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Vrijheid in Verbondenheid 
Door wethouder Ton van Amerongen uitgesproken tekst tijdens de 4 mei herdenking 2022 op De Greente in 

Swifterbant 

 

Vrijheid in verbondenheid is dit jaar het thema waarin wij onze doden herdenken. Vrijheid die 

bevochten is. Verbondenheid waar we aan moeten blijven werken. Vrijheid die ruim 75 jaar 

na de bevrijding, nog steeds niet vanzelfsprekend is. De oorlog die nu in de Oekraïne 

plaatsvindt, maakt ons nog meer bewust van de vrijheid waarin wij mogen leven. Het brengt 

een oorlog ook heel dichtbij. Een oorlog die we alleen hadden moeten kennen in een 

herinnering die steeds verder van ons af kwam te staan, en waar we door het doorvertellen van 

een verhaal bewust van blijven. Wij hebben onze grenzen verlegd door met onze omringende 

landen verbonden te zijn. Maar vandaag staan opnieuw de grenzen van die verbondenheid 

onder druk.   

 

We leefden ook tijdens de eerste coronamaanden in verbondenheid. In vrede, en met een 

gezamenlijk probleem. En algauw bracht Corona ook verdeeldheid. En ook die vrijheid 

hebben we. We mogen elkaar nu weer ontmoeten. Gelukkig hebben wij ook die vrijheid weer 

terug. Ontmoeting bindt, maar daar moeten we wel aan blijven werken. Door ons er van 

bewust te blijven dat we elkaar mogen ontmoeten. Dat we ook tegenstellingen mogen hebben. 

Dat we in gesprek zijn met elkaar. Dat we respect hebben voor elkaar. Dat we mogen 

stemmen over hoe we de samenleving willen sturen. Dat we er zelf aan mee mogen doen. Dat 

we ons ook druk mogen maken om hele kleine dingen. 

 

Natuurlijk denken wij vandaag ook aan de verschrikkingen in de Oekraine. We zien gezinnen 

uit elkaar getrokken worden. Dierbaren verliezen.  

En we staan ook stil bij de verhalen van onze ouders en grootouders, die we doorvertellen uit 

de Tweede Wereldoorlog. Achter die verhalen gaat leed schuil die we ons raakt. Dat kunnen 

wij ons aantrekken, door er te zijn voor je medemensen. Voor je buren, voor je vrienden, voor 

je naasten. Natuurlijk hoef je niet met iedereen goede vrienden te zijn, maar het minste dat je 

kan blijven doen is, normaal doen naar elkaar. Vragen hoe het met de ander gaat. Hoe het echt 

met hen gaat.  

 

Mijn moeder was zeven jaar toen de oorlog uitbrak. Zij wist ons goed te vertellen welke 

indruk dit op haar heeft gemaakt, dat die tiende mei 1940 de Duitse vliegtuigen overvlogen. 

Zij stond in de molen van mijn ouders. Mijn grootvader had een meelhandel naast de molen. 

Hij heeft daar joden laten onderduiken.  

Na de oorlog kregen mijn grootouders een sinaasappelboompje uit Israël, als dank. En ieder 

jaar hadden zij er nog een kistje sinaasappels van, dat herinnerde aan de onderduikjaren. Mijn 

moeder was twaalf jaar toen de oorlog stopte. Een leven is niet zorgeloos, maar een 

kinderleven zou dat zeker moeten zijn.  

 

Vandaag staan wij erbij stil dat de vrijheid waarin wij leven bevochten is. Wij herdenken hen 

die voor onze vrijheid gevallen zijn. Wij herdenken hen die die strijd in hun latere leven 

hebben moeten meedragen. Wij herdenken hen die bij vredesmissies, of omdat hen is 

overkomen, wiens leven abrupt werd beëindigd.  

 

Namens de bewoners en het bestuur van de gemeente Dronten, leggen wij straks een krans om 

terug te denken aan onze gevallenen.  

Koester de vrijheid waarin wij mogen leven. En dat we hier gezamenlijk mogen herdenken is 

een mooi voorbeeld van onze verbondenheid.  


