
 

Dames en heren, goedemorgen en welkom bij de opening van het Flower Event in Noordwijkerhout. 

 

Het thema van deze bloemenpracht luidt dit jaar: Freedom 

Ik zou nu kunnen zeggen dat ik dat maar een rare naam vind voor het thema van een bloemenevenement in 

Noordwijkerhout. Want laten we eerlijk zijn, Nederlandser kan het niet. Prachtige Voorjaarsbloemenbloemen. 

Bloembollen. Bollenkwekers. Bollenstreek. Waarom is er niet gekozen voor het woord Vrijheid?  

Ik mag dat hier, zelfs op deze opening zeggen. Dat ik Freedom wat raar vind. Er overkomt mij dan niets. Ik ben daar 

vrij in. Net zoals dat de organisatoren van dit bloemenfestijn gelukkig de vrijheid hebben om een Engelstalige term te 

gebruiken. Waarschijnlijk doen ze dat trouwens vanwege de vele buitenlandse toeristen die naar Noordwijkerhout 

zullen komen om al dit fraais te aanschouwen. Die kennen het woord Freedom beter dan dat Vrijheid. En een andere 

vorm van vrijheid, die wij vanzelfsprekend vinden, is dat die buitenlandse toeristen hier gewoon mogen komen. Zij 

zijn vrij om te gaan en te staan waar zij willen. Maar ook voor toeristen kan het geen kwaad om eens stil te staan bij 

het begrip Freedom. Of vrijheid. Zo zal de organisatie terecht gedacht hebben. 

Ooit staat een Noordwijkerhoutse kweker, een dorpsgenoot, misschien wel een buurman van u, ook stil bij het 

begrip vrijheid. Hij neemt in 1942 of 1943 het besluit om mensen in bescherming te nemen die geen enkele vrijheid 

meer hebben. Die geen enkele Freedom hebben. Het zijn mensen; twee gezinnen met jonge kinderen, waarvan de 

Duitse bezetter vindt dat ze weg moeten. Of eigenlijk, dat ze gewoon dood moeten. 

Die kweker, dorpsgenoot, buurman neemt daarmee een groot persoonlijk risico. Maar hij hoopt dat die mensen 

dankzij een tijdelijke beperking van zijn eigen vrijheid, na de bevrijding hun vrijheid weer zullen hervinden. En dat 

hun kinderen gewoon weer naar school kunnen gaan. En het betekent nogal wat voor die kweker. Het kan immers al 

heel vervelend zijn om lang familie, laat staan vreemden in je huis te hebben. En daarnaast is het ook nog eens 

levensgevaarlijk in die jaren.  

En dat laatste blijkt ook uit wat er vervolgens gebeurt: Iemand, mogelijk ook een Noordwijkerhouter, vindt, net als 

de bezetter, dat die mensen geen recht hebben op vrijheid. En dat hun kinderen nooit naar school mogen gaan. Hij 

of zij en verraadt de boel. Weg is hun hoop op het hervinden van hun vrijheid. En weg is ook die moedige kweker. 

Want niemand komt ooit terug. Ook die kweker niet.  

En dat streven van die kweker naar vrijheid of freedom heeft ook consequenties voor het gezin van de kweker. 

Vanwege het wegvallen van de kostwinner moet er verhuisd worden en mogen de kinderen van de kweker niet lang 

naar school. Zij moeten maar gaan werken. Wordt er gezegd. Zij verliezen dus vanwege hun vader’s streven naar 

vrijheid voor anderen niet alleen hun vader maar ook een deel van hun eigen vrijheid. Zo duur kan vrijheid dus zijn. 

Natuurlijk is het zo dat er altijd mensen zijn en zullen zijn wier vrijheid wordt beknot. Iedereen denkt nu aan 

Oekraïne. Maar het gebeurt ook in Rusland. Ook daar zijn mensen die streven naar vrijheid. En die daar een prijs 

voor betalen. Want als je de letter R in het woord streven een plaatsje verschuift, krijg je een heel ander woord. 

Want soms lukt dat streven naar vrijheid niet. Omdat de krachten die de vrijheid teniet willen doen te sterk zijn. 

Zeker als je alleen staat. 

Dus laten we met z’n allen waakzaam zijn. En laat die Freedom niet over aan een enkeling zoals die 

Noordwijkerhoutse kweker. Want dan bestaat de kans dat we alles wat ons lief is verliezen. Zoals die twee gezinnen 

en die kweker en zijn kinderen overkwam. Wees niet egocentrisch. Lach eens om jezelf. En gun ieder zijn eigen 

Freedom al zou het eigenlijk Vrijheid moeten zijn. En tot slot: Geniet nu vooral in Freedom van al deze prachtige 

bloemen. 
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