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Je  Maintiendrai
“Ik zal handhaven de deugd en adeldom

Ik zal handhaven de hoogheid van mijn naam
Ik zal handhaven de eer, het geloof en de wet van 
God, van de Koning, van mijn vrienden en mij”

Vrijheid is niet vanzelfsprekend. We zijn samen 
verantwoordelijk voor  het doorgeven van vrijheid 
aan de volgende generatie. Daarom verschijnen er 
in de komende maanden vaker verhalen van toen.
Kijk ook op www.zuidplas.nl/75jaarvrijheid
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Bevrijding  Moordrecht

Programmaboekje van 
bevrijdingsfeest 5 en 6 
september 1945

Ik ga op reis... wil jij m’n 
fidel bewaren Pieter, 
tot ik weer terugkom?

‘Ik ga op reis…’ is een muziek-theater-
voorstelling over kinderen in de tweede 
wereldoorlog en Holocaust en gaat over de 
actuele vraag van het Nooit Weer. 

De voorstelling is speciaal voor 75 jaar Vrijheid 
geschreven, maar kan in verband met Corona 
tijdelijk niet in het theater worden opgevoerd. 
Daarom is het mogelijk gemaakt voor alle in-
woners (11-80 jaar) van gemeente Zuidplas 
om de voorstelling digitaal te bekijken via 
de gemeentelijke website: www.zuidplas.nl/
dodenherdenking of via het gemeentelijk You-
Tube kanaal https://youtu.be/Bu9yVsXRpPU.
De voorstelling is tot en met 9 mei beschikbaar 
om te bekijken.

LOGO

DE KLEUREN VAN HET LOGO
We plaatsen het logo het liefst in kleur, maar soms is dat niet mogelijk.

Let op: we plaatsen hoe dan ook nooit een wit kader om het logo heen  
wanneer we werken met een rode of blauwe achtergrond. 

Vrede en vrijheid doorgeven is 

cruciaal, maar hoe doe ik dat 

aangezien ik zelf nooit oorlog 

heb meegemaakt.

Vrede en vrijheid
Wat vrede en vrijheid is leer ik uit 

verhalen van (over)grootouders 

over de oorlog. En – hoewel de 

situaties onvergelijkbaar zijn –
tegelijk ervaar ook ik nu wat het 

is om een stukje vrijheid in te

leveren vanwege alle maatregelen 

om verspreiding van het 

coronavirus tegen te gaan. 

Echter, het allermeest leer ik wat 

vrede en vrijheid is door mijn 

persoonlijk geloof in Jezus 

Christus. Uit dit alles haal ik dat 

echte vrede en vrijheid betekent 

dat we leven met oog voor elkaar. 

Echte vrijheid en vrede is daar 

waar we – niet gehinderd door de 

mening van anderen – eigen keuzes 

kunnen maken, zonder daarbij uit 

het oog te verliezen wat die 

keuzes met anderen doen. Juist 

nu wordt dat mooi zichtbaar. 

We beperken onszelf in wat we 

ondernemen en wie we opzoeken. 

Dat doen we niet voor onszelf, 

maar bijvoorbeeld met het oog 

op al die medewerkers in de zorg, 

die we willen behoeden voor over-

belasting. 

Echte vrede en vrijheid wil ik 

dan ook doorgeven door steeds 

opnieuw te beseffen én in mijn 

keuzes te laten zien dat vrede en 

vrijheid van ons samen is!

Wat betekent vrijheid voor wethouder Jan Willem Schuurman

Wat betekent 75 jaar vrijheid voor burgemeester Han Weber?

75 jaar vrede en vrijheid in Nederland zijn ongekend in de geschiedenis. 

Dat is leven zonder vrees voor have en goed als gevolg van een gewapend 

conflict. Dat is een overheid die niet jouw vijand is, maar een bondgenoot 

in slechte tijden. Dat is gaan en staan waar je wilt. Dat is niet bevreesd te 

hoeven zijn over wie je bent en wat je voelt, wat je denkt en uit. 

De coronacrisis heeft een stukje van die vrijheid tijdelijk aangetast en 

nu weet ik weer dat vrijheid geen automatisme is en hoe lief die mij is. 

Hoe geef ik vrijheid door?
In verhalen aan mijn kinderen en anderen. Mijn ouders hebben de oorlog 

zeer bewust meegemaakt en mij altijd verteld dat vrede en vrijheid geen 

vanzelfsprekendheid is. Voor jonge generaties is dat het ondertussen wel. 

Dat zegt iets positiefs over de vrijheid die zij voelen. Laten we er aan 

blijven werken dat zij dit gevoel aan hun kinderen kunnen doorgeven. 

Wat betekent vrijheid voor wethouder Daan de Haas?
75 jaar vrijheid! Ik vind dat fantastisch en eigenlijk onvoor-
stelbaar. Onvoorstelbaar omdat je nog zoveel mensen op onze 
wereld ziet die niet in vrijheid mogen leven. Vrijheid is voor mij 
een belangrijk begrip. Vrijheid is de kern van hoe ik gevormd ben. 
Vrijheid is de basis van mijn handelen. Mijn ouders gaven mij al 
voldoende vrijheid in mijn opvoeding en diezelfde vrijheid pro-
beer ik mijn kinderen te geven. Vrijheid betekent niet dat je alles 
mag, maar dat je ruimte hebt om je te ontplooien, ruimte hebt om 
te bewegen, te reizen en ruimte hebt om te handelen.   Geen vrijheid door Duitse bezettersIn oorlog bestaat vrijheid niet. Mijn ouders, die allebei de oorlog 

bewust hebben meegemaakt, hadden die vrijheid niet. Ze genoten 
minder vrijheid in hun opvoeding en geen vrijheid door de Duitse 
bezetters. De oorlog was thuis best vaak onderwerp van gesprek. 
Mijn moeder heeft het bombardement van Rotterdam meegemaakt 
en is uiteindelijk in de hongerwinter richting familie in Zuidland 
getrokken om te kunnen eten. Mijn vader woonde in Bergen op 
Zoom en is voor de hongerwinter bevrijd door de geallieerden. Ik ben blij dat het ons lukt om de vrijheid al 75 jaar hoog te 
houden. Voor mij is het een bevestiging dat wij mensen kunnen 
samenwerken en mooie zaken kunnen bereiken.

blijven werken dat zij dit gevoel aan hun kinderen kunnen doorgeven. 

Het verhaal speelt zich af in Rotterdam-
Kralingen. Twee Nederlandse gezinnen, 
christelijk en joods, zijn buren in de Voor-
schoterlaan. Buurkinderen Pieter en Esther 
zijn dikke maatjes en leren elkaars wereld 
goed kennen en waarderen. Maar de oorlog 
met het bombardement, jodensterren, verzet
en onderduiken blijkt voor beiden heel 
anders af te lopen,….Aangrijpend maar ook 
positief en hoopgevend.

Wat betekent 75 jaar vrijheid voor burgemeester Han Weber?


