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Woord vooraf 

 

Voor het tweede jaar presenteren wij, met enige trots, dit boekje met gedichten en tekeningen gemaakt 

door leerlingen van de groepen 7 en 8. 

 

Dankzij de leerkrachten, die weer de moeite en tijd hebben genomen om leerlingen de kans te geven zich 

uit te drukken over het thema: “verdraagzaamheid – onverdraagzaamheid”. 

Het blijkt weer dat leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs, heel goed in staatzijn hun 

gevoelens over begrippen die over de Tweede Wereldoorlog gaan, maar nog steedsheel actueel zijn, te 

uiten. 

 

Wij zijn als comité onder de indruk van wat de leerlingen geschreven en getekend hebben. Het is heel 

waardevol te ervaren dat verschillende scholen in Koog en Zaandijk monumenten hebben geadopteerd en 

daar rond 4 mei hun eigen herdenking houden. Ook kunnen wij constateren dat er steeds veel 

belangstelling blijft voor de 4 mei herdenking in het Koogerpark. 

 

Tot slot noemen we de scholen van wie wij bijdragen mochten ontvangen. 

 De Golfbreker 

 De Piramide 

 Het SchatRijk 

 De Werf 

 De Zoeker 

 De Lindenboom 

 

 

 

 

 

Bestuur 4 mei Comité Koog en Zaandijk 

Tanja Vet 

Gerrit van den Nieuwendijk 

Gerard Blees 

Herman van Kordenoordt 
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Vrede, dat is lief zijn voor elkaar, 

Vrede, dat is leven zonder gevaar, 

Vrede, dat is in vrijheid leven, 

Vrede, dat is niet te hoeven beven. 

 

Oorlog, dat is een ander haten, 

Oorlog dat is niet met elkaar praten, 

Oorlog, dat is niet anders dan lijden, 

Oorlog, dat is mensen van elkaar scheiden. 

 

Vrede, zo zou het moeten zijn, 

Vrede, dat is pas fijn, 

Vrede, dat is met elkaar leven, 

Vrede, dat is om elkaar geven. 

 

Beatriz Pereira Clacino  

het SchatRijk, Groep 7 

*****  

 

Verdraagzaam 

 

Vergeten moeten we de Tweede Wereldoorlog 

Elke dag denk ik er toch helaas aan 

Raar eigenlijk waarom de Duitsers het deden 

De wereldoorlog was niet zo leuk 

Redelijk stom  

Anders zou het moeten kunnen 

Anders kan het sowieso 

Gek waren de de Duitsers 

Ze waren racistisch 

Allemaal waren ze vervelend 

Alleen de mensen die geen oorlog wilden 

Maar stom is de Tweede Wereldoorlog nog steeds.  

Pim 

De Lindenboom, Groep 8 

*****  
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Onverdraagzaam zijn 

dus dingen verbergen 

Dingen verdragen  

en dus iets laten merken. 
 

Dat deden ze vroeger 

en doen ze in het heden 

Ideeën uitvoeren 

waarvan mensen gaan beven.  
 

Dat wil echt niemand 

en toch doen mensen mee 

Degene die het moeten ondervinden 

krijgt een diepe snee. 
 

Niet in je huid  

maar in je hart. 

Daarmee moet iemand leven 

maar wel met diepe smart. 
 

Dus verdraag mensen hoe ze zijn 

en wees nooit onverdraagzaam. 

Daar worden wij beter van 

want dan is het leven voor iedereen minder moeizaam. 

 

Julia de Graaf 

De Golfbreker, Groep 8 

*****  

 

***** 

Colin en Thor 

De Piramide, Groep 8 
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Lucy 

De Lindenboom, Groep 8 

*****  

 

Oorlog 

Wat koop je voor oorlog als niemand komt. 

Oorlog, niemand wil het, oorlog is naar. 

Waarom Oorlog? Wordt het geen tijd dat we  

Na gaan denken. Geen oorlog maar vrede. 

Zeg stop tegen de oorlog. Wat wij willen is vrede. 

 

Marie-Feline 

De Piramide, Groep 8  
***** 
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Oorlog, die tijd moet verschrikkelijk zijn geweest. 

Niet alleen voor de Joden, 

oorlog, het was als een beest. 

Waarom moesten er zoveel doden? 
 

Zoveel verdriet, 

het heeft zolang moeten duren, 

iedereen die het ziet, 

zelfs door alle muren. 
 

Ze wisten iedereen te vinden, 

zoveel macht, 

door regen en winden, 

het gaf de Duitsers steeds meer kracht. 
 

Al die bommen en schoten, 

jaren onderdrukking, 

in het midden van de 20e eeuw, 

een grote mislukking. 
 

Er waren heel veel moorden, 

op al die bange Joden, 

verschrikkelijk was het, 

die periode. 
 

Dit mag niet nog een keer gebeuren, 

voor altijd vrede, 

de wereld hoort in kleuren. 

Voor altijd in het heden. 

 

Michelle & Puck 

De Zoeker 

***** 

 

Vrijheid 

Vrijheid om te leven 

Vrijheid om te geven 
 

Vrijheid om te lachen 

Vrijheid om te huilen 
 

Vrijheid om iets geheim te houden 

want dit is mijn leven 
 

Niet In de oorlog 

maar in vrede 
 

Reza Wildschut 

De Golfbreker, Groep 8 

*****  
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Eliada 

De Werf, Groep 7 
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Raar 

Even kijk om je heen. 

Samen lopen 2 jongens. 

Pakken elkaar hand in hand 

En verderop staat een man: 

‘Culturen van Suriname mogen er niet zijn!’ 

Toch is dat er wel. 

 

Veel mensen zijn anders. 

Over veel bedoel ik iedereen. 

Ook al is de godsdienst anders. 

Respect voor elkaar. 

 

Even denken “heb je vrienden? 

Leuke en met ander godsdiensten? 

Katholiek, Jood of anders” 

Allebei voor jou in nood. 

Al vinden anderen het niet goed. 

Respect is wat je voor hun doet. 

 

Alicja 

De Lindenboom, Groep 8 

***** 

 

Charlotte 

De Golfbreker, Groep 8 

*****  

  



9 
 

Oorlog 

 

De één wil dit, de ander wil dat. 

Ik schreeuw dat ze moeten stoppen. 

En dat ze aardig tegen elkaar moet doen. 

Maar ze luisteren niet. 

De Duitsers werden geleid door onverdraagzaamheid. 

Zie riepen maar: Jij mag er niet zijn! En Jij mag dat niet doen 

Er waren landen die de Duitsers steunden. 

Er waren landen die een stuk verdraagzamer waren. 

Zij vochten, maar dan voor vrijheid. 

Ik wil er niks mee te maken hebben. 

Maar ik zit er midden in. 

 

De vraag is 

Waarom tegen elkaar? En niet met elkaar? 

Ik wil vrede 

Maike 

De Werf, groep 8 

*****  

 

Giovanni 

De Werf, Groep 8 



10 
 

 

Luuk 

De Piramide, Groep 8 

***** 

  

Donker en blank 

Het maakt niet uit of je blank of 

donker bent, 

want we zijn allemaal mensen 
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Het is alweer 4 jaar gelden ….. 

Dat ik pistolen en bommen zag. 

Al die mensen die verloren zijn, we zijn ze kwijt, 

ze zijn weg. Al die pijn in de concentratiekampen, 

ze zijn vergast en gedood. Nu voel ik die pijn ook  

diep in mijn hart. Nu sta ik hier, met mijn  

handen in elkaar. Kijkend naar die stenen. 

Ik zie namen van mensen die ver van mijn familie zijn. 

Dus morgen is 5 mei, toen werden al die mensen  

verlost van woede en pijn. 5 jaar zat Nederland  

aan een ketting van oorlog vastgeketend, 

maar nu zijn ze gelukkig weer vrij. 

 

Madeline en Amani 

De Zoeker 

*****  

 

Waarom willen mensen oorlog met elkaar? 

Waarom doden en verwonden we elkaar? 

We blijven toch van hetzelfde soort. 

 

Waarom helpen welkaar niet gewoon? 

Het is gewoon niet logisch. 

We denken alleen maar aan. 

 

Maar waarom? Niemand weet waarom. 

Het is gewoon stom. 

 

We verwoesten wat ons lief is. 

Oorlog, oorlog, oorlog, maar waarom? 

 

Dat weten we niet. 

 

Thor en Colin 

De Piramide, Groep 8  

 
*****  
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Lucy 

De Lindenboom, Groep 8 

***** 

Vrede 

Soms wordt er misbruik gemaakt  

van het woord peace 

Dan zeggen mensen wel peace 

Maar dan voeren ze oorlog, 

peace is zonder geweld en wapens. 

 

Antonio en Jason 

De Piramide, Groep 8  
***** 
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Norrel 

Het SchatRijk, Groep 7 

***** 

 

Verdragen 

Dat moet je kunnen 
 

Mensen die dingen niet kunnen verdragen 

dat moet je je hele leven kunnen doen. 
 

Je hebt veel dingen te verdragen, 

maar je hoeft niet altijd dingen te verdragen. 
 

Kom voor jezelf  op, zet je er boven 

wat maakt het uit wat andere mensen van je denken. 

Als je zelf maar weet dat je je zelf bent. 
 

Niemand kan op jou lijken. 
 

Onthoud dat goed 

Dat moet je kunnen verdragen. 

 

Jara Konijn 

De Golfbreker Groep 8 

*****  
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Ik kan het niet verdragen, 

dat onschuldige mensen werden opgepakt, 

zoals Joden, kinderen, baby’s, volwassenen en ouderen. 
 

Ik kan het niet verdragen 

Dat ze afgeschoten en vergast werden. 
 

Ik kan het niet verdragen, 

Dat ze dagen lang geen eten & drinken hadden. 
 

Ik kan het niet verdragen, 

dat kinderen en baby’s dood gingen. 
 

Ik kan het niet verdragen, 

dat ze zo kort geleefd hadden. 
 

Ik kan het niet verdragen, 

dat die mensen moesten werken. 
 

Ik kan het niet verdragen, 

dat Joden niet normaal over straat konden lopen. 
 

Ik kan het niet verdragen, 
 

dat er oorlog is! 

 

Lorena 

De Piramide, Groep 8  

*****  

 

 

***** 

Antonio en Jason 

De Piramide, Groep 8 
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Iedereen gelijk 

Vrijheid is belangrijk 

je moet je eigen weg kiezen. 

Angst kan je misleiden. 

Door angst kan je iemand verraden. 

Je moet elkaar kunnen vertrouwen. 

Iedereen moet onderwijs krijgen. 

Jood of niet, maakt niet uit, als je maar respect hebt. 

Verraden kan je hele leven bij je blijven 
 

Roy Deijkers 

De Golfbreker, Groep 8 

***** 

 

 

Robbe en Levi 

De Piramide, Groep 8 

  

Onderduiken 

Onderduiken is niet fijn. 

Altijd bang dat je gepakt wordt. 

Niet weten wat er gaande is. 

onderduiken is niet fijn. 

Opgesloten in een kleine ruimte. 

En doodsbang om gevonden te worden 
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*****  

 

De tweede wereldoorlog 

Ik ben bang, ik heb het koud en kom ik 

ooit nog thuis. Dit denk ik de hele dag. 

Ik ben op de vlucht voor de Duitsers. 

Ik zit nu in een huis van een vreemde. 

Ik zit hier met mijn zus, want mijn ouders 

zijn weg. Ik heb ze nu al 3 weken niet  

gezien en niet gesproken. Ik weet dus niet waar ze zijn.  

Gelukkig heb ik mijn zus nog. 

 

Sophie 

De Zoeker, groep 8B 

*****  

  

Bjorn 

De Golfbreker, Groep 8  
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***** 

 

Gevoelens 

Spijt zul je krijgen, keuzes zul je maken en angst zul je hebben. 

Mensen waar je op kan bouwen, kun je nu niet meer vertrouwen. 

Een massa mensen die het beste voor elkaar wenste. 

Waarvan er nu nog maar een paar over zijn die een  

wereld voor zich zien zonder pijn. 

Al deze gebeurtenissen blijven in je gedachten. 

Ook de dingen die eigenlijk niemand verwachtte. 

Zoveel tranen en zoveel lachen. 

Al deze dingen hebben invloed op je leven, 

Al deze dingen het het verleden je gegeven. 

 

Zaina Wolters 

De Golfbreker, Groep 8 

******  

 

 

  

Elly 

Het SchatRijk, Groep 7 
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Luub 

De Lindenboom, Groep 8 
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*****  

 

Onverdraagzaamheid en verdraagzaamheid 

In de tweede wereld oorlog 

In het begin was het niet veel, maar later … 

Joden mogen nergens meer komen 

Ze worden hun huis uitgesleurd 

Maar niemand die iets durft 

Iedereen kijkt toe 

Later gaan mensen iets doen 

Ze komen in actie 

Ze helpen Joden met ontsnappen 

Een smokkelactie 

Gevaarlijk, maar wat de Duitsers doen 

De Duitsers zijn onverdraagzaam 

Terwijl Joden gewoon verdraagzaam zijn 

het verzet doet alles om Joden te helpen 

Er zijn steeds meer mensen die meehelpen 

Maar het is niet genoeg 

De joden moeten naar kampen 

Het zijn vernietigingskampen 

Eindelijk komen de geallieerden 

Ze veroveren steeds meer landen 

Vanaf de Franse stranden 

En dan is het zover, Nederland is bevrijd 

Maar veel mensen zijn familieleden kwijt 

 

Senna van der Lelie 

Het SchatRijk, groep  

Iris Klom 

De Golfbreker, Groep 8 
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De 2e Wereldoorlog 

Het is nacht, Hitler heeft de macht. 

Er viel een bom op mijn huis en thuis. 

Het is nacht, Hitler heeft de macht, 

en veel kracht. Hij heeft moed, maar wat hij  

doet is niet goed. 
 

Vijf jaar lang, was iedereen bang. 

Vijf mei de dag waar iedereen op wacht. 

Vier mei om acht uur herdenken wij de oorlog. 

maar ook de mensen die daar in leefden, 

van de mensen die wij dierbaar hadden 

tot de mensen die ons bevrijd hebben. 

Van Amerikanen tot Chinezen die ons hebben geholpen. 
 

Gelukkig is de oorlog al voorbij, maar de mensen 

die daar in leefden waren niet blij. 

Iedereen was bang, het duurde ook veel te lang. 

25 februari de dag dat we gingen staken 

en borden gingen maken. 

Mensen namen vrij van hun werk en werden sterk! 

Kaylee Groot 

De Zoeker 

*****  

 

  

Yente 

Het SchatRijk, Groep 7 
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Lotte 

De Werf, Groep 7 
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Verdraagzaamheid 

Verdraagzaamheid is dat je goed met elkaar om gaat. 

Er zijn voor iemand anders als die het zwaar heeft. 

Rustig en vriendelijk zijn tegen elkaar. 

Dat is wat we willen in de wereld. 

Maar zo gaat het 

Onverdraagzaamheid 

Onverdraagzaamheid is elkaar haten. 

Zelfmoord plegen om de ander te doden. 

IS is een goed (of slecht) voorbeeld. 

De ander in de steek laten voor jezelf. 

 

Dat is wat we niet willen in de wereld. 

Zo gaat het vaker, zo willen we het niet. 

Laten we het proberen anders te doen. 

Laten we proberen om de wereld meer verdraagzaam te maken.  

 

Damaris van Hetten 

Het SchatRijk, groep 7 

*****   

 

 

Febe Huivenaar 

Het SChatRijk, groep 7 



23 
 

 

 

 

Isa 

De Werf, Groep 7 


