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'What I'm interested in are a few core values. And 

wherever I see those values reflected is where I feel 

that I am able to support. I am interested in 

universal liberalism. I am interested in universal 

human rights. I am interested in universal 

democracy. I am interested in universal secularism. 

Universal humanism, are the values that I am 

interested in.' Maajid Nawaz, oprichter Quilliam 

 (bron: openingswoord over Vrij Links in De Balie) 
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Voorwoord 

 

Op 17 mei 2018 publiceerde De Volkskrant een artikel van nauwelijks duizend woorden, geschreven door 

Asis Aynan, Keklik Yücel, Eddy Terstall en ondergetekende. Vanuit gedeelde zorgen over en wensen 

voor onze samenleving, gestaafd met vele voorbeelden uit onze eigen levens en dat van mensen om ons 

heen, betoogden we voor een vrije, open samenleving. Een indicatie van het belang van ons appel 

hadden we wel, maar dat daags na publicatie zoveel steunbetuigingen zouden loskomen, we onze 

mailboxen vol persoonlijke verhalen troffen, het debat in de media en op Twitter niet meer zou 

verstommen, dat hadden we niet verwacht. Al snel werd duidelijk dat het niet bij een eenmalige 

publicatie kon blijven. 

Een groep talentvolle sympathisanten uit alle lagen van de bevolking haakte aan. Samen zetten we de 

schouders onder de totstandkoming van een online platform waar ruimte is voor de stemmen die nu nog 

te vaak niet worden gehoord. Zoals de minderheden binnen de minderheden voor wie de individuele 

vrijheid niet vanzelfsprekend is. Van hun publicaties wil ik er enkele uitlichten - persoonlijke verhalen - 

die mij raken en die de opmaat vormen voor onze missie: 

'Ik steek dan een sigaret op en denk aan het drama van deze man die zo vurig verlangt naar de huid van 
andere mannen, maar er nooit voor uit kan komen. Hoe meer ik aan hem denk, hoe meer ik tot het besef 
kom dat de kleine glimlach die hij op mij werpt er een van minachting is. Zijn snelle blik is een van 
veroordeling: ik, de zogenaamde jonge guerrillastrijder had me losgekoppeld van geloof, tradities en taboes. 
Ik spoorde de rest ook aan om hetzelfde te doen. En toen ging ik weg, ben te lang weggebleven en heb mijn 
vriend, die bij de allerbelangrijkste stap van zijn leven alle hulp van de wereld kon gebruiken, aan zijn lot 
overgelaten” (Erdal Balci) 
 
'Ik wil (..) niemand iets kwalijk nemen. Iedereen zal te goeder trouw gehandeld hebben, met de beste 
bedoelingen. Wat ik wel wil meegeven, is dat de beeldvorming waarin moslims als uniform worden 
neergezet en de islam als monolithisch, een slechte ontwikkeling is. Populistische politici scheren moslims 
over één kam, voorbijgaand aan de diversiteit die binnen de moslimgemeenschap aanwezig is. Bij 
gesprekken tussen overheid en minderheidsvertegenwoordigers worden er besluiten genomen die voor de 
hele groep gelden, terwijl er binnen de gemeenschap verschillende standpunten zijn. De overheid subsidieert 
onderwijs waarbij er lessen worden gegeven die haaks staan op de Nederlandse waarden. Bij misstanden 
wordt er een oogje dichtgeknepen.” (Ali Sayin) 
 
“Ik ben links en vrij wil ik zijn. Mijn ervaringen zijn niet zonder waarde. Ik heb het van dichtbij mee mogen 
maken hoe een vrije, vreedzame samenleving verwoest is door een paar nationalistische, egocentrische en 
dogmatische imbecielen. Mijn volk bestaat niet meer, maar zijn spook likt zijn wonden nog steeds, geloof 
me.” (Zora Duvnjak) 
 
Het zijn deze perspectieven die wij een platform willen bieden met Vrij Links. Verhalen van mensen die 

niet makkelijk gehoord worden en daarmee de blinde vlek vormen in het publieke debat. Net zoals in 

mei 2018 doen we dit door onze woorden te wegen, met onze zinnen te breken, bouwen en nuanceren 

en door onze beelden voortdurend uit te dagen en te vernieuwen. We zijn ongelofelijk blij dat we hebben 

kunnen doorpakken - gesteund door alle reacties en de roep om dialoog - en presenteer daarom met 

trots het beleidsplan voor de stichting Vrij Links. Solidair met eenieder die wil bijdragen aan een open, 

vrije, pluriforme samenleving waarin de vrijheid en gelijkwaardigheid van élk individu gewaarborgd is. 

 

Femke Lakerveld - voorzitter Stichting Vrij Links 

https://www.rijnmond.nl/nieuws/152914/Geheim-overleg-Aboutaleb-met-Turkse-organisaties-over-spanningen
https://www.binnenlandsbestuur.nl/achtergrond/2010/07/bijles-in-naam-van-allah.425356.lynkx
https://www.nrc.nl/nieuws/2012/11/10/onzichtbaar-in-het-internaat-van-de-moskee-en-de-deelgemeente-12576025-a1172927
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Kernwaarde: Vrij 

Wij voelen ons vrij om te zeggen wat we willen 

en dat willen we voor iedereen. 

Vrij is het meest gekaapte woord van de wereld. 

Voor ons is het essentieel dat er een goed en groot 

besef komt van wat vrij echt betekent. Voor het 

individu en voor de samenleving. En hoe dat er dan 

in de praktijk uitziet. Wij brengen het gesprek 

daarover op gang. En daarbij zetten we altijd de 

redelijkheid in. We houden vol omdat we weten 

dat het tijd en moeite kost om dat besef te 

kweken. 
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Inleiding 

 

De publicatie van het manifest Vrij Links in 2018 was het startsein voor het ontstaan van een beweging 

die zich inzet voor herwaardering van individuele vrijheid, consequente gelijkwaardigheid en eerlijke 

verdeling van welvaart. De weerklank in de samenleving was meteen significant, zo bleek uit de 

interesse van pers, politici, belangengroepen, andere media en een publiek dat zich herkent in het 

gedachtengoed of de insteek van Vrij Links. In kort tijdbestek werd een organisatie gevormd met een 

actief bestuur, een redactie en vele andere vrijwilligers.  

In 2018 is een online platform gestart, www.vrij-links.nl, dat aansluit bij de doelstelling van Stichting Vrij 

Links. Hierop zijn inmiddels al een 200-tal publicaties verschenen, geschreven door een vaste redactie en 

zo’n 40 gastauteurs, waaronder bekende opiniemakers zoals: Erdal Balci, Zihni Özdil en Maryam 

Namazie maar ook minder bekende schrijvers wiens persoonlijke verhalen en ervaringen tot dusver 

onderbelicht waren. Het platform heeft inmiddels zo’n 50.000 pageviews per maand. Verder hebben we 

deelgenomen aan een tiental debatten en bijeenkomsten georganiseerd door debat-festivals, politieke 

partijen en studentenverenigingen. Tevens hebben we een start gemaakt met het ontsluiten en in kaart 

brengen van onze doelgroep en het scherpstellen van onze kernwaarden en -doelen. Ook hebben we 

een belangrijke bodem gelegd voor samenwerkingen met diverse media, podia en debatorganisaties en 

partnerorganisaties in het buitenland. Via interviews en publicaties in dag- en weekbladen, podcasts en 

radioshows hebben we aanvullend aandacht kunnen genereren voor Vrij Links en onze doelen. 

Het is inmiddels duidelijk dat de weerklank vanuit de samenleving groot is en Vrij Links een belangrijke 

rol vervult als platform en ontmoetingsplek voor kennis en uitwisseling over progressieve, vrijzinnige 

waarden. Inmiddels is de tijd rijp voor een professionaliseringsslag, zodat Vrij Links haar verworven 

positie verder kan uitbouwen. In 2019 willen we de continuïteit van onze bestaande activiteiten 

waarborgen en verder bouwen aan onze missie, met meer impact en een groter bereik. Om dit te 

realiseren kiezen we met zorg onze samenwerkingspartners en is een grotere financiële armslag nodig. 

Inmiddels genereren we eerste inkomsten via donaties. Doel is om dit aan te vullen met subsidies en 

ondersteuning uit private en publieke fondsen.  

Stichting Vrij Links wil zowel online als offline een levendig debat over progressieve, vrijzinnige waarden 

faciliteren en stimuleren. Vanuit een waarde gedreven inzet; vrij, uitgesproken, meerstemming, seculier 

en nieuwsgierig (zie de kernwaarden in dit document). In de eerste instantie in Nederland, maar we 

kijken ook over de grens. Dit willen we in 2019 voortzetten en uitbouwen via het online platform, 

organisatie van debatten, film, media en internationale samenwerking. 

Vrij Links is geen politieke partij, noch gelieerd aan een politieke partij. Uniek aan ons platform is dat 

mensen uit allerlei verschillende politieke partijen of maatschappelijke domeinen zich bij Vrij Links 

hebben aangesloten. Wij zijn erg trots op onze diversiteit en wij en onze partners menen dat een 

meerstemmig platform als Vrij Links daarmee van grote toegevoegde waarde is in het publieke debat. 

Onze onafhankelijkheid koesteren we en is voor ons essentieel om een waarachtig open en 

onbelemmerd debat te kunnen stimuleren en faciliteren. 
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Kernwaarde: Uitgesproken 

Er is niets waarover we ons niet  

durven uitspreken. 

Wat lijkt het toch vaak moeilijk om duidelijk te zijn. 

En toch kiezen we daarvoor. Omdat we weten dat 

het werkt. Omdat het de discussie helder houdt. 

Omdat alleen een onbelemmerd debat de beste 

ideeën oplevert. Soms is het dan nodig om rebels 

te zijn. Taboes te doorbreken. Daarom zijn wij 

uitgesproken. En we prikkelen anderen om dat ook 

te zijn. 
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Doelen en middelen 

 

Doelstelling 
 

Stichting Vrij Links heeft ten doel het debat over progressieve, vrijzinnige waarden, in en buiten 

Nederland, te faciliteren en te stimuleren omdat deze ondervertegenwoordigd zijn in het 

maatschappelijke en politieke domein, opdat mensen zich hierin kunnen herkennen, hierbij kunnen 

aanhaken en de linkse politiek kunnen helpen aanscherpen en verstevigen. 

Centraal hierin staan een vrij en onbelemmerd debat, secularisme en een herwaardering van individuele 

vrijheid. Vrij Links beoogt hiermee bij te dragen aan een open, pluriforme, democratische samenleving 

waarin de vrijheid en gelijkwaardigheid van ieder individu gewaarborgd is.   

 

Middelen 
 

Om deze doelstelling te verwezenlijken kan de stichting gebruik maken van alle rechtmatige middelen 

die daaraan dienstbaar zijn. Hiertoe behoren onder meer: 

a) het faciliteren van ontmoetingen voor vrije gedachtewisseling in lijn met de doelstelling van de 

stichting, zoals het bieden van een online platform, het organiseren van en participeren in 

bijeenkomsten en debatten, het fungeren als denktank en kenniscentrum en een podium bieden 

aan auteurs, opiniemakers en kunstenaars; 

b) het werven van gelden ten bate van de activiteiten van de stichting 

c) het binnen de doelstelling van de stichting gelden ter beschikking stellen aan derden of 

anderszins derden te ondersteunen; 

d) het verrichten van al hetgeen met het voorgaande, in de ruimste zin genomen, in verband staat 

of daartoe bevorderlijk kan zijn 

 

Doelgroep 
 

De stichting richt zich op politieke partijen, opiniemakers, academici en het algemene publiek die zich 

traditioneel vooral, maar niet uitsluitend, aan de linkerkant van het politieke spectrum bevinden. De 

stichting is niet gelieerd aan een politieke partij. 
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Kernwaarde: Meerstemmig 

Meerstemmig zijn betekent dat je een  

krachtig geluid laat horen. 

Wij geloven in de kracht van het individu om zijn 

eigen stem te laten horen. De ene keer solo, dan 

weer samen. Zoals muziek diepte krijgt door 

meerdere lagen en instrumenten, krijgt ons geluid 

diepgang doordat we de verschillen koesteren. 

Want hoe vrij is een samenleving als er geen 

enkele dissonant te horen is?  
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Activiteiten 

 

Online platform 
 

Vrij Links is een platform waar een vrij debat over seculiere, progressieve, politieke waarden en ideeën 

de ruimte krijgt. Door onderwerpen te agenderen, te analyseren en erover te opiniëren, wil Vrij Links een 

nieuwe impuls geven aan het maatschappelijk debat en taboes doorbreken over vrijheid van 

meningsuiting, een neutrale staat, secularisme, individuele vrijheid en andere onderwerpen. Hierbij richt 

Vrij Links zich op politieke partijen, opiniemakers, academici en het algemene publiek dat zich (deels) 

niet meer herkent in de linkse waarden zoals die binnen het maatschappelijke en politieke domein 

worden vormgegeven. 

Een niet-vastomlijnde kern van vrijwilligers zet zich in om vorm te geven aan de inhoud van vrij-links.nl, 

waarbij nadrukkelijk veel ruimte wordt gemaakt voor bijdragen van buitenaf. 

Onafhankelijk 

Vrij Links is niet gelieerd aan een politieke partij. Het Vrij Links-manifest is slechts een richtinggevend 

raamwerk voor het platform; de vrijwilligers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van vrij-links.nl, 

variëren in hun politieke voorkeuren en verschillen dan ook van mening over diverse onderwerpen. 

Vrij Links is als organisatie terughoudend bij het innemen van standpunten en biedt vooral ruimte aan 

individuen om hun eigen opvattingen uit te dragen, zodat daarover onderling en met de buitenwereld 

het debat gevoerd kan worden. Betrokkenen bij vrij-links.nl hebben dan ook de volledige vrijheid om hun 

eigen meningen naar buiten te brengen en zijn niet gehouden aan een gezamenlijk standpunt, noch is 

een standpunt van Vrij Links als organisatie af te leiden uit meningen van individuele betrokkenen. 

Onderzoekend 

Het platform vrij-links.nl zal regelmatig gebruikt worden om termen of onderwerpen in het 

maatschappelijke debat verder uit te diepen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een 

uiteenzetting over het verschil tussen een ‘godsdienst’ en een ‘levensovertuiging’, een analyse van 

opvattingen van vrijheid van meningsuiting, aandacht voor vrijdenkers in de Westerse en niet-Westerse 

geschiedenis en allerlei andere onderwerpen die volgens Vrij Links aandacht verdienen om goed 

geïnformeerd linkse, progressieve politiek in Nederland vorm te geven. 

Onvoorspelbaar 

Vrij Links wil met vrij-links.nl een platform bieden aan stemmen, opvattingen en onderwerpen die 

doorgaans niet passen binnen de bestaande kaders van het maatschappelijke debat. Vrij Links laat zich 

hierbij beperkt leiden door de actualiteit en streeft ernaar zelf onderwerpen te agenderen. Denk 

bijvoorbeeld aan seculiere perspectieven van mensen met een niet-Westerse achtergrond, inzichten van 

onderbelichte opiniemakers uit binnen- en buitenland, of weinig gehoorde argumenten en invalshoeken. 

Deze bijdragen krijgen vorm met persoonlijke verhalen, brede analyses, opiniestukken, interviews en 

andere genres. De tone-of-voice is afhankelijk van schrijver en onderwerp; zowel analytische, 

humoristische, persoonlijke en andere verhalen kunnen een plaats krijgen op vrij-links.nl.  

De redactie bestaat uit 4 vaste redacteuren. Daarnaast wordt veel gewerkt met gastauteurs.  
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Kernwaarde: Seculier 

Een seculiere samenleving is een voorwaarde 

voor gelijkwaardigheid 

Ieder mens moet zich vrij kunnen verbinden aan 

een geloof of overtuiging. En zich veilig ervan 

kunnen losmaken. Dat kan alleen in een seculiere 

samenleving. Die voedt het kritisch denken van elk 

individu. En creëert ruimte voor twijfel en 

onderzoek. Zo kunnen individu en samenleving 

zich ontwikkelen. 
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Onze auteurs in 2018 

 

 
Ali Sayin 

 
Ali Utlu 

 
Anita Engbers 

 
Annelies de Vries Asis Aynan Azad Qazaz 

Chinello Ifebigh Coen de Jong Eddy Terstall Elianne van Turennout Erdal Balci Fabian van Hal 

Femke Lakerveld Fred Kruijer Gert Jan Geling Guido Deuzeman Helen Pluckrose Henk Bakboord 

Jan Bockma Joop Lahaise 
 

Keklik Yücel Leon Korteweg Lorenzo Girardi Marcel Duyvestijn 

 
Marieke Hoogwout 

 
Martin Harlaar 

 
Maryam Namazie 

 
Max Waterman 

 
Niels Roode 

 
Noortje van Lith 

 
Paul Bordewijk Rachid Benhammou 

 
Roel Sint 

 
Sander Zuidema 

 
Shad Raouf 

 
Sham Ahmed 

 
Steven van der Jagt 

 
Tamara Brouwer Tjeerd Langstraat 

 
Yesim Candan 

 
Zihni Özdil 

 
Zora Duvnjak 
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Kernwaarde: Nieuwsgierig 

Nieuwsgierigheid is een vereiste om los te komen  

van dogma’s en vooroordelen 

Oprechte vragen leiden tot vooruitgang en het 

vinden van de waarheid. Met nieuwsgierigheid 

doorbreek je het groepsdenken dat mensen 

reduceert tot oppervlakkige identiteiten. Je gaat 

weer het individu zien en niet de groep. 

Nieuwsgierigheid nodigt uit tot openheid. 

Daardoor zie je de overeenkomsten die ons 

verbinden. Dat is de basis voor gelijkwaardigheid 

en solidariteit. 
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Debatten 
 

Dit jaar willen we meerdere ontmoetingen voor vrije gedachtewisseling bewerkstelligen. Dit doen wij 

door deel te nemen aan live-debatten georganiseerd door derden maar ook door deze zelf te initiëren. 

Zo organiseren we maandelijkse samenkomsten, waarop wij mensen uit verschillende maatschappelijke 

domeinen van de samenleving uitnodigen om met elkaar kennis te maken en met elkaar in gesprek te 

gaan. Op deze manier kunnen nieuwe verbindingen ontstaan en creëren we ruimte voor vrije 

ideenuitwisseling. Met debatorganisatie De Balie wordt in maart 2019 een avond ingevuld rondom het 

individu. Centraal staan de verhalen van mensen voor wie vrijheid niet vanzelfsprekend is. Met 

poppodium De Melkweg wordt een (reeks van) filmvertoning(en) georganiseerd, met de focus op het 

vrije geluid. Hieraan worden ook gesprekken en debatten gekoppeld. In Deventer wordt met een aantal 

lokale/regionale partijen een dag georganiseerd rondom vrijheid van levensovertuiging. Ook in een 

aantal andere steden, waaronder Groningen, Zwolle, Utrecht, Haarlem en Rotterdam, willen we in 2019 

zichtbaar zijn door het organiseren of deelnemen aan evenementen en debatten.  

Daarnaast zijn sociale media en online activiteiten niet meer weg te denken uit onze samenleving en 

vormen een goede mogelijkheid om met mensen in gesprek te treden. De insteek van alle gesprekken 

die Vrij Links voert, is op basis van wederzijds respect en onderbouwing. We zijn bewust van de nuance 

en schuwen de polemiek niet. Onze ambitie en wens is dat via onze doelstellingen en activiteiten de 

ratio en verdieping de boventoon zal voeren ten opzichte van de op dit moment heersende oneliner-

cultuur. Wij willen bijdragen aan een constructieve uitwisseling van ideeën waarbij de individuele 

standpunten gerespecteerd worden. Onze opvatting is dat geen enkel idee boven kritiek verheven is en 

geen mens van waardigheid verstoken mag zijn. Wij willen op sociale media een tegenwicht bieden voor 

polariserende geluiden in het publieke debat. 

Via debatten en bijeenkomsten in het land geven we meer reliëf aan onze uitingen in de media en 

bovendien de mogelijkheid voor kennismaking en interactie. Ook stellen deze ons in staat om met heel 

specifieke doelgroepen in contact te raken, zoals studenten, bewoners uit een bepaalde regio, 

beoefenaars van bepaalde beroepsdiscipline. 
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’Waar het (Vrij Links) om gaat is dat we de vrijheid 

die we hier hebben verworven ook expliciet moeten 

verdedigen tegen de groepsdruk die mensen in de 

islamitische gemeenschap ervaren, mede door de 

invloed van religieuze organisaties. Daar ben ik het 

mee eens: mensen moeten in vrijheid hun leven 

kunnen inrichten (…) Ik sta voor een land waarin 

ieder mens zeker is van zijn bestaan en vervolgens de 

vrijheid heeft zijn of haar dromen na te jagen. Daarin 

zijn we bondgenoten…’ – Lodewijk Asscher, 

fractievoorzitter PvdA 

(bron: interview in Vrij Nederland) 
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Denktank 
 

Vrij Links wil een progressieve denktank en kenniscentrum opzetten dat urgente vraagstukken in de 

samenleving signaleert en analyseert. Door verdiepend en onderzoekend te werk te gaan bij complexe 

dossiers rondom onderwerpen als zorg, klimaat, wonen en vrijheid, willen we nieuwe of aanvullende 

perspectieven bieden. Hiermee kunnen we bijdragen aan het inzichtelijk maken van de oorzaak en 

gevolgen van problemen in de samenleving en aan mogelijke oplossingen. 

Denkers die de vrijzinnigheid, seculiere waarden en de rechten van het individu verdedigen, willen wij 

een podium bieden in directe dialoog met andersdenkenden. Openstaan voor andere meningen en 

levensovertuigingen is een essentieel onderdeel van een gezonde pluriforme samenleving. Wij willen 

een omgeving bieden waarin wederzijds (conflicterende) gedachtenlijnen aangescherpt. Hiermee 

beogen we kennis te vergroten en een bijdrage te leveren aan een verscherpte kijk op progressieve, 

vrijzinnige waarden. 

Zo willen wij een geïnformeerde en oprechte sparringpartner voor politici, opiniemakers, auteurs en 

media zijn. De inwoners van Nederland en/of de organisaties die hen vertegenwoordigen vinden in ons 

een geïnformeerde en oprechte gesprekspartner. 
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’Sluit aan bij prachtige en herkenbare zin uit 

manifest: “Vrij Links neemt afstand van de suggestie 

dat niet-westerse Nederlanders in bescherming 

moeten worden genomen tegen het vrije debat”’ – 

Zihni Özdil, parlementslid namens Groen Links  

(bron: Twitter) 
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Media 
 

Na het verschijnen van het manifest en de publicatie van een aantal opiniestukken en interviews met de 

auteurs van het manifest is Vrij Links als organisatie langzaam maar zeker een vaste positie verworven in 

het publieke debat. Door het blijven opzoeken van de media en het publiceren van opinies en artikelen 

van diverse auteurs op ons eigen platform en daarbuiten, willen wij deze stijgende lijn doorzetten. 

Hierbij worden we geholpen door productief overleg en samenwerking met partnerorganisaties zoals 

bijvoorbeeld Femmes For Freedom, Meer Democratie en - internationaal - Areo Magazine en Quilliam. 

Ons bereik wordt groter daar waar de doelstellingen elkaar raken.  

Ook de onafhankelijke pers (NRC, Volkskrant, Vrij Nederland, Elsevier, Parool, Nieuwe Revu) biedt ons 

geregeld podium en erkent Vrij Links als blijvende factor in het politieke en maatschappelijke debat. 

Digitale platforms (van Joop.nl tot GeenStijl.nl en alles wat ertussen zit) refereren aan ons en gebruiken 

onze artikelen/ publicaties steeds vaker als broninformatie.  

Onze zichtbaarheid op Twitter en - in mindere mate - op Facebook en LinkedIn is groot. Vrij Links is 

genoemd in vele duizenden Tweets en 'posts'. 

Een aantal betrokkenen bij Vrij Links, zoals filmmaker Eddy Terstall, oud-politica Keklik Yücel, 

opiniemaker Erdal Balci en actrice Femke Lakerveld, nemen een uitdrukkelijke ambassadeursrol op zich. 

Zij beschikken over een grote eigen achterban, waardoor het bereik van activiteiten, acties en 

argumenten veelal groot is en nieuws zich relatief snel verspreidt. Deze ambassadeurs worden dit jaar 

aangevuld met nieuwe aansprekende mediamakers, publicisten, artiesten en politici. Gesprekken lopen 

en betrokkenheid wordt vergroot.  

Later in het jaar zullen wij ook gebruik gaan maken van verschillende media als video en podcast om ons 

bereik te vergroten. 

Ten slotte zullen wij de mogelijkheid aanbieden aan geïnteresseerden en donateurs om zich aan te 

melden op ons platform en op deze manier geïnformeerd te worden over onze agenda en over relevante 

ontwikkelingen in het vrijzinnig, progressieve debat.  

 

Internationale samenwerking 
 

Stichting Vrij Links zoekt nadrukkelijk aansluiting op vergelijkbare organisaties buiten Nederland. Te 

denken valt aan het uitwisselen van (vertaalde) content met platforms als Areo Magazine, waarmee wij 

inmiddels een lopende samenwerking hebben. Diverse artikelen zijn door Vrij Links vertaald en vice 

versa. Ook andere platforms en personen van progressief vrijzinnige linkse signatuur komen in 

aanmerking. Door middel van deze samenwerking kunnen wij elkaars geluid en inzichten versterken en 

zo een sterk internationaal netwerk opzetten waarin vrij linkse mensen en ideeën elkaar makkelijk 

kunnen vinden.  
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'Ik dank God op mijn blote knieën voor dit manifest 

en ik hoop dat jullie worden uitgenodigd door alle 

linkse partijen om mee te schrijven met hun 

programma's.' – Tamarah Benima, rabbijn te 

Amsterdam 

(bron: debat in De Balie) 
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Film 
 

‘Nederland is het debatteren een beetje verleerd. Framing en verbale pijlen uit loopgraven, godwins en 

stropoppen, ad homini en insinuaties, drogredenering en generalisering vliegen ons om de oren. De 

nobele kunst van het debat met respect voor de opponent dreigt te verdwijnen. Geen shirtjes ruilen na 

de wedstrijd of een biertje klinken op een vruchtbare uitwisseling van argumenten.’ (Eddy Terstall) 

In de korte fictie film ‘Les extrêmes se touchent’ wordt op komische wijze gepleit voor een opwaardering 

van het debat. 

De film is een zinnelijke komedie maar er worden ook serieuze debatten gevoerd. Dat de twee 

hoofdpersonages ook letterlijk met elkaar onder de lakens belanden is licht absurd. Maar lang niet zo 

surrealistisch als de huidige dynamiek in het nationale debat. 

Een open samenleving drijft op een vrije en vreedzame strijd van ideeën waarbij idealiter het beste idee 

steeds iets aan invloed wint. Een succesformule. 

De film bestaat uiteraard als los kunstwerk maar is ook een instrument om een debat over het debat op 

gang te brengen. 

Het project bestaat uit een film van c.a. 30 minuten in combinatie met één of meerdere debatavonden, 

mogelijk livestream op televisie en/of internet. 

Het scenario is geschreven door Eddy Terstall, maker van onder andere de films ‘Simon’ en ‘Vox Populi’. 

De financiering van deze film is niet in de begroting van de stichting opgenomen. 
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‘Je hebt inmiddels heel veel mensen die zich kunnen 

vinden in de beweging Vrij Links van Eddy Terstall, 

Keklik Yücel, Asis Aynan en Femke Lakerveld waarin 

de rechten van het individu belangrijk worden 

gevonden.. Rechten van vrouwen, gelijkheid, 

vrijheid.’ – Shirin Musa, directeur Femmes For 

Freedom  

(bron: De Zomeravonden van WNL) 
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Samenvatting activiteiten 
 

1. Online platform met wekelijks circa 4 à 5 originele publicaties. Dit zijn: analyses, columns, must-

reads, nieuwsartikelen, opiniestukken, persoonlijke verhalen, satire, artistieke bijdragen en 

overige journalistieke projecten. 

2. Gebruik maken van verschillende aanvullende media als print, video en podcast. 

3. Organiseren van filmvertoningen in De Melkweg. 

4. Invulling geven aan een debatmiddag rondom het individu in De Balie. 

5. Realiseren van de korte fictiefilm ‘Les extrêmes se touchent’. 

6. Organiseren van minimaal één landelijke bijeenkomst met internationale sprekers op een 

centraal gelegen locatie voor een publiek van tenminste 300 tot 500 mensen.  

7. Organiseren van meerdere kleinere gesprekken of bijeenkomsten, ook buiten de Randstad. 

8. Deelname aan debatten en gesprekken georganiseerd door derden, zoals universiteiten, 

politieke partijen, verenigingen en belangenorganisaties. 

9. Publicaties en optredens van betrokkenen bij Vrij Links via andere media dan onze eigen 

platforms. 

10. Dagelijks in debat op sociale media zoals Twitter en Facebook. 

11. Concretisering denktank. 

12. Internationale samenwerking met Areo Magazine. 
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’Wat ik heel belangrijk vind aan dit manifest - en wat 

ook met enige persistentie herhaald moet worden 

omdat het niet zo makkelijk tussen de oren komt - is 

het tackelen van drie dingen: (..) wees respectvol 

naar het individu, (..) ben bereid je echt te verdiepen 

in je mede-Nederlander en (..) de bereidheid het 

debat zelf beter te voeren in plaats van alleen maar 

kritiek te hebben.’ –  Boris van der Ham, D66-lid en 

voorzitter Humanistisch Verbond  

(bron: interview in De Balie) 
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Organisatie stichting Vrij Links 
 

Stichting Vrij Links is op 31 juli 2018 opgericht te Medemblik. De stichting is vrijelijk geïnspireerd op het 

Manifest Vrij Links dat op 17 mei 2018 gepubliceerd werd in de Volkskrant en het levendige debat dat 

daarop volgde. Stichting Vrij Links is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 

72283173. Het IBAN-nummer van de Stichting is NL37 TRIO 0379 3304 82. Het fiscaal nummer van de 

Stichting (RSIN) is: 8590.58.864.  

 

Bestuur 
 

Voorzitter:  Femke Lakerveld 

Secretaris:  Roel Sint 

Penningmeester  Sander Zuidema 

 

Comité van aanbeveling 
 

Asis Aynan - schrijver en docent 

Erdal Balci - schrijver en columnist 

Eddy Terstall - filmmaker 

Keklik Yücel - politicoloog voormalig Tweede Kamerlid PvdA 

 

Redactie en ondersteuning 
 

Momenteel werkt, naast het bestuur en comité van aanbeveling, een team van circa 8 vaste vrijwilligers 

aan de opbouw van een digitaal platform en aan het opzetten van debatten en organiseren van 

evenementen. Een groter aantal heeft zich aangemeld of roert zich op Twitter en andere sociale media. 

Een groeiende schil van auteurs, debaters en sympathisanten zetten zich in voor diverse thema's. 
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’Het verhaal van de seculiere stroming onder de 

gastarbeiders en hun kinderen, die in de 

maatschappelijke polarisatie steeds meer in de 

verdrukking raakte, is een bijna vergeten 

geschiedenis in het integratiedebat. (...) Wie oog 

heeft voor zulke ervaringen begrijpt beter dat ‘links’ 

niet alleen een verhaal van gelijke rechten zou 

moeten zijn, maar ook van emancipatie en 

bevrijding.’ –   Thijs Broer, politiek redacteur Vrij 

Nederland 
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Financiën 
 

In samenwerking met partijen zoals Areo Magazine, De Balie en andere platforms en podia is Vrij Links 

er in 2018 in geslaagd met een zeer beperkt budget activiteiten neer te zetten en een waardevolle 

bijdrage te leveren aan het publieke debat. Die vervolgens weer op de voet worden gevolgd wordt door 

diverse media, journalisten, politici en columnisten. Dit type samenwerkingen willen we in 2019 

voortzetten. Er zijn reeds toezeggingen voor samenwerking van de Melkweg, De Balie en andere - 

kleinere - podia. Met betrekking tot het geschreven woord tonen de Nieuwe Revu en andere – 

internationale – mediaplatforms interesse. Veel van deze activiteiten kunnen (door Vrij Links) met 

gesloten beurs worden ontplooid. Echter, om onze doelstellingen kracht bij te zetten, het platform 

toekomstbestendig te maken en agenda-bepalend te blijven, dienen we te investeren in eigen 

initiatieven zoals de (door)ontwikkeling van het platform, de denktank en podcasts. 

Vrij Links kan rekenen op de inzet van een betrokken groep vrijwilligers en een breed netwerk van 

opiniemakers die op het online platform artikelen en persoonlijke verhalen publiceren. Daarnaast is het 

voor de continuïteit en groei van de organisatie noodzakelijk om te professionaliseren. We beogen 

hierom in de loop van het jaar een directiefunctie te creëren, ten behoeve van de coördinatie van de 

activiteiten en vrijwilligers en om sturing te geven aan de acquisitie- en financieringsdoelen. Het huidige 

bestuursmodel moet dan worden herzien ten bate van een model waarin competenties en slagkracht 

worden versterkt. 

We streven naar een gezonde financieringsmix van privaat en publiek geld. Naast het werven van 

fondsen die op organisatie - en projectniveau investeren, willen we aanvullende inkomsten genereren via 

donaties en sponsoren. Vrij Links heeft al geïnvesteerd in de mogelijkheid om donaties te kunnen 

ontvangen. 
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Het is natuurlijk van de zotte dat mensen niet de vrijheid 

hebben om uit een gemeenschap te stappen. Dat 

mensen dan geconfronteerd worden met bedreigingen of 

uitsluiting. Dat is heel slecht. Ik wil ook maximale 

vrijheid voor mensen om je eigen leefwijze vorm te 

geven, maar we hebben wel een Grondwet in Nederland 

met bepaalde kernwaarden. -  Jasper van Dijk, 

parlementslid namens SP 

(bron: www.vrij-links.nl) 
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Begroting 2019 
 

Baten 
Donaties: algemeen 7.500,- 

Donaties: crowdfunding  10.000,- 

Donaties: fondsenwerving vanuit activiteiten 7.000,- 

Fondsen: organisatie 13.000,- 

Fondsen: projectbasis 100.000,- 

TOTAAL BATEN 137.500,- 

 

Lasten 
Online platform 30.000,- 

Debatten en bijeenkomsten 15.000,- 

Denktank (ontwikkeltraject) 20.000,- 

Media 15.000,- 

Internationale samenwerking 12.500,- 

Beheerslasten 7.500,- 

Onkostenvergoedingen 10.000,- 

Bestuur stichting 7.500,- 

Personeelskosten 20.000,- 

Film (niet begroot, afzonderlijk traject) 0,- 

TOTAAL 137.500,- 
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'Quilliam International’s founder, Maajid Nawaz 

gave a keynote & Chief Executive, Haras Rafiq gave 

a closing speech at De Balie event by Vrij Links 

discussing their manifesto about the left written by 

Asis Aynan (writer), Femke Lakerveld (actress), Eddy 

Terstall (filmmaker) and Keklik Yücel (former MP for 

PvdA). In their speech, Maajid and Haras both spoke 

about the left saving itself from the regressive left, 

improvement within their own communities, human 

rights, liberalism, secularism and the universality of 

those values.' (bron: Quilliam) 
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Communicatie 

 

Adres: Stichting Vrij Links 

Veenweg 78 

9686 SK Beerta 

Website: www.vrij-links.nl  

E-mail:  bestuur@vrij-links.nl 

 


