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Bevrijden. 

Vijf en zeventig jaar na het groots gebeuren 1944 en 1945 is de focus vooral 
gericht op bevrijding. 
Onze geschiedenis in de verleden-onvoltooide verleden tijden en de nog te 
maken geschiedenis in toekomende tijden, is na te denken over het mooie 
werkwoord bevrijden. Door grote kennis der geschiedenis in het nu, 2019-2020 
kan de diepgang over dit denken vergroot worden. Mag ik u meenemen in drie 
fasen van tijd. Gericht op de Nederlanden. 
Als eerste: 
De O.V.T. de onvoltooid verleden tijd. De Batavieren hadden toch veel gedaan 
zichzelf bevrijd van de Romeinse dreiging. De Romeinen hadden bij de Rijn, van 
Katwijk via Utrecht aar Keulen een soort van tankwal, grens, met forten, die op 
gegeven moment  verwoest werden door de Batavieren. Begin van het einde 
van het Romeinse Rijk. 
Was dit misschien het ontstaan der Nederlanden ?? 
Nee toch, de Friezen rukken op, worden een gigantisch Rijk, Er ontstaat een 
soort van grens met noordelijk de Friezen en zuidelijk een machtig Rooms 
Katholiek Rijk, met monarchieën en prinsen en graven. 
Godsdienst strijd niet om te bevrijden maar om te knechten. 
 
Een telg uit het Habsburgers geslacht, Karel de Vijfde, begint op zijn vijftiende 
jaar een machtig Keizer Rijk te formeren. 
Keizer  van Duitsland, van de Nederlanden en Frankrijk, Koning van Spanje, wil 
absolute eenheid in zijn Keizer Rijk, Gehoorzaamheid en één geloof. Katholiek. 
Gelijktijdig doet Maarten Luther een Protestantse duit in het zakje, waardoor 
weer, vooral de noordelijke Nederlanden een vrijheid strijd gaan bevechten. 
Karel de Vijfde had op papier een eenheid der Nederlanden voor elkaar door 
her vormen van 17 gewesten. 
De plaat hiervolgend is een reproductie van de kaart uit het boek; “ Vlaanderen 
in 100 kaarten.”. 
De kaart is omlijst met 15 portretten. 
Vooreerst de 12 gouverneurs van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. 
Ook zijn portretten toegevoegd , te weten, aarts Hertog Ferdinand, gouverneur 
van de zuidelijke Nederlanden en Frederik Hendrik stadhouder en generaal van 
de Bataafse Republiek. 
.Rechts onderaan, bij de linkervoet van de leeuw twee inzetjes, Het hof van 
Brussel en het hof van Holland in den Haag. Let op de titel; 
Leo Belgicus ( Leeuw van België) Dat u het maar weet. 



 
 
 

 
 

 
Ik heb mi niet aan de vertaling van de tekst gewaagd. Met aandachtig lezen 
gaat het u vast lukken. Tekst van de inzet links onder. 



Als tweede: 
Ondanks het slagen van eenheid der vooral roerige Nederlanden met koppige 
Friezen en op handel gerichte ander noordelingen blijft er strijd om der wille 
van vrijheid van het geloof en de eigen wil. 
Met name de opkomst van het protestantisme en vervolging door de 
Katholieke Kerk leidt tot de 80 jarige oorlog, tegen Spanje die later zal leiden 
tot vrede maar in uitvoering meer had van een burger oorlog. 
Verder gaand in de tijd wordt het overheersen en verketteren, op brandstapels 
met  de  Protestanten door de Katholieken. Afgewisseld met dezelfde 
vervolgingen van de Katholieken door de Protestanten. 
 
Beide geloven werden door hun voorgangers voorgegaan in gebeden tot God 
voor verdelging van de ander en voor vrijheid van zichzelf. 
Het was wel dezelfde God, waarin geloofd werd. Vrijheid komt niet vanzelf. 
 
Als derde: 
Met hinkstapsprongen door onze geschiedenis naar 1944 en 1945. 
Als president Rooseveld eerder het hongerende Westen der Nederlanden had 
laten bevrijden, niet gekozen had voor de val en inname van Berlijn, 
Er zouden minder mensen de hongerdood gestorven zijn. 
Als Mont Commery niet bij de Mark Garden zichzelf overschat had er zouden 
duizenden jonge militairen minder zijn gesneuveld. 
Als Hitler voor de oorlog verklaringen en zijn wanstaltig gebrul met de dood 
voor velen door gericht en hard beleid was halt gehouden, toen het nog kon, 
Dan waren er miljoenen mensen niet door verwoestingen en vergassing 
gedood en vermoord. 
Deze driemaal Als , taalkundig in de voorwaardelijke wijs. 
Als Als er bij komt is Als te laat.  
 
Aangekomen in d tegenwoordige tijd waar wij met name de wereldoorlog 
bevrijding mogen herdenken in de wetenschap ons door geschiedenis geleerd, 
dat alleen door het bevechten der onvrijheid de vrijheid herdacht kan worden. 
Laat de toekomende tijd ons denken en doen bepalen tot  de stelling van 
vrijheid; Vrijheid gaat niet vanzelf, daar vecht je voor en geef je door.  
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