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Bij	  AUP	  verschijnt	  op	  5	  april	  a.s.	  	  
	  
Het	  vrijheidsboek.	  Generaties	  over	  vrijheid	  en	  onvrijheid	  in	  naoorlogs	  
Nederland	  
Met	  een	  voorwoord	  van	  Gerdi	  Verbeet,	  voorzitter	  Nationaal	  Comité	  4	  en	  5	  mei	  
	  
Vrijheid	  is	  voor	  veel	  mensen	  in	  onze	  samenleving	  vanzelfsprekend.	  
Maar	  wat	  betekent	  vrijheid	  nu	  eigenlijk	  voor	  Nederlanders?	  	  
	  
In	  Het	  vrijheidsboek	  geven	  prominente	  Nederlanders	  van	  verschillende	  
generaties	  en	  met	  verschillende	  achtergronden	  hun	  visie	  op	  vrijheid.	  
Onder	  anderen	  rapper	  Typhoon,	  publicist	  Thierry	  Baudet,	  oud-‐minister	  
Jan	  Pronk,	  Auschwitz-‐overlevende	  Lotty	  Huffener-‐Veffer	  en	  politica	  
Samira	  Bouchibti	  maken	  in	  hun	  inspirerende	  interviews	  het	  voor	  veel	  
mensen	  abstracte	  thema	  vrijheid	  heel	  concreet.	  Hierbij	  wordt	  niet	  
alleen	  naar	  de	  geschiedenis	  gekeken,	  maar	  komen	  actuele	  oorlogen	  en	  
de	  vluchtelingencrisis	  ook	  uitgebreid	  aan	  de	  orde.	  Het	  vrijheidsboek	  
verschijnt	  in	  samenwerking	  met	  het	  Nationaal	  Comité	  4	  en	  5	  mei.	  	  
	  
Interviews	  met:	  Ad	  Anakotta,	  Thierry	  Baudet,	  Marion	  Bloem,	  Samira	  Bouchibti,	  Joke	  van	  
Dijk,	  Mient	  Jan	  Faber,	  Jacques	  Grishaver,	  Chris	  van	  der	  Heijden,	  	  Lotty	  Huffener-‐Veffer,	  Shirin	  
Musa,	  Jan	  Pronk,	  Rob	  Schouten,	  Typhoon	  en	  Hans	  de	  Zwart.	  	  
	  	  
Over	  de	  samenstellers:	  Esther	  Captain	  is	  historicus	  en	  hoofd	  onderzoek	  bij	  het	  Nationaal	  	  
Comité	  4	  en	  5	  mei.	  Maarten	  Dallinga	  is	  socioloog	  en	  journalist.	  Hij	  werkte	  onder	  meer	  voor	  
BNN,	  EO	  en	  NOS.	  	  
	  
‘Wat	  ligt	  ten	  grondslag	  aan	  oorlogen,	  waarom	  wordt	  onderscheid	  tussen	  mensen	  gemaakt,	  waarom	  
kon	  iemand	  als	  Hitler	  zo	  groot	  worden?	  Wees	  open	  en	  eerlijk,	  zodat	  je,	  als	  het	  over	  4	  en	  5	  mei	  gaat,	  
echt	  kunt	  zeggen:	  ‘Dit	  nooit	  meer.’	  Anders	  is	  het:	  ‘Wát	  nooit	  meer?’	  Het	  moet	  geen	  losse	  kreet	  zijn.’	  –	  
Typhoon	  
	  
‘Mannen	  in	  uniformen	  die	  aardig	  waren	  voor	  kinderen,	  dat	  was	  voor	  mij	  de	  bevrijding.	  Ik	  had	  mijn	  
eerste	  echte	  gelukservaring:	  ik	  zat	  achterop	  de	  fiets	  bij	  mijn	  vader	  en	  we	  reden	  over	  de	  
Scheveningseweg.	  Ik	  zag	  de	  zon	  schijnen,	  op	  prachtige	  bomen,	  op	  bladeren…	  Dat	  heb	  ik	  altijd	  
onthouden.’	  –	  Jan	  Pronk	  	  
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Neem	  voor	  meer	  informatie,	  een	  recensie	  exemplaar	  of	  	  een	  interviewaanvraag	  met	  (een	  van	  de)	  
samenstellers	  of	  geïnterviewden	  contact	  op	  met	  Ruth	  Bergmans:	  	  
T:	  06	  –	  50	  49	  90	  76	  |	  M:	  mail@ruthbergmans.com	  


