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• Eindelijk vrijheid.
•

• Ze leefde in oorlog,
• Nu niet meer, toch?
•

• Verstoppen in het bos of in het graan,
• Dan daar zitten, met een traan.
•

• Vast in de kampen,
• Met allemaal rampen.
•

• Ze wachten op de bevrijding,
• Maar met beschieting.
•

• Nu leven we in vrijheid,
• Zonder valsheid.
•

• Zonder rampen,
• En zonder kampen.
•

• We mogen ze bedanken!
•

• Marit Looijen
• M ar it .



Hier is het kaal en stil,
Ik weet niet wat ik zeggen wil.

Deze mensen hebben voor ons gestreden,
Ook al was het 76 jaar geleden.

Wij herdenken ze tot de dag van vandaag,
Ook al kregen ze de nederlaag.

Ook hadden de Engels ons bijna bevrijd,
Maar toen brak de hongerwinter aan de gezondheid was slecht.

Stind Pelgrim



Désirée Duijts



Vrijheid
De oorlog bedrogen door Hitler en de bevrijder 

vochten voor hun vaderland.
Hitler aan de macht kracht van het 

leger de kracht en de macht van het leger
Meteen naar Polen met kolen en ze vochten tot 
ze erbij neer vallen hallen laten vallen voor hun 
landen laten vallen en dan mallen Duitsers stil 
gril van de helpers verse van het brood loot is 

om te helpen welpen om 
de doden gedood voor hun bestaan 

van hun geloof roof hun huizen leeg kreeg
Wij leven in vrijheid als we dat zo houden dan 

komt er nood meer oorlogen

Van Nick Donga



Op dit bord staat verboden
Dit is de gang naar de doden.

In de trein werd Alle joden in gestopt.
En zitten met elkaar opgekropt.

En nu staan we 2 min stil.
en nu denken we aan het verschil.

Nu kunnen we naar buiten.
zonder elkaar buiten te sluiten

Tara van Kesteren



Mats Iking



een eten 
in Amsterdam en Rotterdam geen havens

Geen schip is aangekomen
De school is leeg geneens een beest

De vrijheid is nog niet gekomen
Ik kwam duitsers tegen tijdens het lopen

De oorlog is voorbij 5 jaar nauw eindelijk vrij
Velen doden mijn vrienden mijn omen

Brent de Ruiter



Oorlog gedicht
Ineens begon het daar
Het was heel naar
Niet alleen voor de joden
Hoezo vielen er zo veel doden
Zoveel macht
Het gaf de Nazi’s meer kracht
Al die bommen en schoten
In het midden van de twintigste eeuw
Waarom is er nu geen eten
Is de here ons vergeten
Waarom gaan we bijna dood
Hier is een hongersnood
Zoveel verdriet
Iedereen die het ziet
Het heeft zolang moeten duren
Zelfs door alle muren
Ik leefde niet in oorlog en geweld ken ook geen angst voor bommen en 
soldaten of verraders die hun land vergaten zag nooit een mens door 
een geweer geveld ik moet nu wel blijven stilstaan bij diegenen 
die sneuvelden:de oorlog is voorbij maar door hun offer is mijn leven 
vrij!

Dani schild



Dodenherdenking
De doden hadden het helemaal niet verdiend
Helemaal alleen en met niemand bevriend.
Ze vochten voor ons en vochten voor jou
Ze vochten voor vrede en daardoor kleurt de hemel weer 
blauw.

De wereld is dankbaar voor altijd
Jullie hebben doorgezet en daardoor zijn we nu bevrijd
jullie waren mijn helden en dat zal zo blijven
Jullie hielpen ons in levende lijven.
We willen geen kampen
We willen geen doden.
We willen alleen vrede en door jullie zijn we nu bevrijd
We zijn dankbaar voor altijd we vergeten jullie nooit Want 
jullie hebben voor ons gestreden.

Tycho van de Wal



Vrijheid

Kijk wat de helden voor ons hebben gedaan.
Ze hebben heel de oorlog begaan.

Nu kunnen wij in de vrijheid leven.
Zonder dat wij de oorlog hoeven te beleven.

4 mei herdenken we de doden.
En we zijn dankbaar dat wij mogen geloven in alle goden.

Nu staan we 2 minuten stil.
En nu denken we aan het verschil.

Nu kunnen we lopen op vrije voeten.
En elkaar leuk begroeten.

Karlijn Hakkert



De eerste stap

De eerste stap buiten na al die jaren

Al die tijd naar buiten moeten staren

En denken waar mijn vrienden zijn gebleven

En zovele mensen die met mij in het concentratiekamp verbleven

En nu kan ik heel de wereld beleven

Zonder dat ik van angst hoef te beven

De mensen leven nu in vrijheid

En de wereld weet nu de waarheid

Dit zullen we nooit vergeten

Hopend dat we dit nooit meer beleven

Ook hopend dat er nooit meer een oorlog begint

Zodat niemand elkaar meer verslind

Want vrijheid is ons zeer dierbaar

Daarvoor zijn wij ze erg dankbaar!                             
Aya Assiane





• Wij zijn vrij

• In de oorlog was niemand blij

• Vrijheid is net als een roos

• In de oorlog hadden de mensen weinig

• Daarvan werd iedereen chagrijnig

• 4 mei dan word je niet blij

• 2 minuten stil, oorlog is heel veel

• Eten kreeg je niet stil, de naties waren met heel veel

• Eten kreeg je niet snel, maar honger wel

• De oorlog ging niet snel

• Wapens en bommen wel

• Hitler wilde de macht, maar ging niet snel

• Maar voor je het wist werd het een kwel

• Kracht is veel, Hitler had veel

• Veel landen had hij in macht

• Andere landen hadden minder kracht

• Joden hadden pech, Hitler vond ze slecht

• Sterren en doden er waren zoveel Joden

• Helaas zoveel doden

• Waaronder veel Joden

• We herdenken ze allemaal stuk voor stuk

• We hopen in de toekomst op meer geluk.                             Milan Wallaard



4mei
Is herdenking

Want het zijn
Onze mooie plechtige helden

Vrijheid

Frederique Pronk



Wij zijn vrij wij zijn blij

Vroeger was de oorlog geheim
Zij waren niet vrij
Vrijheid was alles voor hun.

Vroeger was er oorlog
het is erger dan je verwacht
Niemand had dat ooit gedacht.

Vroeger vochten de mensen voor ons
Er wordt geschoten, geslagen
De mensen probeerde elkaar te dragen.

Dat zal nooit iemand vergeten
Sommige mensen gingen ook dood
Door het slechte eten.

Nu naar zoveel jaren
Vrijheid ervaren
Dankbaar voor altijd.

Jill van Gils



Oorlog
Wat bereikten we daarmee?
Conflicten tussen verschillende landen
Slachtoffers niet een, maar vele…
Strijden op de stranden

Oorlog
Wat bereikten we daarmee?
Geforceerde soldaten
Geen eigen wil meer voor alle partijen
Het enige wat telde waren de grote verliezen van onze maten

Vrijheid
Eindelijk bereikten we het einde
Na vele jaren vechten
De soldaten hebben voor ons gestreden
Voor onze vrijheid en onze rechten

Vrijheid
Vandaag herdenken wij onze slachtoffers
Denken wij aan hun moed
Aan hun heldendaden
Aan al het goed

Hoop
Wij hopen op vrede voor altijd
Wij blijven strijden voor onze vrijheid.

Stuart Stephens


