
 
Vrijheid 

Vrijheid is niet dat je je moet verschuilen voor je geloof. 

Maar dat je vrij bent om te geloven wat je gelooft. En 

dat niemand je tegen houd. Maar dat is niet altijd zo 

geweest bijvoorbeeld bij Anne Frank. Zij was joods. Ze 

woonde in Amsterdam en moest onderduiken ze zat 

achter een boekenkast. Is dat vrijheid volgens mij niet.  

Maar gelukkig is dat nu niet meer zo nou ja er word nog 

steeds oorlog gevoerd.  En hou zou mij niet verbazen 

als de mensen die oorlog voeren ons land 

binnenkomen eigenlijk gebeurd het ongeveer weer 

hetzelfde je moet denken wat hun denken anders word 

je dood geschoten. Maar deze keer is het niet Duitsland 

maar I.S. Dus nu is het ongeveer hetzelfde voor super 

de puper veel mensen is het dus geen vrijheid als de 

mensen dat realiseren dan snappen die mensen dat ze 

fout zijn. En ik was een keer ergens en er was een 

filmpje dat er zoveel kwaad was en dat duurde best wel 

lang. En dat was nog geeneens een kwart van dat 



filmpje over oorlog. Volgens mij denken kinderen die 

nog geen oorlog hebben gehad wij zijn veilig hier in  

Nederland. En wij hebben het super de puper 

goed hier en volgens mij realiseren mensen dat 

niet. Maar als ik dat zie word ik altijd zo woest van 

binnen. Ik hoop echt een keer dat de wereld 

vrijheid heeft dat iedereen liedjes zingt vrede 

vrede. Dat iedereen wil denken wat hij denkt. Dat 

is ook in heel veel landen zo maar toch. Voor de 

mensen die dat niet hebben. Maar je moet ook 

kijken naar de mooie dingen en hoe goed wij het 

hier hebben en dat we tevreden zijn 

bijvoorbeeld 70 jaar geleden is de oorlog gestopt. 

En al best wel lang hebben we vrijheid daar ben ik 

super de puper blijk mee 
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