Elk monument herinnert mij der aan
wat die psychopaat van een Hitler heeft gedaan
Hij was uit op oorlog hij was uit op macht
Het einde van de Joden is waar hij naar smacht
Dit is niet normaal dat weet je wel
Je krijgt haast kippenvel
En die concentratiekampen
Waren regelrechte rampen
Ik zie nog steeds de treinlampen
Zou er ooit een einde komen aan Hitlers dromen
Dat weten we niet
We horen nog wel steeds geschiet
Guido Smidt

Gedicht van Bana uit Eritrea
In haar eigen taal: Tigrinya

Bommen in de nacht
Schuilen voor de dag
Ramen moesten dicht
En je zag nooit wat licht
Je wordt wit
Maar van binnen zwart
Onderduiken
Vechten voor leven en vrijheid

Opeens luchtalarm

Hitler die iets en iedereen

Midden in de nacht

Zwart probeert te maken

Niet lopen
Niet bewegen

De soldaten komen de joden ophalen

Helemaal niks

Om ze naar een concentratiekamp te brengen
De treinen gingen door
Mensen die bang zijn dat ze opgehaald worden

Wat is daar toch

En mensen die doodsbang zijn

Misschien moeten we het maar niet weten

dat ze een brief onder hun deur geschoven kregen om te werken

Dat is beter

In een concentratiekamp
Je blijft toch maar beven
Ezra Jansen

Blijf ik nog wel leven
Eline Warnink

We zaten op zolder
Met angst in ons hart
Hoorden we iets op de trap
We zaten muisstil
Maar ze kwamen niet op de trap
De Duitsers wilden alle Joden dood
Waarom?
Waren wij slecht?
Waren wij goed?
Niemand weet het
We zaten ondergedoken
Ik, mijn broertje
Mijn zus en papa en mama
Maar toch kwamen ze
We zijn verraden
Thijs Horst

Mensen vochten voor vrijheid
Maar ook voor leven
Niet alleen voor hen
Maar ook voor ons
Als die mensen er niet waren
Had ik dan wel geleefd
Zelfs de jongeren werken opgeroepen
En namen afscheid van hun gezinnen
Zouden ze hen nog wel eens zien?
Zoey Miedema

Joden zaten in kampen
Treinen reden heen en weer
Ze deden de Joden heel erg zeer
De treinen zaten veel te vol

Je wist niet waar je was
Was je nou maar in de klas
Je gaf je tas
Toen ging je onder de douche
Die ene met gas
Fiene van den Broek

Iedereen heeft buikkrampen
Hitler is weer eens aan de macht
Hij kreeg ook altijd de aandacht

Ze moesten zich schuil houden in hun huis
Maar dan eindelijk vrij
Iedereen weer blij
Tot de dag vandaag denkt iedereen er nog aan
Dodenherdenking voor iedereen die naar de hemel is gegaan
Lotte van Eijck

Het is stil
Het is donker
Ik vraag me iets af
Waarom was er oorlog?
Waarom geen Joden?
Wat was er mis mee?
Zou ik het ooit te weten krijgen?
Marilou Veenstra

Sporen van Duitse laarzen
Geluiden van bommenwerpers
Marcherende soldaten
Dat was wat de joden haten
De Duitsers hadden te veel macht
En Joden werden naar kampen gebracht
En moesten Jodensterren gedragen worden
Lisa de Roos

De vader
Die werd opgepakt en vermoord
Omdat hij het niet eens was met de Duitsers
De moeder
Die zelfmoord pleegde
Omdat ze het niet meer aan kon
Het zusje
Die werd opgepakt
En naar een kamp werd gebracht
Hoe zou jij je voelen zonder familie
In de oorlog
Zou je bang zijn of dapper
Tot de dag van vandaag
Weet hij nog
Hoe zijn familie werd opgepakt en vermoord
Isabella Faber

We zitten vast
Op een kamp zoals Auswitch
Dat was niet fijn
Want je kon jezelf ook niet zijn
Je moest luisteren naar de baas
En je werd opgesloten achter elektrisch gaas
Maar dan eindelijk vrij
Iedereen was blij
Tot de dag van vandaag denkt iedereen er nog aan
Dodenherdenking voor iedereen die naar de hemel is gegaan
Emy Postma

10 mei 1940
de aanval van Duitsland
Boeren die hun leven
op het spel zetten
om Joden melk te geven
donderdag avond mei 1943
het is stil op straat
maar bij de boeren niet
zij geven met gevaar voor de dood
de Joden melk
het is gevaarlijk geworden
ze zien of het veilig is
ze weten het niet
maar ze gaan door
Toine Kramer

onverwacht
in één keer klaar staan voor ons vaderland
vechten tegen het krachtige Duitsland
wetende dat we in de minderheid zijn
niet voorbereid
en toch proberen terug te vechten
dapperheid
moed
5 dagen lang
over moeten geven
toch nog dapper genoeg zijn om je te verzetten
medemensen helpen
je eigen leven op het spel zetten om anderen te redden
door u zijn wij in leven
wij zijn u dankbaar
Hidde Jager

een ster in het donker
verlicht de stille nacht
de oorlog had geen rechten
een wapen overdag

geen goede en geen slechte

zorgt voor de grote macht

tijdens de oorlog kwam iemand aan de macht
die deze oneerlijke strijd heeft bedacht

toen zijn moeder zei: wees nu heel erg zacht
krakende planken boven mijn hoofd

Hitler maakte regels
mensen gingen door pijn

de hoop die langzaam dooft

het enige wat ze hoorden

zou mijn ster ook in het donker verlichten

de Duitsers deden de slachtoffers pijn

Fem de Jong

Lotte de Boer

Duitsland heeft Nederland veroverd

het was oorlog

we zijn verslagen maar geven niet op

de Duitsers kwamen
ze namen zijn ouders mee

mensen van het verzet
we zijn trots op jullie

afscheid nemen

uw eigen leven riskeren
om anderen te redden

hij wist niet of hij zijn ouders
ooit nog eens terug zou zien

moedig
dat zijn jullie

hij moest vechten voor zijn leven

wij danken u
dapper en sterk
Ben Doodkorte
Marinde Eekhof

je hebt gevochten
voor de vrijheid
gestreden
tegen de Duitse soldaten
Adolf Hitler aan de macht
wie had dat verwacht
mensen lijden honger
leven in angst
stopt de oorlog ooit nog?
wordt het weer normaal?
1945
de oorlog stopt
Nederland vrij
Hanna de Vries

de oorlog begon
wat een angst
wat was het spannend
jullie waren op jullie allerbangst
maar wat waren jullie dapper
jullie probeerden uit de handen van de naties te blijven
wilden contact met de familie
en bleven elkaar schrijven
wat zou ik veel willen vragen
maar dat kan niet meer
Sacha Scherjon

oorlog is niet tof
oorlog doodt mensen
hij verbreekt al mijn wensen

dappere mensen

ik vind het zielig voor alle soldaten

op het spel

die gesneuveld zijn

zetten hun leven
voor andere mensen

dat doet mij heel erg pijn

door hen zijn er vele mensen

vechten met kanonnen, tanks en geweren

de helden van Nederland

ik wou dat ik dat kon keren
maar helaas is het al te laat
voor mij is het duidelijk
nooit meer haat
Sophie de Boer

de oorlog overleefd
zo moedig
dankuwel
Lente Dijkstra

de ere plek
de plek voor mensen die gestreden hebben
gestreden hebben voor Nederland
voor ons vaderland
zij verliet hun gezin
en streden dapper
met veel moed
zonder jullie zou de wereld er anders uitzien
bedankt
Samantha Mansens

een bijzondere nacht
van de oorlog
helden die strijden
tegen de Duitse legermacht
met zijn allen
staan ze sterk
en hebben veel kracht
een bijzondere nacht
Mees Moser

laten we stil zijn twee minuten
van je tijd laten we deze dag
oorlog
spoorbanen
er is een begin en einde
een leven
een begin en een einde
een oorlog een begin een einde
bouwen ze zeggen dat bijna onder elke
dwarsbalk iemand ligt
Ruben van der Vlist

heel even stil zijn voor de mensen
die voor ons hebben gevochten
en voor de mensen die hun leven
hebben opgeofferd voor ons
anders hadden wij misschien nu wel
Duits gesproken en was Duitsland
nu de baas in Nederland
maar door de mensen is dat niet gebeurd
dus ben twee minuten stil voor die mensen
die voor ons hebben gevochten
Tim Bruinsma

je was een schrijfster, een droomster
iemand met idealen, ideeën
maar je leefde eerst in Duitsland met je vader, moeder en zus
toen Hitler aan de macht
hij was erg machtig en de familie Frank voelde zich niet erg veilig
omdat Hitler joden haat
toen besloten ze om naar Nederland te onderduiken in het achter
huis
toen werden ze verraden
met de laatste trein gingen ze naar Auswitch
de vader van Anne Frank had het overleefd en hij zag het dagboek
hij wachtte op zijn dochter Anne Frank
hij wist dat ze echt niet meer terugkwam

Luca Yntema

de Joden hadden niks verkeerd gedaan
alleen Hitler vond van wel
de Joden werden opgepakt
naar een kamp met een trein
sommigen overleden al in een half uur
sommigen in dagen
families werden gescheiden
Finn Postma

de verboden kranten
Joden helpen klinkt goed
maar in de ogen van de Duitsers
was het een schande
het spookte door hun hoofden
de gedachtes dat ze opgepakt en misschien dood werden gemaakt
of in een kamp gestopt
maar ze deden het voor de vrijheid van nu
wat nou als dit niet was gebeurd
leefde ik dan nog?
Timo van Nood

