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‘Vrijheid is een enorm omvangrijk begrip. Om daar iets over te kunnen zeggen, moet 
je eerst specificeren over welk soort vrijheid je het hebt. We zijn hier te gast bij een 
onderneming en dat roept de vraag op: is de vrijheid van ondernemers ruim genoeg?

Je leest hierover van alles in de krant. Er zijn mensen die menen dat de vrijheid voor 
ondernemers nog wel wat te wensen overlaat. Er zijn volgens hen veel te veel regels en 
voorschriften, en we zitten gevangen in een web van hindernissen met een overheid die 
als een loden last op onze schouders rust. Zouden we geen overheid hebben, dan zou dit 
bedrijf misschien wel tien keer zo groot zijn geweest en honderd keer zoveel verdienen. 
Als ik zoiets in de krant lees, denk ik: die ondernemers zouden wel gaan piepen als 
de overheid ineens verdwenen zou zijn. Want als de overheid ineens verdwenen is, is 
ieder op zichzelf aangewezen en hierdoor kunnen ondernemers in vervelende situaties 
terechtkomen. 

Het doet me denken aan een verhaal over twee Nederlandse boeren die zich in de 
Oekraïne vestigden om zich daar bezig te houden met het telen van aardappelen. Het 
werd een megasucces. Oekraïne is namelijk een ongekend vruchtbaar land, altijd al 
geweest. De twee boeren verdienden een fortuin, tot er op een goede dag ’s avonds aan 
de deur werd geklopt. “Wij moeten even met u praten over uw bescherming,” zo werd 
gezegd, “het is hier hartstikke gevaarlijk en zonder bescherming bent u aan de heidenen 
overgeleverd.” Het probleem in dit verhaal is alleen dat de beschermers de heidenen 
waren en al heel snel liepen de kosten van bescherming zo hoog op, dat de twee ijverige 
Nederlandse ondernemers zich genoodzaakt zagen om uit de Oekraïne te vertrekken en 
weer terug te keren naar Nederland - waar het veel moeilijker is om aardappels te telen 
dankzij allerlei EU-voorschriften, aardappelprotocollen en waar je iedere aardappel moet 
opmeten om te zien of die wel aan de juiste eisen voldoet. Diep in hun hart verlangden de 
boeren naar de Oekraïne terug waar ze altijd wat konden aanklooien. Al gauw waren ze 
vergeten hoe het met die beschermers zat.

Dit verhaal is exemplarisch voor het klassieke dilemma als het over vrijheid gaat: bijna 
altijd vinden ondernemers dat ze te weinig vrijheden bezitten en bijna altijd realiseren ze 
zich totaal niet dat het juist de overheid is die het in feite mogelijk maakt dat zij op een 
normale en fatsoenlijke manier kunnen ondernemen.

Het brengt me op de vraag waar je vrijheid precies aan moet meten en over wiens vrijheid 
hebben we het dan eigenlijk? Wie van u vindt bijvoorbeeld dat er in Nederland te weinig 
vrijheid is en dat er meer vrijheid zou moeten zijn? Eerlijk de vinger opsteken. Niemand? 
Of toch?’ Uit de zaal komt de reactie: “In Nederland hebben we betere vrijheid.” 
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‘Kijk, nu komen we op het gevaarlijke terrein van definities: schijnbaar bestaat er dus 
slechte vrijheid naast een betere, goede vrijheid? In het kader van de jeugd zal er dan 
waarschijnlijk al gauw gesproken worden over slechte vrijheid, de jeugd rotzooit immers 
maar wat aan. Daarnaast zal er dan goede vrijheid kunnen bestaan, zoals bijvoorbeeld die 
van Overijsselse ondernemers die zich juist gedragen volgens een regelsysteem dat aan de 
ene kant de vrijheid maximaliseert en tegelijkertijd toch ook in overeenstemming is met de 
kernwaarden waar zij voor staan.

Over het algemeen zou je wellicht kunnen stellen dat men wel tevreden is over de 
ondernemersvrijheid in Nederland. Dat moet ook haast wel, vind ik: in internationale 
staatjes scoren we heel goed op het competitieve karakter van onze economie. Er wordt 
veel geklaagd in Nederland, maar we beseffen niet dat wij al vijfhonderd jaar een van de 
meest succesvolste en rijkste landen ter wereld zijn. En dat is knap, als je als land al vijf 
eeuwen lang je vrijheden en verdiencapaciteit intact weet te houden.’ 

Persoonlijke vrijheid
‘Hoe is het met onze persoonlijke vrijheid gesteld? Wie van u voelt zich persoonlijk onvrij? 
Kijk, er zijn natuurlijk maar weinig mensen die in het openbaar durven te bekennen dat ze 
op gruwelijke wijze worden geketend door agressieve familieleden of anderszins, en die 
allesbehalve vrij zijn. 

Als je aan een zeventienjarige jongen vraagt: “Voel jij je vrij?”, dan zal die waarschijnlijk 
antwoorden dat hij zich helemaal niet vrij voelt: hij moet naar die klote school en zijn 
ouders zijn sukkels. Vroeger vond hij ze nog wel aardig, maar op een gegeven moment is hij 
tot de conclusie gekomen dat er maar weinig mensen zo stompzinnig zijn als zijn ouders. 
Hij schaamt zich voor die twee die nergens iets van begrijpen. Die jongen zal dus zeggen: “Ik 
voel me helemaal niet vrij.” 

Maar los hiervan, denk ik wel dat je mag concluderen dat in een ruimer kader gerekend, 
Nederland wel een vrij land is. Natuurlijk kun je twisten over de dingen die minder goed 
bevallen. Bijvoorbeeld of het lollig zou zijn als Rutte zou opdonderen of juist niet, maar dat 
laat ik helemaal aan uw persoonlijke waardering over. Ikzelf vind het zo langzamerhand 
een vrij waardeloze minister-president maar dat is mijn persoonlijke overtuiging. We 
hebben bovendien wel vaker waardeloze minister-presidenten gehad. En zolang het niet 
gaat zoals in Engeland en in het Engelse parlement, waar ze in een soort van chaos door 
elkaar heen schreeuwen, is het enigszins acceptabel. Dan zwijg ik nog over de Verenigde 
Staten die in toenemende mate bewoond lijken te worden door volstrekte krankzinnigen. 
Dat is natuurlijk toch een hele lelijke teleurstelling gebleken. Stelt u zich eens voor dat 
Thierry Baudet hier serieuze kansen zou hebben om minister-president te worden als Rutte 
vertrekt, dat is waar ze in Amerika nu mee te maken hebben.

Hiermee komen we op een interessant punt van vrijheid. Ik hoor mensen zeggen dat 
Forum voor Democratie verboden moet worden omdat de partij een bedreiging is voor 
de Nederlandse democratie. Maar dat zou betekenen dat wij de democratie zo verbinden 
met het begrip vrijheid, dat een partij die zich, zeg maar feitelijk welbewust, niet gedraagt 
volgens onze normen en waarden, verboden moet worden. Ik ben niet voor verbieden, 
maar stel nu dat Forum voor Democratie vijf keer zo groot wordt als nu en dat ze een 
speciale gemilitariseerde subafdeling oprichten voor relletjes en knokpartijen en ze zeggen 
met zoveel woorden: we gaan een eind maken aan de parlementaire democratie. Moet de 
partij dan wel verboden worden? 

Hiermee bevinden we ons op een glijdende schaal. Waar ligt het kantelpunt om te zeggen: 
dit is echt te gek? We zijn in Nederland betrekkelijk tolerant, dus moet je je hierover 
dan opwinden? Of moet je het zien in artistieke termen? Is het absurd theater als een 
Nederlands parlementslid zegt dat de hele wereld bestuurd wordt door reptielen? Waarvan 
achteraf overigens bleek dat het metaforisch was bedoeld, maar dat wel iets komisch 
in zich had. Bovendien bereikt hij daarmee wat hij wil: namelijk provocatie, ik heb het 
er hier nu over en u heeft dat waarschijnlijk ook al een keer gedaan. Het laat zien dat de 
democratie een complexe relatie heeft met het vrijheidsbegrip. 
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Een democratie kan niet bestaan wanneer iedereen die daarin participeert, vindt 
dat die democratie afgeschaft moet worden. Op dit moment is zo’n 20% van de 
Nederlandse bevolking van mening dat de Nederlandse democratie een vorm van 
totalitaire dictatuur is die je nog maar zelden in de wereld ziet. Een dictatuur die 
onschuldigen mensen dwingt zich te laten vaccineren. Nu is van dwingen in Nederland 
geen sprake zoals u weet, maar zij vonden ook dat hen geen enkele beperkende 
maatregel mocht worden opgelegd. Moet een democratie dan zeggen: we zijn voor 
vrijheid van alle burgers zover dat mogelijk is, maar op een punt als dit niet. Waar liggen 
de grenzen van de vrijheid voor een democratie? Waar kan een democratie iets dwingen 
en waar is een democratie geen democratie meer omdat de dwang te groot is?’

 Grondwet
‘Het is een ingewikkelde discussie. Een enkeling zal denken: we hebben toch een 
grondwet en daar staat van alles in? Wie van u heeft de grondwet in de laatste twee jaar 
nog eens grondig doorgenomen? Niemand? Daar was ik al bang voor, het is niet een 
activiteit waar mensen zich dagelijks mee bezighouden. 

Er staan ook hele rare artikelen in waar u verbaasd over zult zijn, dat kan ik u 
verzekeren. Met name de artikelen waarbij de overheid zich grondwettelijk verplicht 
te zorgen voor volledige werkgelegenheid en bestaanszekerheid voor alle burgers. Zo 
staan er nog een aantal dingen in waarbij je weleens denkt, zeker gegeven het Urgenda-
geval, als wij de overheid eens aan zouden spreken op zijn eigen grondwettelijke 
verplichtingen...
Je kunt als overheid natuurlijk niet zeggen, ja, die grondwet...  nou ja, Rutte is 
misschien wel geneigd om te zeggen: ach, die grondwet , dat moet je ook niet zo serieus 
nemen. Dat hadden we niet zo bedoeld, het kan een keertje raar lopen... op die manier. 

Maar er staan ook artikelen in die vrijheden beschrijven die u volgens de grondwet 
heeft: de vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld. Daarnaast worden essentiële 
vrijheden genoemd waar u een beroep op kunt doen, zoals het recht om te 
demonstreren. 

Het wonderlijke is dat we naast deze vrijheden in de praktijk enorm gebonden zijn 
aan condities die onze overheid in onze naam en namens de Nederlandse democratie 
gesteld heeft. Denkt u maar eens in: al vanaf uw geboorte heeft u te maken met een 
regelsysteem van ongekende complexiteit waar u zich voortdurend aan moet houden. 
Dat begint al als basisschoolleerling, als je geleerd wordt dat je niet mag afkijken, 
maar ook als student en later als ondernemer, krijgt u hiermee te maken. Zelfs als u 
dood bent moet uw familie zich namens u nog aan regels houden, in het kader van uw 
teraardebestelling bijvoorbeeld.

Als geheel vinden we al die regels toch ook acceptabel. Want waarom hebben we al 
die regels? In feite voor de bescherming van uw vrijheid. De beperking van uw vrijheid 
is een product dat veroorzaakt wordt doordat de vrijheid van andere mensen tot op 
zekere hoogte gegarandeerd moet worden - denk bijvoorbeeld aan de regels rondom 
wapenbezit.’

Hoe vrij is vrijheid?
‘Vrijheid is dus betrekkelijk en moet op enigerlei wijze gemeten worden aan de vrijheid 
van anderen. En hier zitten we met een heel lastig probleem. Laten we nog eens naar de 
grondwet kijken.

In de grondwet staan dingen die u wel verwacht, zoals vrijheid van meningsuiting 
en vrijheid van demonstratie en dat soort dingen. Ook staat erin dat u niet mag 
discrimineren. Dat is eigenlijk een heel raar artikel waarin eerst wordt opgenoemd 
waarover je allemaal niet mag discrimineren, dan komt er een komma en staat er: en 
voorts alle andere dingen die eventueel tot discriminatie zouden kunnen leiden. [... of 
op welke grond dan ook, ... red.] Als ik dit lees, denk ik: wat doet een rechter daarmee? 
U begrijpt het wel: heel artikel één kan alleen maar vorm krijgen door een behoorlijke 
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rechtspraak en dat als je in een land geen behoorlijke rechtspraak hebt, zo’n land in 
feite niet behoorlijk kan functioneren.  

Je kunt wel een grondwet hebben, maar dan moet de overheid wel bereid zijn zich 
aan die grondwetten te houden en dat blijkt nog een lastige zaak. Je ziet heel veel 
overheden die zich totaal niet aan hun eigen grondwet houden. Sterker nog, hoe 
mooier de grondwet, hoe kleiner de kans dat de overheid daar iets zinnigs mee doet. 
Wij hebben een hele matige grondwet. Ik weet niet of u weet van wanneer de meest 
recente versie van de grondwet dateert? Nee? Eigenlijk is het een zegen dat u niks van 
de grondwet weet. Kijk naar Amerika, daar maken ze aanhoudend ruzie over hoe je die 
grondwet moet interpreteren. Daar zijn mensen die zeggen dat je de grondwet moet 
interpreteren zoals de founding fathers deze bedoeld hebben. Als u zich dan bedenkt 
dat de Amerikaanse grondwet de oudste ter wereld is, 230 jaar oud, en vol zit met 
gruwelijke onzin waarover de partijen daar totaal van mening verschillen...  

Vrijheid zonder gebondenheid bestaat feitelijk niet. De illusie dat je in totale vrijheid 
de meest fantastische dingen zou kunnen doen - of dat nou als ondernemer of als 
kunstenaar of Sinterklaasdichter is - het maakt niet zo verschrikkelijk veel uit, maar 
als er niet een vorm van discipline, van ordening is dan ben je al aan de heidenen 
overgeleverd. Vandaar dat wij zo’n enorm ingewikkeld systeem van ordening hebben. 

Wij hebben een burgerlijk wetboek, een wetboek van strafrecht en in principe moeten 
we ons daaraan houden. Dat nou toevallig door de zittende regering een potje van 
ons rechterlijke systeem is gemaakt, is een heel andere zaak... Heel veel mensen 
denken: het is toch een beetje een rommeltje, die democratie. Dat zou toch wel wat 
gestroomlijnder kunnen? Met langzame besluitvormingsprocessen die totaal uit de 
hand gelopen zijn: als je in Nederland een rotonde wilt bouwen, dan duurt dat 7,5 jaar 
terwijl ze in China een gebouw van 57 verdiepingen in twee weken bouwen. Of dat 
gebouw er over honderd jaar nog staat, dat weet je niet.

Bij heel veel democratieën ontstaat een soort onderstroom waarbij tal van 
democratische systemen stap voor stap worden uitgehold. In eerste instantie denkt 
de burger dat het geweldig is, het lijkt alsof de vrijheden vanuit de overheid toenemen 
en dat dit veel beter is. Alles lijkt veel vlotter te gaan, maar tenslotte ben je alles kwijt 
en heb je geen recht van beroep. In tegenstelling tot nu in Nederland: wat u ook in 
Nederland overkomt, als u slecht behandeld bent, is er een beroepsmogelijkheid.  

In de krant lees ik vaak genoeg over landen waar de overheid geen enkele rol meer 
speelt, de zogenaamde failed states . Als u mij een failed state kunt aanwijzen waar alles 
op rolletjes loopt...  een failed state is eigenlijk het allerergste wat je kan overkomen. Je 
bent daarin overgeleverd aan de rare ideeën van een lokale roverhoofdman of militair. 
Denk maar eens aan Somalië, dat is gruwelijk.

Ook in een land als Nederland moet je alert zijn op ontwikkelingen die de democratie 
en daarmee de vrijheid raken. Ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt dat er een directe 
relatie is tussen de vrijheid en de democratie die we in Nederland hebben. Zonder 
vrijheid is er geen democratie. We moeten niet alleen maar klagen als niet alles op 
orde is, maar we moeten alert zijn op het ondermijnen van onze vrijheden en op een 
overheid die zich niet gedraagt op de manier waarop ze dat zou moeten. Het duurt vaak 
jaren voordat iets gecorrigeerd wordt, maar dat moet wel, denk maar aan het klassieke 
geval van de toeslagenaffaire. Een overheid die zich niet gedraagt, kan anderen immers 
niet de wet voorschrijven.’ 
  
Vragenronde
Tijdens het vragenrondje wordt de vraag gesteld of onze vrijheid de afgelopen honderd 
jaar is toegenomen of juist afgenomen? 
‘Ik vind dat die heel erg is toegenomen. Ik heb een aspect van vrijheid niet behandeld 
en dat is het sociale aspect. Zonder dat ik voor een partij reclame wil maken: een 
democratie zonder sociaal karakter, is geen democratie. Mensen zeggen over Amerika 
dat dat een democratie is, maar dat heeft in allerlei opzichten niets met democratie te 

“ZONDER 
VRIJHEID 

GEEN 
DEMOCRATIE.” 



Te gast bij 
Leeuwbouw

Leeuwbouw is actief op het gebied van 
ijzerwaren, gereedschappen en RVS en 
non ferro metalen en wil met haar kennis 
van producten, markten en logistieke 
processen een belangrijke en duurzame 
schakel zijn in de distributieketen van 
fabrikant tot eindgebruiker. Enerzijds 
door klanten te ontzorgen bij hun 
activiteiten en anderzijds door leveran-
ciers een efficiënte en duurzame manier 
te bieden om hun producten te distribu-
eren. De onderneming voert een actief 
MVO- en duurzaamheidsbeleid en heeft 
een ISO 14001 (milieu)certificaat. 
Leeuwbouw is onderdeel van de  O. de 
Leeuw-groep die sinds 1810  actief is. 
Sinds 1895 is de groep hofleverancier 
en daarmee de oudste hofleverancier 
van Overijssel. De O. de Leeuw-groep 
bestaat uit 6 voorraadhoudende handel-
sondernemingen in Noord- en Oost-Ne-
derland. 

Hun motto: Tijdwinst en ontzorgen voor 
de bouw en industrie.

GrootZwolle 
www.grootzwolle.nl
 
Fotografie
Peter Timmer | www.petertimmerfotografie.nl 

Tekst 
Merijn de Leur-van Duyn | www.boekmerijn.nl 

Organisatie en opmaak verslag
ELLLA | www.ellla.nl 

maken. Er zijn wel allerlei exercities die een democratische indruk maken, maar als je 
zulke grote groepen systematisch onderdrukt en ook nog goed georganiseerd beroofd 
van hun stemmogelijkheden, weet ik niet of je van een democratie kunt spreken. En 
dan heb ik het nog niet eens over de inkomensverschillen die in dat land reusachtig 
groot zijn.

De individuele vrijheid en de mogelijkheid om je te ontplooien en om je eigen keuzes 
te maken, zijn de afgelopen honderd jaar in Nederland enorm toegenomen. Er heeft 
een enorm emancipatieproces plaatsgevonden, waarbij mensen uit diverse lagen van 
onze bevolking volop kansen hebben gekregen. Daardoor zitten we nu wel met een 
heel nieuw probleem wat we eigenlijk niet aan zagen komen en dat is dat niet iedereen 
even intelligent is. Er zijn ongeveer twee miljoen mensen met een IQ onder de 80 en 
die hebben grote moeite om zich zelfstandig in de complexe Nederlandse samenleving 
overeind te houden. We houden er geen rekening mee dat een nieuw klassensysteem 
in aanbouw is, gerelateerd aan de opleiding die je genoten hebt. Vroeger kon je met 
Mulo B directeur van van alles en nog wat worden, nu stel je met een doctorandustitel 
helemaal niks voor. Maar in brede zin is onze samenleving veruit te prefereren boven 
het Nederland van 1822.’

Naar aanleiding over een opmerking over de protestacties van klimaatactivisten bij 
Jinek: 
‘Ik ben geen voorstander van dat soort acties en ik denk ook niet dat het verstandig is. 
Het is provocatie. Onze democratie is ook wel eens een dramademocratie genoemd 
en dat is het ook wel een beetje geworden. Dat komt omdat we de hele dag op onze 
iPad of naar social media zitten te kijken en ‘s avonds naar de televisie. Al gauw denk 
je dat wat je daar ziet van enig belang is. Nou, daarvan moet u zichzelf genezen: het is 
meestal van geen enkel belang. 

Veel te veel mensen denken dat een ruzietje in een talkshow politieke betekenis 
heeft, maar dat heeft het niet. Als je mensen wilt uitleggen hoe politiek werkelijk in 
elkaar zit, hoe lastig het is om beleid te maken, om een nieuwe wet te maken die in 
de twee kamers aangenomen moet worden en waar eindeloos overleg noodzakelijk 
voor is, dan begrijpt u dat ze al lang naar het voetbal geschakeld hebben. Dat is een 
van de problemen: daar waar wij kennismaken met de politiek in de breedste zin 
van het woord, zegt het eigenlijk juist heel weinig over de politiek of althans over de 
verschillende verdiepingen van de politiek. 

We kunnen ons enorm druk maken over dingen waar we geen enkele invloed op 
kunnen uitoefenen, zaken die zich voltrekken zonder dat wij daar ook maar iets van 
hoeven te vinden. Misschien dat u nog macht heeft op het gebied van ondernemen 
of onderwijs of weet ik waar precies over, maar al die ellende in de wereld, daar kunt 
u niks aan doen - behalve op een fatsoenlijke politieke partij stemmen en regelmatig 
een tientje overmaken aan bijvoorbeeld zielige ezels. 

Als u een wat rustiger bestaan wilt en een beetje van het leven wilt genieten, zou 
ik zeggen: zet de televisie uit en kijk alleen maandagochtend even naar Teletekst, 
verreweg het beste televisieprogramma dat we hebben.’


