
 

 
 
 
Woensdag 11 april kwamen ruim 240 scholieren van de Weesper Basisscholen voor de 
Kinderherdenking naar de Grote Kerk. 
SNHW had kinderboekenschrijver Dolf Verroen uitgenodigd, om met de kinderen te praten 
over de Tweede Wereldoorlog en wat hij daar als jongetje in heeft meegemaakt. 
De bijeenkomst werd geopend met gedichten door de leerlingen zelf geschreven. 
Daarna kreeg Dolf Verroen het woord. 
Hij schreef in 2016 het Kinderboekenweek geschenk geschreven: `Oorlog en 
Vriendschap´. 
De hoofdpersoon is Joop, die veel overeenkomsten vertoont met Dolf zelf. 
Bij het begin van de oorlog was hij 11 jaar en vond hij het heel spannend dat er vliegtuigen 
over Delft, zijn woonplaats, vlogen. 
Al snel werd de situatie heel anders. Zijn grootouders woonden in Rotterdam en maakten 
het bombardement op deze stad mee. Gelukkig overleefden zij beiden. 
Toen Joop naar de middelbare school ging ontmoete hij Kees met wie bij bevriend raakte. 
De ouders van Dolf vingen veel mensen in hun huis op en regelmatig hadden zij 
onderduikers. 
En het gebeurde dat er controle van de Duitsers kwam, maar gelukkig werden de 
onderduikers niet ontdekt. 
Joop vroeg aan zijn moeder of Kees een keer bij hun mocht komen eten. Hoewel zijn 
moeder daarover twijfelde, mocht hij toch komen. 
Toen ontdekte zijn moeder dat de ouders van Kees bij de NSB zaten. En het was daardoor 
ontzettend gevaarlijk als Kees nog vaker zou komen. 
Van zijn ouders mocht Joop niet meer omgaan met Kees. Later kwam hij Kees nog een 
keer tegen, in een uniform van de Jeugdstorm. 
Joop kreeg regelmatig vrij van school, bijv. omdat het schoolgebouw door de Duitsers 
gevorderd werd. Dat vond hij wel fijn. 
Maar leek de oorlog in het begin nog een avontuur, enige tijd later besefte hij wat het 
betekende en ervaarde hij meer de angst. Ook aan het einde van de oorlog kreeg hij te 
maken met honger. 
Op een levendige wijze vertelde Dolf Verroen zijn verhaal aan de leerlingen. En hij 
citeerde een paar keer uit zijn boek.  
Na afloop van zijn verhaal kwamen er veel vragen. Leerlingen wilden weten hoe het met 
de hoofdpersonen uit het boek was afgelopen. En of Dolf zijn vriend Kees nog wel eens 
ontmoet had. Nee, die had hij nooit meer ontmoet. 



 Dolf Verroen gaf tot slot kort zijn mening over herdenken en gaf aan hoe belangrijk hij dat 
vindt. 
De bijeenkomst werd afgesloten met gedichten van leerlingen. 
 
Rond 11-uur liepen de leerlingen naar het Monument aan de Ossenmarkt. 
Deze korte Herdenking werd geopend met gedichten van leerlingen. 
Vervolgens vertelde burgemeester van Bochove waarom hij de Herdenking op 4 mei zo 
belangrijk vindt. Hij nodigde de jongeren uit om op 4 mei, als ze in Weesp zijn, naar de 
Herdenking te komen. 
Hierna vertelde Corry Alberts, bestuurslid van de SNHW, enige persoonlijke ervaringen uit 
de Tweede Wereldoorlog. En zij legde de betekenis uit van het beeld van Mevrouw Buma: 
de lege soldatenjas. 
Tot slot legden alle leerlingen een bloem bij het Monument. 
De Kinderherdenking werd georganiseerd in samenwerking met de bibliotheek Weesp. 
 
 
 


