
Vrijheid geef je door 
 

‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet gij dat ook een ander 

niet’. Een bekende Bijbelse spreuk waarvan Confucius, een 

wijze uit China, wordt beschouwd als de bedenker.  

 

Graag wil ik juist op deze dag, kort stil staan bij deze 

ogenschijnlijk eenvoudige basisregel. Als we hier vaker bij stil 

stonden, hadden wij hier nu niet bijeen hoeven te komen om de 

gevolgen van oorlog, onderdrukking en geweld te herdenken. 
De geschiedenis heeft ons echter geleerd dat er tijden zijn dat 

het blijkbaar toch hard werken is om net zoveel respect voor 

een ander te hebben als voor onszelf. 

 

‘Vrijheid geef je door’ is het thema van de 4 mei herdenking en 

de 5 mei viering van dit jaar. Eén manier om vrijheid door te 

geven is door jaarlijks te blijven herdenken. Zodat we niet 

vergeten tot welke wreedheden de mens in staat is. Als 

preventie tegen een herhaling van de geschiedenis.   
 

Vandaag herdenken wij in het bijzonder alle inwoners van het 

Koninkrijk der Nederlanden, die in de loop der jaren slachtoffer 

zijn geworden. Het gaat voor ons met name om het verleden 

van de Tweede Wereldoorlog. Voor velen in ons land staat dat 

verleden nog dichtbij. Maakt deze donkere periode nog steeds 

deel uit van hun leven. Omdat zij dierbaren verloren hebben of 

ervaringen van concentratiekampen of onderduiken 

meedragen. Ook in onze gemeente, waar met name in 

Overloon hard gevochten is, dragen mensen nog de sporen van 
deze oorlog. 

 

Daarnaast staan wij stil bij slachtoffers van oorlogen, 

gewapende conflicten en vredesacties in deze tijd, waar ons 

land op een of andere manier bij betrokken was of is. Naast 

onze landgenoten willen wij in het bijzonder ook de burgers uit 

andere landen herdenken, die hun leven gaven voor ónze 

vrijheid. 

http://wikikids.wiki.kennisnet.nl/Confucius
http://wikikids.wiki.kennisnet.nl/Wijze


Onze gedachten gaan tevens uit naar iedereen, die op dit 

moment - waar ook ter wereld - geconfronteerd wordt met de 

verschrikkingen van oorlog, bezetting en onderdrukking, 

agressie en geweld. De beelden en getuigenissen van de 

Arabische Lente laten ons nog dagelijks zien hoe diep en 

gruwelijk dictaturen en geweld het leven van 

bevolkingsgroepen en de individuele mens verstoort. Maar ook 
wat mensen teweeg kunnen brengen door voor vrijheid te 

vechten. Zoals voor onze vrijheid is gevochten. Deze 

herwonnen vrijheid vieren we morgen, op 5 mei. 

 

Voor u zal vrijheid een andere betekenis hebben dan voor uw 

buurman die als asielzoeker in Nederland zijn vrijheid zocht. 

Vrijheid voor een kind van de basisschool is een andere vrijheid 

dan de militair die terugkeert van een missie uit Afghanistan of 

Libië. Maar voor iedereen geldt dat vrijheid is dat we geen 

angst hebben en kennen voor bedreigingen door anderen, of je 
geplaagd of gepest voelen op school. Vrijheid is je eigen leven 

kunnen organiseren, je eigen keuzes kunnen maken, eenvoudig 

gesteld, je leven op je eigen manier kunnen leiden. 

 

Vrijheid doorgeven houdt niet op met jaarlijks stilstaan bij de 

verschrikkingen en het vieren van onze vrijheid. Vrijheid geef je 

dagelijks door. Omdat vrijheid begint met respect. Respect voor 

elkaar, voor andersdenkenden en andersgelovigen. Vrijheid 

begint met de eerder genoemde basisregel: Wat gij niet wilt dat 
u geschiedt, doet gij dat ook een ander niet. Op deze wijze zal 

eenieder altijd de ander respect geven en daarmee de vrijheid 

aan de ander geven te mogen zijn wie hij of zij is. 

 

Laten wij er aan blijven werken en deze regel in gedachten 

houden. Omdat we als we anderen behandelen zoals we zelf 

behandeld willen worden, er geen hufterig gedrag bestaat, er 

niet wordt gescholden, er niet wordt gepest, er geen rechten 

worden geschonden. Dan tonen we respect in woord en daad, 

maar nemen we ook de verantwoordelijkheid als anderen dat 
respect wordt ontzegd. Dan geven we de vrijheid dagelijks 

door. In het klein in ons dagelijkse leven door respect te 

hebben. Of in het groot zoals tijdens de Arabische Lente, waar 

mensen letterlijk moesten vechten voor hun vrijheid. 

 



 

Ik wil afsluiten met twee gedichten. Zij illustreren de noodzaak 

van het blijven doorgaan met het dagelijks doorgeven van de 

vrijheid. Eerst lees ik woorden uit ‘the revolution rap’, de poëzie 

van de straat, in dit geval van het Tahrirplein, in Caïro, Egypte 

van vorig jaar:  

 
Ze treden uw huis binnen  

ze snoeien uw stem  

ze eten uw rechten  

verdringen uw religie  

ze doden uw broer  

putten uw mensen uit  

als u bestaat, uw leven is verkeerd  

en als u sterft, maakt niemand dit wat uit.  

 

En een andere rap “besoin expression” (meningsuiting nodig) in 
Tunesië, ook van afgelopen jaar:  

 

Ik wil vrij zijn in mijn bewegingen, mijn uitdrukkingen.  

ik wil vrij zijn zonder angst.  

Want als je me mijn vrijheid geeft, zal ik mijn waarde en eer 

hervinden’.  

 

 

Namens het gemeentebestuur, 
 

Erik Ronnes, wethouder 

 

 


