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“Vrijheid van meningsuiting: we zijn er allemaal tegen.” 

 
 

 Dat klinkt de Nederlandse burger vast 

niet prettig in de oren. Maar denk 

eens aan de volgende veelgehoorde 

opmerking: 'Ik ben voor vrijheid van 

meningsuiting, maar...' en jawel, 

daar volgt de beperking, waaruit 

blijkt dat men niet voor is. 

 

 

 

Over het boek 

De vrijheid van meningsuiting ligt onder vuur – en het is nooit anders 

geweest. Vrijheid is nu eenmaal eng, voor burger en gezag. Vrijheid van 

meningsuiting voor beginners wil – op vrije en scherpe wijze – een aantal 

basisbegrippen uitleggen. Verwer benadrukt dat we op het gebied van 

meningen allemaal beginners zijn. 

Politici, gezagsdragers en burgers wordt opgeroepen de veelbesproken 

vrijheid van meningsuiting nu eens serieus te nemen. En probeer ook die 

eigen mening eens te relativeren! 
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Over de auteur 

Al op jonge leeftijd leerde Renzo Verwer dat je niet zomaar alles moet 

aannemen. Later ontdekte hij dat het verstandig was sommige zaken wél 

aan te nemen. Via een stroom van artikelen, blogs en soms ook boeken 

geeft Verwer ('meedogenloos, maar met liefde voor het goede') zijn 

ongezouten mening over mensen en media. 

 

Carrière 

Renzo Verwer (Woerden, 1972) deed de opleiding voor bibliothecaris en 

belandde uiteindelijk in de boekenbranche. Hij schreef in onder meer De 

Groene Amsterdammer, nrc.next, Viva, Privé en diverse sportbladen. Hij 

werkte ook nog een tijd als conciërge. Hij publiceerde Bobby Fischer voor 

beginners (2008, in 2010 in het Engels vertaald), De Liefdesmarkt (2011) 

en Waar blijft die baan: 10 sprookjes over de arbeidsmarkt (2014). 

 

Meer over Vrijheid van meningsuiting voor beginners vind je op: 

www.artikelzeven.nu 

 

 

Dit persbericht is digitaal verkrijgbaar via www.uitgeverijvanbrug.nl 

(button Perskamer). In deze versie vindt u beeldmateriaal van de cover en 

de auteur. 
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