
Veilig en vrij

Het liefst zouden we allemaal terugkeren naar tijd die Jan Terlouw ruim een jaar geleden 
op tv schetste. Die goeie oude tijd, met het zogeheten touwtje in de brievenbus. De tijd 
dat je fets even kon laten staan als je brood ging halen. een tijd zonder buuralerts, 
camera’s en wijkagenten op sneltoets. een tijd toen geluk nog heel gewoon was.

Hoewel de bovenstaande situatie ver voor mijn tijd was, zou ik het ook fjn hebben 
gevonden om in zo’n periode te hebben geleefd, al was het maar omdat ik m’n fets weer 
terug zou hebben en omdat 1 fetsslot toen nog voldoende was.

Het is een menselijke drang om terug te kijken naar een periode toen alles leek goed te 
gaan, maar of het zin heeft om alleen maar te mijmeren naar de tijd met touwtjes in de 
brievenbussen is een ander verhaal. 

Vandaag de dag is de situatie duidelijk anders. een grote groep mensen voelt zich 
onveilig en dat is een kwalijke zaak. 

en net als de afgelopen avonden die ik mocht afsluiten, zal ik me inhouden en geen 
antwoord geven op de stellingen die eerder zijn besproken. Hooguit een duwtje, hopelijk 
in de goede richting:

Veiligheid en vrijheid zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. 
Te veel van het ene gaat ten koste van het andere. 

Te veel vrijheid en voor je het weet, durft vrijwel niemand na zonsondergang de deur uit, 
omdat er dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen.

Te veel veiligheid en je mag de generatie hierna verhalen vertellen over tijden toen er 
nog meer privacy was en geen camera met microfoon om elke hoek van de buurt stond.

De vraag hoeveel van beide nodig is niet makkelijk, maar begint bij betrokkenheid, iets 
wat ze toen begrepen.

Buren die elkaar groeten bij voornamen, ook zij aan de andere kant van de straat.
Buren die elkaar op de kofe gaan, voor de gezelligheid of te kijken hoe het gaat.
Buren die toen al beseften dat je huis misschien bij de voordeur begint en eindigt, 
maar je om je thuis en veilig te voelen een hele buurt nodig hebt.
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