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1. INLEIDING
De vijfde reeks van Vrijheidscolleges – van 12 maart tot en met 5 mei 2017 - liet een gezonde groei zien
ten opzichte van de eerdere edities. Door de uitbreiding naar Drenthe deden nu tien van de veertien
landelijke Bevrijdingsfestivals mee: Almere, Amsterdam, Assen, Den Bosch, Den Haag, Groningen,
Utrecht, Vlissingen, Wageningen en Zwolle. De serie bestond dit jaar uit 38 colleges (2016: 35), 7 daarvan
waren uitverkocht. Er kwamen 3695 bezoekers naar de colleges (2016: 2405). Online werd er nog eens
21.217 keer (peildatum 1 juni) naar de registraties van de colleges gekeken.
Tien inspirerende sprekers gaven colleges met als uitgangspunt de Four Freedoms van Roosevelt. Dolf
Jansen sprak over hoop, Maarten van Rossem over de verkiezingsretoriek, Naema Tahir over
gelukszoekers en verdrietvinders, Eric Corton over waar vrijheid ophoudt, Fidan Ekiz over het laten horen
van je stem, Simone van Saarloos over gelijkwaardigheid, Boris van der Ham over vrijheid van
levensbeschouwing, Frank Furedi over veiligheid en het inleveren van vrijheid, Prem Radhakishun over de
randen van vrijheid van meningsuiting en Sunny Bergman over verborgen racisme.
Van elke spreker is het Vrijheidscollege opgenomen en terug te kijken via: Vrijheidscolleges 2017. Het
college van Naema Tahir is hier op de site van Joop.nl terug te lezen. Eric Corton publiceerde zijn college
op zijn site (onder het kopje Schrijver). Corton was daarnaast op 1 mei te gast bij RTL Late Night om te
vertellen over zijn Vrijheidscolleges. Boris van der Ham vertelde op 4 mei op NPO Radio 1 over zijn
Vrijheidscolleges.
Over de Vrijheidscolleges 2017 is een aftermovie gemaakt.
2. OVER DE VRIJHEIDSCOLLEGES
De Vrijheidscolleges zijn een jaarlijkse serie lezingen van bekende opiniemakers en denkers met de ‘Four
Freedoms’ van Roosevelt als thema. In samenwerking met de Bevrijdingsfestivals brengen de
Vrijheidscolleges een publiek op de been voor deze fundamenten van onze rechtstaat en democratie. In
de aanloop naar 5 mei en op de Bevrijdingsfestivals zelf worden colleges georganiseerd gericht op
verschillende doelgroepen.
2.2. UNIEK AAN DE VRIJHEIDSCOLLEGES
- landelijke spreiding via de Bevrijdingsfestivals (tien festivals in 2017)
- inhoudelijke en actuele bijdrage aan debat over (on)vrijheid
- exposure van de inhoud: offline op o.a. scholen, bibliotheken en festivals; online via videoregistraties
- digitaal archief van nu 30 Vrijheidscolleges permanent terug te kijken, totaal aantal views alle video’s
sinds editie 2015 ruim 89.000 (1 juni 2017)
- veel lokale samenwerkingspartners
- onlinecolumnwedstrijd i.s.m. Humanity in Action en Joop.nl

3. THEMA FOUR FREEDOMS
Op 6 januari 1941 sprak president Franklin Delano Roosevelt in Washington de ‘Four Freedoms’-rede uit,
waarin hij vier vrijheden formuleerde die voor iedereen ter wereld zouden moeten gelden en die nog
steeds actueel zijn: de Freedom from Fear, Freedom from Want, Freedom of Speech & Expression en
Freedom of Worship. Ruim zeventig jaar later zijn de Vrijheid van Meningsuiting en van Religie, en de
Vrijwaringen van Gebrek en Angst nog altijd relevant en essentieel: het zijn vier waarden waarop onze
samenleving gebaseerd is.
Het zijn waarden die ons voorhouden hoe we met elkaar omgaan, dat we gelijkwaardig zijn en dat we
respect en betrokkenheid moeten tonen voor elkaar. Dat gaat niet alleen over gebeurtenissen in het
verleden, dat gaat ook over het debat van vandaag de dag: over terroristische aanslagen, over
vluchtelingen, over Palestijnen en Israël, over mensenrechten, schuldenproblematiek, etniciteit en meer.
4. PROGRAMMA
4.1.
SPREKERS 2017
Vanwege de toename van het aantal deelnemende festivals waren er dit jaar maar liefst tien sprekers
waaronder voor het eerst een spreker uit het buitenland: Frank Furedi.
De samenwerking van de Bevrijdingsfestivals met regionale partners resulteerde in een waaier aan
locaties waar de colleges werden gehouden: middelbare scholen, roc’s, hbo’s, universiteiten, theaters,
poppodia, bibliotheken en natuurlijk de Bevrijdingsfestivals zelf.
Opvallend was de toename van het aantal scholen waar sprekers werden uitgenodigd. Zo werd het
college van Eric Corton op drie scholen voorgedragen: Hogeschool Zeeland in Vlissingen, ROC Mondriaan
in Den Haag en Koning Willem 1 College in Den Bosch. Na afloop gingen jongeren in gesprek over Eric
Corton. In Nijverdal ontmoetten Naema Tahir en Dolf Jansen 100 jonge ambassadeurs van de vrijheid in
het Memory Museum.
Naema Tahir over haar college in Nijverdal voor jonge ambassadeurs van de Vrijheid:
'Het was een fascinerende ervaring om met scholieren in Nijverdal in gesprek te gaan over vrijheid, en ook over de thema's democratie,
rechtstaat en mensenrechten. Deze onderwerpen leven enorm bij de jongeren. Stuk voor stuk zag en sprak ik met uitstekende
ambassadeurs voor de vrijheid. Juist in deze tijd, bij deze jongeren, vond ik het een eer en leerzaam om mijn vrijheidscollege te geven.'

De sprekers waren in onderwerpkeuze en aanpak zeer uiteenlopend. Het resulteerde in een vermakelijke
lezing van Dolf Jansen, een wetenschappelijke verhandeling van professor Frank Furedi en een filosofische
benadering van Simone van Saarloos. Dit jaar werden sprekers niet meer gelinkt aan een specifieke
Freedom. Ze konden als onderwerp zelf een interpretatie van een van deze Freedoms of de relatie
daartussen kiezen.

De tien sprekers en hun onderwerpen:

Boris van der Ham
Humanist Boris van der Ham ging in zijn college in op wat vrije mensen bindt.
Dolf Jansen
Cabaretier Dolf Jansen ging met de nodige humor het onderwerp Vrijheid van Meningsuiting te lijf. Hij
betoogde dat jouw eigen vrijheid kan alleen bestaan als je een ander ook z’n vrijheid gunt. Vrijheid brengt
ook een verantwoordelijkheid met zich mee.
Eric Corton
Presentator Eric Corton gaf aan vrijheid een klein woord met grote betekenis te vinden. Een woord waar
iedereen tegenwoordig de mond vol van heeft. Maar hoe gaan we eigenlijk om met die vrijheid in een
veranderende wereld? Kunnen we die grote mate van vrijheid eigenlijk wel aan? En welke zogenaamde
rechten zijn daaraan te ontlenen? Vrijheid voor de een, betekent soms zelfs onvrijheid voor de ander.
Fidan Ekiz
Journalist en documentairemaker Fidan Ekiz ging in haar college in op het verloop en de tragiek van
immigratie binnen de Nederlandse samenleving, vanaf de aankomst van haar Turkse ouders in Nederland,
de dromen, verwachtingen, teleurstellingen tot aan de spanningen en tegenstellingen vandaag de dag.
Frank Furedi
Emeritus hoogleraar sociologie Frank Furedi (Universiteit van Kent) vroeg zich af hoeveel vrijheid we
willen opgeven om ons veiliger te wanen. De laatste jaren wordt er getornd aan onze vrijheden omdat dit
onze veiligheid ten goede zou komen. De terrorismedreiging maakt deze roep om inperking van vrijheden
alleen maar groter. Dit geldt niet alleen voor onze privacy, maar ook steeds meer voor de vrijheid van
meningsuiting. In zijn college betoogde Furedi dat vrijheid inruilen voor veiligheid onze samenleving juist
angstiger maakt. ‘You either live freedom, or you lose it!’

Maarten van Rossem
Historicus en Amerikadeskundige Maarten van Rossem vindt dat onze grondwettelijke vrijheden in gevaar
zijn, zo zei hij in zijn Vrijheidscollege. De grondwet garandeert onze vrijheden maar in de huidige
samenleving lijken de kiezer en de politieke partijen te weinig geïnteresseerd in deze fundamenten van de
democratie.
Naema Tahir
Schrijfster Naema Tahir leerde van kinds af aan dat migratie een grote impact heeft op migranten maar
ook op de familieleden die achterbleven in het land van herkomst. De familie valt door migratie voor altijd
uiteen. Er ontstaat heimwee en gemis. Maar de migranten hebben ook een beter leven gekregen, zeker
op economisch gebied. Puttend uit haar eigen persoonlijke en professionele ervaring, en uit de literatuur,
bood Tahir in haar Vrijheidscollege nieuwe perspectieven op de klassieke Vrijwaring van Gebrek.
Prem Radhakishun
Tv-persoonlijkheid en jurist Prem Radhakishun gelooft in de absolute vrijheid van meningsuiting en komt
regelmatig in botsing met opponenten. Hij ging in op de vraag waar de grens van deze vrijheid ligt en of
je andere mensen mag kwetsen ten faveure van deze vrijheid?
Simone van Saarloos
Schrijfster en columniste Simone van Saarloos mengt zich regelmatig in de actualiteit. Zo ging ze voor een
artikel in Vrij Nederland gekleed in een boerka de straat op en spreekt ze zich online uit voor ‘vrije liefde’.
In dit college ging ze in op de rol van het (vrouwelijk) lichaam in relatie tot vrijheid.
Sunny Bergman
In haar Vrijheidscollege ging Sunny Bergman in op etniciteit en waarom veel witte mensen zich
verongelijkt voelen of zelfs boos worden als het over racisme en witte privileges gaat. In Utrecht gaf
Sunny Bergman haar college samen met activist Jerry Afriye.
4.2.
LANDELIJKE OPENING
Net als in 2016 vond de landelijke opening dit jaar plaats in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Dit eerste
Vrijheidscollege in 2017 maakte deel uit van Culturele Zondag - Uitgesproken Utrecht, die geheel in het
teken stond van debat, dialoog en de naderende verkiezingen. De populaire spreker Maarten van Rossem
sprak - op 12 maart, aan de vooravond van de Tweede Kamer-verkiezingen - in een uitverkocht zaal over
wat nu eigenlijk ‘normaal doen’ betekent. Daarnaast hielden Vrijheidscolleges-voorzitter Ed Dumrese en
Gedeputeerde Cultuur Mariëtte Pennarts-Pouw toespraken en verzorgde de uit Syrië afkomstige Khaled
een performance.
4.3.
COLUMNWEDSTRIJD I.S.M. HUMANITY IN ACTION EN JOOP.NL
In de aanloop naar 5 mei organiseerden Humanity in Action, Vrijheidscolleges en Joop.nl een
columnwedstrijd. Hiermee riepen zij op tot prikkelende columns over een van de vier vrijheden van
Roosevelt. In totaal lieten 84 deelnemers zich inspireren door de begrippen vrijwaring van angst,
vrijwaring van gebrek, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van religie.
Winnaars Yasmin Gul, Erwin Gaur, Jihane El Amrani en Yvette Kars droegen hun vrijheidscolumns voor op
Bevrijdingsfestivals in Almere, Amsterdam, Den Bosch en Utrecht. Met mooie, inspirerende en kritische
columns overtuigden zij de jury, bestaande uit Senior Fellows van Humanity in Action, redactieleden van
Joop.nl en de Vrijheidscolleges, van hun schrijfkwaliteiten. Daarnaast waren Erwin Gaur en Jihane El
Amrani op 5 mei te gast in het NTR-programma De Nieuwe Maan op NPO2, kijk hier het fragment terug.
Lees hier hun columns op Joop.nl:
Jihane el Amrani – Mijn Hijab, mijn vrijheid
Yasmin Gul – Maak lawaai voor je vrijheid
Yvette Kars – Vrijheid van meningsuiting, ik mis je - video
Erwin Gaur – De vrije keuze - video

4.4.
LESBRIEF
Door de toegenomen belangstelling vanuit het onderwijs, ontstond de wens om verdiepend lesmateriaal
aan te bieden bij de Vrijheidscolleges. Er zijn gesprekken gevoerd met de Roosevelt Stichting en
ProDemos. De Roosevelt Stichting werkt op dit moment aan nieuw lesmateriaal en zal dit delen zodra het
gereed is. ProDemos heeft voor de website van de Vrijheidscolleges een selectie van bestaande lesbrieven
gemaakt over thema’s als de rechtstaat en grondrechten.
De pagina met lesbrieven is hier te lezen.
5. OVERZICHT VRIJHEIDSCOLLEGES 2017 EN BEZOEKERSAANTALLEN
Datum

Spreker

Locatie

Aantal
bezoekers
270

12 maart Opening
5 april
5 april
5 april
11 april
13 april
13 april
13 april

Maarten van Rossem

TivoliVredenburg, Utrecht (uitverkocht)

Eric Corton
Sunny Bergman
Dolf Jansen en Naema Tahir
Maarten van Rossem
Sunny Bergman
Sunny Bergman
Dolf Jansen

100
90
100
100
90
130
100

18 april
18 april

Prem Radhakishun
Eric Corton
Sunny Bergman en Eric Corton

Kytopia, Utrecht (uitverkocht)
Bibliotheek, Almere (uitverkocht)
Memory Museum, Nijverdal (besloten)
Bibliotheek Wageningen (uitverkocht)
DZ-1, Dante building, Tilburg University
Bibliotheek Utrecht (uitverkocht)
Hogeschool Windesheim, Almere
(uitverkocht)
Bibliotheek Wageningen
HZ University of Applied Sciences,
Vlissingen (besloten)
De Spot, Middelburg

18 april
19 april

Fidan Ekiz en Sunny Bergman

Prodemos, Den Haag (uitverkocht)

70

19 april
20 april
25 april
26 april

Prem Radhakishun
Eric Corton
Naema Tahir
Eric Corton

75
125
70
120

26 april
30 april
1 mei
1 mei
2 mei
2 mei
3 mei
5 mei
5 mei
5 mei
5 mei
5 mei
5 mei
5 mei

Prem Radhakishun
Prem Radhakishun
Frank Furedi
Boris van der Ham
Frank Furedi
Dolf Jansen
Simone van Saarloos
Boris van der Ham
Boris van der Ham
Eric Corton
Eric Corton
Prem Radhakishun
Naema Tahir
Naema Tahir

De Nieuwste School, Tilburg (besloten)
ROC Mondriaan, Den Haag (besloten)
Bibliotheek Wageningen
Koning Willem I College, Den Bosch
(besloten)
Stadkamer, Zwolle
Groninger Forum, Groningen
Academiegebouw, Groningen
Bibliotheek Hoogeveen
De Rode Hoed, Amsterdam
Bibliotheek Emmen
Bibliotheek Assen
Bevrijdingsfestival Den Bosch
Bevrijdingsfestival Den Haag
Bevrijdingsfestival Overijssel, Zwolle
Bevrijdingsfestival Wageningen
Bevrijdingsfestival Drenthe, Assen
Bevrijdingsfestival Zeeland, Vlissingen
Bevrijdingsfestival Utrecht

5 mei

Dolf Jansen

Bevrijdingsfestival Groningen

250

65
80
140

80
50
170
60
60
100
60
70
60
125
100
200
150
100

5 mei
5 mei

Simone van Saarloos
Fidan Ekiz

5 mei

Dolf Jansen

5 mei

Simone van Saarloos

Totaal

Bevrijdingsfestival Flevoland, Almere
Bevrijdingsfestival Amsterdam
(Ketelhuis)
Bevrijdingsfestival Amsterdam
(Ketelhuis)
Bevrijdingsfestival Amsterdam
(Ketelhuis)

20
85
140
90
3695

6. MARKETING EN COMMUNICATIE
6.1.
HUISSTIJL
Grafisch ontwerpbureau Loudmouth ontwikkelde in opdracht van de Vrijheidscolleges een geheel nieuwe
huisstijl. De verfrissende nieuwe look en feel uitte zich in het nieuwe logo en de vernieuwde website.

Anna van Kooij fotografeerde in opdracht een aantal Vrijheidscolleges. Dirk de Graaff maakte de
videoregistraties, de promo en de aftermovie.
6.2.
WEBSITE
De website kreeg behalve een nieuw uiterlijk ook een volledig geautomatiseerd reserveringssysteem. Met
EventBrite werd zowel de reservering als de monitoring eenvoudiger. De meeste festivals hebben gebruik
gemaakt van deze service. Er is zo een waardevolle database ontstaan met bezoekersgegevens, die we in
2018 kunnen inzetten.
In totaal werd de site tussen 1 februari en 1 juni 2017 ruim 87.000 keer bezocht en was 70% een nieuwe
bezoeker.

6.3.
PUBLICITEITSMATERIAAL
Voor elke provincie werd - in de nieuwe vormgeving - een roll-up-banner gemaakt als branding op de
podia. Bovendien maakte Loudmouth het ontwerp voor 10 verschillende affiches/ flyers. De festivals
konden die zelf laten drukken en online gebruiken.
Voor de columnwedstrijd, georganiseerd met Humanity in Action, werd een flyer en affiche ontwikkeld.

6.4.
MEDIA
Overzicht persberichten:
30 januari:
Dolf Jansen, Eric Corton, Sunny Bergman, Fidan Ekiz sprekers in nieuwe reeks
Vrijheidscolleges
1 maart:
Hoogleraar Frank Furedi spreekt tijdens Vrijheidscolleges 2017 over vrijheid en veiligheid
14 maart:
Columnwedstrijd rond Four Freedoms gestart
30 maart:
10 sprekers geven in heel Nederland Vrijheidscolleges over de Four Freedoms
28 april:
Op 5 mei overal in het land Vrijheidscolleges over Four Freedoms
De organiserende Bevrijdingsfestivals verzorgden de regionale PR voor hun eigen colleges. Dit resulteerde
in veel aandacht in de regionale en lokale media.
Vooral Eric Corton trok de aandacht van de media. Zo was hij te gast bij RTL Late Night, NPO2 Jacobine op
Zondag en Tineke op NPO Radio 5. Ook gaf hij interviews voor regionale media.
Boris van der Ham was te gast bij NPO Radio 1 Langs de Lijn. Daarnaast was projectleider Esther
Lubberding 2 uur hoofdgast in het NPO Radio 1 programma Zwarte Prietpraat van Prem Radhakishun.
Twee winnaars van de columnwedstrijd, Erwin Gaur en Jihane El Amrani, lazen hun column voor in het
NPO 2 NTR-programma Nieuwe Maan.
Voor 2018 heeft jongerenzender FunX al belangstelling uitgesproken om op een eigen manier aandacht te
besteden aan de Vrijheidscolleges.

6.5.
NIEUWSBRIEF
De nieuwsbrief vormt een service naar de trouwe volgers van de Vrijheidscolleges. De inhoud is vooral
een herhaling met handige links van eerder via ander media bekendgemaakt nieuws.
Abonnees op 1 juni: 1047
30 januari:
Sprekers bekendgemaakt
7 maart:
Vanaf nu reserveren
21 maart:
Reserveren
4 april:
Start colleges
28 april: Wie staat waar op 5 mei
22 mei:
Kijk Vrijheidscolleges terug
6.6.
ONLINE VIDEO-ARCHIEF
De videoregistraties die van de colleges zijn gemaakt, zorgen voor een groter bereik dan alleen in de zalen
en op de festivals. Ze vormen samen met de registraties van eerdere jaren een digitaal archief van nu 30
colleges over de Four Freedoms.
Deze registraties staan op http://www.vrijheidscolleges.nl/videoregistraties/. Door de deelbaarheid en de
opname in playlists is het bereik nog eens vele malen groter, zowel in aantal als in tijd. De colleges zijn zo
het hele jaar beschikbaar. Totaal aantal views sinds 2015: 89.000.
2017: het college van Maarten van Rossum werd, onder meer vanwege de actualiteit van de verkiezingen,
al op 13 maart online gezet. De andere video’s rond 5 mei.
Views op YouTube van alle Vrijheidscolleges sinds 2015 (peildatum 1 juni):
2015
Spreker

Gerdi Verbeet
Petra Stienen
Yassin Elkorkani
Arend Jan Boekestijn
Jan Jaap van der Wal
Maarten van Rossem
Ton Koene
Ad van Liempt
Sheila Sitalsing
Arend Jan Boekestijn 2

2016
Kijkers

434
1980
1968
915
2831
49156
172
297
269
822
58844

Spreker

Lodewijk Asscher
Mostafa Hilali
Vincent Bijlo
André Manuel
Henk van Houtum
Mardjan Seighali
Ancilla Tilia
Zihni Ozdil
Dominee Gremdaat
Jessica Durlacher

Kijkers

230
928
240
5627
86
171
1139
288
143
105
8957

2017
Spreker
Kijkers
Online vanaf mei 2017
Maarten van Rossem
Eric Corton
Frank Furedi
Sunny Bergman
Prem Radhakishun
Naema Tahir
Boris van der Ham
Fidan Ekiz
Dolf jansen
Simone van Saarloos

18353
656
152
613
417
174
142
186
353
171
21217

Totaal: 89018
YouTube-kanaal Vrijheidscolleges: https://www.youtube.com/channel/UCT05KmMfXsJgYlL8ls85Byw

6.7.
SOCIAL MEDIA
De nadruk ligt op Facebook: de combinatie van informatieverstrekking 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 in de juiste afgebakende doelgroepen,
werden de colleges onder de aandacht gebracht van potentieel belangstellenden. Ook de festivals
stimuleerden zo het aantal reserveringen.
Het aantal directe volgers is nu (1 juni 2017) 1749, het bereik was vele malen hoger, met pieken op 23
maart: 5645 mensen op 1 dag en 28 april: 5562 mensen op 1 dag.
Twitter wordt vooral gebruikt als verwijzing naar de website, voor reserveringen video’s terugkijken etc.
Instagram is voor het eerst en beperkt ingezet als ondersteuning voor de Bevrijdingsfestivals.

7. ORGANISATIE
De Vrijheidscolleges worden georganiseerd door Stichting Vrijheidscolleges in samenwerking met de
Bevrijdingsfestivals van Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Holland, Brabant, Groningen, Flevoland en
Zeeland, Drenthe en de Haagse Vrijheidsweken (Bevrijdingsfestival Den Haag en ProDemos). De
Vrijheidscolleges zijn in 2013 opgericht door Bevrijdingsfestival Utrecht, Vrede van Utrecht en Forum.
Landelijke partners zijn Nationaal Comité 4 en 5 Mei, Humanity in Action en Joop.nl.
Het stichtingsbestuur bestaat uit: Ed Dumrese, oud-directeur Bevrijdingsfestival Wageningen, Gerda
Bosdriesz, hoofd ProDemos Academie en Diederik van der Meide, directeur Bevrijdingsfestival Groningen.
Het bestuur hield toezicht op de activiteiten van de stichting Vrijheidscolleges. De dagelijkse activiteiten
werden verricht door Esther Lubberding (www.estherlubberding.nl) projectleiding, Paul Westgeest
(www.paulwestgeest.com) marketing en communicatie, Nelleke van Erven, productie-assistentie en Dirk
de Graaff (www.verstv.nl), videoregistraties.
In 2017 is besloten een comité van aanbeveling op te richten dat lobbywerk kan verrichten voor de
Vrijheidscolleges. Op dit moment hebben oud-sprekers Maarten van Rossem, Petra Stienen, Barbara
Oomen en oud-burgemeester Jacques Wallage zitting in dit comité.
8. OVERZICHT PARTNERS
Het succes van de Vrijheidscolleges hangt mede samen met de lokale samenwerking met
onderwijsinstellingen, debatcentra, poppodia en relevante media. Een van de instapeisen voor deelname
aan de Vrijheidscolleges is het hebben van meerdere regionale partners.
Regionale partners:
1. Bevrijdingsfestival Den Haag: ProDemos, ROC Mondriaan en Haagse Vrijheidsweken.
2. Bevrijdingsfestival Flevoland: Hogeschool Windesheim, Bibliotheek
3. Bevrijdingsfestival Gelderland: Bilbliotheek Wageningen
4. Bevrijdingsfestival Groningen: RU Groningen, Studium Generale RU Groningen en Groninger
Forum.
5. Bevrijdingsfestival Overijssel: Memory Museum, Stadkamer
6. Bevrijdingsfestival Utrecht: Bibliotheek, Tivoli Vredenburg, Kytopia en Culturele Zondagen
7. Bevrijdingsfestival Zeeland: SCOOP, De Spot, Hogeschool Zeeland
8. Bevrijdingsfestival Amsterdam: De Rode Hoed, Ketelhuis
9. Bevrijdingsfestival Brabant: Koning Willem 1 College, De Nieuwste School, Universiteit van Tilburg
10. Bevrijdingsfestival Drenthe: Bibliotheek Emmen, Hoogeveen, Assen
Op landelijk niveau vonden we wederom een partner in Humanity In Action, een internationale stichting
die de betrokkenheid van een nieuwe generatie sociale, culturele en politieke leiders bij diversiteit,
mensenrechten en maatschappelijk betrokken leiderschap wil vergroten, zie
http://www.humanityinaction.org/Netherlands. Met hen werd de columnwedstrijd georganiseerd.
De samenwerking met Joop.nl werd verder uitgebreid. Naast de doorplaatsing van persberichten,
plaatsten zij ook alle videoregistraties en het artikel van Naema Tahir. Verder ondersteunden zij de
columnwedstrijd via hun platform en zaten zij in jury van deze wedstrijd.
9. FINANCIEN
In 2017 ontving de stichting een bijdrage van €25.000,- van het ministerie van VWS in het kader van het
nieuwe Herdenken en Vieren. Daarnaast dragen alle 10 Bevrijdingsfestivals 4500,- per festival bij. In de
loop van 2017 wordt bekend of er ook voor 2018 een bijdrage vanuit VWS beschikbaar wordt gesteld.

10. VRIJHEIDSCOLLEGES 2018
In 2018 sluit Limburg als nieuwe provincie aan en verdiepen we de relaties met de andere partners.
Qua sprekers streven we naar een mix tussen academische sprekers, cabaretiers en ‘opinion leaders. Het
zoeken naar relevante locaties en doelgroepen o.a. door het aanbieden van meer colleges op
onderwijslocaties, heeft een hoge prioriteit.
Daarnaast zal ook in 2018 gekeken worden naar de verbreding in mediapartners zodat nog meer
verschillende doelgroepen kennis kunnen nemen van de Vrijheidscolleges.
De stichting werkt de komende maanden aan een meerjarenbeleidsplan waarin ook gekeken wordt naar
structurelere financiering van dit project.
Stichting Vrijheidscolleges
Utrecht, juni 2017

