
‘VRIJHEID IS ALS ETEN. 

PAS ALS HET JE WORDT ONTNOMEN, 

WEET JE HOE BELANGRIJK HET IS.’ 

Fatos Arapi, 

journalist, dichter en schrijver in Albanië.

WAT MOOI DAT JE MEE-EET. 

Door deze soep zet je je al een beetje in voor onze vrij-

heid. Want ook ons eten is afhankelijk van of we vrij zijn. 

Hieronder vind je stellingen en uitspraken en vragen 

waarmee je het over jouw vrijheid en die van een ander 

kunt hebben. In alle vrijheid, met een nu nog onbekende 

tafelgenoot. 

Wil je delen wat jullie doen? 

Maak een foto of screenshot 

en deel die!

Geniet er van.

1  Is vrijheid voor iedereen?2  Bestaat vrijheid wel?
3  Moet je vrij zijn leren?
4  Kun je vrij zijn van opvoeding, cultuur en genen?5  Elk mens wordt onvrij geboren.6  Vrijheid is nooit vanzelfsprekend.7  Elke generatie kent zijn eigen gevecht om vrijheid.8  Is vrijheid voor jou hetzelfde als voor een ander?9  Kun je in een dictatuur vrij zijn?10  Welk woord vind jij een goede synoniem voor vrijheid?11  Sta jij wel eens stil bij jouw vrijheden?12  Welke vrijheid zou je kunnen missen?

WELKE UITSPRAAK 
RAAKT JOU HET 
MEEST?

VRIJHEID IS EEN 
GROTE DISCIPLINE. 

Karel Appel

WAT IS VRIJHEID 
VAN MENINGS- 

UITING ZONDER DE 
VRIJHEID OM TE 

BELEDIGEN? 
Salman Rushdie

IK BEN LIEVER EEN 
VRIJE PAUPER DAN 
EEN RIJKE SLAAF. 

Martin Luther King

ELK KUNSTWERK 
IS EEN SCHREEUW 

OM VRIJHEID 
Christo

ALLEEN WIE HET 
ECHT VERDEDIGT 
HEEFT VRIJHEID 

IN ZIJN BEZIT. 
Pericles

VRIJHEID IS 
HET RECHT 
MENSEN TE 

ZEGGEN WAT ZE 
NIET WILLEN 

HOREN 
George Orwell

VRIJHEID IS NIETS 
ANDERS DAN EEN
KANS OM BETER 

TE WORDEN. 
Albert Camus

OUDEREN 
OVER VRIJHEID

Is een veilige haven zoeken
zonder bang te zijn voor 
geweld

Er zijn andere tijden geweest dat
vrijheid ver te zoeken was

Velen hebben het niet gered
zij hebben hun leven gegeven

Om ons vrijheid te geven
Dit is een gedicht van Jan Bolhuis.

12 FILOSOFISCHE VRAGEN/STELLINGEN
Gooi met twee dobbelstenen en stel elkaar de vraag of bespreek de stelling die hoort bij dat getal. Veel plezier!

[A] Absolute vrijheid van meningsuiting: 
 je moet alles kunnen zeggen.
[B]  Alles zeggen is niet perse vrijheid: rekening   
 met anderen houden is een vorm van vrijheid.

[A Ik lever liever vrijheid in voor veiligheid 
 (zoals controle van internetgegevens)
[B Ik loop liever risico waardoor ik absoluut 
 onafhankelijk, vrij en ongecontroleerd ben

[A]  Sommige meningen kunnen echt niet.
[B]  Elk mens heeft het absolute recht een volledig 
 andere mening dan het mijne te hebben.

[A]  Wij zijn vrijer dan vijftig jaar geleden.
[B]  Onze maatschappij is veel controlerender en 
 belerender dan vijftig jaar geleden.

[A]  Als je vrij wilt leven ben je ook verantwoordelijk  
 voor jezelf
[B]  Je kunt mensen niet volledig verantwoordelijk  
 voor hun leven maken

[A]  Mijn vrijheid betekent minder vrijheid voor 
 de ander
[B]  Mijn vrijheid vergroot de vrijheid van de ander

KUN JIJ KIEZEN?
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LUISTER, KIJK EN DOE LIVE MEE VIA WWW.BEVRIJDINGSFESTIVAL.NL/GRONINGEN


