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In Zuid-Afrika was van 1948 tot 1990 een 

systeem dat apartheid heet: hiermee 

werd de plaatselijke zwarte bevolking 

van de dominante witte bevolking 

gescheiden gehouden. Sam bezocht 

een township – een krottenwijk waar 

de zwarte bevolking woonde tijdens de 

apartheid – en sprak met Candice Mama, 

een jonge vrouw die haar vader verloor 

tijdens de apartheid.

Kijk je anders naar het begrip 

vrijheid na je ambassadeurschap?

“Mijn grootste vrijheid is dat ik me overal 

ter wereld kan verplaatsen voor mijn werk 

met mijn Nederlandse paspoort. Dat 

voelde en voelt nog steeds zo. Maar door 

het ambassadeurschap ben ik veel meer 

met het onderwerp bezig. Door de reis 

naar Zuid-Afrika ben ik me er nog 

bewuster van dat ik in een land met heel 

veel vrijheid leef. Hierdoor werd ik met 

mijn neus op de harde feiten gedrukt”.

Waarom dan?
“Ik kende alleen de simpele versie van het 

verhaal over apartheid. Ik wist niet dat 

zwarte mensen zomaar op straat in brand 

werden gestoken, ik wist niks van de ware 

grootte van de onderdrukking en het 

geweld. Het vreemdst vond ik om te 

beseffen dat de apartheid vlak na de 

Tweede Wereldoorlog is ingevoerd. Terwijl 

in beide landen, Duitsland en Zuid-Afrika, 

eigenlijk ongeveer hetzelfde gebeurde: 

mensen gingen met vingertjes wijzen naar 

één bevolkingsgroep – ‘het is allemaal 

de schuld van…’ – om op die manier grote 

haat te creëren tussen mensen. Hoe 

kon dat zo snel opnieuw op de wereld 

gebeuren? Leren we dan helemaal niks?”

Hebben we inmiddels wel genoeg 

geleerd? 

“Ik denk dat we nog steeds niet vrij zijn 

van die vooroordelen. Blijkbaar ontwikkelt 

vrijheid zich wereldwijd niet alleen maar in 

een stijgende lijn. Als ik om me heen kijk, 

zie ik dat we nog steeds geneigd zijn om 

één groep de schuld te geven. We zijn niet 

immuun voor haat en discriminatie. 

Daarom is het ook zo belangrijk dat we 

alert blijven op haatdragende boodschap-

pen. We moeten hier in het vrije Neder-

land ook naar de wereld blijven kijken, 

ieder kan op zijn of haar manier een 

steentje bijdragen. Ik wil niet de paus 

uithangen, maar ik geloof oprecht dat 

vrijheid voor iedereen op de wereld 

mogelijk is.”

“HAAT EN 
    VERDRIET
OMZETTEN 
       IN LIEFDE”
DJ Sam Feldt (Sammy Renders, 1993) was 

in 2019 Ambassadeur van de Vrijheid. Hij 

reisde op uitnodiging van het Nationaal 

Comité 4 en 5 mei naar Zuid-Afrika 

en maakte een documentaire over de 

betekenis van vrijheid in dat land. 
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Wat blijft je het meeste bij van de reis?

“Het verhaal van Candice Mama. Haar 

vader is tijdens de apartheid, toen zij een 

klein meisje was, in zijn eigen auto in 

brand gestoken door een politieagent. 

Zomaar zonder reden, het was nog legaal 

ook. Maar toen Candice een paar jaar 

geleden als jonge vrouw oog in oog stond 

met haar vaders moordenaar heeft ze 

hem vergeven en een knuffel gegeven. 

Ze realiseerde zich dat het geweld niet 

door één persoon veroorzaakt was, maar 

door het systeem. Ze voelde dat ze daar 

allebei slachtoffers van waren. Dat 

Candice haat en verdriet heeft kunnen 

omzetten in een boodschap van liefde 

vind ik heel inspirerend.”

“Wat me ook raakte, waren de ontmoetin-

gen met de bewoners van de townships. 

Ze zijn arm, wonen in hutjes en hebben 

zoveel minder dan wij in Nederland, maar 

ze leven wel meer in een gemeenschap. In 

Nederland leeft iedereen erg op zijn eigen 

eilandje. Logisch: we zijn zo rijk dat de 

meesten alles voor zichzelf hebben. Maar 

daardoor moeten we eerst een afspraak 

maken voor we elkaar zien. Met de vrijheid 

van welvaart komt ook algauw eenzaam-

heid om de hoek kijken. Ik had het idee 

dat in die townships mensen veel meer 

samen leefden. Ze kunnen altijd bij elkaar 

komen eten en bij elkaar terecht. En 

eerlijk gezegd zag ik daar meer lachende 

gezichten dan hier in de spits. Uiteindelijk 

is iedereen op zoek naar sociaal contact, 

mensen worden gelukkig van dingen 

samen doen.”

Heeft het ambassadeurschap nog 

invloed op de muziek die je maakt?

“Muziek is sowieso al een grote vrijheids-

viering. Het is de enige taal die overal 

ter wereld gesproken wordt. Door 

muziek vergeet iedereen even zijn of 

haar dagelijkse problemen en worden 

mensen één.” ●

Voorjaar 2020 worden de 

Ambassadeurs van de Vrijheid 

2020 bekend gemaakt. 

Voor info en updates: 

www.bevrijdingsfestivals.nl 

Bekijk de documentaire op: 

www.bevrijdingsfestivals.nl
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EENGESCHIEDENIS
VANVRIJHEID

De Amerikaanse grondwet legt de 
rechten van burgers vast. Het recht
op vrije meningsuiting, persvrijheid en 
vrijheid van godsdienst staan er in.

1787

1789

1670

1215

508 v. Chr

De Griekse stadsstaat 
Athene wordt een 
democratie. 

De fi losoof Spinoza 
schrijft in zijn boek 
over de vrijheid die 
heerst in Nederland, 
waar mensen met 
verschillende geloven 
naast elkaar samen 
leven.

De Magna Carta wordt
opgesteld in Engeland; 
een document over
vrijheden en rechtspraak
dat door de Engelse koning
werd ondertekend.
Dit werd afgedwongen 
door de edelen, omdat 
zij vonden dat de koning 
zijn macht misbruikte.

Tijdens de Franse Revolutie wordt 
de Verklaring van de rechten van 
de mens en de burger opgesteld.
In dit document worden alle 
burgers als gelijk bestempeld
en hebben ze dezelfde
vrijheden en
rechten.

1787
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GESCHIEDENIS
VANVRIJHEID

De eerste homoseksuele 
stellen in Nederland trouwen 
voor de wet. Nederland is 
hiermee het eerste land in de 
wereld waar mensen van het 
hetzelfde geslacht met elkaar 
in het huwelijk kunnen treden.

De Verenigde Naties nemen de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens aan.
In deze verklaring staan de belangrijkste 
vrijheden en rechten van mensen beschreven. 
Naast de bekende vrijheden, zoals vrijheid van 
meningsuiting, zitten er ook rechten in zoals 
het recht op een eerlijke rechtszaak, recht om 
te staken en het recht om niet gemarteld te 
worden. Ook democratische rechten en vrij-
heden, zoals de vrijheid om te stemmen wat je 
wilt in vrije verkiezingen, staan in het verdrag.

De slavernij wordt 
afgeschaft in de Verenigde 
Staten. Nederland, Groot-
Brittannië en andere 
landen hebben in de jaren 
daarvoor de slavernij ook 
afgeschaft.

Nederland krijgt 
Algemeen Kiesrecht, 
alle volwassen 
mannen en vrouwen 
mogen stemmen. 

Nederland krijgt een nieuwe 
grondwet, geschreven door 
Thorbecke. Hierin staat ook 
de vrijheid van onderwijs, 
persvrijheid en de vrijheid 
van godsdienst.

1848

1919

1948

2001

1940-1945

Nederland wordt bezet door 
nazi-Duitsland, waardoor de 
bescherming door de rechtsstaat 
wegvalt. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog stelt de Amerikaanse 
president Franklin D. Roosevelt 
de vier belangrijkste vrijheden 
van mensen op: de vrijheid van 
meningsuiting, de vrijheid van 
godsdienst, leven vrij van armoede 
en leven vrij van angst. 

1940-1945

1865

In deze verklaring staan de belangrijkste 
vrijheden en rechten van mensen beschreven. 
Naast de bekende vrijheden, zoals vrijheid van 
meningsuiting, zitten er ook rechten in zoals 
het recht op een eerlijke rechtszaak, recht om 
te staken en het recht om niet gemarteld te 
worden. Ook democratische rechten en vrij-
heden, zoals de vrijheid om te stemmen wat je 
wilt in vrije verkiezingen, staan in het verdrag.
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Twintigste eeuwNegentiende eeuw 

afgeschaft.
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GRIEKENLAND

ALBANIË

MONTENEGRO

BOSNIË EN
HERZEGOWINA

ITALIË

DUITSLAND

07:15  Goedemorgen, ik ben in Italië. 07:16  Gisteravond in Italië aangekomen. 

14:11  We zijn onderweg, we gaan naar Bihac. 14:13  In Bihac, maar dit is niet de rij voor het eten.

11:16  Kijk, ik ben heel dichtbij Nederland.

Met je Nederlandse paspoort kan je zonder 

visum naar 185 landen reizen. Dat maakt het 

een van de waardevolste reisdocumenten 

ter wereld. Maar wat is je paspoort waard 

als je uit Syrië komt? Volg de reis van Sami.
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SYRIË

TURKIJE
September 2018  Vertrek

September 2014  Vertrek

13:07  We zijn onderweg, we gaan naar Griekenland 
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HOE ZAT HET OOK ALWEER?  DE TWEEDE WERELDOORLOG

HOE ZAT HET OOK 
HOE ZAT HET OOK 
HOE ZAT HET OOK DE TWEEDE WERELDOORLOG

1943

1944

De Hongerwinter 1944-1945 

Zuid-Nederland is bevrijd, maar de rest van 

Nederland nog niet. Vooral in het westen 

van het land is weinig voedsel en bijna geen 

brandstof. Bovendien is het die winter ook 

nog eens bitter koud.

2 februari Het Duitse leger verliest de slag om Stalingrad. 

1943 Bijna alle landen op de wereld zijn op de een of andere manier betrokken bij de oorlog. Dit geldt ook voor de Neder-landse kolonies. Slechts een  handjevol landen doet niet mee en blijft neutraal.  

10 mei  Onder leiding van Hitler valt nazi-
Duitsland Nederland 
binnen. Na het bom-
bardement op Rotterdam wordt de strijd gestaakt en is Nederland bezet. 

3 september Het laatste transport 

met Joden uit Kamp Westerbork, onder 

wie Anne Frank, vertrekt naar Duitsland. 

In totaal worden 104.000 Joden, Roma 

en Sinti uit Nederland vermoord.

25 september De opmars van de geallieerden stokt bij de Rijn. 

3 mei In Nederland 

moeten alle Joden ouder 

dan 6 jaar een Jodenster 

dragen. Joden worden 

massaal op transport 

gezet om te 

gaan ‘werken’.  

6 juni De geallieerden landen op de kust van Frankrijk. Stap voor stap wordt Europa heroverd op de Duitsers. 
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1941

1942

1940

1945

27 januari 
Auschwitz-Birkenau, het grootste Duitse concentra-tiekamp, waar meer dan een miljoen mensen zijn 
vermoord, wordt door Russische troepen bevrijd. 

25 februari Duizenden mensen staken in Nederland nadat in Amsterdam 427 Joodse mannen zijn opgepakt. De Duitse bezetter slaat deze Februaristaking keihard neer.  

Al heeft de vijand 

ons land bezet, 

Nederland zal de strijd 

volhouden. 

1941

opgepakt. De Duitse bezetter slaat deze Februaristaking keihard neer.  

tiekamp, waar meer dan een 

4 en 5 mei De 

Duitsers geven zich 

over in Europa en 

leveren de wapens in.

28 juli De naar Engeland 

gevluchte koningin Wilhelmina 

spreekt voor het eerst via 

Radio Oranje het volk toe. 

7 december 

Duitslands bondgenoot 

Japan valt de Ameri-

kaanse haven Pearl 

Harbour aan en betrekt 

Amerika hiermee bij 

de oorlog.  

Kamp Vught

Kamp Westerbork

Kamp Amersfoort

Amsterdam
Hollandsche Schouwburg

8 maart Japan bezet de Neder-

landse kolonie Nederlands-Indië 

(tegenwoordig Indonesië) en sluit 

Nederlanders op in kampen. 

15 februari Olietankersen olieraffi naderijen op Curaçao en Aruba zijn cruciaal voor de brandstofvoorziening van de geallieerden. Ondanks Duitse aanvallen, die op 15 februari beginnen, vallen deze niet in Duitse handen. 

Grootste kampen en verzamelplaatsen in Nederland

Bevrijd van 12 september 1944 tot en met 1 januari 1945
Bevrijd tussen 2 januari en 30 maart 1945Bevrijd tussen 31 maart en 4 mei 1945Bevrijd op 5 mei 1945 of kort daarna, hier was de Hongerwinter

Grootste kampen en verzamelplaatsen in Nederland

Bevrijd van 12 september 1944 tot en met 1 januari 1945
Bevrijd tussen 2 januari en 30 maart 1945Bevrijd tussen 31 maart en 4 mei 1945Bevrijd op 5 mei 1945 of kort daarna, hier was de Hongerwinter
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MENING!

Jahkini in New York, in het hoofdkwartier 

van de Verenigde Naties.

HÉÉÉÉ ÉL 

”O
udere mensen zeggen vaak 

dat jongeren nu alleen maar 

op de bank zitten en series 

kijken. Dit is niet waar. Jongeren laten 

hun betrokkenheid alleen anders zien: 

waar vroeger mensen de straat op gingen, 

gebeurt het tegenwoordig vooral op 

social media. Met berichten op hun 

tijdlijn activeren jongeren elkaar. Kijk naar 

de klimaatstakingen, dat is de grootste 

globale beweging ooit en georganiseerd 

door jongeren. Bovendien is iets posten 

niet zonder gevolg. Als je op Twitter iets 

schrijft over bijvoorbeeld de multiculturele 

samenleving, kun je hierover van alle 

kanten aangevallen worden. 

Ik heb van huis uit geleerd dat als je iets 

niet leuk vindt, je het moet proberen te 

veranderen. Daarom ging ik in de tweede 

klas bij de leerlingenraad: hoezo werden 

toetsen te laat nagekeken, maar moesten 

wij wel op tijd ons huiswerk af hebben? 

Ik vond het interessant om te zien dat er 

vaak wel een goede reden voor was.”

JONGEREN HEBBEN 

EEN MENING

“Het is makkelijk om te klagen, iets doen 

is een tweede. Je hoeft niet in de politiek 

of de VN te zitten om impact te maken. 

Invloed uitoefenen zit juist in kleine 

dingen. Ik ken een jongen die een 

voetbaltoernooi organiseerde tussen 

twee buurten om het contact tussen de 

jongeren te verbeteren. Vooral de politiek 

kan meer doen om jongeren te betrekken. 

Een politicus moet bijvoorbeeld niet 

alleen meedoen met populaire activi-

teiten maar ook goed communiceren, 

laat het werk doen door iemand die weet 

wat jongeren aanspreekt. De politiek kan 

daarnaast ook minder ingewikkeld praten 

over maatschappelijke thema’s. Als je 

bijvoorbeeld vaak moeilijke woorden 

gebruikt, haken veel jongeren af. Ik spreek 

jaarlijks zo’n 3.000 jongeren en vrijwel 

iedereen heeft een mening. Die meningen 

zijn het waard om gehoord te worden.” ●

Jahkini Bisselink (20) is jongerenvertegenwoordiger van 

de Verenigde Naties (VN). Ze spreekt met jongeren uit het 

hele land over politieke onderwerpen.  

OPRICHTING VAN DE VERENIGDE NATIESAls reactie op de Tweede Wereldoorlog werden op 24 oktober 1945 de Verenigde Naties (VN) opgericht. De landen die samenkomen in de VN zetten zich in voor vrede en veiligheid door internationale samenwerking. Met een evenement in Den Haag vieren we dit op 24 oktober 2020. Benieuwd? Kijk op www.vrijheid.nl

“MENSEN 
VERWACHTEN 

NIET DAT IK  
BIJ DELOITTE 

WERK”

Stephanie is 23 jaar en werkt bij Deloitte  

als technology consultant. 

WELKE RECHTEN OF  

VRIJHEDEN ZIJN VOOR JOU  

HET BELANGRIJKST?

“Vrijheid van meningsuiting is heel belangrijk 

en vrijheid van geloof ook. Maar je ziet nu  

dat die twee heel vaak tegen elkaar worden 

uitgespeeld, terwijl ze juist hand in hand 

moeten gaan.”

WAT BETEKENT VRIJHEID  

VOOR JOU?
“Dat je je eigen keuzes kunt maken, dat je vrij 

kunt leven en je seksualiteit vrij kunt beleven. 

En verder dat je je eigen mening mag uiten en 

gewoon lekker kunt zijn wie je bent zonder 

negatieve gevolgen.”

WIE ZOU JIJ NOG MEER  

VRIJHEID GUNNEN?

“De moslims, want de maatschappij is voor hen 

wel heel hard geworden. Aanslagen worden 

gepleegd door extremisten die totaal niets te 

maken hebben met de islam. Toch merk je dat 

veel mensen dan toch alle moslims de schuld 

willen geven. Dat is ongegrond. Je leest nu wel 

eens dat moslima’s worden aangevallen en hun 

hoofddoek van hun hoofd wordt gerukt. Dat vind 

ik echt niet kunnen, dat is gewoon ongelofelijk.”

WAT DOE JIJ ZELF OM  

VRIJHEID TE BEVORDEREN? 

“Op mijn werk zet ik me heel erg in voor 

diversiteit. Mensen verwachten vaak niet  

dat ik een goede baan heb bij een groot kantoor, 

ze denken dat daar alleen maar grijze mannen  

in pakken werken. Op kantoor doen we erg  

ons best om jongeren met een multiculturele 

achtergrond in aanraking te brengen met 

professionals. Ik merk dat mensen die zijn 

opgegroeid in Nederland, maar een niet- 

westerse achtergrond hebben, moeilijk een  

plek vinden in het bedrijfsleven. Aan het einde 

van een bijeenkomst waar ik sprak, kwam 

iemand  naar me toe om me een knuffel te geven 

en te zeggen dat ik hem hoop gaf om echt iets  

te worden in de maatschappij.” ● 

VRIJHEID  
VOLGENS 
STEPHANIE !

4343
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VRIJHEID 
        VAN GELOOF

Hoe belangrijk vind jij 
vrijheid van geloof? Deze 
vrijheid is voor de een 
vanzelfsprekend, maar 
voor de ander niet. We 
leven in Nederland in een 
vrij land. Je mag bijvoor-
beeld geloven wat je wilt: 
er is vrijheid van gods-
dienst. Dat zie je terug op 
straat. Zo zijn er kerken, 
moskeeën, synagogen 
en andere gebedshuizen. 
En je mag natuurlijk ook 
niets geloven en zonder 
religie leven. 

        VAN GELOOF

DE  PRIJS 

VAN 
VRIJHEID

30

Vrouwen in Zanzibar krijgen zwemles. 
Deze foto is genomen op 25 oktober 2016  
in Zanzibar, Tanzania. Je ziet leerlingen  
van de Kijini school tijdens zwemles.  
Van oudsher worden meisjes op Zanzibar 

ontmoedigd te leren zwemmen.  
Voornamelijk door beperkingen van  
een conservatief islamitische cultuur  
en gebrek aan bedekkende badkleding.  
In het noorden van Zanzibar krijgen 

vrouwen en meisjes nu zwemles in  
speciale, lange zwemkleding. Zo leren  
ze zwemmen zonder hun cultuur of  
geloof te verloochenen. 
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We denken er  
niet dagelijks over na,  
maar Nederland is een 
vrije, democratische  
rechtsstaat waarin je  
in vrijheid kunt leven  
en je eigen keuzes kunt 
maken. Dat is niet  
overal in de wereld zo. 
Daarom is het bijzonder 
als er foto’s of filmbeel-
den zijn van belangrijke 
gebeurtenissen waarin 
te zien is wat leven in 
vrijheid of onvrijheid is.   

Stichting World Press Photo is opgericht in 
Amsterdam in 1955 en verzorgt jaarlijks ’s 
werelds meest beroemde fotowedstrijd. De 
missie is de wereld verbinden door betrouw-
bare visuele journalistiek en verhalen die 
ertoe doen. De waarde van fotojournalistiek 
en het belang van persvrijheid komen samen 
in een reizende tentoonstelling die ieder  
jaar door meer dan vier miljoen mensen 
wordt bezocht op 100 locaties in ruim  
50 landen wereldwijd. Bekijk alle foto’s  
op www.worldpressphoto.org.

IN VRIJHEID LEVEN

PHOTOGRAPHER: ANNA BOYIAZIS, FINDING FREEDOM IN THE WATER, 2018 PHOTO CONTEST, PEOPLE, STORIES, 2ND PRIZE. 
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In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede 
Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We staan stil bij de vrijheid die is 

bevochten door mensen die daarvoor grote offers hebben  
gebracht. We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven, in 

het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te 
geven aan nieuwe generaties.  

 

Wil je weten wat er allemaal te doen is tijdens dit jaar? 
Kijk dan voor het programma op:

wwww.vrijheid.nl
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Eva (15 jaar) “Als ik aan  

vrijheid denk, denk ik aan vrijheid van 

meningsuiting. Ik vind het tegelijkertijd 

wel een moeilijk begrip, want er zitten 

ook beperkingen aan: je mag andere 

mensen niet uitschelden. Ik denk dat de 

vrijheid van meningsuiting daar eindigt 

waar je een ander begint te kwetsen.”

Benjamin
(18 jaar) “Ik denk dat ik niet vaak  

genoeg concreet stilsta bij het feit  

dat ik zoveel vrijheid heb, dat ik  

mag zijn wie ik ben zonder daarin  

belemmerd te worden. Als ik dat  

wel zou doen, dan zou ik ook beter  

voelen hoeveel vrijheid ik heb.”

Sara  (17 jaar) “Vrijheid is voor mij zo vanzelf-
sprekend. Ik ga wel ieder jaar met mijn ouders naar een 
herdenking op 4 mei. Ik vind het fijn om met mijn familie 
te herdenken. Als we het bij ons in de buurt doen, geeft 
het een goed gevoel om iedereen te zien. Bij ons in de 
straat werd tijdens de Tweede Wereldoorlog een jongetje 
van twaalf neergeschoten omdat hij kooltjes ging rapen  
bij het spoor. Zo bizar en onvoorstelbaar.”

Erin (15 jaar) “Ik voel me niet vrij op social 

media. Als ik bijvoorbeeld een foto wil plaatsen die 

ik echt leuk vind, bedenk ik ook altijd al de eventuele 

reacties die mensen eronder kunnen zetten, en dan 

plaats ik de foto soms toch niet.”

Eline (19 jaar)“Vrijheid betekent voor mij dat je kan studeren wat je wilt. Nu ik dat zeg, besef ik pas hoeveel vrijheid ik heb.  En realiseer ik me ook dat  vrijheid voor iedereen weer wat anders betekent.”  

4 5
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”Oudere mensen zeggen vaak 
dat jongeren nu alleen maar 
op de bank zitten en series 

kijken. Dit is niet waar. Jongeren laten  
hun betrokkenheid alleen anders zien:  
waar vroeger mensen de straat op gingen, 
gebeurt het tegenwoordig vooral op  
social media. Met berichten op hun  
tijdlijn activeren jongeren elkaar. Kijk naar 
de klimaatstakingen, dat is de grootste 
globale beweging ooit en georganiseerd 
door jongeren. Bovendien is iets posten 
niet zonder gevolg. Als je op Twitter iets  
 
 
 
 
 
 

schrijft over bijvoorbeeld de multiculturele  
samenleving, kun je hierover van alle 
kanten aangevallen worden. 
Ik heb van huis uit geleerd dat als je iets 
niet leuk vindt, je het moet proberen te 
veranderen. Daarom ging ik in de tweede 
klas bij de leerlingenraad: hoezo werden 
toetsen te laat nagekeken, maar moesten 
wij wel op tijd ons huiswerk af hebben?  
Ik vond het interessant om te zien dat er 
vaak wel een goede reden voor was.”

JONGEREN HEBBEN  
EEN MENING
“Het is makkelijk om te klagen, iets doen 
is een tweede. Je hoeft niet in de politiek  
 
 
 

of de VN te zitten om impact te maken.  
Invloed uitoefenen zit juist in kleine 
dingen. Ik ken een jongen die een 
voetbaltoernooi organiseerde tussen  
twee buurten om het contact tussen de 
jongeren te verbeteren. Vooral de politiek 
kan meer doen om jongeren te betrekken. 
Een politicus moet bijvoorbeeld niet 
alleen meedoen met populaire activi- 
teiten maar ook goed communiceren,  
laat het werk doen door iemand die weet 
wat jongeren aanspreekt. De politiek kan 
daarnaast ook minder ingewikkeld praten 
over maatschappelijke thema’s. Als je 
bijvoorbeeld vaak moeilijke woorden 
gebruikt, haken veel jongeren af. Ik spreek 
jaarlijks zo’n 3.000 jongeren en vrijwel 
iedereen heeft een mening. Die meningen 
zijn het waard om gehoord te worden.” ●

Jahkini Bisselink (20) is jongerenvertegenwoordiger van  
de Verenigde Naties (VN). Ze spreekt met jongeren uit het  
hele land over politieke onderwerpen.  

OPRICHTING VAN DE VERENIGDE NATIES

Als reactie op de Tweede Wereldoorlog werden  

op 24 oktober 1945 de Verenigde Naties (VN) 

opgericht. De landen die samenkomen in de  

VN zetten zich in voor vrede en veiligheid door 

internationale samenwerking. Met een evenement 

in Den Haag vieren we dit op 24 oktober 2020. 

Benieuwd? Kijk op www.vrijheid.nl

Jahkini in New York, in het hoofdkwartier  
van de Verenigde Naties.
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EENGESCHIEDENIS
VANVRIJHEID

De eerste homoseksuele 
stellen in Nederland trouwen 
voor de wet. Nederland is 
hiermee het eerste land in de 
wereld waar mensen van het 
hetzelfde geslacht met elkaar 
in het huwelijk kunnen treden.

De Verenigde Naties nemen de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens aan.
In deze verklaring staan de belangrijkste 
vrijheden en rechten van mensen beschreven. 
Naast de bekende vrijheden, zoals vrijheid van 
meningsuiting, zitten er ook rechten in zoals 
het recht op een eerlijke rechtszaak, recht om 
te staken en het recht om niet gemarteld te 
worden. Ook democratische rechten en vrij-
heden, zoals de vrijheid om te stemmen wat je 
wilt in vrije verkiezingen, staan in het verdrag.

De slavernij wordt 
afgeschaft in de Verenigde 
Staten. Nederland, Groot-
Brittannië en andere 
landen hebben in de jaren 
daarvoor de slavernij ook 
afgeschaft.

Nederland krijgt 
Algemeen Kiesrecht, 
alle volwassen 
mannen en vrouwen 
mogen stemmen. 

Nederland krijgt een nieuwe 
grondwet, geschreven door 
Thorbecke. Hierin staat ook 
de vrijheid van onderwijs, 
persvrijheid en de vrijheid 
van godsdienst.

De Amerikaanse grondwet legt de 
rechten van burgers vast. Het recht
op vrije meningsuiting, persvrijheid en 
vrijheid van godsdienst staan er in.

1787

1848

1919

1948

2001

1940-1945

Nederland wordt bezet door 
nazi-Duitsland, waardoor de 
bescherming door de rechtsstaat 
wegvalt. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog stelt de Amerikaanse 
president Franklin D. Roosevelt 
de vier belangrijkste vrijheden 
van mensen op: de vrijheid van 
meningsuiting, de vrijheid van 
godsdienst, leven vrij van armoede 
en leven vrij van angst. 

1940-1945

1865

1789

1670

1215

508 v. Chr

De Griekse stadsstaat 
Athene wordt een 
democratie. 

De filosoof Spinoza 
schrijft in zijn boek 
over de vrijheid die 
heerst in Nederland, 
waar mensen met 
verschillende geloven 
naast elkaar samen 
leven.

De Magna Carta wordt
opgesteld in Engeland; 
een document over
vrijheden en rechtspraak
dat door de Engelse koning
werd ondertekend.
Dit werd afgedwongen  
door de edelen, omdat  
zij vonden dat de koning 
zijn macht misbruikte.

Tijdens de Franse Revolutie wordt 
de Verklaring van de rechten van 
de mens en de burger opgesteld.
In dit document worden alle 
burgers als gelijk bestempeld
en hebben ze dezelfde
vrijheden en
rechten.

Oudheid   Twintigste eeuwNegentiende eeuw VerlichtingRenaissanceMiddeleeuwen

ILLUSTRATIE: SABINE VAN VESSEM (GAAFISCH)
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VRIJHEID 
        VAN GELOOF

Hoe belangrijk vind jij 
vrijheid van geloof? Deze 
vrijheid is voor de een 
vanzelfsprekend, maar 
voor de ander niet. We 
leven in Nederland in een 
vrij land. Je mag bijvoor-
beeld geloven wat je wilt: 
er is vrijheid van gods-
dienst. Dat zie je terug op 
straat. Zo zijn er kerken, 
moskeeën, synagogen 
en andere gebedshuizen. 
En je mag natuurlijk ook 
niets geloven en zonder 
religie leven. 

DE  PRIJS  

VAN 
VRIJHEID

ILLUSTRATIE: STUDIO PARKERS
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Vrijheid betekent ook dat er  
in Nederland allerlei soorten 
scholen zijn, of verzorgings-  

en verpleeghuizen, met een bepaalde 
identiteit. Er zijn openbare scholen, maar 
ook christelijke of islamitische. En je hebt 
neutrale verpleeghuizen, maar er zijn ook 
verpleeghuizen met een religieuze, veelal 
christelijke, achtergrond. Daar kiezen de 
mensen vaak bewust voor. 

Soms botst de vrijheid van de een met  
de vrijheid van de ander.  
Op een ROC in Rotterdam gebeurde het 
volgende: drie islamitische studentes 
zochten een stageplaats in het lokale 
verzorgingshuis met vooral christelijke 
bewoners. De studentes hadden de juiste 
vooropleiding, maar kregen toch geen 
stageplek. De bewoners wilden niet  
door moslima’s geholpen worden.

Rachida: “Ik ben student Zorg en welzijn 
en wil graag in een verzorgingshuis 
werken. Mijn eigen oma woont in een 
verpleeghuis en wat haar verzorgers 
allemaal voor haar doen, vind ik heel 

belangrijk. Dat is de reden dat ik voor 
deze opleiding heb gekozen. Dat ik geen 
stageplek heb gekregen in een christelijk 
verzorgingshuis vind ik belachelijk. Ik 
draag dan wel een hoofddoek, maar ik kan 
net zo goed mijn taken uitvoeren als mijn 
medestudenten die niet islamitisch zijn.”

Henk: “Ik werk als coördinator in het 
verzorgingshuis. De studentes vonden  
het erg jammer dat de stage niet door kon 
gaan in ons verzorgingshuis. Maar het is 
goed dat bewoners hun wensen kenbaar 
mogen maken. Iedereen moet zelf kunnen 
bepalen door wie hij of zij geholpen 
wordt. Als vrouw wil je in sommige 
gevallen liever door een vrouwelijke arts 
geholpen worden, dat vinden we toch ook 
normaal? Het kan soms betekenen dat je 
iemand afwijst. Dat is dan maar zo.” 

Nederland is een vrij, maar ook een divers 
land. We moeten iedereen in zijn of haar 
waarde laten en we moeten daarbij 
voorkomen dat mensen worden gediscri-
mineerd. Ook dat is een belangrijk recht 
van iedereen in Nederland. Maar wat als 

de vrijheid en de rechten van de een 
botsen met de vrijheid en de rechten  
van de ander? 
De islamitische ROC-studentes willen  
niet gediscrimineerd worden als ze een 
stageplaats zoeken. Het christelijke 
verzorgingshuis wil de vrijheid van de 
bewoners respecteren en ze zelf laten 
kiezen door wie ze verzorgd willen 
worden. ●
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Rachan is 18 jaar, woont in Zoetermeer 

en doet de mbo-opleiding tot  

Pedagogisch medewerker.

WAT BETEKENT VRIJHEID 

VOOR JOU?
“Dat je de mogelijkheid hebt om jezelf  

te kunnen zijn.”

WELK RECHT VIND JIJ HET 

BELANGRIJKST?

“Ik vind het belangrijk om mijn eigen 

mening te kunnen geven.”

WAT DOE JIJ VOOR DE  

VRIJHEID VAN EEN ANDER? 

“Als ik merk dat mensen ongelijk behan-

deld worden dan zeg ik daar wat van.  

Je ziet wel eens mensen die klagen over 

tijdschriften waar homo’s in staan.  

Dat vind ik zo stom. Laat mensen gewoon 

zijn wie ze zijn en lees dat blad dan niet.  

Als je niks aardigs te zeggen hebt, houd  

het dan lekker bij jezelf.”

WAT ZOU JIJ WILLEN  

VERANDEREN IN DE WERELD?

“Dat mensen liefdevoller voor  elkaar zijn. 

Ik zit zelf in een donkere periode en vind 

dat mensen snel iets lulligs zeggen. Meer 

positiviteit kunnen we wel gebruiken.”

WIE GUN JIJ MEER VRIJHEID?

“Ik merk vooral dat in andere landen 

mensen van kleur minder vrijheid hebben 

dan mensen die wit zijn. Sinds Trump 

president is, zie je in de Verenigde Staten 

veel meer een scheiding dan een 

gemeenschap.” ● 

VRIJHEID 
VOLGENS 
RACHAN !

“MEER  
POSITIVITEIT 

KUNNEN  
WE WEL  

GEBRUIKEN”
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Al tijdens de Tweede Wereldoorlog werd 
nagedacht over wat vrijheid  
nou precies is, en hoe deze vrijheid  
het best beschermd kan worden.  
De Amerikaanse president Franklin  
D. Roosevelt benoemde in 1941 de  
Four Freedoms, vier vrijheden die tijdens 
oorlog onder druk staan.  
Deze vier vrijheden zijn: vrijheid van 
meningsuiting, vrijheid van religie, 
vrijwaring van angst en vrijwaring van 
gebrek. Tot op de dag van vandaag zijn 
deze vrijheden belangrijk. 

WAT IS BELANGRIJKER? WAT VIND JIJ? 
●  De mensen in het verzorgingshuis mogen zelf kiezen door wie ze geholpen worden.

●  Je mag niet discrimineren; je mag niet iemand een baan of stage weigeren op grond van zijn of haar geloof. 

“VRIJHEID OM TE
DISCRIMINEREN”

4free-now.nl/
magazine/geloof

ONLINE:
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HELEEN SMIT WOONT IN  
1945 IN NEDERLANDS-INDIË  
EN IS 12 JAAR OUD 
Nederlands-Indië (nu Indonesië) is voor  
de Tweede Wereldoorlog een kolonie van 
Nederland. Als Nederland bezet wordt 
door Duitsland wordt Nederlands-Indië 
bezet door de Japanners. Tijdens de oorlog 
wordt Heleen met haar moeder door de 
Japanse bezetter gevangengezet in een 
kamp, omdat zij Nederlands zijn en de 
Japanners het land alleen voor de Aziaten 
willen. Als in mei 1945 Nederland wordt 
bevrijd, merken Heleen en haar moeder 
daar niets van. Pas in augustus 1945, nadat 
de Amerikanen twee atoombommen op 
Japanse steden hebben gegooid, geeft 
Japan zich over en komt er ook een einde 
aan de Tweede Wereldoorlog in Neder-
lands-Indië. “Mijn moeder had een 
matrasje buiten in de zon gelegd en daar 
lag ik op. Opeens kwamen er vliegtuigen 
overvliegen met rood-wit-blauwe vleugels. 
En die vliegtuigen strooiden pamfletten 
(briefjes); toen wisten we dat we bevrijd 
waren en dat was heel bijzonder.”

JEANNE STAAL IS 7 JAAR 
OUD IN 1945
De vader van Jeanne is tijdens de Tweede 
Wereldoorlog lid van de NSB, de Nederland-
se nazipartij. De NSB is het in grote lijnen 
eens met de ideeën van Adolf Hitler en zijn 
partij in Duitsland, de NSDAP. Jeanne is nog 
jong en weet niet goed wat haar vader doet. 
Haar ouders vertellen haar dat hij bij de 
politie zit om de orde op straat te handha-
ven. Als in mei 1945 het dorp waar ze wonen 
wordt bevrijd, juicht Jeanne mee met de 
kinderen. Maar direct na de bevrijders 
komen mannen hun huis in en nemen haar 
vader gevangen. Jeanne en haar moeder 
worden verschrikkelijk uitgescholden. Na  
de bevrijding is afgerekend met de mensen 
die in de oorlog de kant van de nazi’s kozen. 
“We kwamen terug in de straat waar we 
woonden, we wilden naar huis. Maar daar 
herkenden de mensen ons en zij kwamen 
naar buiten en begonnen ons uit te 
schelden. Ze riepen: ‘Lelijk, rot NSB-wijf  
met je vieze kinderen. Hebben ze je nog  
niet opgepakt? Dat zullen ze wel gauw doen 
en dan krijg jij ook wat je toekomt’.”

RUDI HEMMES IS 21 JAAR 
OUD IN 1945
Bij het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog is Rudi zestien jaar oud. Hij zit in de 
vierde klas van de hbs (middelbare school) 
en heeft een ontzettende hekel aan de 
Duitse bezetter. Rudi ergert zich aan de 
vele maatregelen die de bezetter invoert 
waardoor mensen allerlei dingen niet meer 
mogen. Iedere avond ziet hij Engelse 
vliegtuigen overvliegen die Duitsland gaan 
bombarderen. “In Engeland gebeurde er 
tenminste wat.” Rudi besluit samen met 
een vriend om naar Engeland te reizen.  
Dat is niet gemakkelijk in bezet Europa.  
Na een reis van enkele maanden arriveren 
ze in Engeland en sluiten ze zich aan  
bij andere Nederlandse soldaten. In de 
zomer van 1944 komen Rudi en de andere 
troepen aan in Frankrijk en begint de 
bevrijding van Europa. Rudi is er in mei 
1945 bij als Nederland wordt bevrijd.  
“Toen de mensen bevrijd waren, gingen  
ze echt uit hun dak. Dat was geweldig,  
ze waren allemaal heel gelukkig.” 
  

Kinderen tijdens de bevrijding. Dorpsfanfare  
trekt door de straten om de bevrijding te vieren.
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MIRJAM OHRINGER IS 20 
JAAR OUD IN 1945
Mirjam is vijftien jaar oud als de Tweede 
Wereldoorlog uitbreekt. Haar vader zet 
zich in voor hulp aan Joodse vluchtelingen 
uit Duitsland en Mirjam, zelf ook Joods, 
helpt hem daarbij. “Het Joodse verzet hield 
zich met van alles bezig, maar in de eerste 
plaats natuurlijk met Joodse mensen uit 
handen van de Duitsers te houden.” 
In mei 1945 luistert Mirjam op haar onder- 
duikadres naar de radio en hoort dat de 
bevrijding bijna gaat plaatsvinden.  
“Op 5 mei waren we vrij. Ik ging de straat 
op en zag massa’s mensen en bloemen  
en vlaggen. Ik liep de stad in en zag maar  
één bekend gezicht. Van alle mensen  
die ik in Amsterdam kende, was dat het 
enige bekende gezicht dat ik na de oorlog 
terugzag. Dat deed me wel nadenken.  
Toen kon ik pas een beetje begrijpen hoe 
erg het geweest moest zijn.” 

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de  
Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Hoe  was het om  
in die tijd jong te zijn en de bevrijding zelf mee te maken?

FOTO: BEELDBANK WO2 - NIOD

75 JAAR         GELEDEN
75 JAAR         GELEDEN
75 JAAR         GELEDEN
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 UTRE  CHT
4 MEI

Op 4 mei is de jaarlijkse Dodenherdenking. In heel 

Nederland wordt om acht uur ‘s avonds twee minuten 

stilte gehouden. Op allerlei plekken zijn herdenkingen, 

de koning is aanwezig bij de herdenking op de Dam  

in Amsterdam. Overdag zijn er ook andere manieren 

om na te denken over de Tweede Wereldoorlog.  

Het programma Open Joodse Huizen - Huizen  

van Verzet is hier een voorbeeld van.  

Benieuwd? Kijk op www.vrijheid.nl 

Nina (links): “Door te vertellen over deze  
slachtoffers worden ze niet vergeten.”

Nina (18) en Sarah (16) 
bestudeerden het leven van 
de Joodse fotograaf Eduard 
Sanders. Sanders woonde 
tijdens de Tweede Wereld-
oorlog in de Utrechtste 
Westerstraat. Daar staat  
nu het winkelcentrum  
Hoog Catharijne. 

Op 4 en 5 mei worden tijdens 
Open Joodse Huizen op diverse 
locaties en adressen de 

verhalen verteld van de Joodse bewoners 
die daar tijdens de oorlog woonden. Nina 
en Sarah onderzochten het leven van de 
fotograaf Eduard Sanders en zijn gezin.

EDUARD SANDERS
Sarah: “Zijn dochter van 19 jaar is in 
kamp Westerbork getrouwd. Ik had  
geen idee dat dit kon, maar toen we het 
gingen onderzoeken bleek het vrij vaak 
voor te komen.” 
Nina: “Ik vond het heel waardevol om
niet alleen te kunnen vertellen over wat 
er met hen gebeurd is tijdens de oorlog, 
maar vooral ook om te laten zien hoe  
hun levens vóór die tijd waren. Door hun 
verhalen te vertellen, zorg je dat ze niet 
vergeten worden, dat vond ik heel mooi 
om te doen.”

CROWDFUNDING
Samen met hun 5 havo-klas haalden Nina 
en Sarah 4700 euro op via een crowd- 
fundingsactie. Dit geld gebruikten ze om  
42 nieuwe struikelstenen in de stad te 
leggen. Dat zijn kleine steentjes in de 
stoep voor woonhuizen, met daarop de 
namen van de Joodse mannen, vrouwen 
en kinderen die daar vroeger woonden en 
de oorlog niet hebben overleefd. 
Nina: “Met dit project gingen we echt zelf 
aan de slag en hadden we een concreet 
doel:  geld ophalen om de geschiedenis 
zichtbaar te maken.”

KAARTEN MET STIPJES
Sarah: “Tijdens de geschiedenisles leer  
je wel veel over de oorlog, maar toen we 
een kaart zagen van Utrecht met allemaal 
stipjes waar Joden hadden gewoond die in 
de oorlog zijn vermoord, schrok ik. 
Sindsdien loop ik anders door de stad.” 
Nina: Ik realiseerde me tijdens deze 
zoektocht hoe vanzelfsprekend ik mijn 
veiligheid vind. Dat alles gewoon goed 
gaat en je vrij bent.”  
Sarah: “We lazen dat Joden in de oorlog 
geen bankrekening meer mochten 
hebben. Dan kun je dus geen bedrijf 
hebben, zoals Eduard Sanders die in 
Utrecht een drukkerij had. Dat zijn kleine 
dingen die het hele dagelijkse leven 
stopzetten.” ●

          ONDER TUSSEN IN



Met je Nederlandse paspoort kan je zonder  

visum naar 185 landen reizen. Dat maakt het  

een van de waardevolste reisdocumenten  

ter wereld. Maar wat is je paspoort waard  

als je uit Syrië komt? Volg de reis van Sami.
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SYRIË

TURKIJE

GRIEKENLAND

ALBANIË

MONTENEGRO

BOSNIË EN
HERZEGOWINA

ITALIË

DUITSLAND

September 2018  Vertrek

September 2014  Vertrek

07:15  Goedemorgen, ik ben in Italië. 
07:16  Gisteravond in Italië aangekomen.  

14:11  We zijn onderweg,  
we gaan naar Bihac.  
14:13  In Bihac, maar dit is  
niet de rij voor het eten.

13:07  We zijn onderweg,  
we gaan naar Griekenland  

11:16  Kijk, ik ben heel 
dichtbij Nederland.



vluchtelingen die – op de vlucht voor 
oorlog – bescherming zoeken in andere 
landen. Maar hoe komen ze daar dan? Zij 
worden gedwongen ‘The Game’ te spelen. 

THE GAME
“We waren bijna in Europa”, vertelt Sami 
(17) uit Syrië. “Vlak voordat we de grens 
naar Slovenië wilden oversteken, pakte de 
Kroatische politie ons. Ze namen ons geld 
af en vernielden onze telefoons. Dat is het 
ergste wat ze kunnen doen, want daarmee 
vinden we onze route, bellen we met  
onze ouders thuis en houden we contact 
met vrienden via Facebook. Toen ze onze 
telefoons kapot hadden gemaakt, begon- 
nen ze ons te slaan. Terwijl ze sloegen 
zeiden ze: ga weg, ga terug naar Bosnië.” 

Reizen is voor ons zo vanzelfspre-
kend dat we er niet bij stilstaan  
dat er grenzen bestaan. Voor nog 

geen honderd euro vliegen we binnen een 
paar uur naar Londen, Rome of Barcelona.  
Ga je met de auto, dan sta je binnen de 
Europese Unie nooit meer voor een grens 
te wachten. Met je Nederlandse paspoort 
kan je zonder visum naar 185 landen 
reizen. Dat maakt het een van de waarde- 
volste reisdocumenten ter wereld.  
Voor jongeren uit andere landen is  
dat een heel ander verhaal. Het minst 
waardevol zijn de paspoorten van 
Afghanistan en Syrië (30 en 32 visumvrije 
landen). Juist uit deze landen komen veel 

In Europa gaan de grenzen voor vluchte- 
lingen op slot. De grens illegaal overste-
ken, ‘The Game’, zoals jonge migranten  
het noemen, is steeds moeilijker en 
gevaarlijker geworden. Er raken jongeren 
gewond, vermist en sommige gaan zelfs 
dood. Maar wie asiel in Europa wil 
aanvragen, is gedwongen ‘het spel’ te 
spelen. Teruggaan is vaak ook geen optie, 
want thuis is er niets meer. 

Sami vluchtte vijf jaar geleden voor het 
oorlogsgeweld met zijn ouders vanuit 
Kobani in Syrië naar Turkije. “Islamitische 
Staat heeft mijn stad ingenomen. Ze 
hebben veel mensen vermoord en alles 
kapot gemaakt.” In Turkije kon Sami niet 
naar school, maar moest hij als knechtje in 
een distributiecentrum werken, vaak 17 uur 
per dag. Toen hij ziek werd van het werk, 
besloot hij naar Europa door te reizen.  
Het kostte hem al zijn spaargeld (3.000 
euro) en bijna zijn leven. Verstopt in een 
vrachtwagen stak hij de grens met 
Griekenland over. Vanaf daar moest hij 
lopend door Albanië en Montenegro. 
Uiteindelijk bereikte hij Bosnië en 
Herzegovina, op de drempel van de 
Europese Unie. Hier bivakkeert Sami  
weken tussen duizenden andere  
vluchtelingen, waaronder veel jongeren; 
sommigen zijn pas twaalf jaar oud. 

TIEN DAGEN LOPEN
Het blijkt de moeilijkste grens tot nu  
toe. Om hiervandaan door te reizen 
moeten de jongeren door zeer gevaarlijk 
gebied. Het is ongeveer tien dagen lopen, 
over bergen, door woest stromende 

rivieren naar de grens met Slovenië. In 
het niemandsland liggen nog mijnen uit 
de Balkanoorlog, er zitten beren, wilde 
zwijnen en wolven. 

Toch heeft Sami er vertrouwen in dat  
hij het haalt. Hij heeft zijn zinnen gezet  
op Duitsland. Voor hij vertrekt stippelt  
hij op zijn telefoon de route uit op Google 
Maps. In zijn backpack zit extra kleding, 
eten in blik en – het belangrijkste – twee 
powerbanks. “Mijn telefoon is mijn 
moeder en mijn vader geworden”,  
zegt hij lachend.

WAAR LIGT JOUW GRENS?  
Voor sommige mensen is een paspoort 
een toegangskaart naar de wereld. Voor 
anderen vormt het juist een barrière  
voor de vrijheid die ze zoeken. De Henly 
Passport Index publiceert jaarlijks een  
lijst met welke paspoorten het meest en 
welke het minst toegang tot de rest van 
de wereld geven. Nederland stond in 2019 
op plaats 5, Syrië op 103.

EN SAMI...?
Tien dagen later stuurt Sami een 
WhatsAppbericht: “Goodmorning, I am  
in Italy” – met een smiley erbij. Via Italië 
en Frankrijk bereikt hij uiteindelijk 
Duitsland. Zijn reis zit erop. Na aankomst 
in Duitsland ging Sami de asielprocedure 
in. Hij is veel aan het sporten en druk 
bezig met de Duitse taal te leren. ●

WAAROM NIET VLIEGEN?
Minder dan 2% van de asielaanvra-
gen in Nederland wordt gedaan op 
Schiphol. Veruit de meeste mensen 
komen dus over land en hebben 
eenzelfde heftige reis als Sami 
moeten afleggen. Maar als mensen 
asiel mogen aanvragen in Europa, 
waarom vliegen ze dan niet? 
Dat heeft te maken met hun 
paspoort en visumplicht. Met een 
Syrisch paspoort kun je niet zonder 
visum naar Europa komen, maar een 
visum wordt (bijna) niet gegeven. En 
wie geen visum heeft komt het 
vliegtuig niet in. 

Grenswachters vernielen stelselmatig  
telefoons.

Sami zoekt de juiste route. ‘Zonder GPS  
zou ik verloren zijn.’ 

De winter komt eraan, het kan hier 20 graden 
vriezen. 

Vluchtelingen bivakkeren in tentjes en 
kraakpanden, zonder water, elektriciteit, 
verwarming of sanitaire voorzieningen.

Wit brood en sardientjes uit blik is het enige dat 
de jongens te eten krijgen van hulporganisaties.
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 SAMI BARKEL
De uit Syrië afkomstige Sami  Barkel (17 
jaar) heeft zijn 7 maanden durende reis 
van Turkije naar Duitsland vastgelegd. 
Zijn foto’s zijn een belangrijke docu-
mentatie uit eerste hand van een 
minderjarige jongen die de reis naar 
Noord-Europa maakt. Op alle selfies 
tijdens zijn reis, waar de omstandighe-
den meestal vreselijk zijn, kijkt hij met 
een blik vol zelfvertrouwen en daad-
kracht in de camera. Zijn reis kostte 
hem minstens 3000 euro. 

Sami leert nu de Duitse taal.



Zet jij ook wel eens dingen op sociale media 
waar je later spijt van hebt? Vaak iets harder 
of stelliger dan je zou doen als je iemand zou 
spreken? In Nederland heeft iedereen vrijheid 
van meningsuiting. Maar wat zijn de grenzen 
van deze vrijheid? Mag je altijd en overal  
zeggen en schrijven wat je wilt?  

VRIJHEID VAN
  MENINGSUITING

DE  PRIJS  VAN VRIJHEID

ILLUSTRATIE: TONKE KOPPELAAR



Alysha is 19 jaar en woont in Schiedam.

WAT BETEKENT 75 JAAR  

VRIJHEID VOOR JOU?

“Dat ik onafhankelijk kan zijn. Ik vind het 

heel bijzonder dat we nu in Nederland 

kunnen zijn wie we willen zijn. Ik heb 

nooit oorlog meegemaakt, maar ik leef  

nu wel in vrijheid doordat mensen in  

het verleden offers hebben gebracht.  

Daar ben ik me wel van bewust.”

WELK RECHT VIND JIJ HET 

BELANGRIJKST?

“Ik denk dat je mening kunnen geven voor 

mij wel op één staat. Ik ben echt iemand 

die graag zegt waar het op staat. Soms 

vinden mensen mij bot en daardoor raak 

ik vaak in een discussie verzeild. Maar  

dan blijf ik altijd respectvol. Ik kan goed 

luisteren en verontschuldig me als dat 

nodig is.”

OP WELKE MANIER DRAAG 

JIJ BIJ AAN VRIJHEID?

“Ik probeer voor anderen op te komen.  

Als ik zie dat er een gevecht aan de  

gang is dan zal ik daar niet snel tussen 

springen, maar ik probeer wel te helpen 

waar ik kan. Als het gevaar is geweken, 

kijk ik waar ik mijn hulp kan bieden.”

WIE GUN JIJ MEER VRIJHEID?

“Mijn oma. Ze woont in Rotterdam-Zuid 

en dat is nu niet direct de meest veilige 

wijk van de stad. Ze vindt het best wel  

eng om naar buiten te gaan en ik zou  

het haar zo gunnen dat ze met een veilig 

gevoel het huis uit durft.” ● 

VRIJHEID 
VOLGENS 
ALYSHA !

“IK GUN 
MIJN OMA 
EEN VEILIG 

GEVOEL”

In de grondwet staat dat niemand 
vooraf toestemming van de overheid 
nodig heeft om iets te schrijven of te 

zeggen. Dat is het verbod op censuur. 
Censuurverbod is vooral belangrijk omdat 
het de mogelijkheid geeft om kritiek te 
uiten, ook op de regering of andere 
overheidsinstanties. De vrijheid van 
meningsuiting maakt het ook mogelijk  
dat je een mening uit waar een groot deel 
van de bevolking het niet mee eens is. 
Zelfs als mensen jouw uitingen als 
kwetsend, schokkend of verontrustend 
ervaren, mogen ze worden geuit. Maar  
er zijn wel grenzen aangegeven in de wet.  
Je mag mensen niet aanzetten tot geweld, 
discriminatie of rassenhaat. 

Door het gebruik van social media is het 
erg gemakkelijk geworden om je mening 
te geven. Je kan schrijven wat je wilt,  
zo lijkt het tenminste. Maar een nare 
opmerking kan vervelende gevolgen 
hebben voor de persoon over wie het 
gaat. Het delen van een dreigend bericht, 

nare foto of filmpje of het uitschelden  
van iemand is een vorm van cyberpesten. 
Ruim 9% van de 15- tot 18-jarigen heeft 
hier het afgelopen jaar mee te maken 
gehad. Cyberpesten komt in (bijna) elke 
klas voor. De gevolgen kunnen heel heftig 
zijn; berichten blijven nog lang online 
vindbaar en kunnen gemakkelijk met heel 
veel mensen gedeeld worden. Slachtoffers 
van cyberpesten geven aan dat ze nog 
jaren later bang zijn dat iemand de 
berichten of beelden ziet.

Karim: “Ik gebruik social media om mijn 
mening te uiten, dat gaat snel en het is 
interessant om te lezen wat anderen 
vinden. Dat ik daarbij misschien iemand 
kwets,kan me eerlijk gezegd niet zo 
schelen. Er is altijd wel iemand beledigd. 
En bovendien: mensen zijn het de 
volgende dag alweer vergeten.”

Lisa: “Ik vind dat we voorzichtiger 
moeten zijn met wat we zeggen, en meer 
zouden moeten nadenken over waarom 

we iets zeggen of schrijven. Pesten, zowel 
in de klas als op social media is echt heel 
erg kwetsend. Ik denk dat jongeren hier  
te weinig over nadenken en dat vind ik 
niet goed.” 

Wat vind jij? Ben je het eens met Karim  
of Lisa?  ● 

             “ZEG JE ALLES  
     WAT JE WILT?”

Al tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werd nagedacht over wat vrijheid  
nou precies is, en hoe deze vrijheid  
het best beschermd kan worden.  
De Amerikaanse president Franklin  
D. Roosevelt benoemde in 1941 de  
Four Freedoms, vier vrijheden die 
tijdens oorlog onder druk staan.  
Deze vier vrijheden zijn: vrijheid van 
meningsuiting, vrijheid van religie, 
vrijwaring van angst en vrijwaring van 
gebrek. Tot op de dag van vandaag zijn 
deze vrijheden belangrijk. 
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WAT VIND JIJ? MAG JE ALLES ZEGGEN EN SCHRIJVEN WAT IN JE OPKOMT? 
●  Ja, zolang je niet oproept tot haat is er eigenlijk niets wat je niet zou moeten kunnen zeggen en schrijven. Mensen die zich 

hierdoor beledigd voelen, moeten maar een dikkere huid ontwikkelen.

●  Nee, het is belangrijk dat je mensen niet onnodig kwetst of beledigt. Of dit nu wel of niet mag volgens de wet doet er niet zo 
toe. Om met elkaar samen te kunnen leven moet je een beetje vriendelijk zijn voor elkaar.



Marineveteraan Hans Droppert 
werkte heel zijn leven op zee.  
Hij ging met de Koninklijke Marine 
mee op missie naar het Midden- 
Oosten om koopvaardijschepen  
te beschermen tegen piraten.

Bij operatie Atalanta in de Golf van Aden fungeerde hij 
als tussenpersoon tussen de marinestaf en de koop-
vaardij die beschermd moest worden tegen piraterij. 

Door zijn jarenlange ervaring met kapiteins kon Hans de 
communicatie tussen de marine en de reguliere scheepvaart in 
goede banen leiden.  

“Beide partijen verstaan elkaar niet”, zegt hij. “Ze varen  
al duizenden jaren samen op de oceaan, maar als een  
marine-officier tegen een koopvaardijkapitein praat, dan  
staat die kapitein te kijken alsof hij water ziet branden.  

Andersom net zo. Omdat ik van beiden de taal versta, kon ik  
ze allebei gelukkig maken.”

De missie droeg bij aan de vrijheid in Nederland. “Als de 
economie wordt geschaad, heeft dat invloed op onze vrijheid”, 
vertelt hij. “Als hier de stookolie niet aankomt omdat piraten alle 
tankers kapen, hebben we een probleem. Dan wordt het koud, 
zeker ’s winters. Door piraterij tegen te gaan, zorgt de marine 
dat jouw brandstof, jouw spijkerbroek of jouw laptop gewoon 
aankomt, dat mensen hun werk behouden en de economie blijft 
draaien.” 

VRIJHEID VOLGENS HANS…
“Jezelf kunnen uiten op jouw manier en het accepteren  
dat een ander dat op zijn of haar eigen manier doet. Lezen  
wat je wilt lezen, denken wat je wilt denken, zijn wie je  
wilt zijn. Transgender, homo, lesbisch – het maakt me  
allemaal niks uit.”

Iets doen voor een ander is volgens Hans het belangrijkste  
wat er is. “Dat hoeft niet militair te zijn, dat kan ook als 
voetbalscheidsrechter.” Dat is misschien wel gevaarlijker dan 
militair zijn. “Een militair is getraind op geweld en zal bijna  
altijd proberen rugdekking te hebben, terwijl de scheids niet 
verwacht dat hij een klap krijgt.” ●

“JEZELF UITEN,

DAT EEN ANDER
EN ACCEPTEREN

DATOOK DOET”

FOTO’S: BEN HOUDIJK
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Het 5 mei- 
concert op de 
Amstel wordt 
om 20.30u 
uitgezonden  
op NPO1. 

VOOR EEN 
 IETS DOEN 

ANDER 

VRIJHEID IS
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 NEDERLAND

7.000 KM

GOLF VAN ADEN   

START VIERING 75 JAAR VRIJHEIDIn 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de  Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sinds  1945 weer in vrijheid leven. Samen zijn we verantwoordelijk  om vrijheid door te geven. Het hele jaar door vinden overal  in het land speciale activiteiten plaats. Benieuwd?  www.tweedewereldoorlog.nl/75-jaar-vrijheid

Hans Droppert op de herdenkingsplaats  
voor de Slag om de Sloedam, onderdeel van  
de Slag om de Schelde. 
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HOE ZAT HET OOK ALWEER?  DE TWEEDE  WERELDOORLOG

1941

1942

1943

1944

1940

De Hongerwinter 1944-1945 

Zuid-Nederland is bevrijd, maar de rest van 

Nederland nog niet. Vooral in het westen 

van het land is weinig voedsel en bijna geen 

brandstof. Bovendien is het die winter ook 

nog eens bitter koud.
1945

2 februari Het Duitse leger verliest de slag om Stalingrad. 

1943 Bijna alle landen op de wereld zijn op de een of andere manier betrokken bij de oorlog. Dit geldt ook voor de Neder-landse kolonies. Slechts een  handjevol landen doet niet mee en blijft neutraal.  

10 mei  Onder leiding van Hitler valt nazi- 
Duitsland Nederland 
binnen. Na het bom- 
bardement op Rotterdam wordt de strijd gestaakt en is Nederland bezet. 

27 januari 
Auschwitz-Birkenau, het grootste Duitse concentra-tiekamp, waar meer dan een miljoen mensen zijn 
vermoord, wordt door Russische troepen bevrijd. 

25 februari Duizenden mensen staken in Nederland nadat in Amsterdam 427 Joodse mannen zijn opgepakt. De Duitse bezetter slaat deze Februaristaking keihard neer.  

3 september Het laatste transport 

met Joden uit Kamp Westerbork, onder  

wie Anne Frank, vertrekt naar Duitsland.  

In totaal worden 104.000 Joden, Roma  

en Sinti uit Nederland vermoord.

25 september De opmars van  de geallieerden stokt bij de Rijn. 

3 mei In Nederland  

moeten alle Joden ouder  

dan 6 jaar een Jodenster 

dragen. Joden worden 

massaal op transport  

gezet om te  

gaan ‘werken’.  

6 juni De geallieerden landen op de kust van Frankrijk. Stap voor stap wordt Europa heroverd op de Duitsers. 

Al heeft de vijand  

ons land bezet, 

Nederland zal de strijd 

volhouden. 

4 en 5 mei De 

Duitsers geven zich 

over in Europa en 

leveren de wapens in.

 
28 juli De naar Engeland  

gevluchte koningin Wilhelmina 

spreekt voor het eerst via  

Radio Oranje het volk toe. 

7 december 

Duitslands bondgenoot 

Japan valt de Ameri-

kaanse haven Pearl 

Harbour aan en betrekt 

Amerika hiermee bij  

de oorlog.  

Kamp Vught

Kamp Westerbork

Kamp Amersfoort

Amsterdam
Hollandsche Schouwburg

8 maart Japan bezet de Neder-

landse kolonie Nederlands-Indië 

(tegenwoordig Indonesië) en sluit 

Nederlanders op in kampen. 

15 februari Olietankers en olieraffinaderijen op Curaçao en Aruba zijn cruciaal voor de brandstofvoorziening van de geallieerden. Ondanks Duitse aanvallen, die op  15 februari beginnen, vallen  deze niet in Duitse handen. 

Grootste kampen en verzamelplaatsen in Nederland

Bevrijd van 12 september 1944 tot en met 1 januari 1945
Bevrijd tussen 2 januari en 30 maart 1945Bevrijd tussen 31 maart en 4 mei 1945Bevrijd op 5 mei 1945 of kort daarna, hier was de Hongerwinter

Grootste kampen en verzamelplaatsen in Nederland

Bevrijd van 12 september 1944 tot en met 1 januari 1945
Bevrijd tussen 2 januari en 30 maart 1945Bevrijd tussen 31 maart en 4 mei 1945Bevrijd op 5 mei 1945 of kort daarna, hier was de Hongerwinter
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ILLUSTRATIE: SUZANNE HERTOGS (ONTWERPHAVEN) / STUDIO PARKERS
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We denken er  
niet dagelijks over na,  
maar Nederland is een 
vrije, democratische  
rechtsstaat waarin je  
in vrijheid kunt leven  
en je eigen keuzes kunt 
maken. Dat is niet  
overal in de wereld zo. 
Daarom is het bijzonder 
als er foto’s of filmbeel-
den zijn van belangrijke 
gebeurtenissen waarin 
te zien is wat leven in 
vrijheid of onvrijheid is.   

Stichting World Press Photo is opgericht in 
Amsterdam in 1955 en verzorgt jaarlijks ’s 
werelds meest beroemde fotowedstrijd. De 
missie is de wereld verbinden door betrouw-
bare visuele journalistiek en verhalen die 
ertoe doen. De waarde van fotojournalistiek 
en het belang van persvrijheid komen samen 
in een reizende tentoonstelling die ieder  
jaar door meer dan vier miljoen mensen 
wordt bezocht op 100 locaties in ruim  
50 landen wereldwijd. Bekijk alle foto’s  
op www.worldpressphoto.org.

Vrouwen in Zanzibar krijgen zwemles. 
Deze foto is genomen op 25 oktober 2016  
in Zanzibar, Tanzania. Je ziet leerlingen  
van de Kijini school tijdens zwemles.  
Van oudsher worden meisjes op Zanzibar 

ontmoedigd te leren zwemmen.  
Voornamelijk door beperkingen van  
een conservatief islamitische cultuur  
en gebrek aan bedekkende badkleding.  
In het noorden van Zanzibar krijgen 

vrouwen en meisjes nu zwemles in  
speciale, lange zwemkleding. Zo leren  
ze zwemmen zonder hun cultuur of  
geloof te verloochenen. 
 

IN VRIJHEID LEVEN

PHOTOGRAPHER: ANNA BOYIAZIS, FINDING FREEDOM IN THE WATER, 2018 PHOTO CONTEST, PEOPLE, STORIES, 2ND PRIZE. 



 

In Zuid-Afrika was van 1948 tot 1990 een systeem dat apartheid heet: hiermee werd de plaatselijke zwarte bevolking van de dominante witte bevolking  gescheiden gehouden. Sam bezocht  een township – een krottenwijk waar  de zwarte bevolking woonde tijdens de apartheid – en sprak met Candice Mama, een jonge vrouw die haar vader verloor tijdens de apartheid.

Kijk je anders naar het begrip vrijheid na je ambassadeurschap?“Mijn grootste vrijheid is dat ik me overal ter wereld kan verplaatsen voor mijn werk met mijn Nederlandse paspoort. Dat voelde en voelt nog steeds zo. Maar door 

het ambassadeurschap ben ik veel meer met het onderwerp bezig. Door de reis naar Zuid-Afrika ben ik me er nog bewuster van dat ik in een land met heel veel vrijheid leef. Hierdoor werd ik met mijn neus op de harde feiten gedrukt”.

Waarom dan?
“Ik kende alleen de simpele versie van het verhaal over apartheid. Ik wist niet dat zwarte mensen zomaar op straat in brand werden gestoken, ik wist niks van de ware grootte van de onderdrukking en het geweld. Het vreemdst vond ik om te beseffen dat de apartheid vlak na de Tweede Wereldoorlog is ingevoerd. Terwijl in beide landen, Duitsland en Zuid-Afrika, 

eigenlijk ongeveer hetzelfde gebeurde: mensen gingen met vingertjes wijzen naar één bevolkingsgroep – ‘het is allemaal  de schuld van…’ – om op die manier grote haat te creëren tussen mensen. Hoe  kon dat zo snel opnieuw op de wereld gebeuren? Leren we dan helemaal niks?”

Hebben we inmiddels wel genoeg geleerd? 
“Ik denk dat we nog steeds niet vrij zijn van die vooroordelen. Blijkbaar ontwikkelt vrijheid zich wereldwijd niet alleen maar in een stijgende lijn. Als ik om me heen kijk, zie ik dat we nog steeds geneigd zijn om één groep de schuld te geven. We zijn niet immuun voor haat en discriminatie. Daarom is het ook zo belangrijk dat we alert blijven op haatdragende boodschap-pen. We moeten hier in het vrije Neder-land ook naar de wereld blijven kijken, ieder kan op zijn of haar manier een steentje bijdragen. Ik wil niet de paus  uithangen, maar ik geloof oprecht dat vrijheid voor iedereen op de wereld mogelijk is.”

“HAAT EN  
    VERDRIET OMZETTEN         IN LIEFDE”DJ Sam Feldt (Sammy Renders, 1993) was in 2019 Ambassadeur van de Vrijheid. Hij reisde op uitnodiging van het Nationaal Comité 4 en 5 mei naar Zuid-Afrika  en maakte een documentaire over de  betekenis van vrijheid in dat land. 
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Wat blijft je het meeste bij van de reis?“Het verhaal van Candice Mama. Haar vader is tijdens de apartheid, toen zij een klein meisje was, in zijn eigen auto in brand gestoken door een politieagent. Zomaar zonder reden, het was nog legaal ook. Maar toen Candice een paar jaar geleden als jonge vrouw oog in oog stond met haar vaders moordenaar heeft ze  hem vergeven en een knuffel gegeven.  Ze realiseerde zich dat het geweld niet door één persoon veroorzaakt was, maar door het systeem. Ze voelde dat ze daar allebei slachtoffers van waren. Dat Candice haat en verdriet heeft kunnen omzetten in een boodschap van liefde  vind ik heel inspirerend.”

“Wat me ook raakte, waren de ontmoetin-gen met de bewoners van de townships.  Ze zijn arm, wonen in hutjes en hebben zoveel minder dan wij in Nederland, maar ze leven wel meer in een gemeenschap. In Nederland leeft iedereen erg op zijn eigen eilandje. Logisch: we zijn zo rijk dat de meesten alles voor zichzelf hebben. Maar daardoor moeten we eerst een afspraak maken voor we elkaar zien. Met de vrijheid van welvaart komt ook algauw eenzaam-heid om de hoek kijken. Ik had het idee  dat in die townships mensen veel meer samen leefden. Ze kunnen altijd bij elkaar komen eten en bij elkaar terecht. En  eerlijk gezegd zag ik daar meer lachende gezichten dan hier in de spits. Uiteindelijk is iedereen op zoek naar sociaal contact, mensen worden gelukkig van dingen samen doen.”

Heeft het ambassadeurschap nog invloed op de muziek die je maakt?“Muziek is sowieso al een grote vrijheids-viering. Het is de enige taal die overal  ter wereld gesproken wordt. Door  muziek vergeet iedereen even zijn of  haar dagelijkse problemen en worden mensen één.” ●

Voorjaar 2020 worden de  Ambassadeurs van de Vrijheid 2020 bekend gemaakt.  Voor info en updates:  
www.bevrijdingsfestivals.nl 

Bekijk de documentaire op:  www.bevrijdingsfestivals.nl



Vrijwaring van gebrek betekent dat niemand in armoede  
hoeft te leven, want wat heb je aan vrijheid als je niets te  
eten hebt? Iedereen heeft recht op werk naar keuze, tegen  
een eerlijk loon. En op genoeg inkomen. Dat klinkt allemaal  
ingewikkeld, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de kleding- 
industrie, zie je wat dat betekent.

VRIJWARING
        VAN GEBREK

DE  PRIJS  VAN VRIJHEID

ILLUSTRATIE: LOTTE DIJKSTRA
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K ijk eens naar de labels in je   
kleding. Veel van jouw kleding  
 is in China, Bangladesh, India,  

Sri Lanka, Cambodja of in Oost-Europa 
gemaakt. Er bestaat een kans dat het door 
kinderen onder slechte werkomstandig-
heden geproduceerd is. Er zijn fabrieken 
waar mensen zes dagen per week werken, 
twaalf uur per dag, voor zo’n twintig  
cent per uur. Ook is de kans op onveilige 
situaties, zoals brandgevaar en het 
gebruik van gevaarlijke stoffen, groot  
in de kledingindustrie.  

VUILE KLEREN
Grote kledingmerken en -winkelketens 
doen zaken met dergelijke fabrieken.

Ze willen de kleding zo goedkoop 
mogelijk houden voor de consumenten  
in het Westen. Ze zeggen dat ze hun best 
doen om de arbeidsomstandigheden te 
verbeteren, maar dat het lastig is om alles 
te controleren. Volgens de organisatie 
Schone Kleren Campagne (SKC) kunnen 
de meeste kledingbedrijven niet aantonen 
dat ze de makers genoeg betalen om aan 
armoede te kunnen ontsnappen. 

WAT KUN JIJ DOEN?
Doordat mensen goedkope kleding willen, 
wordt in stand gehouden dat mensen in 
arme landen deze kleding onder slechte 
omstandigheden moeten maken.  
Als jij deze kleding koopt, ben je dan  
verantwoordelijk voor de slechte omstan-
digheden daar? Kun je er eigenlijk wel  
wat aan doen?  
Volgens de Schone Kleren Campagne  
kun je de merken een zetje geven door  
in winkels, op social media of per mail te 
vragen hoe kleren gemaakt zijn. Volgens 
SKC is geen enkel merk 100% schoon, 
maar kun je wel merken steunen die  
hun best doen. Sites als Eerlijk Winkelen, 
Project Cece en Rank a Brand helpen je 
daarbij. Ze leren je hoe je kunt kijken naar 
arbeidsomstandigheden, maar ook naar  
de invloed op het milieu. 

Lina: “Ik ben veel met mode en kleding 
bezig, wil er graag goed uitzien en houd 
de trends bij. Daar hoort voor mij ook bij 
dat ik let op waar mijn kleding vandaan 

komt. Ik wil niet dat iemand anders 
narigheid heeft omdat ik te goedkope 
kleding heb gekocht.”

Vera: “Ik vind het echt te ver gaan om 
steeds te moeten controleren waar  
een kledingstuk is gemaakt of waar het 
vandaan komt. Je kan wel bezig blijven… 
Het is wat mij betreft de taak van de 
winkels en fabrieken waar de kleding 
wordt gemaakt om ervoor te zorgen  
dat ze iedereen voldoende loon geven  
en normale werkomstandigheden.  
Dat is echt niet iets waar ik me druk  
om ga maken.”

Wat vind jij? Ben je het eens met Lina  
of met Vera? Is dit ver van je bed of voel  
jij je medeverantwoordelijk? ● 

Melissa is 15 jaar, woont in Rotterdam 

en zit in de tweede klas van een  

mbo-opleiding.

 
WAT BETEKENT VRIJHEID 

VOOR JOU?
“Dat alle mensen kunnen doen waar ze  

zin in hebben en niet gediscrimineerd 

worden. Op het nieuws zie je hoe 

kinderen in een boot vluchten en slecht 

behandeld worden. Ik wil graag dat dat 

verandert.”

VRIJHEID IS...?

“Dat mensen blij zijn, genieten van het 

leven en plezier hebben met hun familie.”

WANNEER REALISEER JIJ JE 

DAT JE VRIJ BENT?

“Tijdens Dodenherdenking denk ik aan  

de mensen die doodgeschoten zijn in  

de Tweede Wereldoorlog en ook aan  

de slachtoffers in Syrië.”

WIE GUN JIJ MEER VRIJHEID?

“Ieder mens. Een uitspraak als ‘minder 

Marokkanen’ vind ik bijvoorbeeld echt 

vervelend. Wat mij betreft mag iedereen 

er zijn.”

WAT ZOU JIJ WILLEN  

VERANDEREN IN DE WERELD?

“Dat er minder gediscrimeerd wordt en 

dat mensen met donkere en lichte 

huidskleuren overal welkom zijn.” 

HOE DRAAG JIJ BIJ AAN 

VRIJHEID?
“Door te genieten van het leven en me  

te realiseren dat dat hier kan.” 

WELKE VORM VAN VRIJHEID 

IS HET MEEST WAARDEVOL 

VOOR JOU?
“Van alle mensen houden en plezier 

maken.” ● 

VRIJHEID 
VOLGENS 
MELISSA ! 

“WAT MIJ  
BETREFT  

MAG  
IEDEREEN  
ER ZIJN”
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4free-now.nl/
magazine/gebrek

ONLINE:

“WIE LAAT  
          JIJ ‘STIKKEN’?”

Al tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werd nagedacht over wat vrijheid  
nou precies is, en hoe deze vrijheid  
het best beschermd kan worden.  
De Amerikaanse president Franklin  
D. Roosevelt benoemde in 1941 de  
Four Freedoms, vier vrijheden die 
tijdens oorlog onder druk staan.  
Deze vier vrijheden zijn: vrijheid van 
meningsuiting, vrijheid van religie, 
vrijwaring van angst en vrijwaring van 
gebrek. Tot op de dag van vandaag zijn 
deze vrijheden belangrijk. 

BEN JIJ ER MEDEVERANTWOORDELIJK VOOR DAT IEDEREEN VRIJ VAN GEBREK KAN ZIJN? 
●  Ja, dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Anders lukt het nooit om armoede en gebrek te verminderen.

●  Nee, dat zie ik niet als mijn verantwoordelijkheid. Ik kan niet alle wereldproblemen oplossen. 



Tegenwoordig wonen  
in Nederland bijna  
2 miljoen mensen van  
wie de familieroots  
in Indonesië liggen,  
hun families hebben  
generaties lang in de 
kolonie Nederlands- 
Indië gewoond. 

Indonesië was lange tijd een kolonie van 
Nederland: Nederlands-Indië. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog was Neder-

lands-Indië vanaf het voorjaar van 1942 
bezet door Japan. Op 15 augustus 1945  
gaf Japan zich over. Twee dagen later riep 
Indonesië de onafhankelijkheid uit, maar 
Nederland erkende dit niet. Na de daarop 
volgende gewelddadige periode sloegen 
Nederlandse troepen hard terug. Onder 
internationale druk trok Nederland zich 
eind 1949 terug uit deze dekolonisatie- 
oorlog. Veel Europese en Nederlands- 
Indische inwoners van Nederlands-Indië 
voelden zich niet veilig en gingen naar 
Nederland. De sporen van deze geschie-
denis zijn voor veel mensen nog hartstik-
ke actueel. Hoe? En wat heeft dit anno 
2020 met jou te maken? 

Elk jaar wordt op 15 augustus het einde 
van de Japanse bezetting van Neder-

lands-Indië herdacht. Een geschiedenis 
waar vaak minder aandacht voor is,  
maar die evengoed een enorme impact 
heeft gehad – soms generaties lang.  
Drie jongeren vertellen hoe het hen  
heeft gevormd.

EVEN VOORSTELLEN:
Quinten de Visch Eijbergen (23), 

grafisch ontwerper – van Indische afkomst

Natasha Santoso (20), student South  

and Southeast Asian Studies met focus 

geschiedenis – Indonesische achtergrond

Maxime Verbeij (27), beleidsmedewerker 

– Chinees-Indonesische achtergrond

HERDENKEN?
Quinten: “Op de herdenkingsdagen  
doe ik niets bijzonders. Dat komt vooral 
doordat we in mijn familie eigenlijk altijd 
bezig zijn met alles rondom de vrijheid 
van Nederlands-Indië; we hebben er geen 
specifieke dag voor nodig. Mijn opa en 
oma hebben geprobeerd na de bevrijding 
in Indonesië te blijven, maar moesten 
uiteindelijk toch vluchten naar Nederland. 
Als er nu iets op het nieuws is over 
vluchtelingen, dan voelt mijn familie  
zich daardoor meteen betrokken. Het 
grijpt hen aan; het doet hen denken  
aan hun eigen verhalen.”

Maxime: “Herdenken is meer een 
vanzelfsprekendheid voor mij: het hoort 
erbij, ik ben ieder jaar stil op 4 mei, maar 
ik heb er verder niet een speciaal gevoel 
bij. Ook niet bij 15 augustus. Mijn oma 
sprak weinig over de oorlog, maar vlak 
voordat ze overleed, vroeg ze of de 
bloemen van haar crematie bij het 
herdenkingsmonument in Amstelveen 
gelegd mochten worden. Dat was 
eigenlijk de eerste keer dat we het er  

zo over hebben gehad. Verder waren er 
alleen korte cowboyverhalen, over hoe  
ze bij mijn opa in de auto sprong om mee 
te gaan naar Nederland.”

Natasha: “Ik heb weinig met de herden-
kingen, maar dat komt ook omdat ik nog 
maar kort in Nederland ben: ik ben hier 
om te studeren en woon in Indonesië. 
Daar doe ik er ook niets mee; ik kende de 
datum 15 augustus wel, maar wist niet dat 
die dag herdacht werd. Dat komt, denk ik, 
doordat mijn familie relatief weinig met 
de oorlog te maken heeft gehad, mijn 
oma is wel gevlucht, maar was nog vrij 
jong. En in Indonesië is er meer aandacht 
voor de Onafhankelijkheidsdag op 17 
augustus.”

DE GESCHIEDENIS NU
Quinten: “Mijn familie heeft het wel  
eens over ‘Indisch zwijgen’. Veel opa’s  
en oma’s praten niet over de oorlog. Van 
mijn vader werd verwacht dat hij zich 
vooral zou aanpassen. Ik heb het idee dat 
mijn generatie eindelijk kan praten over 
alle narigheid die er gebeurd is tijdens en 
na de oorlog en ook mag zeggen wat we 
ervan vinden. Ik denk dat Nederlanders 
het moeilijk vinden om de foute kanten 
van Nederlands-Indië te erkennen. Dat 
Nederland toen ook heel veel fout heeft 
gedaan en mensen schade heeft berok-
kend. Terwijl ook dat onderdeel is van  
de Nederlandse geschiedenis. Gelukkig 
worden steeds meer jongeren historisch 
bewust. Ik geloof heel erg dat als je je 
eigen geschiedenis kent, je jezelf ook  
iets beter kent.”

Maxime: “Ik herken wel die frustratie.  
Ik zag het ook bij mijn oma. Ze vertelde 
hoe zij binnenkwam in een land dat zwaar 
had geleden, met weinig erkenning voor 

haar eigen leed. ‘Bij jullie was het 
tenminste warm en jullie konden 
kokosnoten eten: wie heeft er nou echt 
geleden?’, werd er tegen haar gezegd.  
Zelf wist ik ook niet alles; ik kreeg pas  
een beter beeld toen ik De tolk van Java 
las, een roman over Nederlands-Indië.”

Natasha: “In Indonesië leerde ik juist dat 
de Nederlanders fout waren. Ik begreep 
daarom ook niet waarom mensen na de 
onafhankelijkheid van Indonesië naar 
Nederland wilden. In Nederland spreek  
ik nu mensen die juist die keuze hebben 
gemaakt. Nu snap ik dat ze soms niet 
anders konden, omdat het voor hen  
ook niet veilig was. Daardoor weet ik  
nu dat niet alles uit een geschiedenisboek 
te leren is; pas als je mensen spreekt, 
snap je de achtergrond beter. Ik verdiep 
me daar graag in: geschiedenis boeit  
me, daarom studeer ik het. Die interesse 
is ontstaan doordat het onderdeel is  
van mijn eigen achtergrond, ook al  
heeft het geen invloed gehad op mijn 
persoonlijke leven.”

IDENTITEIT
Quinten: “Mijn moeder is Nederlandse, 
die roots voel ik absoluut. Maar ik zeg  
ook altijd dat ik een kind ben van een 
immigrant en een vluchteling. Want  
mijn vader is niet vrijwillig hiernaartoe 
gekomen, hij is echt gevlucht, ook al zien 
veel mensen dat niet zo. Ik probeer me 
altijd te verplaatsen in hoe mijn familie 
zich toen heeft gevoeld. Daardoor raakt 
het me als ik mensen en zelfs sommige 
politici racistische dingen hoor zeggen. 
Dan voel ik me nog meer het kind van 
mijn vader.” 

Maxime: “Ik denk wel dat de geschiede-
nis van Nederlands-Indië mij gevormd 
heeft, al voel ik het niet bewust. Toch  

zit het in me, net zoals de geschiedenis 
van de Nederlandse familie van mijn 
vader. Maar het is net als mijn achter-
grond: ik word ‘s ochtends niet wakker 
met de gedachte: ik ben Indisch. Al  
voel ik me wel echt mislukt als ik mijn  
rijst verkeerd kook.”

Natasha: “Mijn familie heeft er weinig 
van meegekregen, daarom ben ik er niet 
persoonlijk door gevormd. Maar doordat 
ik me er later in ben gaan verdiepen, 
ontdekte ik dat een verhaal meerdere 
kanten heeft. Je kan op dezelfde plek  
zijn, op hetzelfde moment, maar toch  
iets heel anders ervaren. En dat kan 
invloed hebben, generaties lang.”

MEER WETEN
Wil je meer weten over deze geschiedenis, 

dan is vanaf 2020 Nederlands-Indië in 
multiperspectief, een online omgeving voor 

jongeren, beschikbaar. Je vindt er verhalen 

en opdrachten over thema’s als identiteit en 

(on)vrijheid. In elk verhaal kom je verschil-

lende dilemma’s, keuzes en standpunten 

tegen. Wat heeft deze geschiedenis in 2020 

met jou te maken? Voor welke keuzes sta  

jij? Deel jij dezelfde standpunten als die  

van je vrienden? En, hoe kun jij zelf verschil 

maken? Wil je alvast meer weten, kijk dan op 

www.indischherinneringscentrum.nl ●

NEDERLAND

JAPAN

INDONESIË

15 AUGUSTUS
De Tweede Wereldoorlog in Nederlands- Indië eindigde op 15 augustus 1945 en daarmee in het gehele koninkrijk. In Rotterdam wordt daarom op 15 augustus 2020 een speciaal programma georgani-seerd. Benieuwd? Kijk op www.vrijheid.nl 

FAMILIEROOTS  IN INDONESIË
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NIEUWSGIERIG
OM

DE
VRIJHEID

TE
ZIJN

Kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde (40) staat  
bekend om zijn vernieuwende ontwerpen voor openbare  
ruimtes. In 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en 
vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, het internationale 
symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Roosegaarde creëerde 
ter gelegenheid daarvan een landelijk kunstwerk dat in 2020 
door Nederland reist om de slachtoffers te herdenken.

Wanneer de Lotus Dome de warmte van 
een bezoeker voelt, komt de Dome tot  
leven. Honderden aluminium bloemen  
openen hun blaadjes, een diep basgeluid 
vult de ruimte en het licht reflecteert de 
lotusbloemen op de muren. Techno Poezië, 
noemt Roosegaarde dit.



IEDEREEN”

“EEN 

LICHTMONUMENTEN IN HET LANDIn januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en  
vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, hét internationale 
symbool van de Jodenvervolging (de Holocaust), werd bevrijd. 
Om de Holocaust te herdenken, worden bijzondere lichtmonu-
menten geplaatst in dorpen en steden waar Joden, Roma en Sinti 
zijn weggevoerd. Benieuwd? Kijk op www.vrijheid.nl

“Misschien gaat vrijheid 
voor mij als kunstenaar 
wel meer over verbon-

denheid, dan over helemaal los te zijn.  
Als kunstenaar voel ik me vooral nieuws-
gierig om de wereld te ontdekken en te 
bekritiseren. Om dingen te ontwerpen  
die nog niet bestaan en die onze blik  
op de wereld veranderen. Dat is het 
mooie aan kunst. Ik noem mijn werk  
vaak ‘techno-poëzie’: het is een mix  
van technologie en creativiteit. Ik denk  
dat deze combinatie de motor is die 
sociale verandering drijft.”
“In mijn hoofd ben ik heel vrij om 
innovatieve dingen te ontwerpen, daar  
zit een onschuldig kind dat wil spelen, 
maar als je iets wilt veranderen, moet  
je tegelijkertijd ook reageren op de 
buitenwereld en dan is niet alles  
mogelijk.”

EEN NIEUW MONUMENT
“Met het kunstwerk om slachtoffers te 
herdenken wilde ik het anders doen dan 
anderen. De meeste monumenten zijn  
vrij statisch: je kijkt ernaar, maar je doet 

er niets mee. Maar herdenken moet  
geen moetje worden. En ik vind dat een 
hedendaags monument álle mensen moet 
betrekken, jong en oud. Daarom is mijn 
aanpak op interactie en delen gericht.  
En natuurlijk op licht, licht is leven.”

In elke gemeente waar joden zijn 
weggevoerd komt een lichtmonument  
dat bestaat uit een cirkel met ruim 400 
stenen (104.000 slachtoffers gedeeld 
door 256 gemeenten). De stenen zijn 
behandeld met onzichtbare verf. Dat licht 
zie je pas bij beweging. Volgens Joodse 
traditie leg je een steentje bij een graf  
als teken dat je het hebt bezocht en dat  
je de doden hebt herdacht. 

“Ik wilde wat nieuws doen met dit 
monument, maar het verhaal moest  
wel kloppen: ik wilde het óók goed doen  
voor de overlevenden en nabestaanden. 
Naast een onschuldig jongetje dat wil 
spelen, zit in mij ook een volwassen  
man die wil dat het goed gaat. Die juiste 
balans tussen innoveren en in contact 
blijven met de buitenwereld is altijd  
een zoektocht.” ●
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HEDENDAAGS
VOOR

MONUMENT

“MENSEN 
VERWACHTEN 

NIET DAT IK  
BIJ DELOITTE 

WERK”

Stephanie is 23 jaar en werkt bij Deloitte  

als technology consultant. 

WELKE RECHTEN OF  

VRIJHEDEN ZIJN VOOR JOU  

HET BELANGRIJKST?

“Vrijheid van meningsuiting is heel belangrijk 

en vrijheid van geloof ook. Maar je ziet nu  

dat die twee heel vaak tegen elkaar worden 

uitgespeeld, terwijl ze juist hand in hand 

moeten gaan.”

WAT BETEKENT VRIJHEID  

VOOR JOU?
“Dat je je eigen keuzes kunt maken, dat je vrij 

kunt leven en je seksualiteit vrij kunt beleven. 

En verder dat je je eigen mening mag uiten en 

gewoon lekker kunt zijn wie je bent zonder 

negatieve gevolgen.”

WIE ZOU JIJ NOG MEER  

VRIJHEID GUNNEN?

“De moslims, want de maatschappij is voor hen 

wel heel hard geworden. Aanslagen worden 

gepleegd door extremisten die totaal niets te 

maken hebben met de islam. Toch merk je dat 

veel mensen dan toch alle moslims de schuld 

willen geven. Dat is ongegrond. Je leest nu wel 

eens dat moslima’s worden aangevallen en hun 

hoofddoek van hun hoofd wordt gerukt. Dat vind 

ik echt niet kunnen, dat is gewoon ongelofelijk.”

WAT DOE JIJ ZELF OM  

VRIJHEID TE BEVORDEREN? 

“Op mijn werk zet ik me heel erg in voor 

diversiteit. Mensen verwachten vaak niet  

dat ik een goede baan heb bij een groot kantoor, 

ze denken dat daar alleen maar grijze mannen  

in pakken werken. Op kantoor doen we erg  

ons best om jongeren met een multiculturele 

achtergrond in aanraking te brengen met 

professionals. Ik merk dat mensen die zijn 

opgegroeid in Nederland, maar een niet- 

westerse achtergrond hebben, moeilijk een  

plek vinden in het bedrijfsleven. Aan het einde 

van een bijeenkomst waar ik sprak, kwam 

iemand  naar me toe om me een knuffel te geven 

en te zeggen dat ik hem hoop gaf om echt iets  

te worden in de maatschappij.” ● 

VRIJHEID  
VOLGENS 
STEPHANIE !

4343



PERSOONLIJKE PRIVACY
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VRIJWARING
VAN VREES

Ieder mens heeft recht 
op leven, vrijheid en 
veiligheid. En ieder mens 
moet vrij van angst voor 
oorlog en onderdrukking 
kunnen leven.
We willen het allemaal: 
een samenleving die voor 
100% veilig is en waar 
niemand bang hoeft te 
zijn voor oorlog of aan-
slagen. Maar veiligheid 
heeft wel een prijs. 

DE  PRIJS  VAN VRIJHEID

ILLUSTRATIE: TONKE KOPPELAAR



Al tijdens de Tweede Wereldoorlog werd nagedacht over wat vrijheid nou precies is, en hoe deze het beste beschermd kan 
worden. De Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt benoemde in 1941 de Four Freedoms, vier vrijheden die tijdens oorlog 
onder druk staan. Deze vier vrijheden zijn: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, vrijwaring van angst en vrijwaring 
van gebrek. Tot op de dag van vandaag zijn deze vrijheden belangrijk. Verder werden organisaties zoals de Verenigde Naties 
opgericht om de vrijheid te bewaren en beschermen. De Verenigde Naties (VN), een samenwerking van landen op het gebied 
van veiligheid, mensenrechten en duurzaamheid, willen oorlog voorkomen door diplomatie en discussie.

VRIJHEIDSMAALTIJD
In heel Nederland worden op 5 mei Vrijheidsmaaltijden  
georganiseerd. Klein, groot, met lokale lekkernijen of culinaire 
hoogstandjes. De maaltijden zijn er in alle vormen en maten. 
De kern van de Vrijheidsmaaltijd is een bijzondere ontmoeting 
aan de eettafel, waarbij de gasten over historische en  
maatschappelijke thema’s als vrijheid en onvrijheid spreken: 
thema’s waar je niet dagelijks bij stilstaat en waar je  
bij uitstek op Bevrijdingsdag aandacht aan kan geven. 
Organiseer jij ook een Vrijheidsmaaltijd op school?  
Kijk op www.4en5mei.nl/vrijheidsmaaltijden voor  
meer informatie en een stappenplan.

      “KUN JE DE VRIJHEID  

                          EVEN DOORGEVEN?”
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Hoe zou je het vinden wanneer  
de Inlichtingen- en veiligheids-
dienst af en toe bij je aanbelt 

om je huis te doorzoeken? Of wanneer  
op school de directeur iedere week de 
inhoud van je tas controleert? Vast niet 
leuk. Gelukkig mag de overheid dit niet 
zomaar doen. Maar gaat het om online 
activiteiten, dan mogen de overheid en 
bedrijven veel meer. Wat wel en niet mag, 
staat in de Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, oftewel de Wiv.  
Het doel van de Wiv is om sneller 
informatie over terroristen op te sporen, 
bijvoorbeeld door verdachte mensen af  
te luisteren, of door hun computer te 
hacken. Hiermee hoopt de regering onder 
andere aanslagen te kunnen voorkomen. 
Online volgen sommige bedrijven precies 
wat je leuk en niet leuk vindt, maken ze 
een profiel van je aan en proberen op die 
manier steeds meer producen aan je te 
verkopen.  

VISNET
Mensen die de Wiv niet zo’n fijne wet 
vinden, noemen hem de ‘sleepwet’. Om 
verdachte mensen te volgen, mogen 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten heel 
breed informatie over hen zoeken. Dat  

werkt als een groot visnet waarmee ze  
het internet afstruinen. Daarmee ‘slepen’ 
ze van alles en nog wat binnen. Dat  
zou zomaar jouw zoekgeschiedenis op 
Google kunnen zijn. Of je activiteiten  
op Instagram. 

Misschien zeg je: ‘Boeien, ik heb niets te 
verbergen.’ Je hebt er geen last van, dus 
wat maakt het uit dat de politie af en  
toe iets van jou tegenkomt. Als ze die 
terroristen maar op tijd in hun kraag 
grijpen. Maar mensen die kritisch zijn op 
de wet vinden dat onzin. Iedereen heeft 
dingen die hij liever voor zichzelf wil 
houden. Bovendien zeggen diezelfde 
critici dat het helemaal niet nodig is om 
het hele internet af te zoeken, omdat 
meer zoeken niet automatisch betekent 
dat je ook méér vindt.  

Sander: “Ik vind het een prettige 
gedachte dat de overheid echt goed in de 
gaten houdt welke dreigingen er zijn. Het 
is logisch dat ze dan ook dingen van 
mensen weten die er niet toe doen. Maar 
daar heb je geen last van, van een aanslag 
wel.”

Adam: “Het is een enge gedachte dat de 
overheid van alles van je weet. Wat wordt 
er nu echt met al die informatie gedaan? 
Het kan heel gemakkelijk in verkeerde 
handen vallen en dan ben je wel de 
pineut. Ik vind het een slecht idee dat de 
overheid zoveel over mensen weet, en ik 
geloof niet dat ze er echt een aanslag mee 
kunnen voorkomen.” 

Wat denk jij: weegt het opgeven van je 
privacy (en de kans dat daar verkeerd mee 
wordt omgegaan) op tegen meer 
veiligheid? ●

WEEGT HET OPGEVEN VAN JE PRIVACY OP TEGEN MEER VEILIGHEID? 
●  Ja, ik vind de veiligheid in Nederland heel erg belangrijk. Aangezien ik niets te verbergen heb maak ik me niet zo’n  

zorgen over mijn privacy.

●  Nee, het gevaar dat mijn gegevens in verkeerde handen vallen, weegt niet op tegen een gevoel van (schijn)veiligheid.

Al tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werd nagedacht over wat vrijheid  
nou precies is, en hoe deze vrijheid  
het best beschermd kan worden.  
De Amerikaanse president Franklin  
D. Roosevelt benoemde in 1941 de  
Four Freedoms, vier vrijheden die 
tijdens oorlog onder druk staan.  
Deze vier vrijheden zijn: vrijheid van 
meningsuiting, vrijheid van religie, 
vrijwaring van angst en vrijwaring van 
gebrek. Tot op de dag van vandaag zijn 
deze vrijheden belangrijk. 

“IK HEB NIETS  
       TE           VERBERGEN”
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Je kent het spreekwoord wel: een  
foto zegt meer dan duizend 
woorden. Tegenwoordig snappen, 

appen en Instagrammen we wat af. Maar 
uit de geschiedenis hebben we niet veel 
beeldmateriaal. Leerlingen van het  
A. Roland Holst College deden in 2018  
mee aan een pilot, waarbij ze onder andere 
op de Bussumerheide een executiescène 
fotografeerden. De gemaakte foto’s 
werden vervolgens samen met archief-

beelden tentoongesteld in een expositie 
van Museum Hilversum.

DOE MEE!
Door mee te doen met Re-enact WO II 
kom je in aanraking met gebeurtenissen 
die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog 
bij jou in de buurt hebben afgespeeld. Je 
gaat aan de slag met lokale historische 
verhalen, brengt de geschiedenis tot 
leven en legt dit vast op beeld. Met hulp 

van professionele fotografen leer je hoe  
je de beste foto’s maakt en werk je samen 
om de geschiedenis van Nederland 
opnieuw te verbeelden. 
Voor meer informatie over dit project  
kun je terecht op www.studiopolat.org 
of volg @studiopolat op Instagram. De 
samenwerkingen met Studio Polat komen 
naar de bevrijdingsfestivals. Kom jij ook 
naar een van de 14 bevrijdingsfestivals? 
www.bevrijdingsfestivals.nl ●

FOTO’S UIT OORLOGSTIJD,  
WAT ZIE JIJ?

FOTO’S UIT OORLOGSTIJD,  
WAT ZIE JIJ?

 

Foto’s die  
in de Tweede Wereldoorlog  
gemaakt zijn, zijn schaars en vaak alleen  
terug te vinden in archieven. Met Re-enact WO II worden  
die foto’s door leerlingen weer tot leven gebracht en daardoor krijgen  
verhalen van mensen in oorlogstijd nieuwe betekenis.

“IK HEB MEER GELEERD  

OVER DE GESCHIEDENIS, DAN IN 

                  AL DIE JAREN HIERVOOR”
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ONDERTUSSEN INROTTERDAM

5 MEI

Op 5 mei 2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid. In iedere  

provincie rijdt vanaf begin april een Vrijheid-express om  

verhalen over oorlog en vrijheid op te halen en te brengen. 

Burgemeesters, scholen, musea en bedrijven verwelkomen  

de bussen in hun gemeente. De Vrijheid-express is een  

ontmoetingsplaats, expositieruimte en evenementenplatform. 

Benieuwd? Kijk op www.vrijheid.nl 
   

Op de Bevrijdingsfestivals staan 
we samen stil bij onze vrijheid, 
tijdens verschillende momen-

ten en activiteiten. Om te vieren dat  
we vrij zijn en om steun te betuigen  
aan hen die dat niet zijn. “Geef vrijheid 
door”, zegt Achmat Bakers Goraya op  
het podium van het Bevrijdingsfestival  
in Rotterdam. Hij is een blogger die in 
Pakistan is gemarteld omdat hij een 
afwijkende mening had.  
Achmat: “Ik ben heel blij dat we hier 
vrijheid kunnen vieren en dat moeten  
we echt beschermen.”  

Festivalbezoekers Allan en Jasper vinden 
dat we onze vrijheid veel te veel voor  
lief nemen. 
Allan: “Wij hebben het, maar denken er 
helemaal niet over na. Het is belangrijk 
om je mening te kunnen uiten en in vrede 
oud te mogen worden. Veel mensen in  
de oorlog werden dat niet.”  

VETERANEN
Op het festival lopen ook mannen in 
uniform rond met wie je kunt speeddaten. 
Het zijn oud-militairen die aangesloten 
zijn bij het Veteraneninstituut. Zij 
vertellen over hun vak en de risico’s die 
hierbij horen. Veteraan Herman Hulsinga 
is adjudant buiten dienst en zat 35 jaar  
bij de mariniers. Hij vertelt bijvoorbeeld 
over militairen die naar Sint Maarten gaan 

Op 5 mei vier je vrijheid, zoals op  

het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland. 

En dat kan op verschillende manieren. 

als daar een orkaan is geweest, om de 
veiligheid te garanderen en te zorgen dat 
er water en voedsel beschikbaar is.

GEEN OORLOG
Hoe belangrijk veiligheid is, daar weet  
de Syrische festivalbezoeker Ola Sajjee 
van 15 jaar helaas alles van. Ze kwam  
3,5 jaar geleden samen met haar moeder 
en broer naar Nederland, haar vader  
was hen al voorgegaan. Ze wonen nu in 
een dorpje vlakbij Goes in Zeeland en 
komen in Rotterdam de vrijheid vieren.  
Ola: “In andere landen kan dat niet  
en daarom vind ik dit heel bijzonder.  
Ik hoop dat er binnenkort geen oorlog 
meer is in Syrië.”

Bezoekers Lisanne en Minne komen vooral 
voor de leuke muziek en het lekkere eten. 
Op 5 mei denken ze niet aan oorlog, wel 
op 4 mei. Lisanne is heel blij met de 
vrijheid van meningsuiting in Nederland: 
Lisanne: “Ik geef heel graag mijn mening 
en mijn ouders vragen ook altijd wat ik 
vind van een beslissing.”  
Minne: “Ik vind het belangrijk dat andere 
mensen hun mening mogen geven  
zonder oordeel.” ● 

Voorjaar 2020 worden de Ambassa- 
deurs van de Vrijheid 2020 bekend 
gemaakt. Houd voor info en updates  
www.bevrijdingsfestivals.nl in de gaten.

Optreden van Famodis op het  
Bevrijdingsfestival Zuid-Holland.
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In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede 
Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We staan stil bij de vrijheid die is 

bevochten door mensen die daarvoor grote offers hebben  
gebracht. We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven, in 

het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te 
geven aan nieuwe generaties.  

 

Wil je weten wat er allemaal te doen is tijdens dit jaar? 
Kijk dan voor het programma op:

wwww.vrijheid.nl

DIT JAAR VIEREN WE DAT

             JAAR GELEDEN  
          IS BEVRIJD 
EN DAT WE SINDSDIEN 
IN VRIJHEID LEVEN.
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Sami’s reis van  
Syrië naar Duitsland
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Zuid-Holland
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