
Vrijheid en democratie 

Column 12 februari, Jolanda Nijeboer, raadslid VVD 

Onlangs las ik een artikel waar overlevenden van de 2e wereldoorlog hun verhaal 
deden. 
Een overlevende vond “dat de gruwelheden waren begonnen met het overtreden van 
de grondwet en van de burgerlijke- en politieke rechten. Alleen wanneer je die 
respecteert en verdedigt kan het kwaad zoals dit worden overwonnen”. 

Dat bracht herinneringen boven over hoe er bij ons thuis door mijn ouders vaak over 
de oorlog werd gepraat. Voor hen zo actueel omdat zij beiden deze oorlog bewust 
hadden meegemaakt. De angst voor de overheerser, het gemis van familieleden die ondergedoken zaten en de 
dagelijkse zoektocht naar voedsel. Mijn ouders hadden het niet makkelijk, maar zij hebben het overleefd. 
Gelukkig hebben zij hun leven weer kunnen oppakken en hebben zij hun verhalen doorverteld. Mijn vader was 
beroepsmilitair en er werd met het hele gezin op 4 mei herdacht en op 5 mei de bevrijding gevierd. Vrijheid en 
democratie daar was voor gevochten en daar hadden veel mensen hun leven voor gegeven! 

Hoe ontsteld kun je je dan voelen als je verneemt dat onlangs in Hoevelaken het bevrijdingsmonument kapot is 
gemaakt. En helaas staat deze gebeurtenis niet op zichzelf. Is dit een bewuste daad gericht op aantasting van 
onze vrijheid en democratie of is dit “slechts” hufterig gedrag van de bovenste plank? Ik weet het niet, maar wat 
ik wel weet is dat we om onze vrijheid en democratie te beschermen dit gedrag nooit en nooit normaal moeten 
gaan vinden. 

Als we deze antihelden vinden dan zullen ze de schade moeten vergoeden en verdienen ze een taakstraf die 
passend is.  Handhaving past bij bescherming van onze Vrijheid en Democratie. 

De VVD is een volkspartij voor Vrijheid en Democratie, hiervoor wil ik mij inzetten met hart en ziel. 

Voor contact kunt u ook binnenlopen bij het VVD-café. Website: nijkerkhoevelaken.vvd.nl. 
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