
Naast directeur van STOL architecten is Hans Zwetsloot ook voorzitter van het ONDB (Ondernemers Netwerk Duin- en 

Bollenstreek), een regionaal ondernemersnetwerk met ruim 300 leden. Vanuit die hoedanigheid verzorgt hij altijd het 

voorwoord voor de maandelijkse ONDB-nieuwsbrief, waarin hij, veelal met een glimlach, ingaat op zaken rondom het 

ONDB en/of het regionale (ondernemers) leven.  

Voor nóg meer van deze columns zie onze andere nieuwspagina’s of kijk bij de ‘uitnodigingen’ op www.ondb.nl/archief. 

 

Leve de vrijheid . . . .  

Afgelopen maand zijn we met wel 100 ONDB'ers bij de musical "Soldaat van Oranje" geweest. Dat was 

een gedenkwaardige en vooral ook imponerende avond. Zelfs ook als je er, zoals ik, al voor de vierde 

keer was. Alles in het teken van de keuzes, die je kunt (of moet) maken om weer met zijn allen "in 

vrijheid" te kunnen leven . . . .  

Vaak hoor je een ondernemer zeggen dat de reden van zijn/haar ondernemerschap vooral "de vrijheid" is. Dus 

(het idee van) de vrijheid om zelf de eigen tijd in te kunnen delen en tevens ook de vrijheid om juist die dingen te 

doen, waar je met veel passie (en dus eigenlijk zonder veel moeite) aan kunt werken. En die vrijheid geeft je dan 

in de regel altijd weer die tomeloze energie om per week veel meer dan de gebruikelijke 38 uur te werken. Want 

uiteindelijk wordt je agenda voor een heel groot deel niet door jezelf, maar toch gewoon weer door je klanten 

bepaald. Nou en, want het zijn per slot van rekening wel gewoon "jouw klanten" . . . .    

En die drang naar (cq. de behoefte aan) vrijheid heeft in mijn opinie een veel diepere oorsprong. Dat begint 

eigenlijk al in onze kleutertijd. Zo heb ik de laatste tijd een behoorlijk aantal filmpjes op YouTube gekeken over de 

Nederlandse manier van fietsen (zie bv.: BicycleDutch of Dutch Cycling (zoek ze eens op)). Voor ons niet meer dan 

"just an ordinary way of life", want wij worden immers al vroeg in onze kleutertijd al op de fiets gezet. Maar de 

rest van de wereld kijkt daar toch heel anders tegen aan. En het is dan leuk om juist van hen die buitenlanders de 

commentaren te lezen. Dan besef je pas dat we het hier met zijn allen nog zo slecht niet doen . . . .  

Als kind al veilig in de buurt kunnen spelen zonder ouderlijk toezicht, als tiener al veilig naar alle plekken waar je 

heen wilt kunnen fietsen en als twintiger datzelfde uiteindelijk ook nog eens per auto kunnen doen. Elke keer 

opnieuw weer op ontdekkingstocht in een steeds groter wordende wereld. Vrijheid in optima forma; een relatief 

veilige en toch steeds verdergaande ontdekkingstocht en dus een perfecte voedingsbodem voor het eigen 

ondernemerschap . . . . 

Maar vrijheid is in deze wereld zo vanzelfsprekend nog niet. Kijk zo af en toe maar eens naar het Journaal of lees 

maar eens de (digitale) krant. En vrijheid kan ook zomaar ineens ophouden, dat hebben we in 1940 al eens 

gemerkt. Je gaat naar bed, je staat weer op en het kan zomaar ineens al te laat zijn . . . .  

Dus vrijheid moet je koesteren en op waarde schatten; dat is best iets om bij stil te staan. Afgelopen weekend was 

het weer 4 en 5 mei; oftewel Dodenherdenking en vervolgens Bevrijdingsdag. Een goed moment om je weer eens 

realiseren wat voor een groot goed "onze vrijheid" is. Op zaterdag traditiegetrouw naar de Herdenking op de Dam 

gekeken, daarna ook eindelijk de film Zwartboek eens gekeken en tenslotte de muziek van Schindler's List nog 

eens geluisterd. De dag erop de opening van het landelijke Bevrijdingsfestival gekeken en later op de dag ook het 

Bevrijdingsconcert nog even meegepakt. Niet omdat het moet, maar omdat het kan . . . .    

De komende maand gaan we met zijn allen ook weer iets heel leuks en bijzonders doen. Asperges eten in 

Woubrugge dit keer. Iets vroeger dan normaal en ook iets verder weg dan normaal, maar het voordeel is dat jullie 

inmiddels allemaal wel zelf over jullie agenda zullen kunnen beslissen en dat jullie inmiddels allemaal ook wel die 

fiets van vroeger ontgroeid zullen zijn.  

http://www.ondb.nl/archief


Dus het zou inmiddels toch zeker niet meer aan "de vrijheid om te kunnen komen" kunnen liggen. 

Want ook hier geldt, zoals altijd bij het ONDB: "Het moet niet, maar het kan wel" . . . . 

  

Hans Zwetsloot 

(voorzitter ONDB) 

 


