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Vrijheid is van levensbelang! 

In de gesprekken met mijn ouders werd het onderwerp Tweede Wereldoorlog niet besproken. Als ik 

er als kind en later ook als volwassene naar vroeg, werd er gezegd: “Dat is voorbij, daar spreken we 

niet meer over.” 

Wel voelde ik dan bij allebei een zekere spanning, angst. Dat maakte mij nieuwsgierig naar alles 

wat met de oorlog te maken had. Naar wat er was gebeurd en het waarom. Mijn moeders broer was 

in de oorlog tot twee keer toe opgepakt en in Duitsland te werk gesteld. Een spannende tijd voor het 

gezin van mijn opa en oma. 

Mijn vader zat in het verzet. Na zijn overlijden kreeg ik een boek in handen, waarin de rol van zijn 

verzetsgroep stond beschreven. Op het laatst in de oorlog kwam het tot een confrontatie met de 

Duitse soldaten. Aan beide kanten vielen slachtoffers. Toen begreep ik ook, waarom hij dat niet met 

ons, zijn kinderen, wilde delen. 

Ik heb heel veel over de oorlog gelezen. Over de Jodenvervolging, over het verzet en over alle 

beperkingen, die tijdens de oorlog werden opgelegd door Hitler. 

Als vrijwilliger heb ik verhalen van mensen, die als kind de oorlog meemaakten, gehoord en 

opgeschreven. Ze zijn gebundeld in een boek met als titel: ‘Niets was normaal, alles was anders.’ 

Dit boek is uitgedeeld aan kinderen van groep 8 in de NOP. Omdat het belangrijk is die verhalen 

door te geven. 

Vrijheid was niet normaal. Mensen werden en worden vervolgd vanwege hun ras, of geaardheid. Of 

gediscrimineerd vanwege hun afkomst, of geaardheid. 

Toen waren het: de Joden, zigeuners, Jehovah’s getuigen, homoseksuelen en gehandicapten. Op een 

gruwelijke wijze werden ze om het leven gebracht. 

Nu zijn het de Oeigoeren, andere minderheidsgroepen, Christenen en Moslims die worden 

vervolgd. En nog steeds worden homoseksuelen en mensen vanwege hun ras, of afkomst 

gediscrimineerd. 

Tijdens de Tweede Wereld Oorlog moesten mensen onderduiken, omdat ze weigerden hun identiteit 

op te geven. Omdat ze weigerden de bevelen van de vijand op te volgen. Huizen, gebouwen en 

bezittingen werden gevorderd. Land onder water gezet. Wilde je hier niet aan meewerken, dan 

volgden represailles.  

 

Voor mij is vrijheid, dat je mag zijn wie je bent. Dat je als mens uniek bent. 

Voor mij is vrijheid, dat je mag leren en kiezen welke opleiding je wil volgen. Vrijheid van 

onderwijs voor iedereen. 

Voor mij is vrijheid, dat je zelf mag bepalen wat je gelooft en naar welke kerk je wil gaan. 

Voor mij is vrijheid, dat je je eigen grenzen mag bepalen en dat je dat ook respecteert van een 

ander. Nee zeggen mag!  

Vrijheid heeft alles te maken met liefde. Liefde en respect voor elkaar als verschillende mensen met 

verschillende achtergronden. In de bijbel in Galaten 5:13 staat dat mooi verwoord:  

 
13Vrienden, God wil dat jullie als vrije mensen leven. Maar gebruik die vrijheid niet om toe te 

geven aan slechte verlangens. Gebruik die vrijheid om met liefde voor elkaar te zorgen. Dan doe 

je ook precies waar het in de wet om gaat. Want eigenlijk gaat de hele wet over deze regel: “Houd 

evenveel van de mensen om je heen als van jezelf.” 

 

Vandaag herdenken we alle slachtoffers van oorlog en geweld, waar ook ter wereld. Morgen vieren 

we bevrijdingsdag.  

Vrijheid is van levensbelang! 


