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Vrijheid - een belangrijk woord voor de meeste mensen.
Vrijheid, dat is dat je zelf je leven kunt bepalen. Dat je zelf mag bepalen wat je
zegt en wat je denkt.
In 2010 zag ik op de tv dat er in het Midden-Oosten miljoenen mensen op de
straat liepen. Ze riepen VRIJHEID VRIJHEID VRIJHEID!
Ik was toen nog klein. Ik vroeg aan mijn vader: Wat is er aan de hand? Waarom
roepen die mensen: vrijheid?
Mijn vader glimlachte en zei: vrijheid is het leven. Zonder vrijheid ben je niet
compleet.
6 jaar lang zag ik op de televisie huizen die instortten. Mensen die elkaar
doodschoten. Vliegtuigen die steden en dorpen bombardeerden.
Ook mijn familie heeft dit meegemaakt.
Ik neem jullie mee met mijn verhaal ver terug in de tijd.
De vader van mijn opa was een vrijheidsstrijder. Hij streed voor de vrijheid van
zijn land, Libanon. Hij werd doodgeschoten in 1917, op de dag dat mijn opa
geboren werd. Hij wist dat ze achter hem aan zaten, hij wist dat hij in gevaar was.
Maar hij wilde zijn vrouw en zijn pasgeboren zoon bezoeken. De bezetters
wachtten hem op en schoten hem dood.
Dictators weten dat vrijheid en liefde gekoppeld met elkaar zijn.
Als je geen liefde kent, dan weet je ook niet wat vrijheid is.
Zonder liefde bereik je de vrijheid nooit.
Mijn opa zat jaren later in het Franse leger onder leiding van generaal De Gaulle
(de gool). Hij heeft in de tweede wereldoorlog meegeholpen om Nederland te
bevrijden. Toen op 5 mei Nederland werd bevrijd was iedereen heel blij. Mijn opa
ook. Na de bevrijding ging hij weer naar Libanon en vertelde hij zijn verhaal aan
zijn kinderen, dus ook aan mijn vader. Hij was echt een sterke man. Hij was zo
sterk dat hij een medaille kreeg.
VRIJHEID, daar vragen de mensen in het Midden-Oosten ook om.
Vrijheid, dat gaat niet alleen over oorlog en vechten en winnen.
Vrijheid gaat ook over samenwerken, elkaar helpen en steunen.
Jouw vrijheid mag nooit de vrijheid van anderen verpesten.
Ik eindig met het liedje dat mijn vader vroeger voor me zong.

Oo vrijheid.
Wij reizen tot de zon.
Wij reizen op de wind.
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Wij reizen naar de vrijheid.
Oo wild kind.
Oo de bloemen die uitbarsten.
Oo vrijheid.
Oo vrijheid.
Dank u wel voor uw aandacht.
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