
Rap: 75 jaar Vrijheid
Rap: 75 jaar Vrijheid
Aan het eind van de week lever je een rap in die gaat over 75 jaar 
vrijheid. 

Hoe je dat invult mag je zelf weten.
Dus vergelijkingen maken met bijvoorbeeld nu niet naar school 
kunnen, opgesloten in je huis. Of over vrijheid van meningsuiting. 
Of over verdrukking, bang zijn, angsten hebben,  enzovoorts.
Als je maar bij het thema: 75 jaar Vrijheid blijft.

De Rap bestaat uit:
- 3 coupletten met elk 8-tellen. 
- 1 refrein wat tussen de coupletten herhaald wordt.

Extra:
- Maak je eigen beat met deze componeertool.
- Neem je eigen rap op en deel de mp3 met mij.

Schrijf je rap op een nieuwe dia.
Maak hem mooi net als de Thuiswerkposter

https://mijn.123zing.nl/player/123zingplayer/798?public_board_url=123zing-thuistips-groep-7-8#/menu/300-aan-de-slag-met-de-drum-bass-tool


Ik kan doen wat ik wil
Ik ben vrij 
Maar vroeger was dat anders

Duitsers hadden ons bezet
Maar we bleven vechten
Mensen vochten in verzet
Er vielen doden
We hebben respect
We leven nu in vrijheid

Ik kan doen wat ik wil
Ik ben vrij
Je moet blij zijn wat je hebt
Je moet blij zijn wat je kan 
Denk niet aan wat je niet hebt
Wees blij wij zijn vrij

Ik kan sporten
Ik kan naar school
Ik kan afspreken
Er is werk
Ik kan doen wat ik wil
Ik kan zeggen wat ik wil
Maar in andere landen is dat anders

In China is dat anders 
Daar moet je opletten wat je zegt
Anders word je gevangen
Je kan geslagen worden en geschopt en soms 
doden ze je
Dat moet echt veranderen
Maar ik weet niet hoe
Hun zijn niet vrij zoals wij

Ik kan doen wat ik wil
Ik ben vrij
Je moet blij zijn wat je hebt
Je moet blij zijn wat je kan
Denk niet aan wat je niet hebt
Wees blij wij zijn vrij

Herdenk aan de doden op 4 mei
Heb respect
Op 5 mei is het feest 
Er zijn festivals met muziek
En dat mag
Want we zijn vrij



75 jaar vrijheid

Oorlog en vrede

Oorlog en vrede
Met zin of reden

Laf of moed
Slecht of goed

Is het moeilijk te kiezen
Wat je allemaal kunt verliezen
Hoe denk je dat andere voelen

Soms zou je willen dat je de tijd terug kon spoelen 

Oorlog en vrede
Met zin of reden

Laf of moed
Slecht of goed

Oorlog is slecht
Vrede is goed

Denk aan de mensen waar je tegen vecht
geweld en bloed



Vrijheid 

R: vrijheid wat een blijheid
lekker zelf weten wat je doet.
helemaal niets dat moet

C1: je mag niet naar een ander land.
je  ziet iedereen in verband.
uit de lucht valt zomaar een bom.
Dat vind ik echt ontzettend stom.

R: vrijheid wat een blijheid
lekker zelf weten wat je doet.
helemaal niets dat moet.

C2: ik wil vluchten naar een’ander land.
dat kan niet,las ik in de krant.
o nee ,waar moet ik nu naar toe
van de oorlog word ik heel moe 

R: vrijheid wat een blijheid
lekker zelf weten wat je doet.
helemaal niks dat moet.

C2: zijn er mensen die ons helpen?
Ik kijk al steeds naar de schelpen
Dagen zit ik al op het strand
Wachtend op een boot naar een land

R: vrijheid wat een blijheid
lekker zelf weten wat je doet.
helemaal niks dat moet.

Daan Marskamp



vrijheid
refrein
vrijheid is fijn 
ik kan doen wat ik wil 
vrijheid is fijn
 hoef niet thuis te zijn

overal naar toe
geen verlichtingen meer
vrijheid is fijn 
ik vind het fijn om met vrienden te zijn 
wat is vrijheid toch fijn

kan naar school 
overal naar toe 
naar afrika tot amirika 
wat is vrijheid toch fijn 
mag overal naar toe

refrein 
vrijheid is fijn
kan doen wat ik wil
vrijheid is fijn
hoef niet thuis te zijn



Titel: 75 vrijheid (als er een punt staat is dat een rust teken)

vrijheid, blijheid, blijdschap, yeah
Het gebeurde. allemaal. in eens, yeah
vijfen. zeventig. jaar yeah
WIJ ZIJN VRIJ WIJ ZIJN BLIJ yeah

refrein:
wij zijn vrij wij zijn blij
na 5 jaar eindelijk vrij
vijfenzeventig jaar geleden
oorlog is voorbij, 
want wij want wij wij zijn vrij

Hoe is het gebeurd
alle verhalen leiden naar
een ding wat gebeurt
vrijheid schoonheid blijheid ALLES
wetende dat het ooit voorbij zou zijn
Waarneer stop je
Duitsland ik stop je
het einde van dit kopje

Refrein
wij zijn vrij wij zijn blij
na 5 jaar eindelijk vrij
vijfenzeventig jaar geleden
oorlog is voorbij, 
want wij want wij wij zijn vrij

aan alles komt een eind
de laatste keer het refrein
kom maar op
DE LAATSTE KOP

refrein
wij zijn vrij wij zijn blij
na 5 jaar eindelijk vrij
vijfenzeventig jaar geleden
oorlog is voorbij, 
want wij want wij, wij zijn blij de oorlog voorbij eindelijk vrij

Arne



Vrijheid is als.
Lekker even buiten zonder bommen op de straat.
Even naar de winkel want we hebben weer geen kaas.
Vrijheid is als.
Een normaal ontbijtje zonder naar de schuilkelder te gaan.
Een leuk liedje zonder luchtalarm tussendoor.
Vrijheid is als.
Lekker even buiten zonder bommen op de straat.

75 jaar lang vrijheid, blijheid.
Nu met het corona virus geldt dat helaas niet meer.
We zitten in een oorlog met een met een onzichtbare vijand.
Een vijand hetzelfde in elk land.
Dat zegt:”Vrijheid aan de kant”

75 jaar vrijheid en vrolijkheid.
Lekker buitenspelen.
Met vrienden of alleen.
75 jaar vrijheid en blijheid.
Naar school of naar werk.
Met klasgenoten of collega’s daar.
75 jaar vrijheid en vrolijkheid.
Lekker buitenspelen.

75 jaar lang vrijheid, blijheid.
Nu met het corona virus geldt dat helaas niet meer.
We zitten in een oorlog met een met een onzichtbare vijand.
Een vijand hetzelfde in elk land.
Dat zegt:”Vrijheid aan de kant”

Vrijheid 
Vrienden, familie
Collega’s en klasgenoten
Blijft het maar zo
75



Rap 75 jaar vrijheid

1. We zitten thuis we kunnen niet uit huis
2. Het is net als oorlog,net als vroeger
3. Mensen zijn bang heel erg bang
4. Maar 75 jaar geleden was het voorbij

Refrein:
75 jaar geleden
Heerde was vrij 
we waren super blij
75 jaar geleden
Het was...een moeilijke tijd
He,he

1. Als je nu heel goed nadenkt
2. Dan is het wel een beetje gek
3. Dat precies 75 jaar geleden
4. Alle mensen eindelijk vrij waren

Refrein:

1. Maar nu nu zijn we gelukkig
2. we zijn vrij en doen ons ding
3. wij kunnen onze mening geven
4. zonder dat we problemen krijgen….YO



het is al lang geleden.
en is van het heden.
door omstandigheden,maar er waren ook moeilijkheden.

75 jaar geleden zijn we bevrijd.
dat is lang geleden.
en hoort bij ons verleden, maar we wisten nog niet wat we 
deden.

De tijd gaat snel voorbij, maar toen hadden ze nog geen 
loterij.
Toen waren ze meer van het schilderij.
Ik ben hier nu wel aan het rappen , maar ik ben nu ook 
aan het steppen.

75 jaar geleden zijn we bevrijd.
dat is lang geleden.
en hoort bij ons verleden, maar we wisten nog niet wat we 
deden.

Dit is nu een beetje het einde van mijn lied en hoop dat ik 
je snel weer zie.
en we zijn 75 jaar vrij
En dan word ik blij.

75 jaar geleden zijn we bevrijd.
dat is lang geleden.
en hoort bij ons verleden, maar we wisten nog niet wat we 
deden.

Brechtje



75 jaar geleden liepen mensen met vlaggen over straat
de strijd is gestreden gewonnen van het kwaad.
De vrijheid was er weer en kinderen speelden op straat
nu 75 jaar later is het anders en zitten we binnen.

Samen kunnen we dit aan
en zorgen we voor elkaar.
Liefde overwint toch alles 
wees lief voor elkaar

Deze mensen huilen  van verdriet
bang voor wat er is en wat er komen gaat.
Onzekere tijden en schuilen in hun huizen
wanneer kunnen ze weer normaal naar buiten.

Samen kunnen we dit aan
en zorgen we voor elkaar.
Liefde overwint toch alles 
wees lief voor elkaar.

Als alles over is dan vieren we het leven
en ik hoop met die mensen die er nu nog zijn 
en toen alles hebben gegeven.
Rennen we weer met vlaggen over straat 
en vieren we het leven waar het over gaat.

Elle



Vrijheid

Nederland is alweer 75 jaar vrij.

Ja, daarom zijn we zo blij.

We kunnen het vieren, maar toch herdenken we het ook en zijn we 
even stil

Nederland is alweer 75 jaar vrij.

Gelukkig kunnen we weer gewoon ons zelf zijn.

En niet bang hoeven te zijn dat we in kampen worden gezet, omdat 
we in andere geloven geloven.

Nederland is alweer 75 jaar vrij.

Ja, daarom zijn we zo blij.



Vriendjespolitiek, ja die past er niet in
Doe je elke ochtend, ochtend-gymnastiek
Komt de belastingdienst weer is om geld vragen
Doen ze alleen maar om je te plagen.

Word je uit je huis gezet, omdat je niet wou betalen
Moet je maar boeten, om in je cel het geld op te 
halen
Maar ja, geld verdienen is moeilijk met een 
regering die het alleen maar afpakt
Armoede speelt een rol.

Heb je je straf uitgezeten mag je weer terug
Heb je weer een groot trauma achter de rug
Heb je weer eens pech je auto is ook weg
Je vrouw en kids zijn gevlucht
Want je hebt het meer dan verpest.

Refrein:
Willen zijn wie je wilt
Maar ze zeggen:
Vrijheid is geen eigen wil.
Opsluiten om wie je bent, noemt men dat 
tegenwoordig geen uitbuiten?

@Isabel_Elferink



Ik fiets door het bos en ik laat alles even 
los.

Vrijheid in je hoofd in je hart en in je 
handen, we doen het samen jongen, doe 
mee.

Ik fiets ik fiets ik fiets lekker door het bos.

Vrijheid in je hoofd in je hart en in je 
handen, we doen het samen jongen, doe 
mee.

Fiets je mee dan gaan we samen.

Vrijheid in je hoofd in je hart en in je 
handen, we doen het samen jongen, doe 
mee.



75 jaar vrijheid

refrein 
Het is al lang geleden dat het oorlog was.
En al die verhalen worden nu verteld thuis 
of in de klas.
Het is erg belangrijk dat we blijven 
herdenken.
En er af en toe wat aandacht aan schenken.

75 jaar dat is best wel lang geleden.
Maar het is iets belangrijks uit ons 
verleden.
Want toen was het overal oorlog.
En werd er veel verboden dat ook nog.
 



De oorlog duurde heel erg lang.
Niemand vond het fijn iedereen was bang.
Veel mensen zijn gevlucht.
Maar ook daar hing de oorlog in de lucht.

refrein

Gelukkig is de oorlog nu voorbij.
En dat moeten we vieren want wij zijn 
vrij!!!!

refrein 

Op 4 en 5 mei herdenken we dit allemaal.
Bij je thuis of in een grote zaal.
Herdenk ook en wees 1 minuut stil.
Want oorlog, dat is wat niemand wil.



Na toen 5 jaar strijd,
zijn wij 75 jaar bevrijd

In Polen werd voor het eerst geschoten,
En dat was best klote.
Hitler begon daar rond te schieten,
en zo het bloed vergieten

refrein

Het ene na het andere land,
vlogen de Duitse troepen in brand.
Maar gelukkig waren de geallieerden daar,
en was de oorlog snel klaar.

refrein

doordat toen al die mensen hun leven hebben gegeven,
kunnen wij nu in vrede leven.
Daarom is 5 mei de dag,
dat hoog in de top hangt

refrein



Strijden tegen oorlog dat is
vechten voor de vrijheid 

Bij, oorlog moet je binnen blijven
we, weten hoe dat voelt

Vrijheid dat is super fijn, we
spelen met elkaar

Strijden tegen oorlog dat is
vechten voor de vrijheid 

De scholen gaan weer open en
dat maakt ons leven vrij

Strijden tegen oorlog dat is
vechten voor de vrijheid 

    strijden tegen oorlog



Van deze leerlingen 
krijgen we nog de rap 
/gedicht:

Cristian
David
Gwen
Ivo
Jeffrey
Jordy
Lana
Robbin (nog niet af)
Sherilyn
Wessel


