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Nogmaals vrijheid 

 
Nogmaals vrijheid. Ik mocht daar in het afgelopen jaar een aantal keren aandacht 
voor vragen, meest in het kader van het feit dat de tweede wereld oorlog 75 jaar 
geleden geëindigd was. 
Het fenomeen vrijheid dient zich op andere wijze bij ons aan. 
De oorzaak kan je een oorlog noemen, dat heet dan het Corona virus waar de 
overheid plotseling onze verworven vrijheden moest gaan in binden. 
Aanvankelijk waren de 17 miljoen Nederlanders gehoorzaam aan de overheid die 
met 50 % informatie een verhaal met de volle 100%aan de nieuwsgaringsbak moest 
prijs geven. 
Natuurlijk zijn er onvolkomenheden in de aanwijzingen en voorschriften gekomen. De 
ernst van de situatie werd niet onderschat, de ernst is nog steeds nodig om het 
loerende virus iets voor te blijven . Edoch het hoort bij ons landje dat er protesten 
ontstaan, wij hebben recht om te gaan en te staan vast gelegd in de grondwet. 
Iedereen mag daar iets van vinden . 
 
Het begrip vrijheid. Uitgedrukt in liberaal zijn als basis voor onze   Westerse 
democratieën is door één der grootste filosofen uit de  twintigste eeuw verwoord in ; 
“twee opvattingen van vrijheid”, Isaiah Berlijn. Ongeacht of je voor welk soort 
systeem van overheid kiest, vrije, liberale  overheid of dictatoriale overheid er zullen 
altijd beperkingen van vrijheden gemarkeerd moeten worden. 
Na de tweede Wereldoorlog werkte het anders, door een overwegend Christelijke 
overheid , gezegd aldus.”Onze vrijheid is gebaseerd op onze verbondenheid”. 
 
Mogen de protesterende land genoten zich tezamen verbinden en met gezond 
verstand de ook wel terechte bezwaren op de juiste democratische wijze aan de orde 
stellen. 
Mag de overheid de aan haar door de Corona crisis geven noodzakelijke macht, bij 
de versoepeling der regels de mogelijkheden van zin en onzin met gezond verstand 
gaan scheiden. 
Mag de overheid zich beter inleven in toestanden die in de verpleeghuizen 
geopenbaard zijn. Het is absoluut dringend nodig dat de bejaarden, ook de 
dementerende en / of hun families betrokken worden in de besluitvorming. 
Mag de overheid zich ook bemoeien met de kwaliteit van directies en raden van 
toezicht der verpleeg tehuizen. De zichzelf verkiezende en zelf verhogende toelagen, 
zelfs juridisch verantwoord geplaatst zijn op eigen machtige posities. Voor velen een 
welkome aanvulling op hun CV . En wat was de bijdrage in het afsluiten, mogen de 
bejaarden dat ook meekrijgen?. 
 
Er is van beide zijden, de protesterende en de overheid veel te doen. Mogen beiden 
met goede begrijpende verhalen komen. 
Te beginnen elkaar te ontmoeten. 
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