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Een bezit waar we zuinig
op moeten zijn;
allemaal actief aan
moeten blijven werken
en bijdragen. Continu.

(Van Dale) het vrij-zijn; =
onafhankelijkheid:
vrijheid, blijheid iedereen
moet maar doen waar hij
zin in heeft.

door Dennis Kerkhof

Vrijheid, gelukkig al 75 jaar!

bron foto’s: internet

Al 75 jaar leven wij in Nederland in vrijheid. Meerdere generaties zijn
opgegroeid met vrijheid en weten niet beter. Gelukkig maar, want iedereen die
‘onvrijheid’ heeft meegemaakt weet hoe verschrikkelijk dat is. In
1940 werd Nederland bezet. Vrijheid werd ‘onvrijheid’.
Mensen werden beperkt in hun handelen, bewegingsvrijheid en
meningsuiting. Jaren lang leefden we zonder vrijheid. Iets wat wij
tegenwoordig niet meer kunnen voorstellen, maar nog vaak
voorkomt op de wereld. Ook daar zet Nederland zich nu voor in:
anderen ook vrijheid te geven. Niet altijd zichtbaar, niet altijd bij
iedereen bewust.
Samen maken we vrijheid. Samen vechten we voor die vrijheid,
ook nu met een ‘onzichtbare’ vijand als het Corona-virus, dat ons
beperkt in onze vrijheid.

Niet vanzelfsprekend
Vrijheid is fragiel. Miljoenen mensen over de wereld ervaren
dat nog dagelijks. Op de vlucht voor oorlog en geweld; en dat
maar op een paar uur vliegen bij ons vandaan: Azië, Afrika en
het Midden-Oosten. Maar ook conflicten in de Zuid-Chinese
zee kunnen spullen die wij dagelijks gebruiken flink duurder
maken of winkels leeg maken.
Onze regering stuurt militairen om te helpen en soms te
vechten om onze vrijheid te houden en voor anderen om
vrijheid te krijgen. Voor hen en voor ons. Als het daar niet goed
gaat, lopen wij in Nederland ook risico onze vrijheid te verliezen.
Vrijheid is niet vanzelfsprekend.

COVID-19
Het CoVid-19-virus, beter bekend als het
Corona-virus, verovert letterlijk hand over
hand de hele wereld. Een onzichtbare
vijand die een echte bedreiging is voor
onze gezondheid, ons leven.
Ook nu worden wij beperkt in onze vrijheid.
Binnen blijven; bars en restaurants
gesloten; verplicht 1,5 meter afstand
houden; geen bezoek in ziekenhuis of
zorgcentrum. En dat ook nog eens met straf
wie zich er niet aan houd! Onze vrijheid
wordt beperkt. De huidige generatie(s)
worden eens met de neus op de feiten
gedrukt wat ‘onvrijheid’ is. We moeten
vechten om onze vrijheid weer terug te
krijgen. SAMEN!

Hard werken
Voor onze vrijheid in Nederland is
hard gewerkt. Niet alleen gewerkt
maar ook gevochten. Het bouwen
van vliegvelden, machines,
inlichtingen, voeding, transport,
iedereen werkte hard aan die
gekoesterde vrijheid terug te
krijgen. Na hard werken kregen we
die vrijheid weer in 1945.
Vier en vijf mei, vier vrijheid
Menig militair heeft inmiddels ook
de ervaring van beperkte vrijheid
meegemaakt. Hard werken om

vrijheid te geven aan hen die het
niet hebben. Kogels, raketten en
explosieven vliegen letterlijk om
de oren. Vele die zich ingezet
hebben voor onze vrijheid hebben
het leven gelaten. Dat mogen wij
nooit vergeten! Daarom
herdenken wij hen op 4 mei en
vieren wij onze vrijheid op 5 mei.
Ieder jaar weer, ook dit jaar.
Koester en vier uw vrijheid!

