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voorwoord
Vrijheid en democratie… twee be-
grippen die in Nederland o zo van-
zelfsprekend lijken. Maar zijn we 
wel echt vrij, of voelen we dat alleen 
zo? Leven we wel in een democra-
tie, of staat ook die bestuursvorm 
onder druk? Thema’s waar niet 
alleen volwassenen over nadenken, 
maar waar ook jongeren een me-
ning over hebben of de kans willen 
krijgen om erover mee te praten. 
Persvrijheid, vrijheid van menings-
uiting en de rollen van de pers. Ook 
dat zijn belangrijke thema’s en de 
naam van de krant is dan ook niet 
voor niks de Titus Brandsma Cou-
rant. Voor de totstandkoming hier-
van hebben we onder andere tijdens 
Free Future College jongeren actief 
gevraag naar hun mening over vrij-
heid en onvrijheid. 

In deze krant lees je dan ook ver-
halen en ervaringen van jongeren, 
maar ook interviews met volwasse-
nen die jongeren hun stem gunnen, 
visies op het thema vrijheid, voor-
uitblikken op democratiefestival 
GrondFest en nog veel meer. Een 
mooie mix van verhalen, stof die 
aanzet tot denken en wellicht inspi-
reert om zelf ook eens jouw eigen 
vrijheid onder de loep te nemen. 
Want wat betekent vrijheid voor jou? 
Hoe vrij voel jij je eigenlijk? En hoe 
vanzelfsprekend vind je dat? Blader 
verder, lees, laat je inspireren en 
praat erover. Want we leven volgens 
de meeste mensen in een vrij land, 
maar er is wel actie nodig om dat 
ook zo te houden.

Janne de Rooij
“Vrijheid is voor mij toegang hebben tot juiste informatie.  

Als jonge moeder vind ik het ook belangrijk dat er binnen de  
arbeidsmarkt gelijke kansen zijn voor zowel  

moeders en vaders als kinderloze volwassenen.  
Dit telt voor alle groepen, iedereen moet gelijke kansen hebben.”

Patrick Jason
“Ik schrijf liedjes en het is voor mij heel belangrijk dat ik 

daarin kan zeggen wat ik wil. Natuurlijk kan je niet  
alles zeggen, maar voor mij als muzikant vind ik het 

heel belangrijk om die vrijheid te hebben.”



Veelzijdige duizendpoot Hendrik- 
Jan Derksen beweegt zich op het 
snijvlak van cultuur, onderwijs en 
het sociaal domein. Onder andere 
als programmaleider, nachtbur-
gemeester, conceptenmaker en 
festivalprogrammeur verbindt hij 
verschillende werelden om er zo 
voor te zorgen dat er meer samen-
geleefd wordt in een meer solidaire  
samenleving. Eerder werkte hij 
onder andere mee aan: De Roze 
Cross, Ieder Talent Telt, YallahYal-
lah, Een Frisse start na de Toesla-
genaffaire en Welcome to Nijmegen 
(Heumensoord).

“Met GrondFest hebben we een 
mooie, nieuwe plek waar we als 
Nederlandse samenleving en als 
stad samen kunnen werken en 
kunnen experimenteren om  
uiteindelijk te komen tot een  
socialere en stabielere samen- 
leving. Een samenleving waarin  
jong en oud, stads en plattelands  
en nieuwkomer en oudblijver el-
kaar met respect kunnen blijven 
ontmoeten. Dit is juist nu belang- 
rijk, omdat ik geloof dat we ons 
in een tijd bevinden waarin veel 
sociale en maatschappelijke 
verworvenheden onder druk 
staan. Het is dan ook hard no-
dig om samen stil te staan bij 
wat voor samenleving we willen 
zijn en hoe we daar met zoveel 
mogelijk actieve mensen aan bij 
kunnen dragen, ideeën kunnen 

uitwisselen, ontmoetingen  
kunnen organiseren en actief 
samen aan de slag kunnen 
gaan. Een festival als GrondFest 
geeft een mooie kans om al deze 
zaken samen te brengen.

Om daar mijn steentje aan bij te 
dragen, maak ik bij het program-
meren van mijn aandeel  
afwegingen op basis van urgentie,  
inhoud en veelheid in vorm. Dit 
om te zorgen dat het program-
ma zowel verrassend als inspi-
rerend is, nieuwe skills kan aan-
leren en uitnodigt tot ontmoeten. 
Ik vind het mooi om te zien als 
mensen op de een of andere 
manier geraakt worden door 
een spreker of het programma 
en als dit vervolgens aanzet tot 
reflectie of actie. Iedereen is 
anders en de ene mens bereik je 
beter via tekst, de ander via mu-
ziek en weer een ander via dans 
of een workshop. Bovendien 
zorgen verassende elementen er 
vaak voor dat mensen zich mak-
kelijker openstellen voor nieuwe 
ervaringen en ontmoetingen. We 
hebben met het team dan ook 
hard gewerkt om te komen tot 
een mooi scala aan ervaringen 
die hopelijk ook een aanzet ge-
ven tot een langdurigere inzet 
van onze bezoekers en die een 
vliegwiel kunnen worden voor 
bepaalde acties, onderwerpen 
en samenwerkingen.”

Tekst: Maaike van Helmond

In Europa delen we liberale waarden 
zoals vrijheid, democratie, gelijkheid, 
rechtvaardigheid en eerbiediging van 
de rechtstaat en de mensenrechten. 
Deze waarden worden echter niet 
overal in de wereld gedeeld, maar zijn 
wel heel belangrijk om uit te blijven 
dragen. Volgens VVD-Europarlemen-
tariër Malik Azmani gaat dat veel 
gemakkelijker met meerdere landen 
samen, dan wanneer we dat hier in 
Nederland alleen zouden moeten 
doen. “Door mijn werk in het Euro-
pees Parlement probeer ik hier dan 
ook aan bij te dragen en internationale 
samenwerkingen te verbeteren.”

Een mooie uitdaging waar Malik 
zich inmiddels alweer sinds 2019 
aan wijdt. “Vroeger werden alle re-
gels in Nederland nog gewoon door 
de Nederlandse overheid vastge-

legd in Nederlandse wetten”, vertelt 
hij. “De EU hield zich destijds voor-
namelijk bezig met het coördineren 
van regels om de handel met ande-
re Europese landen in één interne 
markt makkelijker te maken.” Te-
genwoordig is de EU nog belangrij-
ker, omdat deze zich met veel meer 
onderwerpen bezighoudt en wetge-
ving maakt op grensoverschrijdende 
gebieden zoals veiligheid, migratie 
en klimaatverandering. “Veel wet-
ten in Nederland worden nu dan ook 
eerst afgesproken in de EU. Dat zijn 
veelal onderwerpen waarbij je echt 
iets kunt bereiken door samen te 
werken.”
 
Dichterbij dan je denkt
Voor de mensen die niet precies we-
ten hoe het daar nou zit in Brussel: 
in het Europees Parlement zitten 
705 Europarlementariërs uit 27 lid-
staten van de EU, verdeeld over acht 
verschillende politieke groepen. Zij 
moeten het allemaal eens zien te 
worden over resoluties, wetten en 
de manier waarop zij het werk van 
de EU willen controleren. Oftewel, 
veel vergaderen om overeenstem-
ming te vinden tussen Europarle-

mentariërs uit alle uithoeken van 
de Europese Unie. “Het Europees 
Parlement lijkt voor veel mensen 
misschien ver weg, maar het gaat 
toch echt over heel veel zaken die 
dicht bij de mensen staan. Dit is dan 
ook een van de centrale doelen die 
ik mijzelf heb gesteld: duidelijk ma-
ken waarom ‘Brussel’ belangrijk is 
en hoe we de problemen gezamen-
lijk in Europees verband kunnen 
aanpakken en oplossen. Europese 
besluitvorming en wetgeving kan 
weliswaar erg complex zijn, maar 
door duidelijk en ongecompliceerd 
te communiceren proberen wij met 
onze fractie in Brussel de Neder-
landse bevolking er beter bij te 
betrekken.”
 
Vanzelfsprekend of niet?
Een van de basiswaarden waarop 
de samenwerking binnen de Euro-
pese Unie volgens Malik gestoeld 

is, is vrijheid. “Naar mijn mening 
is dat één van de kernwaarden 
die ons continent kenmerkt. 
Lang gingen wij ervan uit dat dit 
logischerwijs ook zou overslaan 
op landen buiten Europa, maar 
helaas moeten we vaststellen dat 
steeds meer landen in de wereld 
een ander beeld voor ogen hebben 
op dat gebied.” Zelfs binnen Euro-
pa lijkt deze vanzelfsprekendheid 
niet meer overal te gelden. “Zo 
zien we in Hongarije een rege-
ringsleider die voor zijn land een 
‘illiberale democratie’ voor ogen 
heeft. Dit druist in tegen onze 
normen en waarden, want respect 
voor de rechtsstaat en democra-
tie zijn basisvoorwaarden voor 
toetreding tot de EU. Dat deze nu 
door enkele lidstaten met voe-
ten worden getreden, is een zeer 
zorgelijke ontwikkeling. Daardoor 
verdwijnt immers het wederzijdse 
vertrouwen in elkaars bestuur, 
wat internationale samenwerking 
op veel gebieden bemoeilijkt.” 
Volgens Malik laat dit ook zien 
dat democratie iets is waar je 
constant aan moet werken en wat 
je actief moet bewaken. Ook in 

Nederland! “Want door bijvoorbeeld 
aanslagen op journalisten is Ne-
derland onlangs flink gedaald op de 
Europese ranglijst met betrekking 
tot persvrijheid, oftewel: we moeten 
ook in Nederland waakzaam zijn.”

De toekomst van Nederland is dus 
onlosmakelijk verbonden met Eu-
ropa. “Nederland zou niet zonder 
kunnen en willen. Bepaalde verwor-
venheden zijn vanzelfsprekend ge-
worden voor de jongere generaties, 
zoals vrij reizen zonder paspoort, 
betalen met één munt, mobiele 
data gebruiken in het buitenland, 
studeren waar je maar wil… Deze 

zaken zouden zonder Europese 
samenwerking niet mogelijk zijn 
en de toekomst heeft ons nog veel 
meer te bieden.” Deze voordelen 
zijn echter niet vanzelfsprekend en 
moeten continu verdedigd en verbe-
terd worden. “Door meer betrokken 
te zijn bij deze ontwikkelingen, kun 
je ook meer invloed uitoefenen op 
welke kant we in de EU op moeten 
gaan. Jongeren zouden daarom niet 
alleen gewend moeten zijn aan de 
voordelen van de EU, maar zich zeer 
zeker ook bewust moeten zijn van 
hoe al deze faciliterende regels tot 
stand komen.”  

Malik Azmani

‘ We moeten de democratie 
actief bewaken’

Programmeur GrondFest:
Hendrik-Jan Derksen

Participant GrondFest: 
Jan Troost

Jan Troost is Projectleider Toeganke-
lijkheid en Wonen bij Zelfregiecentrum 
Nijmegen, politiek lobbyist en de drij-
vende kracht achter Aparticipatie TV. 
Als bruggenbouwer brengt hij de we-
relden van mensen met en zonder een 
handicap bij elkaar, op kritische, oplos-
singsgerichte en bevlogen wijze.

“Twee jaar geleden werd ik vlak 
voor het Democratiefestival gebeld 
door de provincie, omdat er vragen 
waren over de toegankelijkheid van 
het terrein voor mensen met een 
handicap. De situatie was op zijn 
zachtst gezegd beroerd, was mijn 
conclusie, maar hoewel het kort dag 
was, zijn er destijds toch nog wel 
wat voorzieningen aangebracht. Ik 
hoop dat het deze keer allemaal wat 
beter geregeld is, want ook men-
sen met een handicap moeten de 
mogelijkheid krijgen om zich uit te 
spreken over belangrijke zaken als 
de democratie in onze samenleving. 
Die gaat immers iedereen aan. Het 
lijkt er in ieder geval op dat er deze 
keer beter over de locaties is nage-
dacht en ik hoop dat dat ook zal lei-
den tot debatten die daadwerkelijk 
inclusief zijn.

Om dat te bereiken is het heel be-
langrijk dat er zowel vooraf als tij-
dens GrondFest duidelijke informa-

tie wordt verschaft. Zijn bepaalde 
locaties minder goed toegankelijk 
voor mensen met een handicap, 
geef dat dan ruimschoots op tijd en 
duidelijk aan of - nog beter - zorg 
dat het probleem wordt verholpen. 
En zo is het ook belangrijk om te 
weten of er de mogelijkheid is voor 
een (gebaren)tolk en of er aange-
paste toiletten zijn, om maar wat 
voorbeelden te noemen. Overigens 
is het niet genoeg om alleen te laten 
weten dat er aangepaste toiletten 
zijn, maak ook meteen duidelijk 
wáár die zich bevinden om het voor 
iedereen makkelijker te maken. 
Het klinkt misschien logisch, maar 
onbewust zijn dat vaak toch niet de 
dingen waar rekening mee wordt 
gehouden. Niet voor niets zet ik mij 
al vijftig jaar in voor de belangen 
van gehandicapten.

Tijdens GrondFest gaan we met 
Aparticipatie TV alles wat er de twee 
dagen van het festival gebeurt op 
beeld vastleggen. Daarnaast wil ik 
zelf ook aan een aantal debatten 
deelnemen, want onze democratie 
staat onder druk, dus daar moeten 
we ons allemaal mee bezighouden. 
Iets wat je onder andere kunt doen 
door je mening te delen met ande-
ren. Ik hoop dan ook dat dat precies 
is wat tijdens GrondFest gaat ge-
beuren. Daarnaast hoop ik ook ge-
woon op twee gezellige dagen, want 
dat is toch wel het beeld dat een 
festival bij mij oproept.”

4 5

Tekst: Maaike van Helmond Tekst: Maaike van Helmond



Productiepartner 
GrondFest:  
Antwan van Horik
Antwan van Horik is een van de 
eigenaren van De Schoenfabriek, 
een ‘one-stop-shop’ binnen de fes-
tivalbranche. Met De Schoenfabriek 
bedienen ze het hele spectrum: van 
conceptontwikkeling tot productie 
en van zakelijk of artistiek leider tot 
bemiddelaar in theateracts. 

“Ik vind het belangrijk dat men-
sen hun mening kunnen geven 
over wat er speelt in de samenle-
ving. Hier in Nederland is het nu 
nog goed geregeld wat de demo-
cratie betreft, maar er verandert 
wel van alles. Daarom is het van 
groot belang om met zijn allen 
aan die democratie te blijven 
werken en het gesprek gaande te 
houden, bijvoorbeeld tijdens een 
festival als GrondFest.

Twee jaar geleden waren wij met 
De Schoenfabriek als produc-
tiepartner betrokken bij het De-
mocratiefestival en ook dit keer 
zijn we weer van de partij tijdens 
GrondFest. Een uitdagende taak 

die voor ons ligt, want in twee 
dagen tijd gebeurt er ontzettend 
veel. Zo ontvangen wij de gast-
sprekers, zorgen we dat ze we-
ten waar ze moeten zijn en rege-
len we dat ze microfoons hebben 
zodra ze het ‘podium’ betreden. 
Daarnaast fungeren wij als aan-
spreekpunt voor de beveiliging, 
regelen we de EHBO en zorgen 
we ook voor alles rondom de 
Spiegeltent, om maar wat voor-
beelden te noemen. Zelf zullen 
wij dus helaas weinig meekrij-
gen van wat er allemaal bespro-
ken wordt tijdens de debatten en 
dergelijke, op af en toe een flard 
na, simpelweg omdat we te druk 
zijn. Maar ik hoop dat wij er op 
onze manier ons steentje aan bij 
kunnen dragen dat mensen de 
rust en de ruimte ervaren om 
met elkaar in gesprek te gaan. 
En dan niet alleen de mensen 
die altijd het hardste schreeu-
wen op de voorgrond, maar juist 
ook diegenen die normaal wat 
meer op de achtergrond staan. 
Iedereen moet zijn mening en 
ideeën kunnen delen met ande-
ren, zodat we hopelijk na afloop 
met zijn allen terug kunnen 
blikken op twee hele mooie en 
productieve dagen.”

Vrijheid.
Wordt beperkt door de overheid.
Daardoor ontstaat er onenigheid.
Die door Mark Rutte wordt geleid.
Heeft hij wel de juiste prioriteit?
We zijn met zo veel verschillende mensen.
Met zo veel wensen.
Niet alles is waar wat er wordt verteld.
Dat is best wel raar, want alles gaat om geld.
In de wereld is er te veel geweld.
De energieprijzen rijzen en daardoor kunnen we niet meer reizen.
Wij willen de politiek daarop wijzen.
Wij hebben ook een eigen stem.
Dus trap niet zomaar op de rem.

In de oorlog moet je vechten.
Voor je leven en voor je rechten.
Super veel mensen zijn aan het schuilen.
Daarom moeten we allemaal huilen.
Ze hebben veel verdriet.
Omdat jij schiet.
Daarom schrijf ik dit lied.
Ik hoop dat iedereen dit ziet.
Dus leg je geweer nou maar snel neer.
Dan doe jij niemand meer zeer.

Er is een oorlog in Oekraïne.
We vinden dat de mensen het niet verdienen.
De Russen komen met hun oorlogsmachine.
En ze verbruiken veel benzine.
De Oekraïners zijn bang en ze staan onder drang.
En moesten hun land uit onder dwang.
Moeders en kinderen moesten huilen.
Ze moesten schuilen zelfs in kuilen.
Ze moesten spullen ruilen, want ze hadden geen eten.
Kunnen we deze oorlog zo snel mogelijk vergeten?

In de oorlog moet je hard vechten.
Voor je eigen en andermans rechten.

Superveel mensen zijn bang.
Want de oorlog duurt veel te lang.

Overal zijn mensen aan het schieten.
Hongersnood, dus aten bloembollen en bieten.

Iedereen moet supersnel vluchten.
We zijn aan het rennen, zweten en zuchten.

Wanneer is het nou eens klaar?
We willen niet leven in gevaar.

4 raps

Over vrijheid & oorlog

Bezoeker GrondFest:  
Merel van Kempen  
Lid van de Jonge Socialisten in de 
PvdA en sinds november 2021 on-
derdeel van het landelijke bestuur.

“In Nederland hebben we het 
allemaal bijzonder goed gere-
geld qua democratie. Zo hebben 
we bijvoorbeeld het recht om te 
stemmen en het recht om onze 
stem te laten horen tijdens de-
monstraties. Hier vinden we dat 
heel normaal, maar dat geldt ze-
ker niet voor de hele wereld. Kijk 
alleen maar naar landen als Sri 
Lanka en Myanmar of naar een 
persoon als Donald Trump. 

Deze voorbeelden maken maar al 
te duidelijk hoe de invulling van 
een democratische rechtstaat van 
land tot land en van persoon tot 
persoon kan verschillen. Vandaar 
dat een festival als GrondFest vol-
gens mij ook zo belangrijk is. Het 
is dé uitgelezen kans om mensen 
in te laten zien hoe belangrijk de 
democratie is voor Nederland. 
En dan met name voor jongeren, 
want wij zijn de toekomst en wij 
bepalen uiteindelijk hoe Neder-
land zich vorm zal geven in die 
toekomst. Ik hoop dan ook dat 
er heel veel jongeren aanwezig 
zullen zijn tijdens GrondFest, óók 
de wat minder politiek betrokken 
jongeren. Wat ik nog meer hoop? 
Dat iedereen, inclusief ikzelf, naar 
huis gaat met het idee: ‘wow, ik 
heb echt wat geleerd over de de-
mocratie dat ik nog niet wist’. Mijn 
plan is dan ook om heel actief 
deel te nemen, de gesprekken aan 
te gaan met anderen en open te 
staan voor de meningen van ande-
ren. Vanuit mijn functie als lid van 
de Jonge Socialisten, maar zeker 
ook vanuit mijn eigen interesse.”

6 7

Tekst: Maaike van Helmond

Tekst: Maaike van Helmond



Meer 
denkwerk 
dan  
gedacht!

Tekst: Yaelle Klijn
 
Vrijheid ten opzichte van onvrijheid, 
een thema waar tijdens het Free Futu-
re College 2022 op verschillende ma-
nieren invulling aan werd gegeven. Zo 
konden de aanwezige leerlingen onder 
andere deelnemen aan een workshop 
cartoon & spotprent tekenen, verzorgd 
door striptekenaar Jelko Arts.  
Namens het Mediateam nam Yaelle 
Klijn een kijkje bij deze workshop. 
Hieronder lees je haar ervaring. 
 
Terwijl ik naar binnen liep, was er 
al een heel interessant gesprek aan 
de gang over de gevolgen die het 
maken van een spotprent kan heb-
ben. Als voorbeeld werd de Franse 
docent Samuel Paty genoemd, die 
werd onthoofd omdat hij zijn klas 
een cartoon van de profeet Moham-
med liet zien. Alle deelnemers aan 
de workshop waren het erover eens 
dat vermoorden te ver ging, maar 
de meningen liepen wel uiteen over 
hoe ver een spotprent mag gaan. Zo 
vond een van hen dat je alles moet 
kunnen tekenen wat je wil, waarop 
iemand anders zei dat je van het ge-
loof af moet blijven. Voor sommige 
mensen ligt het geloof namelijk zo 
dichtbij, dat je het niet kan maken 
om iemand zo te beledigen. 

 

Dat bracht ons bij de volgende 
kwestie: hoe kan een tekenaar be-
denken wat wel en niet kan? Moet 
hij rekening houden met wat men-
sen vinden - wat zijn vrijheid inperkt 
- of moet hij doen wat hij wil, ook al 
kan hij daardoor mensen beledigen? 
Jelko gaf aan dat hij, hoewel hij over 
het algemeen toch al niet zulke 
heftige onderwerpen koos, sinds de 
moord op Samuel Paty desondanks 
meer oplet op wat hij tekent. Hij 
stelt zichzelf daarbij vragen als: ‘be-
ledig ik hier veel mensen mee?’ en 
‘wat als mensen mij toch gaan op-
zoeken omdat ze het niet eens zijn 
met de cartoon, loop ik dan gevaar?’ 
Het is dus duidelijk dat deze moord 
ook impact op zijn doen en laten 
heeft gehad. 
 
Cartoontekenaars denken dus ook 
na over hun vrijheid en in hoeverre 
ze hun mening kunnen uiten. Maar 
genoeg gepraat. Er moest natuurlijk 
ook gewoon worden getekend. De 
onderwerpen die de deelnemers 
kozen en op een creatieve manier 
uitwerkten, liepen zeer uiteen: van 
een telefoontas op school tot vege-
tariërs die belachelijk werden ge-
maakt. Zo werd het probleem van 

de telefoontas uitgewerkt tot een 
wereldbol, met boven op de wereld-
bol vergroot de school en aan de 
onderkant iemand die tijdens zijn 
vakantie zat te chillen op een strand. 
Diegene kwam er net achter dat hij 
vergeten was om zijn telefoon uit de 
tas te halen. Een beetje overdreven 
natuurlijk, maar wel grappig. En de 
boodschap was duidelijk. Er was 
ook een tekening van Thierry Baudet 
en Sigrid Kaag, waarbij op Thier-
ry Baudet een Russische vlag was 
getekend en Kaag ook tot een Rus 
was gemaakt, met zo’n muts op. Dat 
liet zien dat het belachelijk was dat 
Kaag als spion werd neergezet, ter-
wijl het Forum voor Democratie juist 
gefinancierd zou worden door Rus-
sische organisaties. En nog een leuk 
voorbeeld: een cartoon van mensen 
die vegetariërs belachelijk maken 
omdat ze haver eten, terwijl de koei-
en die die mensen opeten ook haver 
eten… 
 
Al met al vond ik het een erg leuke er-
varing, waarbij ik bovendien veel heb 
geleerd over hoe cartoontekenaars 
denken en hoe cartoons tot stand ko-
men. Er zit duidelijk meer denkwerk 
achter dan ik bij voorbaat dacht!

Theo Camps

‘ Ontwikkeling en  
onderhoud zijn een noodzaak’

Tekst: Maaike van Helmond

“Een omwenteling in het onderwijs 
is even noodzakelijk als de energie-
transitie of het aanpakken van het 
klimaatvraagstuk.” Even noodzakelijk, 
maar wel minder tastbaar en nog 
onvoldoende benoemd, aldus Theo 
Camps, hoogleraar Organisatiekunde 
en Bestuurskunde aan de Universiteit 
van Tilburg, in het bijzonder verbon-
den aan TIAS School for Business and 
Society. “De impulsen voor verande-
ring zullen dan ook van verschillende 
kanten moeten komen en in combina-
tie moeten leiden tot daadwerkelijke 
ingrijpende veranderingen.” 
 
Wellicht vraag je je nu af: waarom 
is die omwenteling dan zo noodza-
kelijk? Een vraag waarop Theo een 
duidelijk antwoord heeft: “We ko-
men uit een tijd waarin de overheid 
zich spiegelde aan het bedrijfsleven 
en een manier van organiseren en 
werken ontwikkelde waarin be-
drijfsmatige benaderingen de bo-
ventoon voerden. Daarbij verdween 
het denken in termen zoals 

rechtvaardigheid, publiek belang en 
maatschappelijke verbinding steeds 
verder naar de achtergrond. Het 
afmeten van het succes van scholen 
aan het percentage geslaagden voor 
eindexamens is daarvan een mooi 
voorbeeld. We beseffen ons echter 
meer en meer dat we zijn doorge-
schoten in die manier van denken, 
omdat onderwijsinstellingen in-
middels op verschillende fronten 
vastlopen. Het zou daarom goed zijn 
om de bijdrage die een onderwijsin-
stelling levert aan de samenleving 
veel ruimer te bekijken, onder an-
dere door de vraag te stellen welke 
maatschappelijke meerwaarde de 
onderwijsinstelling wil creëren.” 
Wanneer je dat vraagt aan de men-
sen die er werken, ouders of leer-
lingen, dan zullen ze volgens Theo 
meer benoemen dan het percentage 
geslaagden. “Dan gaat het onder 
andere om de vorming van leerlin-
gen tot zelfstandige individuen, om 
de ontwikkeling tot goede burgers, 
om de ontwikkeling van een goede 
kennisbasis en om het ontwikkelen 
van vakmanschap. Met een derge-

lijke benadering ontstaat een heel 
ander beeld van de te bereiken re-
sultaten van de onderwijsinstelling 
en de leiding van de organisatie zal 
gaan sturen op een brede waar-
detoevoeging aan de samenleving. 
Daarbij spelen getallen ook een rol, 
maar zijn geen doel op zich.”

Overdracht & dialoog
Overigens is volgens Theo ontwik-
keling niet alleen binnen het onder-
wijs hard nodig, maar ook binnen 
de samenleving an sich noemt 
hij ontwikkeling en onderhoud 
een noodzaak “Onze samenleving 
wordt gedragen door onderlinge 
verbondenheid, via wet, cultuur en 
moraliteit. Dat zijn geen statische 
begrippen, maar begrippen die aan 
voortdurende ontwikkeling onder-
hevig zijn en onderhoud vergen. Dit 
wordt in een samenleving gedragen 
door overdracht van generatie tot 
generatie en door dialogen tussen 
personen en groepen met verschil-
lende opvattingen. Wanneer derge-
lijke dialogen onvoldoende worden 
gevoerd, dan wordt de aandacht 
voor ontwikkeling en onderhoud 
ondermaats en zal het begrip van 
vrijheid, democratie en politiek ver-
minderen en betekenis verliezen. 
Als je kijkt naar jongeren, dan wor-
den dit soort gesprekken belangrij-
ker naarmate het verband tussen 

hun persoonlijke vrijheid en het 
maatschappelijke vrijheidsbegrip 
duidelijker te leggen valt. Iets wat 
nu bijvoorbeeld heel goed gedaan 
kan worden aan de hand van de 
huidige ontwikkelingen in Rusland 
en Oekraïne.” We mogen dan mis-
schien wel denken dat hier in Ne-
derland vrijheid en democratie heel 
vanzelfsprekend zijn, Theo denkt 
daar toch echt anders over. “Niets is 
vanzelfsprekend! Democratie gaat 
over maatschappelijke opvattingen, 
interpretaties, afspraken en het 
nakomen ervan. De zorg voor vrij-
heid is daarmee direct verbonden. 
Onderling debat over verschillen-
de maatschappelijke ambities zal 
moeten leiden tot een gezamen-
lijke richting en tegelijkertijd tot 
respect voor opvattingen die door 
minderheden worden uitgedragen. 
Pas wanneer er wederzijds daad-
werkelijk voldoende respect wordt 
opgebracht, is er sprake van echte 
(individuele) vrijheid.”
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Tekst: Maaike van Helmond

Nederland heeft internationaal een 
hoog imago als het gaat om de vrijheid 
waarin we leven. Een imago waar we 
volgens Leen Verbeek, Commissaris 
van de Koning in de provincie Flevo-
land, echter wel aan moeten blijven 
werken. “De polarisatie van meningen, 
het afnemende respect voor ander-
mans mening en een toenemend ge-
brek aan de bereidheid tot het sluiten 
van compromissen tasten onze col-
lectieve vrijheid namelijk aan. Tegelij-
kertijd wordt daardoor ook de kwaliteit 
van onze democratie aangetast.”

Een ontwikkeling die Leen zowel 
persoonlijk als in zijn rol als Com-
missaris van de Koning enorm aan 
het hart gaat. “Als commissaris ben 
ik namens de overheid immers hoe-
der van de democratie. Ik houd zicht 
op zaken als: gaat alles wel volgens 
de spelregels en is de integriteit op 
orde? Aspecten die direct invloed 
hebben op de ruimte voor of beper-
king van vrijheid.” Hij vervolgt: “De 
geschiedenis leert ons bovendien 

dat een hoogwaardige democratie 
snel om kan slaan in fascisme of 
een dictatuur. Dat betekent dat de-
mocratie alleen kan bestaan als zij 
continu wordt onderhouden en als 
nieuwe generaties elke keer weer 
opnieuw wordt geleerd hoe zij met 
democratie om moeten gaan. Of-
tewel, als onze jongeren in vrijheid 
willen leven, dan zullen ook zij daar 
wat voor moeten doen. Gelukkig 
zien we bij onderwerpen als milieu, 
ecologie en pensioenopbouw dat 
jongeren zich over het algemeen 
prima realiseren dat deze vraag-
stukken ook hun toekomst bepalen. 
Maar datzelfde geldt dus ook voor 
de democratie.”

Bezoek aan Oekraïne
Dat democratie en vrijheid niet altijd 
even vanzelfsprekend zijn, zelfs niet 
in Europa, heeft Leen onlangs nog 
van dichtbij ‘mogen’ ervaren tijdens 
een bezoek aan Oekraïne. Namens 
Nederland is hij lid van het Congres 
van de Raad van Europa in Straats

burg, waarvan de laatste anderhalf 
jaar als president van het Congres. 
Binnen deze Raad van Europa wer-
ken 46 landen nauw samen om 
zaken als de democratie en men-
senrechten te ontwikkelen en te 
bewaken, oftewel de ‘rule of law’. 
“Ook Oekraïne is lid van de Raad 
van Europa, vandaar dat wij de bur-
gemeesters ondersteunen die zich 
in een oorlogssituatie in Oekraïne 
bevinden.” Een belangrijke en zeer 
noodzakelijke taak, aangezien een 
burgemeester in oorlogstijd met de 
verschrikkingen van de oorlog wordt 
geconfronteerd, terwijl hij ook lei-
ding moet geven aan de gemeente 
en de bevolking probeert te helpen 
waar dat kan. 

“Situaties waar ze zo goed als 
mogelijk mee om proberen te gaan, 
wetende dat tijdens een bezetting 
ook bestuurders gevangengenomen 
en gefolterd worden en burgers 
worden gedood. Zelf lopen deze 
burgemeesters ook het risico om te 

worden geëxecuteerd, en niet alleen 
zij, maar soms zelfs hun gezin. On-
der die omstandigheden is het goed 
om contact te hebben met mede-
bestuurders. Vandaar dat ik hen 
in de oorlog heb opgezocht. Door 
mijn bezoek heb ik met eigen ogen 
gezien, gehoord en ervaren hoe-
zeer de bewoners smachten naar 
de verloren vrijheid en wat zij daar 
allemaal voor over hebben.”

“Vrijheid is voor mij dat je zelf de regie 
hebt over je leven, zélf bepaalt wat 
je doet en hoe je leven eruit komt te 
zien.” Een gegeven dat niet altijd even 
vanzelfsprekend was in het leven van 
Jeroen van de Ven. Als kind werd hij 
door zijn ouders verwaarloosd en mis-
handeld, waardoor zijn vrijheid sterk 
werd beperkt. “Maar als je ergens in 
gelooft en er hard voor werkt, dan kun 
je in Nederland alsnog veel bereiken.” 
Dat dat ook voor Jeroen zelf geldt, 
blijkt wel uit het verhaal dat hij ons 
vertelde. 
 
“Mijn verhaal begint eigenlijk thuis 
bij mijn ouders, die konden niet voor 
mij en mijn twee broers - we zijn 
een drieling - zorgen. Mijn moeder 
heeft borderline en mijn vader heeft 
een licht verstandelijke beperking 
en hij was verslaafd aan heroïne. 
Ze hadden onder andere problemen 
met hygiëne en schoonmaken en 
vonden het moeilijk om met geld 
om te gaan. De problemen waren 
dus altijd al groot, maar toen wij een 
jaartje of acht waren en ze gingen 
scheiden, begonnen de problemen 
pas echt. Mijn moeder werd depres-
sief en nam heel veel huisdieren in 
huis, een van haar ‘copingmecha-
nismen’. Op een gegeven moment 
hadden we honden, katten, ratten, 
hamsters, salamanders, muizen, 
schildpadden en vissen, waar ze 
eigenlijk ook niet goed voor kon 
zorgen. Er was weinig eten en 
door de schulden van mijn moeder 
werden we ook regelmatig van het 
water en de elektriciteit afgesloten. 
Toen ze online een jongere man in 
Apeldoorn ontmoette, was de keuze 
voor haar dan ook snel gemaakt. Ze 
pakte haar spullen, zette ons af bij 
onze vader en reed weg. 
 
Op dat moment waren wij blij dat 
we weg waren uit dat stinkhol, wat 
het letterlijk en figuurlijk was. Mijn 
oma en oom waren vaak aanwezig 
bij mijn vader, wat heel erg fijn was. 
Zij vormden een stimulerende factor 
voor ons gezin, maar waren er na-
tuurlijk niet de hele tijd. In het begin 
ging het vrij goed op deze manier, 
maar op een gegeven moment, toen 
wij begonnen te puberen, veran-
derde dat. Onze vader leek zich 
machteloos te voelen en begon ons 
te mishandelen. Dat ging van kwaad 
tot erger, van slaan (met voorwer-
pen) tot we alle drie mishandeld 
werden als ook maar één van ons 
iets verkeerds deed. 
 
Het duurde daarna ook niet lang 
meer tot jeugdzorg om de hoek 
kwam kijken, dankzij de lieve men-

sen van de buitenschoolse opvang 
waar wij naartoe gingen. Zij zagen 
onze blauwe plekken, merkten dat 
we verdrietig waren en vroegen 
ons wat er was gebeurd. In eerste 
instantie had ik helemaal geen zin 
om daarover te praten, maar toen 
ze bleven aandringen, hebben we 
toch ons verhaal verteld. Als gevolg 
daarvan kregen we een gezinsvoogd 
toegewezen die met ons allemaal 
het gesprek aanging. Onze vader 
ontkende natuurlijk alles wat we 
hadden verteld. Maar als je twaalf 
bent, zoals wij destijds waren, heb je 
in Nederland het extra recht dat je 
mag meebeslissen over waar je gaat 
wonen. Op dat moment hadden we 
onze moeder al zo’n drie jaar niet 
gezien, maar we wilden wel naar 
haar toe, omdat we dach-
ten dat het daar beter zou 
zijn. Helaas belandden we 
in precies dezelfde situatie 
als voorheen: torenhoge 
schulden en een vies huis 
waarin we met zijn zessen - 
we hadden er inmiddels een 
zusje bij - plus de nodige 
huisdieren moesten leven. 
Niet te doen!

Een van mijn broers werd 
suïcidaal en belandde in een 
pleeg-
gezin. 
Mijn 
andere 
broer 
wilde 
weglo-
pen, wat 
hij uiteindelijk ook deed.  
Ik voelde mij echter verant-
woordelijk en bleef in eerste 
instantie wel thuis en zat 
daar mijn tijd uit. Tot ik op 
school werd gekoppeld aan 
een vertrouwenspersoon en 
hem mijn verhaal vertelde. 
Hij heeft ervoor gezorgd dat ik op 
mijn vijftiende in een kamertrai-
ningscentrum werd geplaats, waar 
ik heb geleerd om op mijzelf te 
wonen. Bovendien begon ik in die tijd 
ook met dansen, wat mij leerde om 
naar mijn hart te luisteren en mijn 
passie te volgen. Ik deed mee aan 
danswedstrijden, die ik ook won, en 
dat gaf mij heel veel veerkracht en 
zelfvertrouwen. De vrijheid waar ik 
naar streefde, kwam terug 
in mijn dans. Het heeft mij 
dus letterlijk én figuurlijk 
vrijheid gegeven. 
 
Daarnaast heb ik ook heel 
veel aan mijn vrienden te 
danken, ‘de familie die ik 

nooit heb gehad’. Ik kan dan 
ook iedereen die in een zelfde 
soort situatie als ik zit aanra-
den om er met iemand over te 
praten. Het klinkt misschien 
cliché, maar het werkt echt 
en is heel belangrijk. En ga op 
zoek naar je passie, iets waar je 
je in vast kunt bijten. Of dat nu 
schilderen, dansen of bijvoor-
beeld volleybal is, maakt niet 
uit. Het belangrijkste is dat het 
verbindt, daardoor kun je je 
leven echt 
in posi-
tieve zin 
verande-
ren!”

Leen Verbeek

‘ Aan vrijheid en democratie  
moet je blijven werken’

Jeroen van de Ven

   ‘Volg je passie!’

Tekst: Fiona Olthof & Famke Buwalda
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Tekst: Michelle van Leeuwe,  
Yaelle Klijn en Sophie Paulis

Jeroen Antoine, een Nijmeegse artiest 
die eclectische popmuziek maakt, 
zoals hij het zelf zo mooi omschrijft. 
Tijdens het inspirerende gesprek dat 
we met hem hadden, vertelde hij ons 
over hoe hij werd gepest, zijn gokver-
slaving en zijn ‘redding’, de muziek en 
hoe al deze dingen zijn leven hebben 
beïnvloed. 

De invloed van pesten
“Dat ik vroeger behoorlijk ben ge-
pest, is iets wat ik lang heb onder-
drukt. Ik was me niet zo bewust van 
de invloed die dit had op mijn leven, 
totdat ik er tijdens de trajecten ter 
behandeling van mijn gokverslaving 
achter kwam dat deze verslaving 
deels is ontstaan door het pesten. 
Het is mij nu dus wel duidelijk dat 
pesten een grote invloed op mij 
heeft gehad, iets waar ik vroeger 
overigens een stuk meer last van 
had dan nu. Tegenwoordig ben ik me 
veel beter bewust van deze invloe-
den en weet ik dat ik, ondanks de 
nare ervaringen die pesten met zich 
meebrengt, er een stuk sterker van 
ben geworden.”

Als een kameleon door het leven
“Doordat ik zo werd gepest, deed 
ik heel hard mijn best om erbij te 
horen. Alles om dat pesten te voor-
komen. Tegenover bepaalde men-
sen deed ik daarom heel stoer, bij 
anderen juist heel rustig en aardig. 
Ik veranderde mijn hele persoonlijk-
heid voor anderen, in de hoop dat ze 
mij aardig zouden vinden. Wat raar 
is, is dat ik destijds wel dacht dat ik 
heel erg vrij was, omdat ik heel veel 
vrienden en kennissen had. Maar ik 
had een soort roze bril op en wist 
niet langer wat ik zelf wilde en wat 
mijn eigen mening was. Ik ging als 
een soort kameleon door het leven 
en vergat hierdoor wie ik zelf was. 
Pas toen ik die roze bril afzette, 
merkte ik hoe beperkt ik was in mijn 
vrijheid. Ik begon me af te vragen 
wie mijn echte vrienden waren, wie 

er voor me zouden zijn als ik niet 
lekker in mijn vel zou zitten. Die 
behoefte om mezelf aan te passen 
is overigens nooit helemaal weg-
gegaan, het is iets wat een deel van 
mijn persoonlijkheid is geworden. Ik 
ben me er nu alleen bewuster van 
als ik het doe en probeer nu meer te 
denken aan mijn eigen behoeftes en 
minder te geven om de mening van 
anderen.”

De problemen van een gokverslaving
“Op mijn zeventiende volgde ik een 
opleiding sport en bewegen, waar 
ik bevriend raakte met een aantal 
achttienjarige jongens die tijdens 
pauzes en tussenuren vaak gingen 
gokken. Zij deden het voorkomen 
alsof zij elke keer met bakken vol 
geld terugkwamen. Dat leek mij ook 
wel wat. Dus toen ik achttien werd 
en ze mij vroegen om een keertje 
mee te gaan, deed ik dat. Het begon 
met een klein bedrag een enkele 
keer in een pauze, maar dat veran-
derde als snel in steeds grotere  
bedragen en steeds vaker. Met 
vrienden, maar soms ook alleen. 
Uiteindelijk besteedde ik zelfs het 
grootste deel van mijn vrije tijd aan 

gokken, zonder te beseffen hoe 
erg dit eigenlijk was. Tot ik ineens 
al mijn geld had verloren in één 
middag. Toen realiseerde ik mij pas 
waar ik mee bezig was en dat dit 
niet goed was. Hoewel ik mij ontzet-
tend schaamde, ben ik op dat mo-
ment wel meteen naar mijn ouders 
gestapt. Ik wist dat ik hoe dan ook 
bij hen terechtkon en zij hebben mij 
destijds ook heel goed geholpen. 
Het resultaat was dat ik een tijdlang 
stopte met gokken, maar van een 
verslaving kom je niet zomaar af. 
Via een vriend van mij kwam ik in 
aanraking met online gokken. Het 
zag eruit als een onschuldig spelle-
tje, maar je raakte er wel heel snel 
heel veel geld door kwijt. Opnieuw 
ging het van kwaad tot erger en 
stond ik uiteindelijk weer diep in  
de min.”

Het grootste gevaar
“Bij verschillende trajecten heb ik 
over mijn gokverslaving kunnen 
praten, iets wat mij echt heeft ge-
holpen. Ik leerde onder andere dat 
‘het grootste gevaar is als er geen 
gevaar meer is’. Een uitspraak die 
mij erg is bijgebleven. Al denk je dat 

je van je verslaving af bent en dat 
het veilig genoeg is om weer een 
keertje te gaan gokken, de versla-
ving heeft je zo weer te pakken. 
Tegenwoordig ben ik mij er dan ook 
van bewust dat mijn gokverslaving 
iets is waar ik nooit meer van af zal 
komen, iets waar ik mee moet leren 
leven. Het beperkt mijn vrijheid dus 
wel, want ik moet constant alert zijn 
en zal altijd een slaaf blijven van het 
gokken.”

Problemen bespreekbaar maken via 
muziek
“Muziek is voor mij een manier 
om mijn problemen te uiten in het 
leven. Ik praat hierin over mijn ge-
voelens, mijn gokverslaving, dingen 
die ik niet snap in het leven. Voor 
mij is dit heel erg belangrijk. Ik haal 
hier kracht uit en ik hoop hiermee 
mensen te helpen, maar het werkt 
ook heel erg therapeutisch. Zelf 
omschrijf ik mijn muziek als eclec-
tische popmuziek, omdat ik niet 
echt één stijl heb, maar een mix 
van meerdere stijlen in mijn muziek 
verwerk. Hierin kan ik mij helemaal 
loslaten, ik kan er alles in kwijt. 
Door muziek voel ik me vrij!”

Jeroen Antoine

‘Door muziek voel ik mij vrij’

Arie de Vries Vaessen

Democratie of meritocratie?
Tekst: Jane Smeets en Maaike van 
Helmond

Leven we in Nederland eigenlijk nog 
wel in een echte democratie? Een 
gegeven waar Arie de Vries Vaessen, 
voorzitter van de raad van bestuur van 
Lentl, zijn vraagtekens bij zet. Hele-
maal als je kijkt naar de letterlijke be-
tekenis van het woord democratie: de 
wil van het volk. “Maar gaat het niet te 
veel om de wil van de sterksten, de-
genen die het goed hebben, voldoende 
presteren en voldoende geld hebben?”

Als je het hem op de man af vraagt, 
vreest Arie voor het laatste. “We 
neigen in Nederland momenteel 
meer naar een meritocratie, een 
samenlevingsvorm waarin de so-
ciale status wordt bepaald door je 
prestaties en capaciteiten. Belang-
rijke beslissingen worden hoofdza-
kelijk genomen door degenen die 
het ‘verdienen’ en het gat tussen 
deze groep en degenen die wat 
minder goed mee kunnen doen, 
wordt helaas steeds groter.” Een 
ontwikkeling waar hij ook in zijn 
vakgebied meer dan regelmatig 
mee wordt geconfronteerd. “Lentl 
is een koepelorganisatie waar ver-
schillende organisaties voor sociaal 
werk onder vallen, zoals - om maar 
een voorbeeld te noemen - Sterker 
sociaal werk in regio Nijmegen. Wij 
zien elke dag weer met eigen ogen 
dat steeds meer mensen, om wat 
voor reden dan ook, moeite hebben 
om mee te doen in de maatschappij. 
En de huidige ontwikkelingen, zoals 
de energiecrisis en de enorme kos-
tentoename, maken deze situatie 
er alles behalve beter op. Bij Lentl 
doen we er dan ook alles aan om er-
voor te zorgen dat iedereen mee kan 
(blijven) doen in de samenleving.”

Op grote en kleine schaal
Overigens doen ze dit niet alleen 
richting de inwoners en de men-
sen die ze ondersteunen, maar ook 
intern, binnen Lentl zelf, vertelt 
Arie. “Deze ontwikkeling speelt 
zich namelijk niet alleen op grote 
schaal, oftewel landelijk, af, maar 
ook op kleine schaal, zoals binnen 
bedrijven en onderwijsinstellingen. 
Vandaar dat wij het binnen Lentl 
heel belangrijk vinden dat iedereen 
die bij ons werkt het gevoel heeft 
van belang te zijn en invloed uit te 
kunnen oefenen op wat er binnen 
onze organisatie gebeurt. Het is 

dus geen kwestie van ‘de meeste 
stemmen gelden’, maar eerder een 
kwestie van ook de minderheid een 
stem geven en luisteren naar ieder-
een. Uiteraard kun je dat ook weer 
doorvertalen naar de rest van onze 
samenleving. En volgens mij is dat 
ook precies waar het binnen een 
democratie om draait: minderheden 
een stem geven en ze zo mee laten 
draaien in de maatschappij. Gebeurt 
dat niet, dan is er naar mijn mening 
ook geen sprake van een echte de-
mocratie, maar dan leven we dus in 
een meritocratie.”

Minimale bestaanszekerheid
Met dit in gedachten, raken we vol-
gens Arie ook meteen het onder-
werp vrijheid. Een onderwerp dat je 
volgens hem op twee manieren kunt 
benaderen. “Je kunt vrijheid in enge 
zin opvatten, daarmee bedoel ik de 
afwezigheid van oorlog, een bezet-
ter of een macht die jou overrulet. 
Dat is echter niet mijn opvatting. 
Ik denk namelijk dat er pas echt 
sprake is van vrijheid als je je als 
individu kunt ontwikkelen en deel 
kunt nemen aan de samenleving. 
Wat daarvoor nodig is? Een mini-
male bestaanszekerheid, dus dat je 
onder andere vrij toegang hebt tot 
onderwijs en je talenten kunt ont-
wikkelen. Pas dan heb je volgens 
mij de mogelijkheid om vrij keuzes 
te maken en om een gevoel van 
vrijheid te ervaren.” Oftewel, ook 
hiervoor geldt dat het belangrijk 
is om mee te kunnen komen in de 
samenleving, iets wat dus lang niet 
altijd vanzelfsprekend is. “Helaas 
staan vrijheid en democratie in toe-
nemende mate onder druk in Ne-
derland. Door alles wat er gaande 
is, is er immers een steeds grotere 
groep mensen in onze samenleving 
waarvan de bestaanszekerheid, en 
dus hun gevoel van vrijheid, in het 
geding is. Verschillen zullen er na-
tuurlijk altijd blijven, maar als we 
niet oppassen, ontstaat er steeds 
meer een cultuur van de sterksten, 
waarin het voor een steeds grotere 
groep mensen steeds ingewikkelder 
wordt om mee te kunnen doen. Vol-
gens mij zorgt dat voor een enorme 
inbreuk op het gevoel van vrijheid 
en daarmee ook op wat wij in ons 
land een democratie noemen. Met 
elkaar hierover in gesprek blijven 
en zorgen dat iedereen ertoe doet, 
is dus essentieel.”
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Wanneer bereik jij jouw kookpunt?

Mijn conclusie achteraf: 

Het was echt heel interessant om te zien dat mensen via de ‘boiling frog’ methode vaak sneller (en op meerdere punten)  
toestemden dan ze in eerste instantie zouden doen. Doordat je vrijheid in kleine stapjes wordt ingeperkt, merk je kennelijk  
het verschil niet zo erg en ben je dus sneller geneigd om ja te zeggen. 

Tekst: Famke Buwalda, Fiona Olthof 
en Jane Smeets 
 
Suus te Braak is docent Social Work 
aan de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen. Daarnaast heeft hij zijn 
eigen bedrijf HizzFitt Queer Lifestyle 
Coaching waarmee hij zich richt op 
fysieke, mentale en emotionele coa-
ching voor mensen die zich net als hij 
als queer identificeren. 
 
Wat vind jij nou echt belangrijk? 
“Ik vind het belangrijk dat vooral 
jonge mensen leren dat ze mogen 
zijn wie ze willen zijn. Hoe vreemd je 
zelf ook denkt te zijn. Alles in je tie-
nerjaren is nu eenmaal vreemd en 
nieuw, want niet alleen je lichaam 
verandert, maar ook je omgeving en 
de verhouding met volwassenen. Je 
staat er ineens als een soort rare 
smurf tussenin. Ik denk dat dat een 
heel cruciaal punt is in het leven 

van een mens. Een punt waarop je 
gevormd wordt en kan leren wat jij 
nou echt belangrijk vindt. Zelf ben 
ik mijn tienerjaren zonder al te veel 
kleerscheuren doorgekomen en uit-
eindelijk een groot mens geworden, 
maar toch miste ik een voorbeeld. Ik 
kende namelijk helemaal geen ho-
moseksuelen of transgendermen-
sen in het dorp waar ik woonde.” 
 
Met welk doel deel jij je kennis en er-
varing? 
“Met de huidige discussie over de 
nieuwe transgenderwet zie je in-
eens dat heel veel mensen die zelf 
niet transgender zijn daar een me-
ning over hebben. Dat terwijl er aan 
jou als trans kind of persoon niet 
wordt gevraagd wat jij ervan vindt. Ik 
vind het mijn sociaal maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid als groot 
mens om te zeggen dit weet ik, dit 
ken ik en hier kan ik iets over delen. 
Maar in plaats van daar met andere 
grote mensen over te praten, doe ik 
dat liever met jongeren. Ik wil met 
ze delen dat ik herken wat ze voe-
len. We mogen dan misschien niet 
hetzelfde zijn, ik herken je gevoel 
wel! Wat ik hiermee hoop bereiken? 
Enerzijds wil ik een voorbeeld zijn 
voor andere mensen. Dat betekent 
niet dat ik op een voetstuk wil wor-
den geplaatst, maar dat mensen 

weten dat ze mij kunnen vinden en 
vragen kunnen stellen. Dat ze weten 
dat ze niet alleen zijn. Maar ander-
zijds is het ook een boodschap voor 
grote mensen, want ook zij weten 
lang niet altijd hoe die omgang nou 
precies werkt.” 
 
Hoe zou de jonge versie van jou naar 
jouw huidige versie kijken? 
“Wie ik nu ben zou voor mijn twaalf-
jarige zelf aan de ene kant heel  
interessant zijn, maar ook een beetje 
intimiderend. Ik ben duidelijk  
geworden voor mezelf en ik begrijp 
mezelf steeds beter. Toen ik twaalf 
was, was ik ook al behoorlijk activis-
tisch, dus ik denk wel dat mijn gro-
temensenvorm een goed voorbeeld 
zou zijn voor mijn jongere ik. Ik weet 
alleen niet of ik als twaalfjarige naar 
mijn huidige ik had kunnen kijken 
met de gedachte: dat zou ik ook 
durven.” 

Hoe vrij voel jij je in Nederland? 
“Ik voel me best vrij, maar dat is ook 
omdat ik daarvoor de ruimte neem. 
Iets wat is ontstaan door in sommi-
ge ruimtes geweigerd te worden, 
waarna ik mij realiseerde dat ik die 
ruimte gewoon mag nemen. Of lie-
ver gezegd, op mag eisen. Maar dat 
is niet voor iedereen even makkelijk. 
Ik denk dat dat deels komt doordat 
we in Nederland niet meer naar el-
kaar luisteren. En met luisteren be-
doel ik ook horen, dus echt verstaan 
wat iemand zegt. Dat is volgens mij 
dan ook de grootste vrijheidsbeper-
king in ons land, we luisteren niet 
meer naar elkaar.” 
 
Wanneer voelde jij je zelf het ergst in 
je vrijheid beperkt? 
“Toen ik in de stad in elkaar werd 
geslagen. Dat gebeurde omdat ie-
mand niet kon duiden of ik een man 
of een vrouw was, waardoor hij zich 
geïntimideerd voelde en voor het 
gevecht koos. Dat deed heel veel 
met mij, want ik ontdekte toen pas 
echt hoe agressief mensen kun-
nen reageren op iets wat ze niet 
begrijpen en dat ze dat letterlijk 
bevechten. Dat wist ik natuurlijk al 
wel, alleen had ik het zelf nog niet 
aan den lijve ondervonden. Tot dat 
moment…”

Suus te Braak

‘Ik herken wat je voelt’
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Tekst: Sophie Paulis

Je eigen grenzen aangeven, een be-
langrijk thema dat centraal stond tij-
dens de workshop ‘Boiling Frog’ waar 
leerlingen aan deel konden nemen 
tijdens Free Future College 2022. On-
der hen bevonden zich ook een aantal 
van de leden van het Mediateam. Hoe 
zij de workshop hebben ervaren, lees 
je in onderstaand verslag van Sophie 
Paulis. 
 
‘Boiling Frog’? Ja, je leest het goed. 
Wellicht klinkt het in eerste in-
stantie als een wat vreemde naam 
voor een workshop, maar er zit een 
verklaring achter. De naam komt 
namelijk van een experiment dat 
ooit is gehouden: als je een kikker 
in een pan kokend water zet, springt 
de kikker er direct uit. Op het mo-
ment dat je de kikker echter in een 
pan koud water zet en het water 
langzaam aan de kook brengt, zal 
de kikker er niet uitspringen en 
wordt dus levend gekookt. De link 
met de workshop? We konden zelf 
ervaren hoe je via de ‘langzame 
kook methode’ sneller ja zegt op 
punten waar je eigenlijk tegen bent. 
Terwijl je meteen nee zou zeggen 
als je datzelfde scenario direct 
voorgelegd zou krijgen, oftewel in 
een pan met kokend water wordt 
gegooid. 
 
De workshop begon met een spel 
waarbij we meerdere scenario’s 
voorgeschoteld kregen. Scenario’s 
als: wat als je ouders tegen je  

(homoseksuele) relatie zijn? En wat 
als de maatschappij je relatie niet 
accepteert? Per scenario moesten 
we individueel aangeven of daarmee 
ons ‘kookpunt’ al was bereikt of dat 
we er nog tegen zouden kunnen. En 
zo werden de scenario’s steeds ver-
der opgevoerd, tot het eindscenario, 
oftewel het ergste scenario, waarbij 
je op straat fysiek en mentaal aan-
gevallen zou worden vanwege je 
relatie. 
 
Na afloop van dit spel kregen we al-
lemaal posters met daarop simpele 
pictogrammen die de verschillende 
scenario’s uitbeeldden. We kregen 
de opdracht om het pictogram te 
kiezen dat hoorde bij het scenario 
waar ons eigen kookpunt lag en dat 
vervolgens te versterken met een 
rode en een blauwe stift. Bewust 
gekozen kleuren trouwens, omdat 
rood vaak wordt geassocieerd met 
liefde, maar tegelijkertijd ook met 
kwaadaardigheid en bij de kleur 
blauw denken mensen vaak aan de 
lucht (en dus vrijheid,) maar ook 
aan zakelijkheid en techniek. Toen 
deze posters eenmaal af waren, 
mochten we ze in groepjes bespre-
ken om uiteindelijk de beste poster 
per groepje te kiezen en die te pre-
senteren aan de rest, waarna we er 
gezamenlijk een slogan bij mochten 
verzinnen. De beste slogans: 
Stop homohaat! Kom in actie! 
Als je je relatie meldt, krijg je minder 
geld!



Tekst: Fiona Olthof & Famke Buwalda

Eric Reijnen Rutten (53) is verslagge-
ver bij de Gelderlander, een regionale 
krant met tien verschillende edities. 
Een deel van de pagina’s is voor elke 
editie hetzelfde, omdat er nu eenmaal 
dingen zijn die voor alle regio’s in-
teressant zijn. Dát zijn met name de 
stukken die Eric schrijft. 

Wat betekent persvrijheid voor jou? 
“Persvrijheid is voor mij dat ik de 
vrijheid heb om alles te kunnen 
schrijven wat ik wil. Dat is natuurlijk 
altijd enigszins beperkt, want alles 
wat je schrijft moet wel waar zijn. 
Persvrijheid is voor mij dus niet dat 
je zomaar alles op kunt schrijven, 
maar ik vind wel dat ik dingen moet 
kunnen schrijven zonder na te hoe-
ven denken over of er straks niet 
iemand boos voor mijn deur staat.
De persvrijheid staat in de hele 

wereld onder druk en ook in Neder-
land kan je dit merken. Je ziet dat 
bijvoorbeeld Tweede Kamerleden 
van alle kanten bedreigd worden. Ze 
zeggen wel dat ze zich daar niks van 
aantrekken, maar de vraag is of dat 
ook echt zo is, want ze zijn allemaal 
toch ook gewoon mens. Persoonlijk 
voel ik mij heel vrij om te schrijven 
wat ik wil, maar dat betekent niet 
dat ik niet onder druk sta. Zo heb 
ik aan het begin van de boeren-
protesten een artikel geschreven 
waarin ik de toespraak van een van 
de boerenleiders heb gefactcheckt. 
Verschillende punten bleken niet 
te kloppen. Dat artikel zorgde voor 
nogal wat woede onder de boeren, 
zo veel zelfs dat ze de volgende dag 
met vier tractors voor het kantoor 
stonden. Ze stonden weliswaar bij 
het verkeerde kantoor, dus ik trok 
me er weinig van aan, maar je zou 
dat ook als intimiderend kunnen er-
varen. Mensen reageren wel vaker 
op artikelen, maar sturen dan een 
ingezonden brief of bellen even.”

Wat is de invloed van de media op de 
vrijheid binnen een land? 
“De media controleren de macht, 

dus de Mark Ruttens en Rob Jettens 
van de wereld. Want als wij ze niet 
controleren, wie doet het dan? Als 
wij dat niet in alle vrijheid kunnen 
doen, maar steeds moeten naden-
ken over wat de consequenties zijn 
van wat wij schrijven, dan ben je de 
vrije samenleving wel kwijt. Wij als 
media zijn dus als het ware de hoe-
ders van de democratie. Als wij niet 
vrij kunnen schrijven, dan ben je 
de controle over de politieke macht 
kwijt en dat zou het begin van het 
einde zijn voor de vrijheid van ons 
allemaal.”

Je bent bij de Oekraïense grens  
geweest, wat heb je daar gedaan? 
“Ik ben als verslaggever mee ge-
weest met een bus uit de Betuwe 
die daarheen ging om vluchtelingen 
op te halen. Zeker rond het be-
gin van de oorlog waren daar veel 
mensen die opvang nodig hadden. 

Een heel groot deel van hen ging 
naar Polen, maar er kwamen aan 
de grens ook allemaal particulie-
re bussen om vluchtelingen op te 
halen. Een onveilige en onzekere 
situatie voor die mensen, want ze 
stapten in een bus en moesten er 
maar op vertrouwen dat ze gehol-
pen werden. We moesten mensen 
er echt van overtuigen dat ze bij ons 
in konden stappen en dat wij ze wil-
den helpen.”

Hoe heb je de persvrijheid daar erva-
ren? 
“Ik ben tot aan de Oekraïense grens 
gegaan, dus ik weet niet hoe het zit 
in Oekraïne zelf. Maar in Polen kon 
ik gewoon zonder problemen mijn 
werk doen. Niet dat het daar ove-
rigens niet toch al heel spannend 
was: wij kwamen op een maandag 
aan en het weekend daarvoor waren 
er aan de andere kant van de grens 
Russische bommen gevallen.”

Wat wil je met je werk bereiken? 
“Dat mensen in vrijheid kunnen  
leven. Wat wij als media daaraan 
kunnen doen, wat de individuele  
burger niet kan, is het contro- 

leren van de democratie. Werkt die 
nog? Gaan er niet zomaar mensen 
met ons belastinggeld vandoor? 
Verloopt alles volgens de afspra-
ken die we hebben gemaakt? 
Dit kunnen de media allemaal 
controleren. En natuurlijk wil ik 
informeren over wat er gaande is. 
Daardoor maak je het leven van 
mensen wat zekerder. Want als je 
weet wat er loos is, weet je ook of 
je voorzorgsmaatregelen moet ne-
men of dat je je juist geen zorgen 
hoeft te maken.” 

Heb je nog een advies over wat men-
sen zelf kunnen doen?
“Kijk goed wat de bron is van de 
informatie die tot je komt. Iedereen 
heeft de vrijheid om op sociale me-
dia dingen te beweren, maar heel 
vaak is dat informatie waarvan je 
je af moet vragen of het wel klopt. 
Het is verstandig om goed te kijken 
wie de afzender is en bijvoorbeeld 
te rade te gaan bij de media die je 
goed kent, die vertrouwd zijn, om 
te controleren of klopt wat er wordt 
beweerd.”

Eric Reijnen Rutten

‘ De media zijn de  
hoeders van de democratie’
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Tekst: Maaike van Helmond

Dat vrijheid alles behalve vanzelfspre-
kend is, weet Maher Hajj Kaddour 
maar al te goed. In 2015 vluchtte 
hij voor de derde keer in zijn leven: 
twee keer voor de oorlog en een keer 
omdat hij niet in het leger wilde. Een 
derde vlucht die hem vanuit Syrië 
naar Nederland leidde. “Maar ook hier 
voelde ik mij niet meteen vrij”, ver-
telt hij. “Dat gevoel kwam pas toen ik 
mijn eigen woning had en de officiële 
papieren dat ik hier ook echt mocht 
blijven.”

Inmiddels voelt Maher zich thuis in 
Nederland, maar daar heeft hij zelf 
wel heel hard voor moeten wer-
ken. “Ik wist eigenlijk vrij weinig 
over Nederland toen ik hiernaartoe 
kwam. Het enige wat ik wist was 
dat er veel koeien waren”, lacht hij. 
Toch was de keuze om naar Neder-
land te gaan wel een heel bewuste 
keuze. “Een neef van mij woonde 
destijds al in Amsterdam en ik wilde 
het liefst naar een land waar ik in 
ieder geval iemand zou kennen, dat 
is beter dan niemand.”

De Nederlandse taal
Maher herinnert zich nog precies 
zijn eerste indruk toen hij eenmaal 
in Nederland aankwam. “Ik hoorde 
de mensen praten en dacht: ‘hoe 
ga ik die vreemde taal leren?’” Een 
uitdaging die hij niet uit de weg 
ging, maar vanaf de allereerste dag 
juist met beide handen aangreep. 

“Binnen zes maanden sprak ik Ne-
derlands. Mensen konden vaak hun 
oren niet geloven als ze hoorden dat 
ik pas enkele maanden hier woonde 
en toch al zo goed de taal sprak. 
Hoe ik dat voor elkaar heb gekre-
gen? Door heel veel met vrienden 
te praten, te studeren, vrijwilligers-
werk te doen en mezelf te verbieden 
om nog Engels te spreken.” Een 
methode die voor hem perfect bleek 
te werken.

“De eerste maanden in Nederland 
heb ik dus heel nuttig besteed, ook 
al zat ik destijds nog midden in mijn 
procedure en moest ik afwachten 
of ik überhaupt wel zou mogen blij-
ven. Wachten op een ja of nee dus, 
dat voelt een beetje alsof je aan 
een lijntje wordt gehouden. Maar 
in plaats van bij de pakken neer te 
gaan zitten, heb ik de knop omge-
zet, alles achter mij gelaten en ben 
ik positief naar de toekomst gaan 
kijken. Ik was immers gezond, had 
fijne vrienden, oftewel een goede 
reden om positief te zijn.”

Ieder op zijn eigen manier
Thuis voelen deed hij zich echter 
niet meteen. Dat gevoel kwam dus 
pas toen hij eindelijk zijn eigen 
woonruimte en papieren had. Een 
gevoel dat hij omschrijft als: “Ik kon 
eindelijk mijzelf zijn en hoefde mij 
niet meer angstig of onveilig te voe-
len.” Makkelijker gezegd dan ge-
daan, gezien zijn achtergrond, en er 
zijn dan ook nog steeds momenten 

waarop hij zich heel goed realiseert 
dat niet iedereen vrijheid op dezelf-
de manier ervaart. “Zo kijk je in Sy-
rië anders naar vliegtuigen dan hier. 
Als je daar een vliegtuig aan hoort 
komen, begin je vaak al te rekenen 
hoeveel tijd je nog hebt om weg te 
komen, mocht dat nodig zijn, want 
een vliegtuig betekent in veel ge-
vallen gevaar. Ook ik kijk daardoor 
nog steeds anders naar vliegtuigen, 
hoewel de ervaring voor mij minder 
heftig is dan voor sommige van mijn 
familieleden die bombardementen 
van dichtbij hebben meegemaakt en 
daarbij ook dierbaren zijn verloren.”

Ieder ervaart vrijheid dus op zijn of 
haar eigen manier, want ieders situa-
tie en verhaal zijn anders. Dat is dan 
ook de boodschap die Maher over wil 
brengen aan anderen, wat hij onder 
andere doet via de toneelstukken 
en films waarin hij speelt. “Ik wil de 
mensen het werkelijke verhaal laten 
zien, dus niet alleen die dingen die 
in het nieuws komen en ik vind het 
belangrijk om zo mijn steentje bij te 
kunnen dragen.” En verder geniet hij 
vooral van het leven dat hij leidt in 
Nederland. “Ik leef mijn leven spon-
taan”, vertelt hij met een glimlach op 
zijn gezicht. “Ik kijk niet te ver voor-
uit, maar geniet van waar ik nu mee 
bezig ben. Mijn werk op het toneel 
en in films, mijn carrière als DJ Ma-
Herrie die mij op steeds meer mooie 
plekken brengt, mijn vrienden, mijn 
leven, mijn vrijheid.”

Maher  
Hajj Kaddour

‘ Vrijheid 
is jezelf 
kunnen 
zijn’
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Behandel 
elkaar met 
respect!
Column: Jane Smeets

Wat doen we om onze vrijheid te ver-
groten? De meeste mensen denken 
hierbij meteen aan protesteren, aan 
het laten horen van je stem. De vraag 
blijft dan echter altijd of er wel naar 
je wordt geluisterd, of de ander het 
eigenlijk wel hoort. Het gaat er niet 
om of je het ergens mee eens bent of 
niet, het draait erom dat we inzien dat 
er meningsverschillen kunnen zijn 
én dat we dit kunnen accepteren van 
elkaar. 

Helaas is van die ambitie nog maar 
al te vaak geen sprake. Daar zijn 
oneindig veel voorbeelden van te 
benoemen. Zo werk ikzelf als werver 
voor diverse goede doelen en ook ik 
kan over dit onderwerp meepraten. 
Wanneer je langs de deuren gaat 
voor een goed doel, hoop je maar 
dat je met respect wordt behandeld. 
Er zitten dagen tussen dat deuren 
worden dichtgesmeten en wervers 
worden uitgescholden. De aanleiding 
voor dit gedrag is mij nog steeds 
onbekend; misschien komt het door 
het doel waarvoor je je inzet of hoe je 
eruitziet. 

In het fondsenwerfwereldje wordt 
er voor je op pad gaat goed bekeken 
in welke wijk je gaat lopen. Daarbij 
kijken wervingbureaus onder an-
dere naar welke doelen al worden 
gesteund in die wijk. Want als je je 
inzet voor vluchtelingen, kun je maar 
beter niet ergens gaan werven waar 
mensen alleen nationale doelen 
steunen. Dit gebeurt niet alleen om 
de kans van slagen voor het doel te 
verhogen, maar ook om de wervers 
in bescherming te nemen. Het komt 
namelijk meer dan eens voor dat 
wervers met een niet-Nederlandse 
achtergrond worden behandeld als 
een stuk stront, terwijl er wel met 
respect wordt geluisterd naar hun 
collega’s die er Nederlands uitzien. 
Dit is slechts één van de talloze voor-
beelden waarbij onze samenleving 
mensen anders behandelt op grond 
van uiterlijk of een meningsverschil. 

Er moet altijd een mogelijkheid zijn 
om jouw mening te kunnen uiten, 
maar dan wel met als voorwaarde 
dat je de ander respecteert. Door 
simpelweg naar elkaar te luisteren, 
zorgen we er al voor dat onze vrijheid 
wordt vergoot. Behandel mensen 
met bijvoorbeeld een andere etni-
citeit of kledingkeuze met respect. 
Zo kan iedereen hetzelfde terugver-
wachten, want hoe fijn zou het zijn 
als je wordt gehoord door een ander 
zonder je beperkt te voelen?!

Zijn wij  
wel echt 
vrij?
Column: Michelle van Leeuwe

Vrijheid is iets wat door velen wordt 
gezien als de mogelijkheid om jezelf 
te zijn en te mogen zeggen en doen 
wat je wil. Dit is iets waar we in Ne-
derland naar proberen te streven. Zo 
hebben we grondrechten waardoor 
wij vrij zijn onze mening te uiten,  
ieder geloof openlijk kunnen belij-
den, mannen en vrouwen gelijk zijn 
en discriminatie verboden is. Dit zijn 
factoren die de vrijheid in ons land 
verbeteren. Maar ben je in een land 
met zoveel rechten en vrijheden ook 
wel echt helemaal vrij?

Racisme, homofobie en seksisme 
zijn dingen die altijd plaats blijven 
vinden, welke grondrechten je er ook 
tegen opstelt. Mensen worden nog 
steeds veroordeeld om de kleur van 
hun huid, hun seksualiteit, geslacht 
of genderidentiteit. Dingen die eigen-
lijk zo klein zijn, maar waar toch een 
heel groot ding van wordt gemaakt. 
Zijn zij dan nog wel vrij om zichzelf te 
zijn als ze niet vrij zijn van de oorde-
len van anderen? Verwachten wij van 
de vele migranten en vluchtelingen 
die hier een thuis proberen te zoe-
ken, in een land dat zo verschilt van 
hun eigen land, dat zij zich aanpas-
sen aan onze cultuur en manieren 
van doen? Als we willen dat iedereen 
zichzelf kan zijn en kan zeggen en 
doen wat hij wil, beperken wij hen 
dan niet in deze vrijheid?

Maar ook diegenen die minder last 
hebben van discriminatie, homofo-
bie of racisme, voelen zich niet altijd 
vrij. Mensen zijn bang veroordeeld 
te worden voor de kleinste dingen 
en durven zich daarom niet te uiten 
zoals ze zijn. In hoeverre zijn zij dan 
nog vrij?

Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid 
en je zult nooit helemaal vrij zijn van 
de meningen en oordelen van ande-
ren. Het is iets waar constant voor 
gestreden moet worden. Iets wat 
we misschien nooit volledig zullen 
bereiken. Maar door begrip en door 
respectvol met elkaar om te gaan, 
zullen we in ieder geval een stuk ver-
der komen…

Tekst: Yaelle Klijn

Reinier van Zutphen is onze Nationale 
Ombudsman, oftewel dé persoon waar 
elke burger naartoe kan stappen als 
hij problemen heeft met de overheid in 
de breedste zin van het woord. Yaelle 
Klijn sprak met hem over zijn werk en 
zijn visie op het begrip vrijheid. 
 
Heeft jouw werk invloed op de vrijheid 
van de inwoners van Nederland? 
“Als ombudsman zorg ik ervoor 
dat mensen hun vrijheid echt kun-
nen ervaren en ik kom op voor hun 
baan, hun huis, uitkeringen, zorg en 
noem maar op. Ik denk dat als je de 
vrijheid hebt om zelf te kunnen be-
slissen over zaken als wat je doet, 
waar je woont en werkt en welke 

opleiding je wilt volgen, dat je dan 
naar andere vrijheden kan gaan kij-
ken zoals vrijheid van godsdienst en 
vrijheid van meningsuiting. Dat zijn 
hele belangrijke vrijheden, maar 
als je niet voldoende hebt om van te 
leven, dan zijn die niet jouw eerste 
prioriteit, omdat je dan andere din-
gen aan je hoofd hebt. Ik draag dus 
bij aan de vrijheid in basisbehoeften, 
zodat mensen kunnen doorgroeien 
in hun eigen vrijheid.” 
 
Denk je dat het bestaan van de Nati-
onale Ombudsman bekend genoeg is 
in Nederland? 
“Al weten veel mensen ongeveer 
wel wat een ombudsman doet, mijn 
werk is nog steeds niet bekend 
genoeg. We werken er dan ook 

hard aan om die bekendheid te ver-
groten. Zo ben ik aanwezig tijdens 
GrondFest, sta ik met collega’s op 
markten om met mensen te praten, 
doe ik mee aan diverse activiteiten 
en ga ik ook gewoon met mensen in 
gesprek. Bij voorkeur met mensen 
die anders niet snel naar mij toe 
zouden komen, om juist hen over 
mijn bestaan te informeren en ze 
duidelijk te maken dat ze met over-
heidsproblemen naar mij kunnen 
komen.” 
 
Zou er op scholen ook informatie 
moeten worden verstrekt over jouw 
werk? Wij hebben tijdens onze lessen 
maatschappijleer bijvoorbeeld nooit 
iets over het bestaan van een  
ombudsman gehoord. 
“Ik kan best boos worden als ik dat 
hoor. We proberen het namelijk 
wel. Zo praten we met docenten 
maatschappijleer en gaan we naar 

bijeenkomsten waar die docenten 
zijn. Ik vind dat als je praat over hoe 
de staat in elkaar zit, dat uitleg over 
het bestaan van ombudsmannen 
daar ook bij hoort. Ik ga wel vaak 
naar hogescholen en universiteiten 
om te praten met mensen die een 
rechtenopleiding volgen, omdat 
mijn werk ook een beetje in die 
hoek zit, maar het moet beter.” 
 
Hoe staat het volgens jou met de vrij-
heid in Nederland? 
“Ik voel me heel vrij. Mijn overtui-
ging is dat we een rechtsstelsel 
hebben dat niet corrupt is, we zijn 
geen totalitaire staat en mogen 
zeggen wat we willen, natuurlijk 
binnen bepaalde grenzen, maar die 
zijn zeer ruim. Die vrijheid van me-
ningsuiting is er om te kunnen zeg-
gen wat we willen en anderen ook 
de ruimte daarvoor te geven, maar 
niet om elkaar dwars te zitten. We 
zouden elkaar moeten respecteren, 
maar dat gebeurt helaas niet altijd, 
wat het ingewikkeld kan maken. 
Daarnaast hebben weliswaar veel 
mensen in Nederland voldoende 
inkomen, maar tegelijkertijd zijn er 
ook steeds meer mensen die dat 

niet hebben. Ook dat beperkt hun 
vrijheid, dus daar ben ik erg alert 
op. Maar als ik er overall naar kijk, 
dan denk ik dat ik nog steeds in een 
vrij land ben.”  
 
We zijn in Nederland gewend aan 
vrijheid en democratie, maar hoe van-
zelfsprekend mogen we dat eigenlijk 
vinden? 
“Als je de krant leest en ziet wat er 
in de wereld gebeurt, mag je het 
nooit vanzelfsprekend vinden. Je 
moet er altijd voor zorgen dat we de 
vrijheid blijven houden. Als je het te 
vanzelfsprekend gaat vinden, denk 
je niet meer na over wat ervoor no-
dig is om die vrijheid te behouden. 
Dan wordt het gevaarlijk. Het is een 
beetje dubbel: aan de ene kant wil 
je een samenleving waarin je niet de 
hele dag na hoeft te denken over de 
vanzelfsprekendheid, maar om te 
zorgen dat die blijft, moet je er juist 

wel met regelmaat bij stilstaan. Als 
we niet meer met elkaar praten 
over vrijheid, lopen we namelijk 
het risico dat die vrijheid verdwijnt. 
Jongeren zijn hierin ook belang-
rijk. Want als we niet met jongeren 
praten over hoe ze later in deze 
samenleving willen leven en wat zij 
belangrijk vinden, dan pakken we 
een deel van hun vrijheid af. De toe-
komst is immers van jonge mensen. 
Ik vind het ook mijn verantwoor-
delijkheid om ervoor te zorgen dat 
de generatie die er nu aankomt de 
ruimte krijgt om zelf hun toekomst 
te bepalen. Dat kan alleen als de nu 
al wat oudere mensen zorgen dat 
die ruimte er is. Belangrijk daarbij 
is het wel om te weten welke ruimte 
jongeren precies willen. Dat moeten 
we alleen niet willen bedenken zon-
der met jongeren te praten, want 
dan maken we een fout. We moeten 
juist dat gesprek met jongeren aan-
gaan op alle mogelijke manieren. 
Uiteindelijk is de beslissing immers 
aan de jongeren en ook dat is vrij-
heid: zelf mogen beslissen!”

Reinier van Zutphen

‘Overall denk ik dat ik in
een vrij land ben’

Ilse Janssen
“Vrijheid betekent voor mij kunnen zijn wie ik wil zijn en kunnen doen wat ik wil doen, zonder beperkingen. Ik vind vrijheid in sporten en bewegen en voel me een stuk minder vrij als ik dat niet kan.”

Romy (13)

“Vrijheid is kunnen doen wat je wil zonder dat iemand 

je daarvan weerhoudt en je probeert te vertellen wat je 

moet doen.”

Chelsea Oost“Vrijheid is voor mij vrij zijn op lichamelijk, geestelijk 
en spiritueel gebied. Ik hecht er veel waarde aan dat ik 

zowel fysiek als mentaal kan gaan en staan waar ik wil, dat is voor mij echt vrij zijn.”
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Tekst: Michelle van Leeuwe en Yaelle 
Klijn

Teddy Vrijmoet (54) is al vier jaar 
werkzaam als directeur-bestuurder 
van de Lindenberg. Daarnaast wijdt zij 
zich momenteel ook in de rol van fes-
tivaldirecteur, samen met het project-
team, aan de organisatie van Grond-
Fest. Aan Yaelle Klijn en Michelle van 
Leeuwe vertelde zij onder andere 
meer over wat volgens haar de belan-
gen zijn van vrijheid in de democratie 
en in het leven zelf. 
 
Wat betekent vrijheid voor jou?  
“Heel erg veel! Vrijheid gaat voor 
mij over jezelf mogen zijn en res-
pect hebben voor een ander, een 
antwoord dat waarschijnlijk wel 
meerdere mensen 
zullen geven. Ik 
hoor mensen ech-
ter soms klagen 
over de regelge-
ving in Nederland, 
dat het niet goed 
werkt en dat het 
een poppenkast is. 
En inderdaad, de-
mocratie is niet het beste systeem, 
maar persoonlijk ken ik geen bete-
re optie. In een samenleving is het 
heel erg belangrijk dat je een be-
paalde mate van vrijheid hebt, maar 
ik ben bang dat sommige groepen 
denken dat ze beter af zijn met min-
der vrijheid en een sterke leider die 
ons aanstuurt. We willen toch geen 
dictatuur?! Democratie komt met 
vrijheid, probeert iedereen een plek 
te geven zonder dat één iemand 

gaat bepalen wat wij moeten doen 
en moeten denken. Dat is een recht 
wat we moeten koesteren.  
Soms denk ik dan ook weer, ‘ik kan 
me hier wel zorgen over zitten ma-
ken, maar ik kan ook proberen daar 
iets aan te doen’. Dat is waar Free 
Future en het GrondFest voor zijn, 
om een verschil te maken.” 
 
Wat is er zo belangrijk aan het Free 
Future College?  
“Het gaat over vrijheid, ertoe doen, 
er mogen zijn. En het is voor een 
nieuwe generatie die hun stem 
moet laten horen. Daarnaast vind 
ik het ook belangrijk dat jongeren 
mensen ontmoeten uit hele andere 
bubbels en hun eigen mening mo-
gen geven over vrijheid. Dat past 

bij wat wij bij de Lindenberg doen 
met kunst en cultuur; niet alleen 
vaardigheden opdoen, maar ook 
mogen deelnemen, duidelijk maken 
dat je er mag zijn en je eigen stem 
uitbrengen. Daarmee kom je heel 
dicht bij waar het Free Future Colle-
ge voor staat.”  
 
Waarom moeten jongeren hier nu al 
mee bezig zijn?  
“Waarom niet?! Omdat jongeren 

ertoe doen en het belangrijk is dat 
jongeren meepraten over proble-
men waar we als wereld mee zitten, 
zoals economische problemen en 
klimaatvragen. Het initiatief om 
jongeren stemrecht te geven dat 
deze week ook wordt gedeeld, vind 
ik op zich dan ook een heel gaaf 
initiatief, maar persoonlijk weet ik 
niet zo goed of ik kiesrecht dan de 
beste oplossing vind. Natuurlijk vind 
ik dat jongeren ertoe doen, maar ik 
denk niet dat het helemaal in het 
stemmen zit. Dat jongeren gehoord 
worden, vind ik super belangrijk. 
Op welke manier dat moet gebeu-
ren, weet ik alleen niet helemaal. 
Misschien via stuurgroepen die aan 
de voorkant meedenken? Maar het 
kan natuurlijk niet zo zijn dat je op 

je achttiende ineens je hele bordje 
volgeladen krijgt, terwijl je daarvoor 
helemaal geen zeggenschap had. 
Ik hoop gewoon dat de overheid de 
stem van jongeren echt meeneemt 
en er iets mee doet.” 
 
Wat is GrondFest precies? 
“GrondFest is een evenement waar-
bij we zo veel mogelijk facetten van 
democratie willen belichten. We 
willen zo veel mogelijk groepen van 

verschillende leeftijden bereiken en 
doen dit door middel van debatten, 
lezingen, videoclips, toneelvoorstel-
lingen, een krant et cetera. Niet ie-
dereen houdt immers van dezelfde 
dingen. Enerzijds willen we mensen 
aantrekken die zich al betrokken 
voelen bij de democratie, mensen 
die debatten leuk vinden. Anderzijds 
willen we juist ook die mensen die 
zich nog niet betrokken voelen bij de 
democratie aantrekken, dat is een 
hele grote groep. Vaak zijn dit jon-
geren, mensen die niet van debatten 
houden, mensen die arm zijn, die 
teleurgesteld zijn en geen vertrou-
wen meer hebben in de politiek. 
We doen ons best om veel mensen 
het gevoel van betrokkenheid te 
geven, om duidelijk te maken dat 

zij gehoord wor-
den. Wij denken 
dat het ontzettend 
belangrijk is om al 
deze doelgroepen 
te bereiken en er-
bij te betrekken. 
Juist nu, omdat 
de democratie in 
Nederland soms 

onder druk staat. Het gaat van cri-
sis naar crisis, coronacrisis, oorlog 
in Oekraïne, inflatie en ga zo maar 
door. Mensen voelen zich soms niet 
meer betrokken bij de democratie 
of krijgen überhaupt de kans daar-
toe niet. Dat zijn precies de mensen 
die we ook willen bereiken met dit 
festival. Als dat lukt, dan hebben we 
iets bereikt.”

Teddy Vrijmoet 

‘We willen een verschil maken’

Tekst: Maaike van Helmond

“Vrijheid is zonder beperkingen en 
belemmeringen je eigen vrije keuzes 
kunnen maken!” Dat klinkt hier in 
Nederland dan misschien als iets wat 
heel vanzelfsprekend is, maar als we 
wat beter om onszelf heen kijken, is 
dat het volgens Frank Speel, werk-
zaam bij de VNG (de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten), toch echt 
niet. “We zouden dan ook eigenlijk 
dagelijks even bij onze vrijheid stil 
moeten staan.”

Dankzij zijn vorige carrière bij de-
fensie en zijn bijbehorende bezoe-
ken aan landen in of vlak na een 
oorlogssituatie, heeft Frank met 
eigen ogen kunnen zien hoe wankel 

het begrip vrijheid eigenlijk is. “Dat 
heeft voor mij heel duidelijk ge-
maakt dat vrijhheid alles behalve 
vanzelfsprekend is en de huidige 
situatie in Oekraïne versterkt dit ge-
voel alleen nog maar meer. Ik vind 
het dan ook heel bijzonder dat we 
hier in Nederland niet elke morgen 
dat we in vrijheid wakker mogen 
worden even daarbij stilstaan.” Zelf 
probeert hij dat in ieder geval wel 
zo veel mogelijk te doen. “Want ik 
voel mij hier gelukkig vrij en heb het 
idee dat ik kan doen wat ik wil. Maar 
tegelijkertijd voel ik ook dat er heel 
veel onvrede is in de samenleving. 
Het is dan ook heel belangrijk om 
daar elke dag over te blijven praten 
en vooral ook de tijd te nemen om 
goed naar elkaar te luisteren en 
echt te horen wat er wordt gezegd.”

Geef jongeren een stem
Daarbij is volgens Frank ook een 
belangrijke rol weggelegd voor de 
jongere generatie. “Zij hebben en 
zijn immers de toekomst! Juist 
daarom is het nu zo belangrijk om 
ze echt serieus te nemen, als vol-
waardige partij aan tafel te zetten 
en ze een stem te geven.” Dat is 

echter voor veel mensen makkelij-
ker gezegd dan gedaan, omdat ze 
geneigd zijn om ook met jongeren 
op de oude, vertrouwde manier, dus 
via brieven en wellicht e-mails, te 
communiceren. Dat terwijl je om 
deze specifieke doelgroep echt goed 
te bereiken volgens Frank juist ook 
gebruik zou moeten maken van 
hun eigen communicatiemiddelen. 
“WhatsApp, om maar een voorbeeld 
te noemen. Want als we ons echt in 
de jongeren en hun belevingswereld 
verplaatsen, kunnen we het meest 
bereiken. Daarbij moeten we er ech-
ter wel voor waken dat we ook weer 
niet te populair proberen te doen, 
want dan slaan we de plank volledig 
mis.” En nog een tip die hij op dit 
vlak geeft: “Ga naar de jongeren toe 

in plaats van ze naar jou te laten 
komen. Oftewel, zoek ze op in hun 
eigen wereld, geef ze een stem en 
laat ze meepraten en meedenken.”

Maak er gebruik van!
Zelf gaat Frank ook heel regelma-
tig en heel bewust het gesprek met 
jongeren aan. “En elke keer weer 
merk ik dat er heel veel energie en 
creativiteit in die jongere doelgroep 
zit. Inbreng die we simpelweg no-
dig hebben in onze samenleving 
en waar we dus ook gebruik van 
moeten maken.” Iets wat hij ook 
weer merkte tijdens het maken van 
het Manifest #MijnStemTelt. “Een 
ontzettend mooi project dat we af-
gelopen jaar met en voor jongeren 
hebben uitgevoerd met als doel om 
ze echt een stem te geven.” En ook 
door zijn aanwezigheid en actieve 
betrokkenheid bij GrondFest hoopt 
hij heel wat mooie gesprekken 
te kunnen voeren en vooral naar 
goede ideeën te kunnen luisteren 
van (jonge) deelnemers. “Samen 
met mijn collega, VNG-trainee Mei-
ke-Yang, wil ik op zoek gaan naar 
de aanvullingen op de wijze lessen 
en adviezen die we het afgelopen 

jaar in zes gemeenten hebben opge-
haald. Wij hopen tijdens GrondFest 
nog meer goede ideeën en adviezen 
te verzamelen om jongeren echt een 
stem te kunnen geven. Hoe doe je 
dat? Wat heb je daarvoor nodig? Wat 
zijn de do’s-and-don’ts? Ik wil blijven 
leren door te luisteren en daarmee 
een bijdrage kunnen leveren aan het 
terugwinnen van het vertrouwen van 
inwoners in de lokale democratie. 
Dat is mijn missie als VNG’er en ze-
ker ook tijdens GrondFest. Dus: just 
tell it, just do it! Ik hoop dat we na 
GrondFest nog weken nodig hebben 
om de goede ideeën en aanvullingen 
te verzamelen. Dat houdt ons jong, 
vernieuwend én actiegericht.”

Frank Speel

‘Just tell it, just do it!’
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