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'DRUPPEL, WATER, LAND, LEVEN 

(stilte) 

VOGELS, VLIEGEN, ZWEVEN, VRIJHEID' 

(stilte) 

 
Woorden die leerlingen uit Swifterbant twaalf jaar geleden 
meegaven ter inspiratie voor het vrijheidsmonument van 
Swifterbant.  
 
Swifterbant heeft altijd in vrijheid mogen leven. Beschermt door 
onze dijken.  
Dat wil niet zeggen dat onze families geen dierbaren hebben 
verloren.  
 
Vandaag staan we stil bij het verlies van hen die voor onze 
vrijheid hebben gestreden in de Tweede Wereldoorlog, en bij 
vredesmissies in de 75 jaar die daarop volgden.  
 
De dijken spelen een belangrijke rol in ons vrijheidsmonument, 
als symbool voor onze bescherming.  
Dijken die zijn aangelegd toen Nederland zich weer opnieuw 
opbouwde in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog. 
 
Een bijzonder stilstaan, waarbij ik de vertegenwoordiging van 
de stichting 4 mei wil vragen om de woorden, die ik namens het 
bestuur van de gemeente Dronten aan u mag uitspreken over 
te brengen aan Swifterbant. 
 
Een bijzonder stilstaan omdat de dijken ons wel beschermen 
tegen water, maar niet tegen het coronavirus. Door thuis te 
blijven bouwen wij nu een dijk om kwetsbaren in onze 
samenleving te beschermen.    
 
 
 



En ook nu, in vredestijd, zijn er mensen aan het vechten voor 
hun leven en voor dat van anderen.  
Ik spreek een diep respect uit naar hen die zich daar nu voor 
inzetten. Maar ook naar hen, die door de maatregelen op te 
volgen, ruimte geven om de zorg hun werk te laten doen.  
 
Het virus beperkt ons in onze vrijheid die ons zo lief is. In 
afwachting van een vaccin.  
Het virus maakt ook dat we meer dan ooit met elkaar 
verbonden zijn. Verbondenheid op gepaste afstand.  
 
Maar het maakt creatief. We zwaaien naar hen die we lief 
hebben, of zelfs naar vreemden omdat je ziet dat ze het moeilijk 
hebben, vereenzamen. En omdat we dat niet willen.  
 
We moeten elkaar kunnen blijven bereiken. Daar waken wij 
voor.  
 
Vrijheid vieren we met elkaar. Ook als we slechts in gedachten 
bij elkaar mogen zijn.  
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