
VRIJHEID EN SOLIDARITEIT  5 mei 2008 
 
Goedemiddag bewoners en belangstellenden op deze mooie dag in 
Geuzenveld-Slotermeer. 
Gisteren herdachten we op dit plein alle doden die gevallen zijn in 
oorlogsgeweld of in de strijd voor hun en onze vrijheid.  
De vrijheid om in een democratie zelf te bepalen wie je regering of je 
staatshoofd is.  
Wie je kiest om de democratie gestalte te geven en wie je na 4 jaar wel 
of niet opnieuw de kans geeft om de vrijheid en de solidariteit tussen 
de mensen te  verdedigen en te bevorderen. 
Deze vrijheid kennen we hier inmiddels (alweer) onafgebroken vanaf  
5 mei 1945.  
De 5e mei is hiermee in mijn ogen onze allerbelangrijkste feestdag, 
omdat dit de dag is voor alle inwoners van ons land om te beseffen 
hoe geweldig het is om deze vrijheid te hebben. 
De vrijheid om te vinden, geloven en zeggen wat je wilt. De vrijheid 
om je te organiseren, om je gevoel te volgen, om je vrij te voelen om 
te houden van wie je maar wilt, zonder dat de staat je een beperking 
oplegt.  
Kortom de vrijheid om ten volle te leven en je volledig te ontplooien, 
ongeacht waar je wieg heeft gestaan, ongeacht je geloof, je kleur of je 
seksuele voorkeur.  
 
Naast deze algemene uitgangspunten die keihard in onze grondwet 
zijn vastgelegd (en waarop  iedere politicus een eed of belofte doet om 
deze te bewaken en handhaven) is het thema van deze 5e mei ook 
Solidariteit. 
Solidariteit lijkt een makkelijk begrip, want natuurlijk ben je solidair 
met je eigen gezin en familieleden.  
Natuurlijk steun je, je eigen vrienden, buren, collega’s en 
geloofsgenoten. 
Maar Solidariteit gaat veel verder en is ook veel moeilijker. 
Solidariteit houdt niet op bij de deur van je huis, je school, je werk of 
je kerk.       Solidariteit hoort wereldwijd te zijn. 
Dat wij het hier in ons welvarende landje allemaal zo goed getroffen 
hebben, dat wij een democratie hebben en in een redelijke welvaart 
kunnen leven dat wil niet zeggen dat iedereen dat geluk kent. 



Integendeel de overgrote meerderheid van de wereldbevolking leeft 
vaak in erbarmelijke omstandigheden,  
in oorlogsgebieden,  
zonder vrijheid,  
zonder voldoende voedsel,  
zonder scholing en vaak, 
zonder enig uitzicht op een betere wereld voor henzelf of hun 
kinderen. 
 
Ik roep iedereen vandaag op om de Solidariteit die je nu al hebt met 
degenen die dicht bij je staan, uit te breiden tot de mensen die wat 
verder van je af staan.  
Begin maar dichtbij met solidariteit met de mensen die het in je eigen 
wijk of buurt, stadsdeel of stad moeilijk hebben.  
Die ook graag deel willen nemen aan onze welvaart en die de vrijheid 
willen ervaren om te leven zoals zij dat verkiezen.  
Wees solidair met je medemensen dichtbij en veraf, zet vandaag de 
eerste stap uit het vertrouwde kringetje waarin je ronddraait.  
Steek de hand uit om anderen te laten delen in onze vrijheid en 
welvaart.  
Samen kunnen wij er voor zorgen dat de wereld beter wordt en meer 
mensen deel kunnen nemen aan hetgeen wij voor ons zelf al 
vanzelfsprekend vinden,    Vrijheid en Solidariteit. 
 
Ik wens u allen een fantastische Bevrijdingsdag 
 
 
Hans Staphorsius 
Stadsdeelraadsvoorzitter 
Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 
     
 
 
 
 
 


