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Wie schreven er mee? 

Stef Bos, John Deen, Esther 
Jacobs, Robert Jacobs, Jeroen 
Komen, Tjàco La Lau, Joke 
Lamers, Judit Neurink, 
Marianne Notschaele, Jospeh 
Oubelkas en Ronald Top 

Vrijheid is in Nederland 
misschien wel het hoogste goed. 

Lees verder op de volgende pagina -> 

Mei 2017 

We vieren diverse vormen van 
vrijheid op verschillende manieren, 
denk bijvoorbeeld aan de Gay 
Pride in Amsterdam. Maar de 
meest bekende viering van vrijheid 
in Nederland is 5 mei, de dag dat 
we de bevrijding (van de Duitse 
bezetting in WOII) vieren. 
 
Maar hoe vrij zijn we, en voelen 
we ons vandaag de dag echt? 
•In hoeverre is vrijheid afhankelijk 
van externe omstandigheden? 
•Kan je ook ‘gevangen’ zitten in te 
veel keuzevrijheid? 
•En hoe zit het met andere levens, 
andere culturen? 
 
In de actualiteit van nu, met 
vluchtelingenstromen die nog 
nooit zo groot zijn geweest, 
betekent het voor ruim 65.000.000 
mensen dat ze de plannen voor 
hun leven niet kunnen uitvoeren. 



(vervolg) 

En ook veel vrije Nederlanders 
voelen zich op de een of andere 
manier ‘gevangen’ in hun 
omstandigheden. 
 
We hebben aan een aantal 
markante Nederlanders gevraagd 
om te vertellen wat ‘vrijheid’ en 
in het bijzonder ‘vrijheid om te 
worden wie je bent’ voor hen 
betekent. Hun conclusie luidt: 
echte vrijheid zit in je hoofd.  

Esther Jacobs (1970) wordt ook wel 
de ‘No Excuses Lady’ genoemd. Ze 
is internationaal (TEDx) spreker en 
schrijver van 21 boeken. Esther’s 
1.000 keynote presentaties inspir-
eerden ondernemers en beleids-
makers over de hele wereld om 
hun uitdagingen om te zetten in 
kansen. Esther is een belangrijke 
influencer op social media en is 
ruim 500 keer geïnterviewd op TV, 
radio en in andere media. 

Over Esther Jacobs: 
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Judit Neurink vanuit Irak: 
"Veel dingen die voor ons in 
het westen vanzelfsprekend 
zijn, zijn dat in Irak (nog) 
niet. De vrijheid en keuzes 
die wij hebben, lijken voor 
velen een utopie. Maar onze 
westerse manier van leven 
zorgt soms weer voor 
nieuwe belemmeringen." 

Lees verder op de volgende pagina -> 



De illustraties: 

Het idee voor dit boek ontstond 
toen Esther ontdekte dat haar 
grootvader het liefst kunstenaar 
had willen worden. Tijdens zijn 
onderduiktijd in WOII maakte hij 
prachtige tekeningen, maar na de 
oorlog moest hij als een van de 
overlevenden de familiefabriek 
overnemen. En dus kwam er van 
zijn droom helaas weinig terecht. 
We eren hem in dit boek met een 
aantal prachtige illustraties! 
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Tjàco La Lau is geboren in 
1934, in Indonesië. Na een 
leven lang achtervolgd te 
zijn door het trauma van 
‘het Jappenkamp’, besloot hij 
op latere leeftijd in gesprek 
te gaan met een psycholoog. 
Wat hij leerde was dat niet 
alleen hij geleden had in 
deze oorlog, maar dat ook 
de Japanners geleden 
hebben. Het bracht hem op 
het pad van verzoening, een 
uiterst krachtig instrument 
voor vrede, zoals hij het 
noemt. 


