
 
VRIJHEIDSCOLLEGES – EDITIE 2020 + verplaatsingen najaar 2020 
 

1. Inleiding 
Het zou een hoogtepunt worden, de viering van 75 jaar vrijheid met meer dan 70 Vrijheidscolleges in 
het land en een nieuwe samenwerking met de Roosevelt Foundation die op 6 januari officieel werd 
bezegeld. De organisatie was er klaar voor, maar op 12 maart moest het bestuur van stichting 
Vrijheidscolleges een belangrijke beslissing nemen, namelijk het verplaatsen en deels annuleren van 
activiteiten die gepland stonden van maart t/m juni 2020. Ondanks dat de fysieke bijeenkomsten niet 
door konden gaan, hebben we wel verschillende online-activiteiten voortgezet om zo toch aandacht 
te blijven vragen voor (on)vrijheid. Zeker nu, in een periode waarin we allemaal aan den lijve 
ondervinden wat beperking in bewegingsvrijheid betekent. 
 
Activiteiten die voor 12 maart wel doorgingen waren een Vrijheidscollege van Ronald Giphart op het 
Grafisch Lyceum (27 januari) en van Natascha van Weezel op SVOPL in Maastricht (17 februari). 
Helaas zijn alle andere activiteiten (meer dan 70) afgelast (zie bijlage 3 voor het overzicht van alle 
colleges) 
 

1.2. Status van de verplaatste activiteiten 
Een deel van de vrijheidscolleges zijn in het najaar ingehaald. Rood gearceerde colleges zijn niet 
doorgegaan en worden weer verplaatst naar 2021. 
 

Datum Tijd Spreker Locatie 

6 oktober 14.00  uur Angelique Houtveen Cibap College Zwolle 

7 oktober 15.00-16.30 uur Dieuwertje Blok 
Bibliotheek a/d IJssel – 
Krimpen a/d IJssel 

12 oktober  9.30 uur Natascha Van Weezel Ysselstein 
13 oktober  9.30 uur Shirin Musa MBO Utrecht 

17 oktober 14.00 uur Dieuwertje Blok Boekenberg Spijkenisse 

21 oktober  19.00 uur Sinan Can 
Bibliotheek Oostland 
Nootdorp 

21 oktober 19.30 uur Robert Vuijsje Bibliotheek Utrecht 

23 oktober vanaf 17 uur Shirin Musa 
Vadercentrum Adam Den 
Haag 

27 oktober 13.00 uur Robert Vuijsje Summa College Eindhoven 

3 nov 20.00 uur Robert Vuijsje Bblthk Wageningen 

24 november 15.00 uur Angelique Houtveen HZ Vlissingen 
1 dec 20.00 uur, Danny Ghosen Bblthk Wageningen 

15 december 10.00 uur Sinan Can Drenthe College Assen 

nnb 10.00 uur Robert Vuijsje MBO College Zuid Amsterdam 

 
 
Daarnaast zijn er nog drie nieuwe colleges georganiseerd i.s.m. Maczek Memorial Breda. Deze 
colleges horen bij de nieuwe projectperiode VHC 2021 en boekjaar 2020/ 2021. Deze colleges zijn 
deels opgenomen middels een livestream. 
 

Datum Tijd Spreker Locatie 

31 oktober 13.00  uur Dieuwertje Blok Maczek Memorial Breda 
4 november  20.00 uur Gijs Tuinman Maczek Memorial Breda 

12 november  20.00 Sinan Can Maczek Memorial Breda 

 



 
 
 

1.3. Verplaatsing van de Four Freedoms Meet Up en Tour naar maart 2021 
De Four Freedoms Meet Up en Tour wordt verplaatst naar eind maart/ begin april 2021. De Award-
ceremonie staat gepland op 31 maart. De gesprekken met de Roosevelt Foundation zijn hierover 
gaande. 
 

2. Vervangende activiteiten periode maart t/m mei 2020 
Stichting Vrijheidscolleges besloot niet bij de pakken neer te gaan zitten en ontplooide een aantal 
online activiteiten met nieuwe en bestaande partners. Het idee achter deze activiteiten is dat de er 
juist nu aandacht moest zijn voor het belang van vrijheid en dat Vrijheidscolleges een betekenisvolle 
rol hierin kon hebben. Binnen het projectteam is er doorgewerkt aan deze doelstellingen en vooral 
onze communicatiemedewerker heeft veel extra werkzaamheden verricht zoals het maken van 
nieuwsbrieven, het opnemen van vlogs met sprekers en persbenadering. Daarnaast is ook besloten 
om de begeleiding van de UCR-studenten, die betrokken waren bij de Meet Up en Tour, voort te 
zetten, waardoor de online Four Freedoms columnwedstrijd nog een mooie winnaar opleverde. 
Hieronder een overzicht van onze vervangende (online) activiteiten en het mediabereik. 
 
2.1. Samenwerking met omroep Human/ Brainwash 
Na het nieuws van de lockdown zijn we op zoek gegaan naar nieuwe partners om onze sprekers 
onder de aandacht te brengen. Dit bracht ons bij de webredactie van Human.nl en Brainswash.nl en 
leverde een mooie samenwerking op die we de komende jaren willen voortzetten.  
In de weken voorafgaand aan en na 5 mei werden vier sprekers van de Vrijheidscolleges 
geïnterviewd over wat vrijheid voor hen betekent in deze Corona-tijden. Deze interviews werden 
geplaatst op Human.nl, Brainwash.nl en de site van de Vrijheidscolleges en vormen een serie 
inspirerende verhalen die via social media worden verspreid. Doel van deze samenwerking is via een 
groot maatschappelijk platform als Human/ Brainwash toch aandacht te vragen voor vrijheid.  
 
Overzicht interviews: 
Robert Vuijsje: “Opgroeien met oorlogsverhalen geeft het besef dat het weer kan gebeuren.” 
Sinan Can stond oog in oog met onvrijheid. 
Liesbeth Zegveld: “Oorlog is in nevelen gehuld en dat wordt niet beter.” 
Shirin Musa: “Sommige vrouwen in Nederland leven permanent in lockdown.” 
 
 
2.2. Hoopvolle vlogs van (oud)sprekers 
Wekelijks deelden vrijheidssprekers op onze social media-kanalen een persoonlijke vlog en gaven ze 
hun kijk op vrijheid in Coronatijden. Deze boodschappen van hoop waren een extra manier om onze 
sprekers en thematiek onder de aandacht te houden en kijkers moed te geven. Deze vlogs werden 
gecoördineerd door onze communicatiemedewerker. 
 
Overzicht van de vlogs 
Kijk ze hier allemaal terug 
 

VLOG Datum  Views Facebook 
(afgerond) 

Views YouTube 

Angelique Houtveen  6-04-2020 1900 215 

Charles Groenhuijsen 12-04-2020 700 137 

Dieuwertje Blok 20-04-2020 2900 71 

Natascha van Weezel 26-04-2020 1200 239 

https://www.brainwash.nl/bijdrage/schrijver-robert-vuijsje-opgroeien-met-oorlogsverhalen-geeft-het-besef-dat-het-weer-kan-gebeuren
https://www.human.nl/lees/2020/mei/vrijheid-sinan-can.html
https://www.brainwash.nl/bijdrage/avocaat-liesbeth-zegveld-oorlog-is-in-nevelen-gehuld-en-dat-wordt-niet-beter
https://www.human.nl/brainwash/lees/2020/Shirin-Musa.html
https://www.vrijheidscolleges.nl/nieuws/vlogs


Sinan Can 2-05-2020 1200 37 

Maarten van Rossem 4-05-2020 1800 1000 

Maarten van Rossem 7-05-2020 1900 1500 
 

Digitale lessen over Four Freedoms van Roosevelt 
Omdat de uitreiking van de Four Freedoms Awards en de daaropvolgende Meet Up en Tour niet 
doorgingen, bedachten het University College Roosevelt, het Roosevelt Institute for American 
Studies, Vrijheidscolleges en de Roosevelt Stichting een alternatief: digitale gastlessen.  
In de week van 14 april kregen Zeeuwse leerlingen in maar liefst 28 klassen in o.a. het basis- en 
voortgezet onderwijs een interactieve gastles. Dit rondom vragen: waar komen de vrijheden 
vandaan? Wat betekenen zij in het dagelijks leven? Wat zijn de Four Freedoms Awards en wat doen 
de laureaten om deze vrijheden te beschermen? Hiervoor werd ook een digitaal lesplan ontwikkeld 
dat inmiddels op onze website gratis wordt aangeboden. Dit lesplan is voor iedere docent die met 
leerlingen in het voortgezet onderwijs de Vier Vrijheden van Roosevelt wil bespreken, om ze 
daarmee algemeen aan het denken te zetten over de waarde van vrijheid. Het materiaal past goed 
bij de vakken geschiedenis, Nederlands en maatschappijleer.  

 
 
2.3. Online columnwedstrijd 
Vrijheidscolleges organiseerde een online columnwedstrijd over de Four Freedoms van Roosevelt. 
Deze wedstrijd die i.s.m. de Roosevelt Foundation en stagiaires van de UCR werd uitgevoerd, moest 
resulteren in een voor te dragen column tijdens de Meet Up op 14 april.  
Tijdens de quarantaine hebben we de inzendingsdatum verlengd van de Four Freedoms 
columnwedstrijd omdat dit een ideale activiteit was waaraan mensen konden meedoen terwijl ze 
thuis zaten. Nieuwe deadline werd 5 mei. We hebben opnieuw persberichten gestuurd en 
opleidingen/ scholen benaderd en er kwamen veel columns binnen van scholieren. Het onderwerp 
vrijheid stond door de beperkingen van de quarantaine plots ook veel dichterbij de belevingswereld 
van veel jongeren. De jury (Gerda Bosdriesz, Natascha van Weezel en Ton Brandenbarg) was zeer 
onder de indruk van de kwaliteit van de 115 inzendingen. De jury koos voor de column van Lieve 
Smeets (22), omdat deze op sterke wijze de actuele situatie in Nederland verbond aan actualiteit in 
het buitenland. Op 19 mei kreeg Lieve te horen dat ze had gewonnen tijdens een Skypegesprek met 
Esther Lubberding, directeur van de Vrijheidscolleges en Han Polman, voorzitter van de Roosevelt 
Foundation en commissaris van de Koning in Zeeland. 
De column van Lieve Smeets lees je hier:  ‘Persvrijheid of je leven’.  
 
Media: We behaalden media-aandacht in de PZC, Omroep Zeeland Radio, Observant (Universiteit 
Maastricht), Algemeen Dagblad, de Faam en De Limburger. 
 

https://www.vrijheidscolleges.nl/nieuws/studenten-en-scholieren-schrijven-115-columns-over-vrijheid


 
 
Extra bereik door samenwerking 
Door de samenwerking met de Roosevelt Foundation hadden we een groter bereik. Diverse 
deelnemers die eind april een column inzonden, waren scholieren die tijdens de quarantaine een 
online college hadden gekregen van een team van Barbara Oomen (RIAS, UCR en Roosevelt 
Foundation). Voor hen was het schrijven van de column een actief toepassen van wat ze hadden 
geleerd. 
  
Vooral op Twitter was er een goed bereik voor onze berichten over de column, mede door dat de 
commissaris van de Koning van Zeeland en Limburg er over een tweet maakten. Interactie ratio: 
5,2%. Een tweet van de Roosevelt Foundation wordt gemiddeld 150 keer gelezen (weergaven). Het 
bereik van deze tweet was dus veel groter dan normaal. Ook is er veel interactie geweest in de vorm 
van conversie naar de website, retweets, likes, geschreven reacties en nieuwe volgers. 
 
2.4. Samenwerking Rotterdam Vrijheidssoep 
Met het wegvallen van de verbindende vrijheidsmaaltijden, besloot Rotterdam in navolging van 
Amsterdam aan Rotterdammers een Vrijheidssoep uit te delen. Deze soep, gemaakt door chef-kok 
Pepijn Schmeink, met etiket van ontwerper Piet Parra, werd in de aanloop naar 5 mei verspreid in 
Rotterdam, met het idee deze gezamenlijk te nuttigen op 5 mei tijdens het Vrijheidssoep-
programma. Onderdeel van dit programma was 1 mini-Vrijheidscollege van Natascha van Weezel in 
KINO. Het programma werd gemodereerd door Stefanie Afrifa en live uitgezonden via Open 
Rotterdam en de website Vrijheidssoep.nl. Er was door het volledig afgelasten van de 
Bevrijdingsfestivals veel animo en media-aandacht voor dit programma en er werden maar liefst 
25.000 Rotterdammers bij deze activiteit betrokken. 
 
Enkele artikelen hieronder: 
 
RTV Rijnmond 
NU.nl 
AD.nl 
De Buik van Rotterdam 
Rotterdam zet door 
 
 
 

https://www.rijnmond.nl/nieuws/194950/Alleen-maar-toch-samen-75-jaar-vrijheid-vieren-met-speciale-soepNU.nl
https://www.nu.nl/rotterdam/6047865/rotterdammers-eten-op-afstand-samen-vrijheidssoep-tijdens-bevrijdingsdag.html
https://www.ad.nl/rotterdam/rotterdammers-kunnen-gezamenlijk-genieten-van-vrijheidssoep-thuis-dat-wel~ae073d51/
https://www.debuik.nl/rotterdam/nieuws/saamhorigheid-tijdens-bevrijdingsdag-met-de-vrijheidmaaltijdsoep
https://rotterdamzetdoor.nl/initiatieven/samen-bevrijdingsdag-vieren-met-soep/


3. Publiciteit 
 
3.1. Artikelen in de media (persberichten en artikelen overzicht in bijlage) 
Er waren dit jaar drie soorten persberichten.  
- Persberichten over de Vrijheidscolleges: om onze sprekers en events aan te kondigen. Dit jaar extra 
veel in verband met 75 Vrijheid.  
- Persberichten in samenwerking met de Roosevelt Foundation om de gezamenlijke events aan te 
kondigen. Beide organisaties stuurde (bijna) hetzelfde persbericht uit. Bij Roosevelt Foundation lag 
het media accent op Zeeland en Vrijheidscolleges heeft een meer landelijk media bereik. 
- Persberichten in reactie op het coronavirus en de quarantaine om events af te gelasten en te 
verplaatsen. 
 
Mediabereik voor Corona 
Voor 12 maart hebben we diverse media direct benaderd met een pitch op maat; een invalshoek die 
past bij hun medium. Er was mooie media-aandacht in januari zoals Splinter Chabot kort bij DWDD 
en in februari was er veel media-aandacht toen bekend werd gemaakt dat Sander de Kramer de Four 
Freedom Awards zou ontvangen. De organiserende Bevrijdingsfestivals en deelnemende 
bibliotheken verzorgden de regionale pr voor hun eigen colleges. Dit resulteerde in vele aankondigen 
in de regionale en lokale media.  Er was interesse van media voor interviews met de andere 
winnaars/ sprekers van de Four Freedoms Meet Up, maar die zijn niet door gegaan door de 
Coronacrisis. Er waren begin maart wel al enkele paginagrote interviews met directeur Esther 
Lubberding over de Vrijheidscolleges in de context van 75 jaar vrijheid in AD Utrechts Nieuwsblad en 
De Utrechtse Internet Courant (DUIC). 
 
Mediawaarde  
Februari/ maart= 28.961 euro 
Oplage/ bereik (ex. doorplaatsingen)= 3.207.779 
Trend: Print verschuift steeds meer naar online. 
Nb. in april is de mediaservice Mediaweb stilgezet vanwege corona. 

 
Bron: mediaweb 



Media & Corona 
Vanaf donderdag 12 maart werden er vergaande maatregelen aangekondigd waardoor we de eerste 
events moesten uitstellen. Tijdens de quarantaine was er lang in de media alleen ruimte voor nieuws 
over het virus. In de aanloop naar 4 en 5 mei hebben we toch diverse media benaderd om nog extra 
aandacht te genereren voor de bijzondere verhalen van onze sprekers.  
Hoogtepunten: 

- Een interview met Sander de Kramer over zijn nominatie voor de Four Freedoms Awards bij 
Op 1 

- Een interview met Robert Vuijsje bij Radio 1 Spraakmakers 
- Groot opinie-artikel van Vuijsje in NRC 
- Natascha van Weezel bij VPRO Mondo en Iedereen Live 
- Groot interview met Dieuwertje Blok en haar dochter in Financieel Dagblad  
- Een uitgebreide samenwerking met Human en Brainwash die online informatieve interviews 

plaatsten met Vrijheidssprekers zoals Liesbeth Zegveld, Robert Vuijsje, Sinan Can en Shirin 
Musa. 

 
3.2. Nieuwsbrief 
De trouwe volgers en relaties van de Vrijheidscolleges worden op de hoogte door middel van een 
nieuwsbrief. De inhoud legt een extra focus op ons eigen nieuws, dat van onze partners en geeft 
extra informatie over onze events met handige links. Omdat 2020 een speciaal jaar was in verband 
met 75 jaar vrijheid, de samenwerking met de Four Freedoms Awards en de Coronacrisis hebben we 
meer nieuwsbrieven gestuurd dan anders. Het aantal nieuwsbriefabonnees neemt nog steeds toe. 
De meeste aanmeldingen volgen meestal na events, en die zijn dit jaar nauwelijks geweest, dus we 
verwachten een significante stijging als er weer events plaats mogen vinden. In mei 2018 hadden 
2,093 abonnees en in 2020 waren dat er 2,321. 
De nieuwsbrief wordt goed gelezen met een open rate van 48% gemiddeld en we zien op onze eigen 
media een stijging in aantal kliks na verzending van de nieuwsbrief. We hebben een paar win-acties 
gedaan via onze nieuwsbrief, lezers konden een mail sturen om een boek te winnen en hier kwamen 
gemiddeld 30 reacties op per actie. 
 
Overzicht verstuurde nieuwsbrieven: 

• 2 juli 2019: Activiteiten najaar, 75 jaar vrijheid, enquête editie 2019. 

• 7 januari 2020: Samenwerking Roosevelt Foundation, extra colleges in 2020. 

• 14 februari 2020: Dit zijn de sprekers 2020 

• 19 maart: Vrijheidscolleges verplaatst 

• 17 april: Vlogs sociale media, columnwedstrijd, boek Natascha van Weezel winnen,  

• 4 mei : 4 en 5 mei thuis-editie en tips om 4 en 5 mei thuis/online te vieren. 

• 11 mei: Terugblik op 4 en 5 mei, boek Oorlogsgesprekken winnen. 

• 2 juni: Winnaar columnwedstrijd, samenwerking Human. 
 
3.3. Online video-archief 
Door de coronacrisis, hebben we de videoregistraties van de colleges van voorgaande jaren vaker 
onder de aandacht gebracht. Het natuurlijke bereik via Youtube wordt minder doordat het algoritme 
vooral partijen onder de aandacht brengt die regelmatig items uploaden. Daarom hebben we ons 
archief via de nieuwe website beter vindbaar gemaakt.  
Alle video’s samen zijn sinds 2015 inmiddels 449.144 keer bekeken en mensen kijken gemiddeld 
21.04 minuten. Dit impliceert dat veel kijkers colleges uitkijken. We zien uit de data dat bepaalde 
colleges vaak en lang worden bekeken. Maarten van Rossem blijft de populairste spreker: met twee 
colleges in 2015 (views 81.870) en 2017 (views 72.820) is hij onze topscoorder. Sommige colleges 
worden minder bekeken terwijl het college van Fresku sinds mei 2019 nog 1821 keer is bekeken en 



ook het college van Herman Pleij is sinds 2019 2100 keer bekeken. Deze registraties staan op 
www.vrijheidscolleges.nl en op het eigen YouTube-kanaal. 
 
Drie studenten van de UCR liepen stage en hebben het hele online archief bekeken en 
gethematiseerd.  Hun taak was o.a. om de overeenkomsten tussen de verschillende colleges te 
vinden en deze op een rijtje te zetten, met als uiteindelijk doel een heldere thematisering te maken 
die als een rode draad de archiefgebruiker kan helpen met het vinden van de best passende video bij 
zijn of haar interesses en eerder bekeken video’s. Op basis van hoe vaak elk onderwerp behandeld 
werd, het belang van het onderwerp in de huidige maatschappij, en de connectie van het onderwerp 
met de Stichting Vrijheidscolleges en het concept ‘vrijheid’, zijn de volgende hoofdthema’s 
gedestilleerd: de Four Freedoms (Vier Vrijheden), de Tweede Wereldoorlog, democratie/politiek/ 
rechtstaat, en migratie. Deze thema’s worden geïmplementeerd in de SEO-gegevens van de video’s 
zowel op de site als op You Tube waardoor de vindbaarheid toeneemt. 
 
3.4. Relevante content op social media – delen van Vrijheidscolleges uit het archief 
De nadruk ligt op Facebook (mei 2020 – 2663 volgers): de combinatie van informatie delen en 
promotiemogelijkheden is daar voor de Vrijheidscolleges het meest efficiënt. Met gerichte 
promotieacties, in nauwe samenwerking met de PR-medewerkers van de organiserende 
Bevrijdingsfestivals en andere partners is het mogelijk om de juiste afgebakende doelgroepen te 
bereiken. Effectief is de mix van Facebook-events met Eventbrite. Het werkt door het delen van 
events met partners goed om organisch heel gericht doelgroepen in de regio van die locatie te 
bereiken. Festivals en andere partners stimuleerden zo het aantal reserveringen. Helaas gingen de 
events niet door, maar we hebben nog wel contacten van de geïnteresseerden en zouden die kunnen 
activeren zodra het weer mogelijk is om iets te organiseren. 
Op Facebook zijn we gegroeid, maar de enorm groeispurt is uitgebleven. Waarschijnlijk omdat de 
meeste events niet door konden gaan en dat dit een moment is voor publiek om ons te gaan volgen. 
Veel jongeren besteden ook meer tijd aan Instagram, Whatsapp en TikTok. Wel was het opvallend 
dat na een post op Facebook over Bilal Wahib we plots opvallend veel nieuwe jonge volgers kregen. 
 

 
Voorbeeld van goed presterend bericht 

Twitter 
Twitter wordt vooral gebruikt zodat partners ons kunnen taggen. Onze tweets hebben geen groot 
bereik, maar worden wel vaak als voorbeeld overgenomen door Bevrijdingsfestivals en andere 
locaties. We posten vaak dezelfde content als op Facebook en delen vooral berichten van partners en 

http://www.vrijheidscolleges.nl/


sprekers. Verder verwijzen we naar de website, voor reserveringen en video’s terugkijken etc. Die 
tweets hebben wel een redelijk bereik. Ons aantal volgers is wel enorm gestegen. In heel Nederland 
is het aantal actieve gebruikers van het medium Twitter is in 2019 wel afgenomen. Dus we zullen in 
2021 moeten afwegen of we nog door moeten gaan met het medium. 
 

 

  
 

Instagram 
Sinds 2019 is Instagram een veel belangrijker medium geworden. Ons aantal volgers is verdubbeld, 
maar nog niet echt een aantal waarmee we als organisatie een groot bereik hebben. We gebruiken 
Instagram vooral om posts en stories te maken die dan overgenomen worden door onze sprekers 
met een groot bereik. We posten vaak de meeste content rond onze events en dan krijgen we ook de 
meeste nieuwe volgers. Omdat deze door de Coronacrisis niet doorgegaan zijn, hebben we ons 
groeimoment gemist.  
We gebruiken Instagram vooral om onze locaties/partners te steunen en zij nemen onze berichten 
ook vaak over. Onze sprekers hebben vaak wel grote achterban op Instagram en deze noemden hun 
Vrijheidcolleges regelmatig in hun Instagram Stories; zoals Angelique Houtveen (105.000), Bilal 
Wahib (165.000) Sinan Can (214.000), Natascha van Weezel (12.2000), Danny Ghosen (259.000) en 
Splinter Chabot (9567). Dit was een invloedrijke vorm van promotie en toonde ook hun persoonlijke 
betrokkenheid bij de Vrijheidscolleges. 
 
 



 
 
3.5. Overige pr-uitingen 
Voor de projecten/events ontwikkeld in samenwerking met de Roosevelt Foundation hebben we een 
aparte huisstijl gemaakt met een speciaal logo voor de Four Freedoms Meet-up. Het doel van de 
samenwerking was voor beiden organisaties om een nieuwe doelgroep aan te spreken, daarom is 
gekozen voor een duidelijke herkenbare stijl die de samenhang tussen de activiteiten benadrukt. 
Voor de ‘Four Freedoms Tour’ en ‘Four Freedoms Columnwedstrijd’ werden beeldmerken gemaakt in 
dezelfde stijl. De events zijn tijdelijk afgelast in verband met de coronacrisis. We kunnen de huisstijl 
in 2021 weer gebruiken. 
 

 
 
 
 
3.5.1. Website 
We hebben in januari en februari gewerkt aan een nieuwe website. De oorspronkelijke website was 
gebouwd in 2013 en het cms was verouderd. De nieuwe website heeft een duidelijkere structuur en 
de SEO geoptimaliseerd. Op de nieuwe homepage zijn alle belangrijke elementen snel zichtbaar. Zo is 
er nu een betere locatie voor nieuws en is informatie over de sprekers makkelijk te vinden door op 
hun afbeelding te klikken. Wij zijn vooral blij met het verbeterde video-archief, hier zijn alle gefilmde 
colleges snel vindbaar door een betere zoekfunctie. 
 
 
 
  



Bijlage 1 Uitgestuurde persberichten 
 
6-01-2020 (ism Roosevelt Foundation) 
Vrijheidscolleges en Roosevelt Foundation werken samen aan vrijheid 
 
13-02-2020 
Philip Freriks, Angelique Houtveen, Danny Ghosen, Splinter Chabot, Bilal Wahib, Robert Vuijsje, 
Liesbeth Zegveld en Shirin Musa spreken tijdens Vrijheidscolleges 2020 
Ruim 70 Vrijheidscolleges in heel Nederland 
 
04-03-2020  
Four Freedoms Meet Up in Middelburg met Maria Ressa, Johnny de Mol, Leoluca Orlando, Simone 
Weimans e.a. 
Ontmoet bijzondere vrijheidsstrijders 
 
11-03-2020           
Win: geldprijs & voordracht bij uitreiking van Four Freedoms Awards 
Wedstrijd: Schrijf een column over vrijheid 
 
24-03-2020 
Vrijheidscolleges verplaatst naar later dit jaar 
 
30-03-2020           
Quarantaine? Schrijf een column over vrijheid en win 200 euro 
 
18-05-2020          (ism Roosevelt Foundation) 
Studenten en scholieren schrijven 115 columns over vrijheid 
Winnende column benadrukt belang van persvrijheid in tijden van Corona 
 
  



Bijlage 2 overzicht belangrijkste media-uitingen (december 2019 t/m 8 juni 2020) 
 
31 december 2019 
Column Natascha van Wezel over 2020 en Vrijheidscolleges 
https://www.parool.nl/columns-opinie/2020-is-nog-een-blanco-pagina~b8723fa3/ 
 
4 januari 2020 
https://www.pzc.nl/walcheren/publieksevenement-rond-four-freedoms-awards-in-
middelburg~a28a1760/?referrer=https://www.google.com/ 
 
https://www.zeeland.nl/actueel/roosevelt-foundation-en-vrijheidscolleges-werken-samen-aan-
vrijheid 
 
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/117348/Tournee-moet-Four-Freedoms-Awards-meer-
bekendheid-geven 
 
6 januari 2020 
DWDD Special over Selma van de Perre. Tafelheer Splinter Chabot mag in de introductie 
bekendmaken dat hij een van de sprekers is van de Vrijheidscolleges en verbindt dat ook aan het 
gesprek met de hoofdgast. 
https://www.bnnvara.nl/dewerelddraaitdoor/videos/525700 
 
5 februari 2020 
Bekendmaking van de namen van de Four Freedoms Awards. In sommige artikelen wordt de 
samenwerking met de Vrijheidscolleges genoemd. Focus van de media ligt op de namen van de 
sprekers en Sander de Kramer omdat dit de enige Nederlandse laureaat is. 
 
6 februari 2020 
Sander de Kramer bij Op1: 
https://www.youtube.com/watch?v=h6UY8fzzqJs 
 
Vermelding Telegraaf 
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1555764593/sander-de-kramer-krijgt-four-freedoms-award 
 
22 februari 2020 
https://www.rtvvlissingen.nl/2020/02/22/uitreiking-four-freedoms-in-middelburg/ 
 
1 maart 2020 
Algemeen Dagblad: interview over Vrijheidscolleges 75 jaar Vrijheid, paginagroot interview met 
directeur Esther Lubberding 
https://www.ad.nl/utrecht/haar-opa-werd-bijna-doodgeschoten-nu-vertelt-esther-48-jongeren-de-
gruwelijke-verhalen-over-de-oorlog~a91a0885 
 
6 maart 2020 
Heel veel artikelen zoals hieronder over de bekendmaking van de namen 
 
Dagblad van het noorden 
https://www.dvhn.nl/groningen/stad/Vrijheidscolleges-burgemeester-Leoluca-Orlando-van-
Palermo-en-journalist-Philip-Freriks-spreken-in-Groningen-
25430368.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
 
13 februari 2020 
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Show Nieuws 
https://www.shownieuws.nl/rubrieken/sterren/2020/philip-freriks-en-robert-vuijsje-geven-
vrijheidscolleges/ 
 
https://gezinsbode.nl/artikel/1089107/philip-freriks-en-burgemeester-van-palermo-leoluca-orlando-
geven-vrijheidscolleges-in-groningen.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
 
18 maart 2020 
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/118815/Uitreiking-Four-Freedoms-Awards-verplaatst-naar-
volgend-jaar 
 
23 maart 2020 
DUIC interview Esther over Vrijheidscolleges 75 jaar vrijheid (voor de corona gemaakt) 
2 pagina’s. Plus vermelding op voorpagina (oplage 52.000) 
https://www.duic.nl/cultuur/utrecht-volgens-directeur-van-de-vrijheidscolleges-esther-lubberding-
we-hebben-nooit-alleen-de-usual-suspects-als-sprekers/ 
 
28 maart 2020 
TROUW 
Artikel over boek van Natascha van Weezel waar ze Vrijheidscolleges noemt 
https://www.trouw.nl/cultuur-media/natascha-van-weezel-over-de-dood-van-haar-vader-max-
geluk-en-verdriet-kunnen-blijkbaar-hand-in-hand-gaan~bd00eb7f/ 
 
27 april 2020 
AD Vrijheidssoep  
Vrijheidscolleges doen mee met het Rotterdamse onderdeel van de Vrijheidssoep 
https://www.ad.nl/rotterdam/rotterdammers-kunnen-gezamenlijk-genieten-van-vrijheidssoep-thuis-
dat-wel~ae073d51 
 
28 april 2020 
Financieel Dagblad Dieuwertje Blok en haar dochter. 
Aanleiding is oa Vrijheidscolleges waarover ze ook spreekt. 
https://fd.nl/fd-persoonlijk/1340993/mijn-moeder-durft-persoonlijk-en-kwetsbaar-te-zijn-daarmee-
weet-ze-je-te-raken 
 
29 april 2020 
https://albrandswaardsdagblad.nl/Algemeen/het-kruispunt-aandacht-aan-75-jaar-vrijheid 
 
29 april 2020 
Spraakmakers Radio 1 Robert Vuijsje 
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/536410-schrijver-robert-vuijsje-over-hoe-
vanzelfsprekend-is-vrijheid 
 
29 april 2020 
RTV Utrecht over alternatief Utrechts programma 
Geen fysiek vrijheidsvuur in Utrecht, ondanks wens Comité 4 en 5 mei 
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2046784/ 
 
2 mei 2020 
https://www.nporadio1.nl/binnenland/23450-het-kampnummer-op-de-arm-van-zijn-oom-maakte-
grote-indruk-op-robert-vuijsje 
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https://www.trouw.nl/cultuur-media/natascha-van-weezel-over-de-dood-van-haar-vader-max-geluk-en-verdriet-kunnen-blijkbaar-hand-in-hand-gaan~bd00eb7f/
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4 mei 2020 
Natascha bij Iedereen Live (nieuw online tv programma) een interview over Vrijheidscolleges en 4 
mei met Abdelkader Benali.  
 
4 mei 2020 
Brainwash: Robert Vuijsje 
https://www.human.nl/brainwash/lees/2020/vrijheidscolleges/vrijheid-robert-vuijsje.html 
 
https://www.brainwash.nl/bijdrage/schrijver-robert-vuijsje-opgroeien-met-oorlogsverhalen-geeft-
het-besef-dat-het-weer-kan-gebeuren 
 
Human 
4 mei 
 
https://www.human.nl/brainwash/lees/2020/vrijheidscolleges/vrijheid-robert-vuijsje.html /   
 
https://www.human.nl/lees/2020/mei/vrijheid-liesbeth-zegveld.html /  
 
Brainwash 
https://www.brainwash.nl/bijdrage/avocaat-liesbeth-zegveld-oorlog-is-in-nevelen-gehuld-en-dat-
wordt-niet-beter 
 
19 mei 2020 artikelen Column Wedstrijd 
 
https://www.ad.nl/zeeland/lieve-smeets-wint-schrijfwedstrijd-four-freedoms-met-column-over-
persvrijheid-en-corona~a72dfd91/ 
 
https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/lieve-smeets-wint-schrijfwedstrijd-four-freedoms-met-
column-over-persvrijheid-en-corona~a72dfd91/ 
 
https://www.75jaarbevrijdinglimburg.nl/nieuws/nieuwsberichten/limburgse-studente/ 
 
https://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/articleType/ArticleView/articleId/18447/Je-
persvrijheid-of-je-leven 
 
https://www.de-faam.nl/nieuws/algemeen/978424/winnaar-columnwedstrijd-roosevelt-foundation-
bekend 
 
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200602_00162562/maastrichtse-studente-wint-
columnwedstrijd 
 
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200607_00163229/lieve-smeets-winnares-

columnwedstrijd-het-is-mijn-plicht-om-met-de-maatschappij-bezig-te-zijn 
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Bijlage 3 Agenda Vrijheidscolleges 2020 

 

   
Datum Spreker Locatie 

17 februari Natascha van Weezel Maastricht 

13 maart Natascha van Weezel Venlo 

26 maart Natascha van Weezel Ede 

1 april Dieuwertje Blok Breda 

3 april Dieuwertje Blok OBS de Koekoek Utrecht 

6 april Angelique Houtveen Montessori College Oost Amsterdam 

6 april Natascha van Weezel Drenthe College Meppel 

7 april Danny Ghosen Bblthk Wageningen 

7 april Robert Vuijsje t Beest Goes 

8 april Liesbeth Zegveld Bibliotheek Aan Zet Papendrecht  

8 april Natascha van Weezel  Bibliotheek Barendrecht 

9 april Natascha van Weezel Memory Museum Nijverdal 

10 april Robert Vuijsje Bibliotheek Utrecht 

10 april Shirin Musa Vadercentrum Adam  

14 april Angelique Houtveen Cibap College Zwolle 

14 april Philip Freriks Bibliotheek Wateringse Veld De Haag 

15 april Dieuwertje Blok Bibliotheek a/d Ijssel - Capelle a/d Ijssel 

15 april Philip Freriks Fries Museum,  Leeuwarden 

15 april Sinan Can Drenthe College  Assen 

16 april Danny Ghosen Windesheim Almere 

16 april Dieuwertje Blok Bibliotheek Aan Zet Ridderkerk 

16 april Angelique Houtveen HZ Vlissingen 

16 april Robert Vuijsje MBO College Zuid Amsterdam 

17 april Philip Freriks Betje Wolff Auditorium Middelburg  

18 april Dieuwertje Blok Bibliotheken School 7 Den Helder 

20 april Dieuwertje Blok Bibliotheek Rijn en Venen - Alphen a/d Rijn 

20 april Bilal Wahib Bibliotheek Aan Zet Dordrecht 

21 april Shirin Musa MBO Utrecht 

21 april Bilal Wahib KW1 college Den Bosch 

22 april Dieuwertje Blok Bibliotheek Katwijk 

22 april Angelique Houtveen Fries Museum Leeuwarden 

22 april Liesbeth Zegveld Bibliotheek Rotterdam 

22 april Robert Vuijsje De Nieuwe Bibliotheek Almere 

23 april ( o.v. ) Sinan Can Alkmaar 

24 april Sinan Can Bibliotheek Oostland Nootdorp 

24 april Shirin Musa Museum De Lakenhal Leiden 

28 april Bilal Wahib Bblthk Wageningen 

29 april Splinter Chabot Fries Museum Leeuwarden 

29 april Dieuwertje Blok Boekenberg Spijkenisse 

29 april Sinan Can Bibliotheek Katwijk 

30 april Danny Ghosen OBA Roelof Hartplein Amsterdam 

1 mei Splinter Chabot Bibliotheek Bollenstreek Noordwijk 

2 mei Philip Freriks  Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta Brielle 



2 mei Natascha van Weezel  Infocentrum WO2 Nijmegen  

3-mei Philip Freriks Bblthk Wageningen 

4 mei Philip Freriks Bibliotheek Westland 

4-mei Natascha van Weezel  Stadhuis Heerlen 

5-mei Sinan Can Bevrijdingsfestival Brabant 

5-mei Robert Vuijsje Bevrijdingsfestival Amsterdam - Ketelhuis 

5-mei Angelique Houtveen Bevrijdingsfestival Amsterdam - Ketelhuis 

5-mei Danny Ghosen  Befrijdingsfestival Fryslân - Leeuwarden HCL 

5-mei Splinter Chabot Bibliotheek De Mariënburg Nijmegen 

5-mei Philip Freriks Bevrijdingsfestival Groningen 

5-mei Angelique Houtveen Bevrijdingsfestival Flevoland 

5-mei Bilal Wahib Bevrijdingsfestival Overijssel 

5-mei Bilal Wahib Bevrijdingsfestival Utrecht 

5-mei Shirin Musa Bevrijdingsfestival Zeeland 

5-mei Splinter Chabot Bevrijdingsfestival Den Haag 

13 mei Robert Vuijsje Summa College Eindhoven 

juni Danny Ghosen Biesbosch Museumeiland 
 
Data Four 
Freedoms Tour 
   

Datum Tijd Programma Locatie 

14 april 15.00-16.30 Meet Up: Maria Ressa + Simone 
Weimans, Leoluca Orlando + Johnny 
de Mol, Religions of Peace Azza 
Karam + Natascha van Weezel, 
Sander de Kramer + Dieuwertje 
Blok. Presentatie Joris Luyendijk 

Nieuwe Kerk 
Middelburg 

14 april  21.00-22.30 Maria Ressa WUR, Wageningen 

15 april 10.00-11.00 Conferentie: De Vier Vrijheden 
dichtbij huis:  
gemeenten en mensenrechten  
met keynote van  
Leoluca Orlando  

Burgerzaal , Middelburg 

15 april 16.00-17.30 Leoluca Orlando + vrijheidsspreker Groninger Forum, 
Groningen 

15 april 12.30-14.00 Sander de Kramer  MBO Deltion, Zwolle 

15 april 15.30-17.00 Azza Karam / Natascha van Weezel VU, Amsterdam 

15 april 20.00-21.30 Azza Karam / Natascha van Weezel Vredespaleis, Den Haag 

16 april  10.30-12.00 Sander de Kramer + vrijheidsspreker MBO Scalda, 
Middelburg 

16 april  20.00-21.30 Azza Karam / Natascha van Weezel Universiteit Maastricht 
i.s.m. Fields of Honor, 
Maastricht 

 

 
 
 


