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Voorwoord 
 
In dit jaarverslag blikken we terug op 2019, het allereerste volledige jaar voor stichting Vrij Links, dat 
medio 2018 is opgericht. Het was het jaar waarin Vrij Links haar positie in het publieke landschap 
bestendigde en van een spontane, geëngageerde verzameling mensen achter een verenigd doel, een 
échte organisatie werd. Belangrijke vraag was hoe we het momentum uit 2018, het ontstaan van Vrij 
Links uit een manifest dat ongekend veel weerklank kreeg, konden behouden. Bij aanvang van 2019 was 
duidelijk dat ons betoog voor een vrije, open samenleving door veel mensen werd gedeeld, maar het 
bekrachtigen van ideeën met daden die leiden tot herkenning, beweging en verandering, is natuurlijk 
een heel andere tak van sport. 
 
Nu, één jaar later, en vele inspanningen en successen verder, weten we dat dát in ieder geval gelukt is. 
We hebben artikelen gepubliceerd en activiteiten ontplooid waarmee we stem en platform gaven aan 
die mensen en ideeën die ondervertegenwoordigd zijn in het publieke debat. Ook hebben we gezien hoe 
dit leidde tot concrete ontmoetingen en verschuivingen - zelfs Kamervragen en een aangenomen motie. 
Dat is iets waar we trots op zijn. Afgezien van deze concrete resultaten, is Vrij Links een thuis gebleken. 
Een thuis voor het individu dat zich niet in een hokje laat plaatsen. Voor iedereen die progressief, liberaal 
en solidair is, maar zich onvoldoende gehoord voelt. Voor diegenen die een seculiere samenleving 
voorstaan op basis van gezamenlijke, democratische waarden. 
 
Vrij Links is een meerstemmige organisatie, waarin geluisterd wordt naar mede- én tegenstanders in het 
publieke debat, omdat wij denken dat dit het recept vormt voor verdere gedachtenvorming en groei. Elk 
idee of concept kan vervolgens weer uitgedaagd worden door nieuwe ideeën. Dit succesmodel passen 
we ook toe op onze eigen organisatie. Want alleen als je met elkaar in gesprek blijft en kritisch durft te 
zijn, ontstaat ruimte voor gemeenschappelijkheid en betrokkenheid op doelen. Daarom zijn we het jaar 
begonnen met een sessie waarin we onze kernwaarden hebben vastgesteld. Deze zijn het uitgangspunt 
voor al onze activiteiten en vormen de kaders waarbinnen ons platform in 2019 verder gestalte heeft 
gekregen. Het jaar is afgesloten met een 360 graden scan, waarin we het vaste team, maar ook 
donateurs, sympathisanten en critici, hebben gevraagd om te reflecteren op de positie van Vrij Links in 
een bredere context. 
  
Tussentijds is de dialoog met elkaar op geen enkel moment verstomd. Online, offline en in het 
tussengebied van traditionele media gingen wij in gesprek met elkaar en met nieuwe anderen. Dit heeft 
geleid tot een verscherpte kijk op de maatschappelijke noden waarop wij aansluiten, op onze eigen 
resultaten en op scenario’s voor de toekomst. De weerslag hiervan vindt u in dit jaarverslag, dat naast 
terugblik dus ook de opmaat vormt voor nieuwe plannen in nieuwe tijden. 
 
Femke Lakerveld 
Voorzitter stichting Vrij Links  
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1. Verslag van het bestuur 
 
Vrij Links groeit. 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. 
 
Het afgelopen jaar heeft dit team hard gewerkt aan de uitbouw van de website en stichting Vrij Links. 
Onze onafhankelijkheid hebben we bestendigd; de waarden waar vanuit we werken zijn geformuleerd. 
Hiermee hebben we onze koers aangescherpt en is onze herkenbaarheid vergroot. 

1.1 Het eerste jaar rond 

In 2019 lag het zwaartepunt bij het online platform, dat medio 2018 gelanceerd werd. Zowel de 

vrijwillige redactie als het aantal publicisten is in de loop van het jaar flink uitgebreid. In juni 
organiseerden we in A-Lab Amsterdam het Vrijheid- en Onderwijsdebat, een dag waarin we met een mix 
van politiek en cultuur het publiek prikkelden om door te denken over artikel 23, segregatie en 
individuele vrijheid. 
 
Daarnaast hebben we deelgenomen aan meer dan twintig debatten en bijeenkomsten, georganiseerd 
door debatorganisaties, politieke partijen en (studenten)verenigingen. Tevens hebben we een start 
gemaakt met het in kaart brengen en ontsluiten van onze doelgroep en het scherpstellen van onze 
kernwaarden en -doelen. Ook hebben we een bodem gelegd voor samenwerkingen met diverse media, 
podia, debatorganisaties en partnerorganisaties in het buitenland. Via interviews en publicaties in dag- 
en weekbladen, podcasts en radioshows hebben we aanvullend aandacht kunnen genereren voor onze 
doelen. De impact hiervan werd concreet zichtbaar in politieke- en beleidsverandering. 
 
Het is inmiddels duidelijk dat Vrij Links een belangrijke rol vervult als platform en ontmoetingsplek voor 
kennis en uitwisseling over progressieve, vrijzinnige waarden. In 2019 was de tijd (al) rijp voor een 
professionaliseringsslag, zodat Vrij Links haar verworven positie verder kon uitbouwen. We hebben 
gewerkt aan het vergroten van de continuïteit van bestaande activiteiten en verder gebouwd 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. 

1.2 Een onafhankelijk Vrij Links 

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 
kunnen aansluiten. Wij zijn erg trots op onze diversiteit en menen, samen met onze partners, 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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Vrij Links constateert dat de (veelal) progressieve, vrijdenkende burger zich nog verre van optimaal 
vertegenwoordigd voelt door bestaande politieke partijen. Vrij Links hoopt dat bestaande politieke 
partijen de progressieve en vrijzinnige waarden steviger zullen gaan omarmen en gelooft tegelijkertijd in 
een krachtige, mondige burger die de politici en andere bestuurders kan en zal aanspreken op hun 
verantwoordelijkheid en gekozen koers – ook en zeker als deze niet meer volstaat. Vrij Links hield in 
2019 de politieke ontwikkelingen en die in het publieke debat nauwlettend in de gaten en heeft haar 
legitimiteit versterkt door de eigen onafhankelijke positie te consolideren. 

1.3 Kernwaarden 

Vrij Links is het jaar van start gegaan met het formuleren van de eigen kernwaarden: vrij, uitgesproken, 
meerstemmig, seculier en nieuwsgierig. Dit hebben we gedaan via een sessie in A-lab onder leiding van 
The Ausbilders (Melle Dotinga). We hebben hier - naast het bestuur en ons comité van aanbeveling - ons 
hele team bij betrokken. De geformuleerde kernwaarden zijn leidende principes voor ons gedrag in de 
organisatie en de relatie met de buitenwereld. De geformuleerde waarden helpen ons keuzes te maken 
die passen bij onze missie en onze kijk op de wereld om ons heen. Ook helpen ze ons herkenbaar te 
blijven voor anderen en scherp aan de wind te blijven koersen. 
 

Vrij - onafhankelijk van de macht of wil van een ander  
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. 
 

Uitgesproken - duidelijk, onmiskenbaar  
Er is niets is 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. Wij willen dat in de 
samenleving op de juiste manier keuzes gemaakt worden. Dus zijn wij uitgesproken.  
 

Meerstemmig - individuen tezamen  
Meerstemmig zijn betekent dat je een krachtig geluid laten 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 verschillende 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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Seculier - niet tot een orde of congregatie behorend  
Een seculiere samenleving is een voorwaarde voor gelijkwaardigheid 

 

Ieder mens moet zich vrij kunnen verbinden aan een geloof of overtuiging. Of zich veilig ervan kunnen 
losmaken. Dat kan alleen in een seculiere samenleving. Die samenleving voedt het kritisch denken van 
elk individu. En schept ruimte voor twijfel en onderzoek. Zo kunnen individu en samenleving zich 
ontwikkelen. 
  

Nieuwsgierig - verlangend te weten 
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. Daardoor ga je het individu 
weer zien en de overeenkomsten die ons verbinden. Dat is de basis voor gelijkwaardigheid en 
solidariteit. 
 

1.4 Terug- en vooruitblik 

In dit jaarverslag staat naast onze cijfer- en getalsmatige output ook onze impact centraal. De invloed 
van Vrij Links is vaker niet dan wel te vatten in getallen – al zijn we trots op onze tastbare producties en 
resultaten. Om onze impact goed in kaart te brengen, hebben we naast een overzicht van feitelijke 
resultaten, gebruik gemaakt van een 360 graden scan waarin we het vaste team (vrijwilligers en comité 
van aanbeveling) en betrokkenen (partners, donateurs, sympathisanten, critici) hebben gevraagd om 
feedback op onze insteek, resultaten en positie in het veld. 
 
We vroegen hen onder meer naar hun kijk op onze tastbare en minder tastbare resultaten, op onze 
grootste successen en naar wat volgens hen beter had gekund. Hiermee vormt dit jaarverslag niet alleen 
een terugblik, maar ook een opmaat voor nieuwe plannen in nieuwe tijden. De rijke inzichten hielpen het 
bestuur de (noodzakelijke) keuzes voor 2020 te onderbouwen en de belangrijkste onderwerpen en 
activiteiten voor het nieuwe jaar vast te stellen (zie beleidsplan). 
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2. Activiteiten 
 

De meest zichtbare en centrale activiteit van stichting Vrij Links behelst het online platform www.vrij-
links.nl waar invulling gegeven wordt aan de meerstemmigheid en Vrij Linkse waarden. Daarnaast 
organiseerde Vrij Links in 2019 een eerste eigen evenement, het Vrijheid- en Onderwijsdebat, waar een 
groot aantal bekende namen uit de politieke en culturele wereld aan deelnamen. Vrij Links was 
aanwezig op ruim 20 debatten door het hele land en organiseerde ook eigen, informele borrels in 
Amsterdam. Er is oriënterend gekeken naar het opzetten van een denktank en er zijn voorbereidingen 
getroffen voor de realisatie van een korte film over de hedendaagse debatcultuur. In de media was Vrij 
Links, net als in 2018, zowel nationaal als zichtbaar aanwezig met publicaties, interviews en verwijzingen 
in gerenommeerde kranten, tijdschriften, podcasts en websites. 

2.1 Online platform 

De website van Vrij Links maakte in 2019 een stevige groei door. Met bijdragen van 66 verschillende 
auteurs werd bovendien een concrete invulling gegeven aan de kernwaarde meerstemmigheid. Onder 

de publicisten op Vrij Links bevinden zich bekende schrijvers/opiniemakers als Erdal Balci (HP/De Tijd, 
Volkskrant), Keyvan Shahbazi (Volkskrant) en Geerten Waling (Elsevier). Maar grotendeels betreft het 
nieuwe stemmen in het maatschappelijke debat die zich thuis voelen bij de missie, visie en toonzetting 
van Vrij Links. Daarnaast boden we op ons platform ruimte aan maatschappelijk activisten als Bowi Jong 
(Sorry Johan), Noortje van Lith (participatiewet) en Linda Vermeulen (FNV). Ook politici wisten hun weg 
te vinden naar het platform, met bijdragen van onder andere Renske Leijten (SP), Sham Ahmed (PvdA) 
en Jasper van Dijk (SP). 
 
Een andere belangrijke pijler onder het platform zijn de interviews waarin we persoonlijke verhalen 
brengen die het belang van individuele vrijheid concreet maken. Vrij Links interviewde onder andere Ype 
Akkerman (voormalig beleidsmedewerker ministerie van Onderwijs), Latila Ait Baali (WO=MEN), Inge 
Bosscha (Dogmavrij), Fatima el Mourabit (FNV) en Thijs Smeenk (COC). Het dubbelinterview met 
(geanonimiseerd) Aïcha en Jabir over opgroeien in een gesloten gemeenschap en het verdriet dat 
gepaard gaat met het breken met vrienden en familie was het meest gelezen artikel van 2019. 
Naast columns, essays, analyses en interviews hebben we ook enkele keren gewerkt met andere 
vormen. Eind 2018 plaatsten we een gedicht over de Pakistaanse politieke gevangene Asia Bibi en in 
2019 plaatsten we twee cartoons. In het komende jaar willen we meer van deze vormen gebruik gaan 
maken. 
 
Sinds de oprichting van het online platform zijn Jan Bockma en Marieke Hoogwout zowel als redacteurs, 
schrijvers en interviewers twee belangrijke drijvende krachten achter het platform. Samen met 
webmaster Bojan van der Heide hebben zij vorm en inhoud gegeven aan het platform en nieuwe auteurs 
geholpen met het publiceren van hun bijdragen. Gaandeweg het jaar is uitgebreid geïnvesteerd in 
uitbreiding van de vrijwillige redactie om de toegenomen stroom aan ingezonden artikelen in goede 
banen te kunnen leiden – en meer ruimte te creëren voor interviews en door redactieleden geschreven 
publicaties. 
 
Berichten op Vrij Links worden veelvuldig gedeeld onder mensen die politiek of maatschappelijk 
betrokken zijn en het platform heeft hiermee een plek verworven in het publieke debat. Enkele 
publicaties op Vrij Links vonden middels een motie van Femke Merel van Kooten-Arissen en 
Kamervragen van SP hun weg naar het parlement. 
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Gemiddeld haalde het platform maandelijks 40.000 pageviews, waarbij bezoekers voornamelijk via 
sociale media de website bereikten. Een andere belangrijke pijler onder de bezoekers zijn verwijzingen 
vanaf een breed spectrum aan websites – waaronder NRC, Joop, Sargasso, Vrij Nederland, Geenstijl, 
Nieuwe Vrijdenkers en het Viva Forum. Op sociale media groeide Vrij Links naar 5500 volgers op Twitter 
en 1100 op Facebook. Op Twitter werd een gemiddeld maandelijks bereik van 260.000 weergaven 
gerealiseerd. 
 

2.2 Het Vrijheid- en Onderwijsdebat 

Op zaterdagmiddag 29 juni 2019 organiseerde stichting Vrij Links een debatmiddag met het thema 
‘Vrijheid en Onderwijs’ in A Lab in Amsterdam. Een thema dat  raakte aan de speerpunten van Vrij Links 
en aan belangrijke maatschappelijke en politieke discussies in het afgelopen jaar. 
 
De discussie over vrijheid van onderwijs, artikel 23, wordt inmiddels in de volle breedte van het politieke 
en maatschappelijke spectrum gevoerd. Onderzoek onder het EenVandaag Opiniepanel wees uit dat 60 
procent voor afschaffing van onderwijs op basis van religie is. De Tweede Kamer debatteerde over het 
grondwetsartikel over de vrijheid van onderwijs. En niet alleen artikel 23 geeft aanleiding tot discussie: 
volgens de Onderwijsraad is er een ‘fundamentele bezinning nodig op de organisatie van het 
onderwijsstelsel’, want de segregatie in het onderwijs neemt op verschillende manieren steeds meer toe. 
 
Het programma bestond uit een mix van politici, publicisten en kunstenaars en omdat debat, politiek en 
cultuur elkaar versterken. Een vrije uitwisseling van ideeën, met gasten en publiek, stond hierin centraal. 
Vertegenwoordigers van diverse politieke partijen uit de Tweede Kamer - ter linker- en rechterzijde van 
het politieke spectrum - debatteerden over artikel 23, segregatie en individuele vrijheid in het onderwijs. 
Kamerleden en onderwijswoordvoerders Peter Kwint (SP), Lisa Westerveld (GroenLinks) en Zohair El 
Yassini (VVD) gingen onder leiding van Bahram Sadeghi over deze onderwerpen in debat, omlijst door 
bijdragen van opiniemakers, publicisten, kunstenaars en mensen uit het onderwijs. Daarnaast waren er 
bijdragen van Yusuf Altuntas, Erdal Balci, Boris van der Ham en van de schrijvers van het Vrij Links 
manifest Asis Aynan, Femke Lakerveld, Eddy Terstall, Keklik Yücel. De middag werd afgesloten met een 
preek van Dominee Gremdaat. De dag werd voorgezeten door Rachid Benhammou en muziek werd 
verzorgd door Beppe Costa. 
 
Het was een geslaagde middag waarin de uitwisseling van ideeën voorop stonden, en niet de politieke 
winst. Door middel van het evenement hebben gelijkgezinden van diverse achtergronden elkaar kunnen 
vinden en minder gelijkgezinden op respectvolle wijze inspiratie kunnen putten uit de meningen van 
anderen. Voor een terugblik op de middag, zie het fotoverslag en de video dagimpressie. ‘Het was 
eigenlijk veel meer een open gesprek met elkaar. En ik denk dat dat ook wel het mooie is van Vrij Links; 
dat je met elkaar een open gesprek kunt hebben, dilemma’s kunt voorleggen, in vrijheid kunt praten 
over onderwerpen die soms best heel ingewikkeld en soms ook controversieel zijn.’ (Lisa Westerveld, 
Tweede Kamerlid voor Groen Links). 
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2.3 Bijeenkomsten en debatten door het land 

Naast het succesvolle Vrijheid- en Onderwijsdebat en diverse besloten bijeenkomsten die Vrij Links in 
2019 heeft georganiseerd, initieerden we nog enkele andere samenkomsten, zoals een aantal in café 
Palm Springs te Amsterdam. Ook werd Vrij Links regelmatig gevraagd om deel te nemen aan debatten 
of presentaties op bijeenkomsten georganiseerd door derden. Doel hierbij was steeds: het creëren van 
nieuwe verbindingen en ruimte voor vrije ideenuitwisseling. In 2019 is Vrij Links veel op pad geweest. 
Van Assen tot Den Haag, van Deventer tot Den Bosch. Via debatten en bijeenkomsten in het land 
hebben we reliëf kunnen geven aan onze uitingen in de media en bovendien de mogelijkheid voor 
kennismaking en interactie gecreëerd. 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.  
 
Enkele hoogtepunten van het jaar:  
 

9 januari Keklik Yücel aanwezig bij een spreekavond in Rotterdam, georganiseerd door de 
PvdA Rotterdam en de Jonge Socialisten Rijnmond over ‘de waarden van links en 
hoe deze waarden zijn in te passen in onze samenleving en in de politiek’. 

24 januari Eddy Terstall sprak op een bijeenkomst van de Van Mierlo Stichting te Zwolle 
waarbij onder meer de vraag ‘In hoeverre is D66 trouw aan haar seculiere en 
progressieve wortels?’ centraal stond. 

28 januari Openbare borrel/netwerkbijeenkomst Vrij Links in Palm Springs te Amsterdam. 
9 maart Asis Aynan sprak op een bijeenkomst van De Balie te Amsterdam, genaamd: ‘De 

Afvallige’, naar idee van Vrij Links.  
19 maart Femke Lakerveld en Max Waterman spraken op de Vrijdenkersborrel te Deventer 
21 maart 
 

Erdal Balci nam deel aan een panel in De Rode Hoed te Amsterdam over 
deplatforming. 

22 maart Femke Lakerveld nam deel aan de jury van ‘De week van de journalistiek’, 
deelprogramma ‘De Pitch’, georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam. 

1 mei Op de dag van de arbeid gaf Keklik Yücel bij PvdA Hengelo een toespraak over het 
belang van solidariteit en universele, gedeelde waarden. 

3 mei Eddy Terstall aanwezig op de Dag van de Empathie in pakhuis De Zwijger te 
Amsterdam. 

14 mei Keklik Yücel nam deel aan een debat in Babel te Den Bosch, over politieke 
correctheid in Nederland in de context van de bezorgde reacties over de uitslag van 
de provinciale verkiezingen. 

20 mei Openbare borrel/netwerkbijeenkomst Vrij Links in Palm Springs te Amsterdam. 
10 juni Femke Lakerveld en Sander Zuidema spraken op de Haagse Verlichtingsborrel in 

Den Haag over Vrij Links en het vrije woord. 
15 juni Eddy Terstall aanwezig bij een discussie over integratie en vrijheid op het VVD 

Festival te Nieuwegein. 
20 juni Eddy Terstall vertegenwoordigde Vrij Links bij een debat in Amsterdam, 

georganiseerd door Het Finaniceele Dagblad over ‘Verdeeldheid in Nederland’ 
29 juni Het Vrijheid- en Onderwijsdebat bij A-Lab in Amsterdam. 
1 juli Femke Lakerveld en Sander Zuidema waren namens Vrij Links aanwezig bij 

ProDemos te Den Haag bij een avond over politieke (zelf)organisatie vroeger en 
nu. 

24 augustus Eddy Terstall en Asis Aynan reisden af naar Wetteren (België). Zij spraken daar 
voor leden van de Vlaamse humanistische denktank Kwintessens. 

26 september Eddy Terstall nam deel aan een debat georganiseerd door D66 te Utrecht met als 
centrale vraag: Hoe Vrij Links is D66? 
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3 oktober Keklik Yücel nam deel aan een debat bij Stichting Argan te Amsterdam met als 
titel ‘De boerka en het verbod: twee maanden later’. 

9 oktober Keklik Yücel aanwezig op de algemene ledenvergadering van PvdA Eindhoven om 
te spreken over Vrij Links. 

11 november Openbare borrel/netwerkbijeenkomst Vrij Links in Palm Springs te Amsterdam. 
Sprekers: Femke Lakerveld en Asis Aynan. Asis presenteerde tevens zijn boek 
‘Linoleumkoorts’. 

13 november Keklik Yücel als referent aanwezig bij de Masterclasses Gedachtegoed GroenLinks 
te Utrecht over de ‘Multiculturele samenleving, inclusie en emancipatie door de 
jaren heen’. 

18 november Keklik Yücel sprak op het Najaarscongres van de Jonge Socialisten van de PvdA te 
Groningen over emancipatie en Vrij Links. 

25 november Keklik Yücel sprak op de algemene ledenvergadering van WO=MEN in Utrecht 
18 december Keklik Yücel sprak op een bijeenkomst van de JOVD Drenthe in Assen over 

waarom een ‘nieuw links nodig is’. 

2.4 Denktank 

In 2019 heeft Vrij Links de eerste onderzoekende stappen gezet tot het starten van een progressieve 
denktank of een initiatief in andere vorm. Uit gesprekken met stakeholders en sympathisanten bleek dat 
behoefte is aan een denktank of kennisplatform waar het progressieve, vrije geluid centraal staat en die 
de links/rechts tegenstelling overstijgt. Een plek die uitwisseling bevordert tussen progressief, liberale 

denkers uit het gehele politieke spectrum en gezamenlijk urgente vraagstukken in de samenleving 
signaleert en analyseert. 
 
Een eerste stap was dat we in 2019 denkers die de vrijzinnigheid, seculiere waarden en de rechten van 
het individu verdedigen, een podium hebben geboden in directe dialoog met andersdenkenden. Dit 
hebben wij zowel on- als offline gefaciliteerd. Openstaan voor andere meningen en levensovertuigingen 
is een essentieel onderdeel van een gezonde pluriforme samenleving. Wij wilden daarom een omgeving 
bieden waarin wederzijds (conflicterende) gedachtenlijnen worden aangescherpt. Hiermee hebben we 
een bijdrage geleverd aan een verscherpte kijk op progressieve, vrijzinnige waarden. 
 
Het afgelopen jaar heeft tevens duidelijk gemaakt dat we niet zozeer een ‘denktank’ willen starten, maar 
onze krachten willen bundelen via een sprekersplatform. Vervolgstappen omtrent dit platform voor 
progressief en vrijzinnig geluid, zetten we in 2020 (zie beleidsplan 2020). 

2.5 Internationale samenwerking 

Stichting Vrij Links zocht in 2019 nadrukkelijk aansluiting op organisaties buiten Nederland. Door middel 
van deze samenwerking kunnen wij elkaars geluid en inzichten versterken en zo een sterk internationaal 
netwerk opzetten waarin progressieve, vrijzinnige mensen en ideeën elkaar makkelijk kunnen vinden. 
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Met het Britse Areo Magazine is in 2018 (vertaalde) content uitgewisseld en op onze site geplaatst. 
Graag hadden we dit in 2019 voortgezet, maar dit is tijdrovend werk en de redactie was in 2019 niet altijd 
op volle capaciteit. Inmiddels zijn enkele vertalers aangetrokken via een oproep op de website en via 
sociale media. 
 
Met het Vlaams Humanistisch Verbond zijn verschillende gesprekken gevoerd tussen beide besturen. 
Ideeën voor mogelijke publicaties en bijeenkomsten zijn uitgewisseld. In 2020 wordt gekeken welke van 
die ideeën geconcretiseerd kunnen worden. Vanuit Vlaanderen is de interesse voor Vrij Links sowieso 
erg groot. Vrij Links is in 2019 veel benaderd met initiatieven, steun of ideeën van onze zuiderburen. De 
Vlaamse denktank Kwintessens nodigde Vrij Links uit voor een uitwisseling. Op 24 augustus reisden 
Eddy Terstall en Asis Aynan af naar Wetteren, nabij Gent (zie ook paragraaf 2.3). Ook het online 
platform is versterkt met een auteur uit Vlaanderen.  
 
In 2019 zijn via het netwerk van Vrij Links enkele mensen geïnterviewd voor een onderzoek van het 
Departamento Sociología te Spanje. Daarnaast is er contact met de universiteit in Oviedo over een reeks 
lezingen/filmvertoningen van Vrij Links in 2020. 
 
Op het platform zijn bijdragen/interviews gepubliceerd van/met Jimmy Bangash (UK), Erik de Bruyn 
(België), Kenan Malik (Engeland), Helen Pluckrose, Maryam Namazie (UK), Ali Utlu (Duitsland).  

2.6 Les extrêmes se touchent  

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.’ 
 
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 circa 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’. 
Voor film maken heb je een lange adem nodig. In 2019 is een goede start gemaakt met de realisatie van 
dit plan. Het scenario van deze film is aangescherpt, er is een zakelijk en ontwikkelplan geschreven, de 
begroting is opgesteld, er zijn sponsoren gevonden en twee fondsaanvragen zijn voltooid. In 2020 moet 
blijken of Vrij Links de financiering voor de film kan genereren. De financiering van deze film is niet in de 
begroting van de stichting opgenomen. 
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3. Agendering door Vrij Links 
 
Waar we in het vorige hoofdstuk stil stonden bij onze daadwerkelijke output en activiteiten, gaan we in 
dit hoofdstuk dieper in op de impact en invloed van onze inspanningen. Vrij Links heeft de hoop geuit 
dat het linkse politieke en maatschappelijke domein zich laat inspireren door Vrij Links en weer echt 
progressief, vrijzinnig en seculier worden. Die ‘inspiratie’ beginnen we terug te zien op verschillende 
gebieden, maar afgelopen jaar het meest concreet in de landelijke politiek en in de media. Vandaar dat 
we hierop inzoomen. 
 
Door politici, kunstenaars, bestuurders en andere individuen te verbinden en een platform te bieden, zal 
Vrij Links zich blijven inzetten voor een progressief en vrijzinnig geluid in de Tweede Kamer, het publieke 
debat, de media én daarbuiten. 

3.1 Vrij Links en de Tweede Kamer 

Het onafhankelijke Kamerlid Femke Merel van Kooten, voorheen lid van de fractie van de Partij voor de 

Dieren, sloot de eerste dag van de algemene beschouwingen af met een solidair betoog. Ze pleitte voor 
persoonlijke vrijheid en individuele emancipatie; van hen die in schuldenlast verkeren tot de ‘vrijdenkers 
en Dolle Mina’s’ in de moslimgemeenschap. Ook citeerde ze uit het Vrij Links-manifest; zo pleitte ze 
voor een ‘open debat’ als ‘een vreedzame strijd van ideeën’, waarbij ‘het beste idee steeds aan invloed 
wint’. 
 
Overigens heeft Van Kooten het niet bij woorden alleen gelaten: haar motie om ‘zorg te dragen voor 
goede opvang en begeleiding van geloofsverlaters’ is op dinsdag 1 oktober 2019 aangenomen. Dit was 
ook één van de voorstellen van ex-moslims ‘Aïcha’ en ‘Jabir’ in een interview op deze site. 
 
Nog meer Vrij Links geluid in de Tweede Kamer was te horen van SP-Kamerleden Jasper van Dijk en 
Sadet Karabulut. Zij dienden Kamervragen in naar aanleiding van het veelbesproken manifest voor 
keuzevrijheid in nationaliteit van initiatiefnemer Laila Ezzeroili. In de vragen wordt gerefereerd aan 
een artikel van Rachid Benhammou dat is gepubliceerd op Vrij Links, over de verplichte Marokkaanse 
nationaliteit voor kinderen van Marokkaanse Nederlanders. Asis Aynan schreef er al eerder over. Hij was 
ook een van de twaalf ondertekenaars van het manifest en lichtte in het 8-uur journaal van 24 september 
2019  toe waarom. 
 
Een vruchtbare verbinding met een diversiteit aan politieke opvattingen kwam tot uiting op ons Vrijheid 
en Onderwijsdebat op 29 juni. In de dagimpressie is te zien hoe deze insteek en het vrije debat 
gewaardeerd werd door bezoekers en door enkele sprekers zoals Boris van der Ham (Humanistisch 
Verbond), Paul Haenen en de Tweede Kamerleden Peter Kwint (SP), Lisa Westerveld (GroenLinks) en 
Zohair el Yassini (VVD). 
 
In de zomer van 2019 sloot voormalig GroenLinks Tweede Kamerlid, historicus en publicist Zihni Özdil 
zich aan bij het comité van aanbeveling. Met zijn creatieve, eigenzinnige en vrijzinnige geluid is Zihni een 
inspiratiebron binnen het politiek-maatschappelijke debat en een aanwinst voor stichting Vrij Links. 
 
Diverse partijen (landelijke of regionale afdelingen) hebben Vrij Links hiernaast benaderd voor debatten 
(zie ook paragraaf 2.3) of individuele gesprekken.  
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3.2 Vrij Links in de 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. Media bleven ons opzoeken en via het publiceren van opinies en artikelen van 
diverse auteurs op ons eigen platform en daarbuiten, hebben wij in 2019 deze lijn voortgezet. 
Vrij Links was het afgelopen jaar onafgebroken zichtbaar in de media. Vele malen werd aan Vrij Links 
gerefereerd, bijvoorbeeld door columnisten of geïnterviewde in landelijke dagbladen. Digitale platforms 
(van Sargasso tot GeenStijl.nl en alles wat ertussen zit) refereren aan ons en gebruiken onze artikelen/ 
publicaties steeds vaker als broninformatie. 
 
Een aantal binnen Vrij Links, zoals filmmaker Eddy Terstall, oud-politica Keklik Yücel, schrijver/docent 
Asis Aynan, schrijver/columnist Erdal Balci, oud-politicus/publicist Zihni Özdil en actrice/voorzitter 
Femke Lakerveld, namen een uitdrukkelijke ambassadeursrol op zich. Maar ook andere nauwe 
betrokkenen die zich in het publieke debat zichtbaar roeren, deden dit steeds vaker over of namens Vrij 
Links. Ieder van deze mensen beschikken over een grote eigen achterban, waardoor het bereik van 
activiteiten, acties en argumenten veelal groot is en nieuws zich relatief snel verspreidt. 
 
Betrokkenen bij Vrij Links werden geïnterviewd door of publiceerden in landelijke en regionale media. 
Een kleine greep uit deze publicaties: 
 

5 januari Profiel van Keklik Yücel als in De Stentor 
28 januari Verwijzing naar een artikel over woningnood op Vrij Links in een column van Erdal 

Balci in de Volkskrant 
17 februari Aandacht voor Vrij Links en andere maatschappelijke bewegingen in een column 

van René Cuperus voor de Volkskrant 
21 februari Opiniestuk van Ela Colak naar aanleiding van het manifest Vrij Links op 

Hard//Hoofd 
10 maart Tamara Brouwer in de Tea for Two podcast van Helen Pluckrose en Iona Italia 
16 maart Keklik Yücel over identiteitspolitiek bij Met het oog op morgen op Radio 1 
3 april Interview met Femke Lakerveld, Keklik Yücel en Jan Bockma in De Telegraaf 
9 april Reactie op het interview in Trouw door Welmoed Vlieger 
11 april Aandacht voor Vrij Links in een artikel van Paul Lucardi voor de Wiardi Beckman 

Stichting 
1 mei Opiniestuk van Eddy Terstall over hoe links weer groot kan worden in De Telegraaf 
7 mei Interview met Sander Zuidema en Gert Jan Geling op De Kanttekening 
7 mei Eddy Terstall van Vrij Links genomineerd voor Pim Fortuynprijs 
15 mei Essay van Eddy Terstall en Asis Aynan in een themanummer van de Nieuwe Revu, 

naar een idee van Vrij Links 
25 mei Interview met Eddy Terstall en Keklik Yücel in het Financieele Dagblad 
29 mei Fabian van Hal te gast bij Dit is M (NPO1) naar aanleiding van het vertrek van Zihni 

Özdil uit de Tweede Kamerfractie van Groen Links (link) 
25 juni Vermelding van Vrij Links en Asis Aynan in een opiniestuk van Sofyan El Bouchtili 

over het verlaten van de islam in de Vrij Nederland 
5 juli Aandacht voor de preek van Dominee Gremdaat op het Vrijheid- en 

Onderwijsdebat op GeenStijl 
6 augustus Keklik Yücel geciteerd in NRC over het boerkaverbod.   

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/06/links-is-in-de-war-over-de-boerka-a3969329 
5 september Verslag van het bezoek van Eddy Terstall en Asis Aynan bij denktank Kwintessens 

op de website van Humanistisch Verbond Vlaanderen 
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20 september Eddy Terstall te gast bij The Big Five op BNR news radio over het identiteitsdebat 
en Vrij Links 

25 september Kamervragen van Jasper van Dijk en Sadet Karabulut over de verplichte 
Marokkaanse nationaliteit, verwijzend naar Verplichte nationaliteit: wat is ons 
Nederlanderschap dan waard? 

26 september Motie van het lid Van-Kooten -Arissen over goede opvang en begeleiding van 
geloofverlaters, verwijzend naar de beleidsvoorstellen in Het verhaal van een 
toekomst 

11 oktober Keklik Yücel in gesprek met Roderick Veelo over Vrij Links in het programma De 
Buitenlucht voor RTL Z 

30 oktober Opiniestuk over Vrij Links van Mario van Essche (Humanistisch Verbond 
Vlaanderen) in het Belgische tijdschrift SamPol 

11 n0vember Reactie op Vrij Links in Trouw door Maaike van Houten 
18 november Vrij Links aangehaald in een initiatiefnota ‘In Nederland kies je je eigen leven’van 

VVD Kamerlid Bente Becker 
23 november Vrij Links aangehaald als bron in een artikel over de moord op Derk Wiersum door 

Madelief Zaal op de website van studievereniging Criminologie in Actie. 
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4. Organisatie 
 
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 en heeft sinds 1 januari 2019 een ANBI-status.  

4.1 Bestuur 

Het bestuur bestaat vanaf oprichting uit drie leden. Het bestuur bestaat uit betrokken professionals met 
kennis van zaken en affiniteit met de missie en visie van Vrij Links. In 2019 vond er een bestuurswissel 
plaats: Roel Sint die tot dan secretaris was, heeft het stokje per 1 september doorgegeven aan Esmé 
Bosma. 
 
De drie bestuursleden zijn onafhankelijk en verschillen op relevante onderdelen van elkaar om zo 
aanvullend te zijn en mogelijke bias of tunnelvisie te vermijden. De leden hebben een verschillende 

professionele achtergrond (wetenschap, kunst, informatietechnologie) en hanteren verschillende 
maatschappelijke perspectieven, zijn van verschillende generaties en complementair.  
 

 

Femke Lakerveld - voorzitter 
 
Actrice, adviseur en toezichthouder in de culturele sector 

 

Esmé Bosma - secretaris 
 
Promovenda politicologie, Universiteit van Amsterdam 
 
 

 

Sander Zuidema – penningmeester 
 
Senior software developer 

 
Statutair is vastgelegd dat Vrij Links minimaal tweemaal per jaar bij elkaar komt. In 2019 kwam het 
bestuur driemaal samen (exclusief tussentijds overleg). Het bestuur acht dit passend en wenselijk, gezien 
de rap ontwikkelende organisatie en de dynamiek in haar omgeving. Bestuur is verantwoordelijk voor 
beleid en koers. Daarnaast stuurt zij de organisatie aan en fungeert zij als een belangrijke 

sparringpartner voor de actieve vrijwilligers. Belangrijke kansen en bedreigingen zijn geformuleerd en 
het bestuur neemt haar rol als risicobeheerser serieus. 
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Het bestuur was in 2019 primair verantwoordelijk voor visie, missie, strategie, beleid en de operationele 
organisatie. Doel is om in 2020 en 2021 meer taken te gaan beleggen en verdelen zodat het bestuur zich 
in toenemende mate tot haar kerntaken kan beperken. Voor de huidige situatie betekent dit dat een 
goede onderverdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, ook richting de vrijwilligers, 
bijdraagt aan stabiliteit, transparantie en vertrouwen. 
 
Stichting Vrij Links heeft als algemeen nut beogende instelling een ANBI-status. Bestuursleden 
ontvangen derhalve alleen een onkostenvergoeding en een niet bovenmatig vacatiegeld conform de 
regels voor een ANBI.  

4.2 Comité van aanbeveling 

Een comité van aanbeveling is aangesteld om de jonge organisatie extra slagkracht te geven en 
reflectiemogelijkheden te bieden aan het bestuur en de rest van de organisatie. Het comité bestaat uit 
zes mensen die een belangrijke en publieke rol vervullen in het maatschappelijke debat. Momenteel zijn 
dit: 
 

 

Asis Aynan 
 
Schrijver en docent 

 

Erdal Balci 
 
Schrijver en columnist 

 

Zihni Özdil 
 
Voormalig Tweede Kamerlid 
Groen Links en publicist 

 

Roel Sint 
 
Voormalig SP-statenlid 
provincie Noord-Holland 

 

Eddy Terstall 
 
Filmmaker en columnist 

 

Keklik Yücel 
 
Politicoloog en voormalig 
Tweede Kamerlid PvdA 

 
In 2019 is het comité van aanbeveling tweemaal officieel bijeengeroepen voor strategiesessies en -
overleg. Daarnaast is er contact waar nodig en zijn de leden betrokken op thema’s en specifieke 
activiteiten van Vrij Links. 
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4.3 Redactie en ondersteuning 

In 2019 werkte, naast het bestuur en comité van aanbeveling, een team van circa 12 vaste vrijwilligers 
aan de uitbouw van het digitale platform en aan het organiseren van debatten en evenementen. Een 
groter aantal meldde zich gedurende het jaar aan of roerde zich op Twitter en andere sociale media. Een 
groeiende schil van auteurs, debaters en andere vrijwilligers zette zich op structurele of incidentele basis 
in voor diverse thema's. 
 
De organisatie bestaat uit sympathisanten en betrokkenen die hun (vastgestelde) taken en rollen op 
vrijwillige basis uitvoeren. Op basis van projectsubsidies of geoormerkte donaties kan incidenteel 
iemand worden ingehuurd voor bijvoorbeeld content-ontwikkeling, projectorganisatie of marketing en 
communicatie. 
 
In 2019 is actief gezocht naar een passende hoofdredacteur/ coördinator voor het platform. Het is niet 
gelukt iemand te vinden die op de meeste punten aan het profiel voldeed. Aangezien de huidige 
redacteuren veel ervaring en betrokkenheid hebben, werd het platform door hen gerund. Dit zal zo 
blijven totdat een passende hoofdredacteur gevonden is. 
 
Het bestuur en de redactie worden per mei 2019 ondersteund door een officemanager. 
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5. Jaarrekening 
 
In het eerste volledige boekjaar voor stichting Vrij Links is hard gewerkt aan de financiële bestendigheid 
van de organisatie. Waar in de eerste maanden na oprichting al een voorzichtig begin gemaakt was met 
het genereren van inkomsten uit donaties is hier in 2019 verder op ingezet met wervingsacties op sociale 
media en via de website. Gedurende het boekjaar is deze stroom aan periodieke en eenmalige 
inkomsten gestegen tot een niveau waarvan we de onkosten kunnen vergoeden. Daarnaast behaalde de 
stichting inkomsten uit ticketverkoop, catering en merchandise voor het Vrijheid- en Onderwijsdebat. 
 
De structurele uitgaven van de stichting beperken zich tot reis- en onkostenvergoedingen, webhosting 
en fotoreportages. Grotere uitgaven werden in 2019 gedaan voor de organisatie van het Vrijheid- en 
Onderwijsdebat (zaalhuur, catering en techniek). Tevens is geïnvesteerd in promotiemateriaal (banners, 
flyers, vlaggen) die bij toekomstige evenementen kunnen worden ingezet. 
 
In samenwerking met een fondsenwerver is getracht voor losse projecten en het Vrijheid- en 
Onderwijsdebat financiering te vinden, uit deze inmiddels beëindigde samenwerking is echter geen 
succesvolle financiering voortgekomen. Eind 2019 zijn voor losse projecten op eigen kracht 
financieringsaanvragen verzonden. 
 
Stichting Vrij Links heeft 2019 afgesloten met een verlies van € 2.101, resulterend in een negatief eigen 
vermogen van € 6.301. Het negatieve eigen vermogen zit volledig in nog niet uitgekeerde onkosten en 
vacatiegelden voor het bestuur. Het bestuur heeft besloten geen aanspraak op deze vergoedingen te 
doen totdat de stichting in staat is deze te dragen – en ook bij een eventueel vertrek uit het bestuur geen 
claim te leggen op deze bedragen. Daarnaast houdt het bestuur de mogelijkheid open de openstaande 
posten aan de stichting te doneren. 
 
In 2020 verwacht Vrij Links financiering rond te krijgen voor de productie van een korte film en fondsen 
te werven voor een interviewreeks rond een centraal thema. Met diverse partijen wordt samengewerkt 
aan een marketingstrategie om de inkomstentroom uit donaties verder te laten groeien. 
 
Verwachting en doelstelling is dan ook een positief resultaat voor 2020.  
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Balans 31-12-2019 

 Debet Credit 

ACTIVA   

   

Liquide middelen   

Lopende rekening Triodos bank 1.189  

Totaal liquide middelen 1.189  

   

Totaal activa 1.189  

   

   

PASSIVA   

   

Eigen vermogen   

Eigen vermogen 4.200  

Totaal eigen vermogen 4.200  

   

Vreemd vermogen kort   

   

Crediteuren   

Crediteuren  295 

Totaal crediteuren  295 

   

Omzetbelasting   

BTW af te dragen 9%  215 

BTW af te dragen 21%  172 

Voorbelasting 1.280  
Totaal omzetbelasting 1.280 387 

   

Nog te betalen kosten en vooruit ontvangen opbrengsten   

Rekening-courant Femke Lakerveld (voorzitter)  2.223 

Rekening-courant Esmé Bosma (secretaris vanaf 01-09-2019)  274 

Rekening-courant Sander Zuidema (penningmeester)  3.947 

Rekening-courant Roel Sint (secretaries t/m 01-09-2019)  1.644 

Totaal nog te betalen kosten en vooruit ontvangen opbrengsten  8.088 

   

Totaal vreemd vermogen kort 1.280 8.770 

   

Totaal passiva 5.480 8.770 

   

Saldo verlies 2019 2.101  

 8.770 8.770 
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Verlies- en winstrekening 2019 

Bruto marge  
 Omzet  
 Donaties 7.283 
 Omzet BTW Laag 1.913 
 Omzet BTW Hoog 1.021 
 Totaal omzet 10.217 
   
Totaal bruto marge 10.217 

   
   
Bedrijfslasten  
 Algemene kosten  
 Bankrente en -kosten 163 
 Transactiekosten 197 
 Overige algemene kosten 77 
 Totaal algemene kosten 437 
   
 Exploitatiekosten  
 Catering 2.230 
 Huur inventaris 219 
 Reclame/advertentiekosten 667 
 Representatiekosten 822 
 Website 109 
 Zaalhuur 1.725 
 Totaal exploitatiekosten 5.772 
   
 Personeelskosten   
 Geschenken vrijwilligers 382 
 Hotel- en verblijfskosten 261 
 Kilometervergoeding 2.215 
 Parkeerkosten 536 
 Reiskosten openbaar vervoer 3 
 Vacatiegeld bestuur 2.712 
 Totaal personeelskosten 6.109 
   
Totaal bedrijfslasten 12.318 
   
   
Saldo  -2.101 

 
 
 
 



 
 

Asia Bibi 
 

 

In een documentaire die u vast heeft gehoord 

neemt Joost Prinsen op innemende wijze het woord 

postuum leerde hij ons allen het repertoire 

van Ben Ali Libi, Goochelaar. 

 

De woorden van Wilmink, de dictie van Joost 

de wreedheid van oorlog gebundeld in troost 

maar leven we echt weer in vree met elkaar? 

of dreigt anno nu weer een ander gevaar? 

 

De naam Aasiya Noreen dient zich aan 

al woont ze in Pakistan, ver hier vandaan 

en goochelt ze niet, als Ben Ali Libi 

u kent haar wellicht als Asia Bibi 

 

Wat wil het geval, in het land waar zij woont 

had deze arme vrouw zich respectloos getoond 

naar Islam en Profeet toen ze, net als de rest, 

tijdens werk op het land haar dorst had gelest. 

 

Water delen met moslims, een blasfemische daad 

daar kreeg ze een doodvonnis voor van de staat 

De cel moest ze in, nu alweer negen jaar 

Asia Bibi, godslasteraar 

 

Onverwacht, maar terecht sprak een rechter haar vrij 

maar de tragedie van Asia is nog lang niet voorbij 

nu de opperrechter haar vrijheid heeft gegund 

hebben radicale geesten het op haar gemunt 

 

Ze trokken de straat op, en eisten haar hoofd 

en dat van de rechters die haar hadden geloofd 

geen loos dreigement, want u heeft vast gehoord 

hoe Salmaan Taseer voor zijn steun werd vermoord 

 

Dus altijd als ik een schreeuwer zie 

die relativeert over theocratie 

denk ik: jouw tolerantie, hoeveel ruimte is daar 

voor Asia Bibi, godslasteraar 

 

Voor Asia Bibi, en iedereen aan haar zij 

wel uit de cel, nooit meer helemaal vrij 

 
 

Gebaseerd op het gedicht Ben Ali Libi van Willem Wilmink. 

Tekst: Sander Zuidema 

Idee: Jan Bockma 


