
 

   
 
 



 
 

1. INLEIDING 
Stichting Vrijheidscolleges kijkt terug op een enerverend seizoen waarin ondanks de corona pandemie 
nog veel, grotendeels online, producties zijn gerealiseerd.  
Na de start van de samenwerking met de Roosevelt Foundation in 2020, realiseerden we in 2021 een 
digitale Meet Up waarin jongeren in gesprek gingen met de winnaars van de Four Freedoms Awards. De 
samenwerking met de Roosevelt Foundation was succesvol en krijgt een vervolg. 
Er was een speciale podcastreeks Vrijheidsgasten waarin 14 Vrijheidssprekers terugblikken en 
vooruitkijken op het begrip Vrijheid en hoe zich dat de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.  
Op 5 mei 2021 waren er geen fysieke Bevrijdingsfestivals, maar in iedere provincie vond een digitale 
versie plaats. Wij verzorgden een inhoudelijke talkshow: Vrijheidscolleges Live, waarin Soundos el 
Ahmadi, Haroon Ali en Joris Linssen een kort college gaven en daarna in gesprek gingen met presentator 
Cesar Majorana.  
Tijdens het weekend Gezichten van Margraten verzorgden de Vrijheidscolleges drie onlinegesprekken 
over de vier vrijheden van Roosevelt, en over het belang van herdenken anno 2021. De persoonlijke 
geschiedenissen van soldaten die begraven liggen op Margraten waren uitgangspunt. 
In het kader van 75 jaar bevrijding bezochten de Vrijheidscolleges 10 Mbo’s in heel Nederland. Van 
Zeeland tot Groningen, van Amsterdam tot Hengelo, om over vrijheid te spreken met de volgende 
generatie. 
In Maczek Memorial in Breda verzorgden we drie colleges: een college voor kinderen met Dieuwertje 
Blok, en 2 colleges met Sinan Can en Gijs Tuinman. In oktober 2021 volgt een serie vrijheidscolleges in 
samenwerking met Slot Loevestein/ Hugo de Groot-jaar. 
In kader van 75 jaar bevrijding werkten we samen met vier andere organisaties die zich bezighouden met 
herdenken anno 2021: Theater na de Dam, Open Joods Huizen, In mijn Buurt en de Vrijheidsmaaltijden. 
Deze samenwerking bevalt goed, hierdoor hebben we besloten vaker samen op te trekken naar 
verschillende partners, waaronder een lobby voor structurele subsidie bij het ministerie van VWS. 
We werkten samen met diverse bibliotheken, die hun rol als aanjager van maatschappelijke gesprekken 
serieus nemen. Dat doen we zowel fysiek bij de bibliotheken zelf, als online, zoals de bibliotheek 
Dordrecht die in de weken voorafgaand aan 5 mei Soundos el Ahmadi en Robert Vuijsje uitnodigden om 
hun beide colleges digitaal te geven.  
Het digitale archief is verder uitgebreid en is terug te vinden op 
https://www.vrijheidscolleges.nl/videoregistraties. De podcasts zijn terug te luisteren op: 
https://open.spotify.com/show/71polVq82DAbyh8kAQdTlf 
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Joris Linssen geeft Vrijheidscollege op ROC Gilde in Limburg / 12 mei 2021 
 

2. OVER DE VRIJHEIDSCOLLEGES 
De Vrijheidscolleges zijn een jaarlijkse serie lezingen van bekende opiniemakers en denkers met de ‘Four 
Freedoms’ van Roosevelt als inspiratiebron. In samenwerking met o.a. de Bevrijdingsfestivals, de 
Roosevelt Foundation en veel regionale partners brengen de Vrijheidscolleges een (digitaal) publiek op de 
been voor deze fundamenten van onze rechtstaat en democratie.  
 

2.2. UNIEK AAN DE VRIJHEIDSCOLLEGES 
- landelijke spreiding via de Bevrijdingsfestivals (twaalf festivals in 2021), Roosevelt Foundation en veel 
lokale samenwerkingspartners 
- inhoudelijke en actuele bijdrage aan debat over (on)vrijheid 
- exposure van de inhoud: offline in o.a. scholen, bibliotheken en festivals; online via videoregistraties, 
livestreams, podcasts 
- gratis lesmateriaal beschikbaar voor diverse onderwijsniveaus 
- digitaal archief meer dan 60 Vrijheidscolleges permanent terug te kijken 
 
  



 
 
 

3. PROGRAMMA 
 

3.1. SPREKERS 2020/ 2021 
Sinds begin 2020 is de vorm waarin we programmeren flink veranderd. Zo programmeren we het hele 
jaar door, maken we meer maatwerk-programma’s en zijn veel programma’s hybride vorm (zowel in 
online als offline) aangeboden. 
 
Dit betekent dat we tegenwoordig ook sprekers terugvragen in een volgend seizoen. Bv. Dieuwertje Blok 
geeft al twee seizoenen achter elkaar succesvolle Kidscolleges gericht op de doelgroep 9-12 jaar. Vanwege 
het succes zal zij dit ook in 2022 blijven doen.  
 
Door de nieuwe samenwerking met de Roosevelt foundation zijn internationale laureaten aan het 
programma toegevoegd.  
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.vrijheidscolleges.nl/agenda/
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3.2. MEET UP 

Vanuit Middelburg ontvingen vijf bijzondere mensen en organisaties een Four Freedoms Award, omdat zij 
zich met grote toewijding inzetten voor de vier vrijheden van Franklin Delano Roosevelt. De laureaten 
werden tijdens een online ceremonie toegesproken door o.a. koning Willem-Alexander en demissionair 
minister-president Mark Rutte. De laureaten gingen na de ceremonie live in gesprek met diverse jongeren 
onder leiding van presentator Joris Luyendijk tijdens de Four Freedoms Meet-up. Ook konden kijkers via 
de chat live vragen stellen. 

Laureaten 
De winnaars van de Four Freedoms Awards zijn de Filipijnse journalist Maria Ressa, presentator en 
wereldverbeteraar Sander de Kramer, Religions for Peace (Azza Karam) en de burgemeester van Palermo 
Leoluca Orlando. De International Four Freedom Award werd uitgereikt aan de Verenigde Naties (António 
Guterres). De verschillende awards werden vanwege corona digitaal uitgereikt door bekende en 
betrokken Nederlanders (presenters).  

Meet-up met kijkers uit 27 landen 
Na de ceremonie was er een live verbinding met de laureaten. Namens de VN was Executive Director van 
UNICEF Henrietta Fore online aanwezig. Tijdens deze live Meet-up gingen de laureaten onder leiding van 
presentator Joris Luyendijk in gesprek met vier aanwezige jongeren. Just Pallandt stelde de vragen aan 
Azza Karam, Isabel Provoost aan Maria Ressa, Bram Mvambanu aan Leoluca Orlando en Demi de 
Randamie aan Sander de Kramer. Ook werden met deze jongeren en de vrijheidssprekers aparte video’s 
opgenomen en een influencercampagne opgezet. 
Kijkers konden live via de chatfunctie vragen stellen aan de laureaten. Dit werd volop gedaan onder 
anderen door diverse leerlingen van enkele deelnemende scholen (MBO Scalda, MBO Cibap en 
Scheldemond College). 

 

Digitale Meet up i.s.m. Roosvelt Foundation in Middelburg / 31 maart 2021 
 



 
 
Er waren ook gesprekken te zien met vier vrijheidssprekers: Simone Weimans, Nathascha van Weezel, 
Joris Linssen en Massih Hutak.  
Deze uitzending werd live uitgezonden door Omroep Zeeland, een samenvatting op Nederland 2, werd 
online bekeken op enkele deelnemende scholen en werd meteen na afloop al door honderden mensen 
(terug) gekeken. Kijkers kwamen grotendeels uit Nederland, maar ook uit bijvoorbeeld Australië, de 
Filipijnen, Zweden, Maleisië en Nepal. De Meet-up is ontstaan uit de samenwerking tussen de Roosevelt 
Foundation en Stichting Vrijheidscolleges.  
 

3.3. EDUCATIE 
I.s.m. met de MBO Raad konden we 10 colleges verzorgen op Mbo-scholen door heel het land. Deze 
waren noodgedwongen door corona deels online, maar gelukkig was het merendeel live op locatie te 
zien. In verschillende voorbereidende lessen werd er verder ingegaan op de Four Freedoms en het belang 
van deze vrijheden voor een goed functionerende democratie. Steeds vaker sluiten we aan bij de vakken 
burgerschap. 
 
De Roosevelt Foundation ontwikkelde een (digitaal) lesboek over de Four Freedoms. Deze materialen 
worden al op verschillende scholen gebruikt en Vrijheidscolleges promoot dit materiaal op de website en 
via de scholen waar de colleges worden gegeven. 
 
Rondom het Meet Up-programma ontwikkelden we een drieluik voor het onderwijs met daarin de 
volgende onderdelen.  
 
Oriëntatieles over de Four Freedoms 
Hierin maakten de studenten kennis met het Four Freedoms gedachtegoed aan de hand van het Four 
Freedoms lesmateriaal en de achtergrondinformatie over de laureaten. Het lesmateriaal was gratis te 
downloaden via: https://www.vrijheidscolleges.nl/onderwijs. 
 
Deelname Meet Up 
Op 31 maart deden een aantal scholen mee als deelnemer aan het Meet Up programma. Dit programma 
werd gelivestreamed via  www.fourfreedoms.nl. Jongeren kunnen deelnemen door vragen in te sturen via 
de interactieve chat.  
 
Spreker in de klas 
In de derde les duiken de leerlingen de diepte in onder leiding van een van de Vrijheidscollege-sprekers in 
de klas. Laureaat Sander de Kramer bezocht tweemaal MBO Scalda en Joris Linssen bezocht mbo-scholen 
in Zwolle, Enschede en Heerlen. 
 
Meer informatie via http://www.vrijheidscolleges.nl/onderwijs.  
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4. OVERZICHT VRIJHEIDSCOLLEGES   
 
Hieronder een overzicht van alle activiteiten van oktober 2020 t/m juni 2021. 
 

 
 

 
Simone Wiemans geeft online Vrijheidscollege in bibliotheek Rotterdam / 29 april 2021 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
Edson da Graca geeft Vrijheidscollege op MBO Amsterdam / 25 mei 2021 

 
 



 
 

 
 
 

5. MARKETING EN COMMUNICATIE 
 
De marketingcommunicatie van de Vrijheidscolleges kreeg een flinke boost door de uitbreiding van het 
marketingteam. Zo trokken we de ervaren marketeer Thomas Spronk aan die met zijn ervaring bij ADE de 
online-marketing naar een hoger niveau kon tillen. Aangevuld met aanstormend talent Tim de Leeuw op 
online marketing en de ervaren persstrateeg Marije Lieuwens kon dit team meerdere grote campagne 
neerzetten. 
 
De drie grootste campagnes waren die voor de Meet Up i.s.m. de Roosevelt Foundation, die voor de 
Vrijheidscolleges Live i.s.m. de Bevrijdingfestivals en Nationaal Comité 4 en 5 mei en de podcastreeks 
Vrijheidsgasten. 
 
Veel landelijke media was geïnteresseerd in de Four Freedoms Awards en de aansluitende Meet up. Er 
waren interviews in de Vooravond, bij Op1 en in de 5 uur show.  
 
Mediabereik televisie Four Freedoms Awards en Meet Up 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
In kranten was er paginagrote aandacht voor de inspirerende verhalen van Sander de Kramer in Telegraaf 
en Maria Ressa in de Trouw. 
 

 
 

  
 
 
Ook de Vrijheidscolleges Live talkshow en de sprekers trokken de aandacht 
AD Joris Linssen: https://www.ad.nl/binnenland/joris-linssen-rekent-af-met-cancelcultuur-gun-een-ander-dat-hij-
eens-een-foutje-maakt~a7d18926/ 
Radio1 Spraakmakers: https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/31387-mag-iedereen-zichzelf-zijn-zoals-andre-
van-duin-zei-het-is-een-droom 
Column Haroon 
Ali: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210505_78029769?utm_source=google&utm_medium=orga
nic 
Edson da Graca en Joris Linssen in Op1: https://op1npo.nl/2021/05/03/edson-da-graca-en-joris-linssen-over-wat-
vrijheid-voor-hun-betekent/ 
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5.1.NIEUWE ONLINE FORMATS 
 
In dit bijzondere jaar experimenteerden we met veel nieuwe formats. We realiseerden 9 livestreams op 
locaties waaronder de talkshow Vrijheidscolleges Live op 5 mei en de Meet up op 31 maart vanuit 
Middelburg. 
Verder ontwikkelde we nieuwe kortere video’s, de zogenaamde Vrijheidscolleges shorts waarin een 
spreker in maximaal 10-15 minuten zijn vrijheidsstatement maakt. Deze shorts zijn inzetbaar in het 
onderwijs en voor een online doelgroep aantrekkelijker om te kijken t.o.v. de langere versies. De shorts 
zijn geproduceerd door de Chris Vijn van Plan C Filmworks (o.a. Tegenlicht) en de talkshowregie op 5 mei 
was van Julius Ponten (o.a. Rabat, Wolf).  
Podcasts werden opgenomen door Lieven Hermans en gepresenteerd door Nicole Terborg. 
 
Terugkijk-links naar losse Vrijheidscolleges Live en de Vrijheidscolleges shorts. 

"Mijn kind weet nu nog niet eens wat discriminatie is. Ik ga het later vertellen, als er een aanleiding is. Nu 
ga ik nog niet zeggen hoe verrot de wereld is, dat komt nog wel." 
Vrijheidscolleges Live met Soundos El Ahmadi 

“Als je je maar vaak genoeg aanpast, vergeet je op een gegeven moment wie je bent.” 
Vrijheidscolleges Live met Haroon Ali 
 
"De dag dat ik 17 werd heb ik een hele grote fout gemaakt en daar heb ik heb daar mijn hele leven van 
geleerd." 
Vrijheidscolleges Live met Joris Linssen 

Shorts Soundos, Haroon, Joris 
 
5.2. WEBSITE 
 
Vanwege een extra investering in de digitalisering konden we de website vernieuwen en interactiever 
maken. Zo werd er een mogelijkheid ingebouwd om livestreams aan te bieden en om te chatten tijdens 
de livestream. Ook werd er een Vimeo abonnement aangeschaft waarmee we zelf livestreams kunnen 
uitzenden. Deze nieuwe functionaliteiten worden in 2022 verder uitgebouwd. Het technische deel van de 
website wordt verzorgd door Ramdath Mos. Voor de technische realisatie van de livestream hebben we 
met veel externe partijen gewerkt o.a. Rietveld streamteam, Kutjongens, Unlimited en livestreams van 
externe partijen. 
 

 
  

https://stream.vrijheidscolleges.nl/programma/soundos-el-ahmadi
https://stream.vrijheidscolleges.nl/programma/haroon-ali
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https://youtu.be/1nHLcrnc4WE
https://youtu.be/biXsTYNt4zs


 
 
5.3. NIEUWSBRIEF 
Onze maandelijkse nieuwsbrief heeft een bereik van ruim 2000 abonnees. Afgelopen seizoen zijn er 15 
nieuwbrieven verzonden. In totaal zijn deze 21.000 keer geopend en 1800 keer geklikt. Met een Open-
Rate van 35% zitten we hiermee boven benchmark.  
 

 
 
5.4. ONLINE VIDEO-ARCHIEF 
 
Aantal kijkers voor de video’s 

 
 
Views: 50K 
Aantal uur: 12729 
Nieuwe abonnees: 173 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
5.5. SOCIAL MEDIA 
 
Facebook (aantal volgers: 2.7K) 
Instagram (aantal volgers: 700) 
Twitter (aantal volgers: 274) 
YouTube (aantal abonnees: 752) 
 

 
 
Social Advertising: 
Bereik: 613.582 
Weergaven: 1.540.534 
Frequentie: 2.51 
Klikken: 6854 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
6. ORGANISATIE 
De Vrijheidscolleges worden georganiseerd door Stichting Vrijheidscolleges in nauwe samenwerking met 
partners in het hele land.  
 
De partners waren afgelopen jaar: 
De Bevrijdingsfestivals (12 van de 14 festivals deed mee met de uitzending Vrijheidscolleges Live) 
MBO Raad (10 colleges in het hele land) 
Roosevelt Foundation (Meet up en scholen) 
Bibliotheken (8 colleges in het hele land) 
Maczek Memorial (3 colleges in Breda) 
Gezichten van Margraten (3 colleges) 
Coalitie (Open Joodse Huizen/ Huizen van Verzet, In mijn Buurt, Theater Na de Dam, Vrijheidscolleges en 
de Vrijheidsmaaltijden) 
Nationaal Comite 4 en 5 mei 
Tolhuistuin voor de podcastreeks 
Tivoli Vredenburg voor de opnames van Vrijheidscolleges Live 
 
Het stichtingsbestuur: 
Voorzitter - Ed Dumrese, directeur Slot Loevenstein en oud-directeur Bevrijdingsfestival Wageningen 
Secretaris - Coen Gelinck (SLO, Vakdidacticus Maatschappijleer) vanaf mei 2021, Gerda Bosdriesz, hoofd 
ProDemos Academie, tot mei 2021 
Penningmeester - Femke Klein (oud-directeur Bevrijdingsfestival Brabant) 
Algemeen bestuurslid - Rahel de Vriend (Blendle)  
 
Het bestuur hield toezicht op de activiteiten van de stichting Vrijheidscolleges. De dagelijkse activiteiten 
werden verricht door:  
Esther Lubberding - directeur 
Jelmer Uitenthuis - programmamaker 
Thomas Spronk – marketing 
Marie Lieuwens – pers 
Tim de Leeuw – online marketing 
Kim Evers – productie 
Jasmijn Vreeburg - productie (tot juni 2021) 
Hans van Rijsbergen (projectleider Meet up) 
Ramdath Mos – website 
Robert Adriaansen - ontwerp 
 
Het Comité van aanbeveling bestaat op dit moment uit oud-sprekers Maarten van Rossem, Eric Corton, 
Boris van der Ham, Petra Stienen, Barbara Oomen en oud-burgemeester Jacques Wallage. 
 
7. FINANCIEN 
 
Ondanks het turbulente coronajaar sluit stichting Vrijheidscolleges haar jaar positief af. Corona bood ook 
kansen zoals de extra financiering van het Mondriaanfonds en Prins Bernard Cultuur Fonds voor de 
podcastreeks Vrijheidsgasten en de extra bijdrage van het Vfonds voor digitalisering waarmee de website 
kon worden aangepast en de Vrijheidscolleges shorts kon worden opgenomen. 
Door de samenwerking met de Roosevelt Foundation konden we niet alleen een mooi inhoudelijk 
programma toevoegen maar ook investeren in het projectteam en extra marketingacties. De 



 
 
samenwerking met Maczek Memorial leidde tot extra inkomsten en gaf het startschot voor meer 
producties in opdracht zoals de samenwerking met Hugo de Groot jaar in oktober 2021. 
Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijft de organisatie kwetsbaar en geheel afhankelijk van 
freelancemedewerkers en projectsubsidies. Daarom zijn we samen met Open Joodse Huizen/ Huizen van 
Verzet, In mijn Buurt, Theater Na de Dam en de Vrijheidsmaaltijden een lobby begonnen voor 
structurelere subsidie bij het ministerie van VWS. In de bijlage vindt u de volledige jaarrekening. 
 
Bijlage 1 jaarrekening 2020/ 2021 
Bijlage 2 Verslag  Podcast Vrijheidsgasten 

Bijlage 3 Verslag Meet up 
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