkbs De Golfbreker  

* * * * *  
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Blinddoek 

 

Ik zit hier op een stoel te staren naar een muur 

Met streepjes van dagen, dagen die mensen hebben geleden. 

Ik krijg weinig eten, wat ik krijg is niet te vreten: een stukje brood, 

Een beetje water. Na een half jaar wachten word ik overgeplaatst  

en zo laf veroordeeld met…de doodstraf.  

Daar sta ik dan, voor mijn zelf gegraven graf, met een blinddoek voor mij ogen,  

word ik doodgeschoten. 

 

Elvira Prins 

Groep 8 

rkbs De Golfbreker 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim Tamse 

Groep 8 

rkbs De Golfbreker 
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Schuilen in de oorlog 

 

Samen gestreden, samen terecht gesteld 

Samen zochten wij naar een weg 

Een plek waar ik kan blijven staan 

Waar o waar is die plek? 

Een plek waar ik kan blijven 

Zonder oorlog en geheimen 

Zal dat ooit verdwijnen? 

Haat en hebzucht heeft geen nut 

En daarom elke weer dat gezucht 

Eindelijk is de dag gekomen dat wij van de oorlog zijn ontkomen 

Jaren lang hebben wij gevreesd 

Maar nu is het eindelijke opgeheven 

 

Hanan 

Groep 8 

OBS De Zoeker 

* * * * *  

 

Kippenvel  

 

Het is zo gaar 

En het is naar 

Waarom moet de oorlog zo raar 

 

Het was zo slecht in die tijd 

Iedereen raakte elkaar kwijt 

En de Duitsers hadden geen spijt 

 

Mensen zitten in de cel 

En iedereen had kippenvel 

Het gaat niet zo snel. 

Nick Tiggers 

Groep 8 

rkbs De Golfbreker 

* * * * * 
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Finn de Ridder 

Groep 8 

Basisschool De Werf 
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Gedicht ‘oorlog en vrede’ 

 

Opeens kwamen de Duitse mannen, 

Iedereen was bang en dacht komen ze nu ook bij ons binnenvallen? 

Hitler wilde de macht, 

Dat hadden we nu wel verwacht. 

Joden werden verboden, 

Ze werden gestuurd naar kampen, 

Dat waren de grootste rampen. 

Wordt het vrede? 

Het is misschien een tijd geleden. 

Maar het is niet niks. 

We blijven herdenken, 

Om de slachtoffers nog iets te kunnen schenken. 

 

Lian Kuiken 

Groep 8 

OBS de Zoeker 

* * * * *  

 

 Hitler dood 

Hij heeft iets tegen een jood 

Hij lijkt op een idioot 

Hij bracht de mensen in een hongersnood 
 

Dave 
Groep 8 
OBS De Zoeker 

* * * * *  
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Hotel Oranje 

 

Het is slecht 

Het is naar 

Je liep gevaar 

En ja het is waar 

 

Jaren in de cel 

Geen enkele bel 

Weg van huis  

in de cel hoor je niet thuis 

 

Bewakers en al 

Overal in de hal 

Even praten en dan weer weg 

Als je niet opschiet, dan heb je pech 

 

Weinig eten,  

Niks te vreten 

En als de bewaker je iets gaf 

Dan was het..de doodstraf 

 

Hotel Oranje, Luxe hotel?  

Of toch niet, of toch wel,  

Maar als ik verder vertel… 

 

Chimène Burgzorg 

Groep 8 

rkbs De Golfbreker 

* * * * * 

  



 
31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tristan Boer 

Groep 8 

rkbs De Golfbreker 

 

 

Om de vijf minuten  

 

Ik zit hier naar een muur te staren, weet niet wanneer ik naar huis kan, 

Ik weet geeneens of ik nog naar huis kóm!  

Gisteravond hebben ze gezegd dat we morgen te horen krijgen: “LEVEN OF DOOD!” 

Als je dood gaat, gaat iedereen één voor één om de vijf minuten, als ze je voor 

Levend verklaren moet je naar een concentratiekamp. Dan weet je nog steeds niet, 

Of je het overleefd.  

 

door Kim Tamse 

Groep 8 

rkbs De Golfbreker 

* * * * *  


