Verslaglegging Gezichten van Vrijheid
t/m juli 2014

Een verslag van de werkzaamheden en gebeurtenissen rondom het project Gezichten
van Vrijheid, GVV, tot en met juli 2014

Inleiding
Het is nu of nooit meer…
Nog even en een hele generatie Nederlanders die WOII heeft meegemaakt is er niet meer...
Nederlanders die gevochten, honger geleden en geploeterd hebben voor onze vrijheid.
‘Gezichten van Vrijheid’ zet jongeren tegenover de laatste overlevenden van deze allesbepalende oorlog; de laatste generatie die weet dat niets vanzelfsprekend is. De jongeren van
nu filmen hun verhaal.!
Gezichten van Vrijheid
De generatie Nederlanders die WOII bewust heeft meegemaakt wordt steeds kleiner en zal over
een aantal jaren uitgestorven zijn. Dat betekent dat we nooit meer de verhalen van ons land in
oorlog uit eerste hand zullen horen. Om deze verhalen voor altijd te kunnen behouden is
Stichting GO4Media een uniek landelijk project gestart met de titel ‘Gezichten van Vrijheid’.
Digitaal vrijheidsmonument
Het project bestaat uit video-opnames van gesprekken tussen jongeren en de laatste
overlevenden van WOII. De verhalen worden door deze jonge mensen nog één keer op video
opgetekend en gebundeld op deze website, die zal dienen als ‘digitaal vrijheidsmonument’. Zo
probeert ’Gezichten van Vrijheid’ zoveel mogelijk verhalen van heldenmoed, wanhoop, honger,
angst en onderdrukking digitaal vast te leggen.
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H. 0. Gezichten van Vrijheid, behaalde resultaten
Voorafgaand aan het inhoudelijke verslag, willen we graag ingaan op de behaalde resultaten.
Uiteraard zijn deze gerelateerd aan de doelstellingen in het ingediende projectplan. Het bestuur
van de stichting GO4media heeft zich tijdens de looptijd van het project laten leiden door de
hoofddoelstelling: Jongeren en ouderen gezamenlijk op een persoonlijke en praktische manier
betrekken bij de beleving van (on)vrijheid, middels direct contact in combinatie met social
media. Het stichtingsdoel, participatie door educatie (learning by doing). En bewustwording van
vrijheid.
Facebook
In het projectplan spreken we van een ‘facebook’ met 12 hoofdstukken/12 provincies.
Gedurende de ontwikkeling zijn wij door de toolontwikkelaar Sander ter Braak geadviseerd om
de term facebook niet meer te gebruiken, vanwege waarschijnlijke claims. De term facebook is
als werktitel goed bruikbaar geweest en bleek ook een duidelijke indicatie te zijn van het social
media component. Deze is bij de uitvoering van ‘Gezichten van Vrijheid’ een belangrijke leidraad
gebleven.
Aanpak Provincies
Ook de aanpak met de hoofdstukindeling bleek bij de ontwikkeling van het online digitale
monument niet handig te zijn. De verhalen die uit het land komen, zijn op urgentie van
vastlegging, of op thema en niet op locatie beoordeeld. De oorspronkelijke gedachte was dat
we per provincie het land binnen een jaar zouden ‘coveren’. Door bovenstaande beslissing is de
landelijke lancering de boventoon gaan voeren, mede door veelbelovende gesprekken met
Soldaat van Oranje-De Musical. We verwachtten door landelijke aandacht, meer spontane
reacties uit heel Nederland te krijgen. Dit is ook gebeurd. Gezichten van Vrijheid is nu een
groeiend monument met verhalen uit heel Nederland, die ook op locatie te selecteren zijn.
-online monument ‘Gezichten van Vrijheid’, gelanceerd op 21 april 2014
Portretten
In de projectperiode heeft het team van medewerkers, freelancers en vrijwilligers en jongeren
ruim 500 mensen in heel Nederland gesproken. De ontmoetingen tussen de jongeren en
ouderen stonden centraal en waren soms magisch.
Tijdens de Veteranendag interviewde Maarten Dupree (15) een aantal 90 plussers die gevochten
hadden in de oorlog. Maarten was onder de indruk, nederig en dankbaar na deze dag. Het
geschiedenisboek leerde hem over de feiten, maar dat hij mensen mocht interviewen die dit
werkelijk meegemaakt hebben, dat was niet te bevatten voor hem. In het projectplan gingen
we ervanuit dat de 500 ontmoetingen ook 500 portretten zou opleveren in het digitale
monument. Echter blijkt een percentage van ongeveer 50% niet geschikt voor publicatie. De
opnames hebben altijd wel doorgang gevonden, aangezien de ontmoetingen voor de jongeren
in alle gevallen waardevol waren.
-500 interviews, 250 portretten
Ketting van gezichten en verhalen
Door de spontane medewerking van Soldaat van Oranje, heeft Gezichten van Vrijheid de
‘ketting van gezichten en verhalen’, een tool van selfies en verhalen toe mogen voegen aan het
online monument! Het beheer van ‘de ketting’ ligt volledig bij de stichting.
-‐ http://www.kettingvangezichtenenverhalen.nl
-‐ 253 verhalen
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Herbeleving
Aan het element van herbeleving is stevig vastgehouden. De opnames die gedaan worden door
de freelancers en vrijwilligers, worden nog altijd in samenwerking met minimaal 2 jongeren per
uniek interview gedaan. Deze interviews worden door de jongeren zelf gefilmd, maar begeleid
door vrijwilligers en eventueel een freelancer. Vervolgens door een team van vrijwillige editors
ge-edit en daarna door een vrijwilliger online gezet.
Zonder jongeren, geen opnames. De jongeren zijn zoals bedacht, de ambassadeurs van het
project, en helpen mee tijdens publiciteitsacties.
Ouderen en jongeren
Zoals gezegd zijn er ongeveer 500 ouderen tijdens de projectperiode gesproken en
geïnterviewd in individuele en groepsgesprekken. Hiervan blijken 250 interviews geschikt om te
plaatsen op het online monument. Dit levert een gigantische ‘bak’ content op van 2 Terrabite (!).
Daar zijn (op 30 mei 2014) 70 gefilmde en gepubliceerde interviews uit voort gekomen. De rest
wordt voortdurend nog door vrijwillige editors geschikt gemaakt voor publicatie.
127 van de 250 interviews online in het digitale monument.
Beoogd direct en actief: 144 jongeren, behaald: 140 jongeren.
Beoogd direct en actief: 45 ouderen per provincie, behaald tot nu toe: 70 ouderen per
provincie.
Het benaderen van ouderen die geschikt waren om mee te doen was een zeer intensieve
zoektocht. Voor veel ouderen was het uiteindelijk toch te precair qua onderwerp of konden ze
zich toch te weinig herinneren om enigszins helder aan de jongeren hun ervaring te vertellen.
We hebben strak vast gehouden aan de leeftijdsgrens van circa 85+ om het jongeren
perspectief te behouden.
Vertoningen
Behaald: 60 vertoningen waarbij zo’n 600 ouderen betrokken waren. De dvd’s gaan vervolgens
‘de familie door’ en er wordt vaak ‘ruw’ materiaal opgevraagd. De stichting krijgt regelmatig nog
dvd-aanvragen. We kunnen het aantal van het beoogde bereik van 7200 mensen via dvd
vertoningen niet verifiëren, hoogstens inschatten dat dit waarschijnlijk behaald is.
Beoogd: vertoningen in verzorgingshuizen: bereik ongeveer 7200 mensen.
-Social media
Facebook en Twitter worden door enkele honderden mensen geliked. Beoogd met social media
(130 goede vrienden): 37440 (gebaseerd op Studiekeuze 2.0 jongeren en social media). Dit
bleek in de praktijk niet realistisch te zijn, jongeren zijn tegenwoordig erg selectief in het delen
op Facebook, ook al hebben we geprobeerd daar toe uit te nodigen en te stimuleren.
Youtube
Boven verwachting: 4000/5000 views, dit aantal groeit nog en zijn we blijvend mee bezig om
onder de aandacht te brengen.
Uitzending minidocs
In de projectperiode zijn 9 minidocumentaires gemaakt met regisseuse Kim Brand. Deze
konden in de korte beschikbare tijd gemaakt worden. Ook deze zijn op basis van onderwerp en
niet op basis van locatie geselecteerd.
- In mei 2014 is de 9-delige minidocumentaire serie op het themakanaal NPO Doc uitgezonden
inclusief streaming. Als extra kanaal, meer gericht op jongeren, zijn de minidocs ook nog
uitgezonden bij Zapp Echt gebeurd, inclusief streaming.
- Regionale uitzending onder andere bij RTV Utrecht, carrousel uitzending van 8 x per dag op 4
en 5 mei 2014.
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- Vertoning op Bevrijdingsfestival Friesland
Lespakket (in ontwikkeling)
Er is een lespakket ontwikkeld dat na vormgeving op de website geplaatst kan worden. Het
lespakket is geschikt voor inpassing in het curriculum op havo/vwo niveau. Het maakt gebruik
van het online monument en gaat ervanuit dat leerlingen ook zelf portretten toevoegen aan
Gezichten van Vrijheid.
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H. 1 Lancering Gezichten van Vrijheid
Op 5 mei 2013 in Utrecht vond de officiële lancering van het project Gezichten van Vrijheid
plaats. Deze lancering bestond uit twee onderdelen: een presentatie tijdens de officiële start van
de Nationale viering van de Vrijheid en een stand tijdens het Bevrijdingsfestival Utrecht.
Voorafgaand aan deze lancering heeft er een buttonactie onder basisscholieren uit de Provincie
Utrecht plaatsgevonden.

Buttonactie
In samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de Provincie Utrecht heeft Gezichten
van vrijheid een buttonactie gehouden onder alle basisschoolleerlingen in de provincie Utrecht.
De leerlingen werd gevraagd wat ‘vrijheid’ voor hun betekent en om een vrijheidsbutton te
ontwerpen. De winnaar met de mooiste button won een uitje voor vijf personen en mocht zijn of
haar button tijdens de Nationale Viering van de Vrijheid in de Domkerk opspelden bij Mark
Rutte.
Naar elke school is op 25 maart een mailing gestuurd (zie bijlage 1) met de vraag om deel te
nemen aan deze actie. Via de website kon een ontwerpvel worden gedownload en de
gescande tekeningen konden via de website worden geüpload.
Daarnaast zijn wij bij een school op bezoek geweest om het
button-maken vast te leggen op video, namelijk bij de
Willibrordusschool in Breukelen. Hier hebben twee groep 8
klassen meegedaan aan de wedstrijd.
De jury bestond de medewerkers van GVV en de jongeren
betrokken bij de pilot-interviews in Landsmeer (zie H. 3 Digitaal
Vrijheidsmonument). Zij hebben besloten dat de button van
Maud Kuppens het best aansluit bij de gedachte van GVV.
In totaal zijn er 1500 buttons gedrukt, waarvan 600 magneetbuttons voor tijdens de start van de
Nationale viering van de Vrijheid en de rest om uit te delen tijdens het Bevrijdingsfestival Utrecht.
https://www.youtube.com/watch?v=R9RS2j7XaEw&list=UUogTqnGVsXwc2wOMD-c6kSg
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Nationale viering van de bevrijding
De officiële start van de Nationale Viering van de Vrijheid vond dit jaar plaats in Utrecht. Dit vond
plaats in de Domkerk en was een besloten bijeenkomst. Alle genodigden kregen bij
binnenkomst in de kerk een button. Maud Kuppens mocht haar button zelf opspelden bij Mark
Rutte. Tevens werd het project gepresenteerd met de vertoning van de film waarin de kinderen
buttons maken en stond er in de kerk een paneel waarop meerdere buttonontwerpen te zien
waren en het project werd toegelicht.
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Bevrijdingsfestival Utrecht
Tijdens het Bevrijdingsfestival in Utrecht hebben wij een stand gehuurd waar wij ons project
konden presenteren aan het publiek. Deze stand had een oubollige inrichting om zo de sfeer
van de huiskamer van een oudere te creëren. Bij deze stand hebben we flyers en buttons
uitgedeeld, mensen ingelicht over het project en hen op de foto gezet met een button. Dit was
een groot succes! De stand trok veel publiek (jong en oud), zij waren positief, erg geïnteresseerd
in het project en ook enthousiast over de buttons. Meerdere bezoekers gaven aan het project te
herkennen omdat zij er over gehoord hadden bij De Wereld Draait Door, in de uitzending van de
avond er voor (zie H. 5 Gezichten van Vrijheid in de Media).
We hebben de nodige buttons en flyers uitgedeeld en veel mensen op de foto gezet. Daarnaast
hebben we een aantal emailadressen verzameld van mensen die mogelijk een oudere kenden
met een interessant verhaal. Al met al een mooie officiële start van het project. Hieronder staan
een aantal foto’s die zowel de sfeer van de dag als de verscheidenheid aan bezoekers die wij
die dag bereikt in beeld brengen.

	
  

9	
  

	
  

10	
  

Film Bevrijdingfestival https://www.youtube.com/watch?v=upkxdp8mzew&list=UUogTqnGVsXwc2wOMD-c6kSg
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H. 2 Het vastleggen van verhalen
De verhalen van ouderen die de tweede wereldoorlog nog hebben meegemaakt, worden door
jongeren vastgelegd op video. Deze portretten worden verzameld in het ‘digitaal
vrijheidsmonument’ op de website. Inmiddels zijn er al veel verhalen gebundeld van ouderen
verspreid over heel Nederland. Deze contacten zijn gelegd via verzorgingshuizen, via
persoonlijke contacten van betrokkenen, via gemaakte contacten op de Bevrijdingsdag, tijdens
de Veteranen-dag of Jongeren Persbureau gingen zelf aan de slag.
Pilot
Van januari t/m maart 2013 heeft er een pilot plaatsgevonden met jongeren van het Bredero
Lyceum in Amsterdam-Noord in samenwerking met ouderen van het Verzorgingshuis De Keern
in Landsmeer.
Tijdens een aantal lessen op school is er met de jongeren aandacht besteed aan de Tweede
Wereldoorlog, vrijheid en onvrijheid, en interview- en cameratechnieken. Er is geoefend door
middel van straatinterviews en er is vooraf een bezoek gebracht aan de desbetreffende
ouderen. Aan het eind van de periode hebben de jongeren daadwerkelijk interviews gehouden
met de ouderen waarin zij zelf de vragen stelden en de camera bedienden.
Dit was een erg leerzame periode om te onderzoeken wat wel en niet werkt en wat de meest
succesvolle aanpak is voor het vastleggen van de verhalen. Vanuit deze ervaring is er een plan
van aanpak ontwikkeld voor het vervolg van het project.

Tijdens de draaidagen worden ouderen geïnterviewd en gefilmd door jongeren over hun
ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Deze interviews zijn voor zowel de jongeren als de
ouderen bijzondere, maar soms ook zware, momenten. Soms bleek het ook te zwaar voor de
ouderen en moesten interviews stopgezet worden.
In dit hoofdstuk willen we graag aan de hand van film en foto’s een impressie geven van deze
momenten.
Er is een procesfilm gemaakt om geïnteresseerde organisatie een beeld te geven van de
activiteiten rondom een interview.
https://www.youtube.com/watch?v=3itm_cw_gI0&feature=em-upload_owner

	
  

12	
  

Draaidag Landsm eer – Verzorgingshuis De Keern in sam enwerking m et het
Bredero Lyceum
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Draaidag IJsselstein – Verzorgingshuis
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Draaidag Nieuwdorp – Bevrijdingsmuseum Zeeland
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H. 3 Bezoek Veteranen-dag
'Gezichten van Vrijheid' was aanwezig bij de Nationale Veteranen-dag in Den Haag op 29 juni
2013. Dit was voor het project de uitgelezen kans om oud-veteranen te ontmoeten en te
interviewen. De verhalen waren indrukwekkend en bijzonder en ook voor Maarten Dupree, de
jongere die deze vrijheidsstrijders interviewde, was dit een dag die hij nooit zal vergeten! Deze
interviews zijn te bekijken op het Youtube-kanaal.

Op www.gezichtenvanvrijheid.nl kunt u de interviews bekijken.
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H. 4 Vertoning verzorgingshuizen
In juni 2013 zijn er 91 verzorgingshuizen telefonisch benaderd met de vraag of er mogelijk
interesse is in een vertoning van de drie eerste mini-documentaires. Hiervan hebben 80 huizen
aangegeven dat zij geïnteresseerd zijn en graag meer informatie ontvangen. Naar hen is een
mailing. Er is een lijst aangelegd van verzorgingshuizen met betreffende contactpersonen.
Naar aanleiding van deze mailing, maar ook door algemene interesse in het project, hebben 65
verzorgingshuizen aangegeven graag de DVD te ontvangen en vertonen aan hun bewoners. Al
deze huizen hebben de DVD met flyers ontvangen. Elk huis dit deze vertoning op hun eigen
manier: met een grote groep, met een klein groepje gekoppeld aan een gesprek, met familie,
rond 4 en 5 mei, samen met een school uit de buurt of gekoppeld aan interviews.
Vertoning verzorgingshuis St. Agnes in Heemskerk
In februari 2014 hebben een groep bewoners uit het verzorgingshuis St. Agnes samen met 8
leerlingen van het Kennemer College in Heemskerk gekeken naar de DVD. Na afloop van de
vertoning zijn zij in kleine groepjes apart gaan zitten om elkaar beter te leren kennen, de beelden
na te bespreken en het te hebben over de oorlogservaringen van de bewoners zelf. Na deze
gesprekken is er gekeken welke van deze bewoners graag geïnterviewd wilden worden. Op 20
maart 2014 zijn wij teruggekomen om deze interviews op te nemen.
Vertoning:

Draaidag:
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H. 5 Samenwerking Jongeren Persbureaus
Er is in dit project ook samengewerkt met Jongeren persbureaus door het land. Zo ook in
Friesland. Omroep Friesland plaatste hierover een artikel op de website:

	
  

Lêste tsjûgen oarloch fêstlein

Jongeren fan no ynterviewe jongeren fan doe - Foto: Omrop Fryslân, Wytse Vellinga
17 febrewaris, 2014 - Learlingen fan Piter Jelles Ynsicht praten moandei yn it Fersetsmuseum
mei bewenners fan soarchsintrum Sint Jozef oer de oarloch. Sy diene dat yn it ramt fan in grut
projekt om ferhalen fan tsjûgen fan de oarloch fêst te lizzen. Dit wurdt dien troch de stifting
Go4Media. Neffens de stifting is it de lêste kâns om noch mei echte tsjûgen oer de oarloch te
praten. Dizze tsjûgen wiene yn de oarloch jong.
De stifting hat der dêrom foar keazen om jongerein fan doe ynterviewe te litten troch jongeren.
Go4Media wol troch it hiele lân hûnderten oarlochsferhalen sammelje en letter ek publisearje op
ynternet. De ynterviews kinne letter besjoen wurde op www.gezichtenvanvrijheid.nl.
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H. 6 Digitaal vrijheidsmonument

Gezichtenpagina
Er komen steeds meer portretten van ouderen bij en deze worden gebundeld in het digitaal
vrijheidsmonument op de website. Op de “gezichtenpagina” van de website zijn alle portretten
te zien van de mensen betrokken bij het project: medewerkers, ondersteuners, jongeren en
ouderen. Door te klikken op de gezichten van de jongeren of ouderen wordt u doorgelinkt naar
het desbetreffende interview op YouTube.

Digitaal m onum ent
Vanaf januari 2014 is het daadwerkelijke digitale monument in ontwikkeling. Het monument is
een overzicht van alle afgenomen interviews en zal voortdurend in ontwikkeling blijven. Op de
voorpagina zijn foto’s van de jongeren en ouderen te zien die betrokken zijn geweest bij de
interviews. Boven de verzameling foto’s staan thema’s (‘tags’). Onder elk thema staan de
verhalen die gerelateerd zijn hieraan. Door op een ‘gezicht’ te klikken, komt men terecht bij het
desbetreffende interview. Er is een aparte categorie voor de jongeren. De website
www.gezichtenvanvrijheid.nl leidt naar het digitale monument. Hierop is een
doorklikmogelijkheid om bij de projectwebsite en de ketting van gezichten en verhalen terecht te
komen.
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H. 7 Minidocumentaires

In 2013 en 2014 zijn er 9 minidocumentaires gemaakt.
Er zijn 6 mindocumentaires door Kim Brand gemaakt, en 3 minidocumentaires uitgevoerd als
opdracht door studenten van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. De serie is kwalitatief
hoog en oa bedoeld als promotie voor het project. Niet alleen voor de projectperiode, maar ook
daarna. Ze zijn terug te vinden onder het kopje ‘Minidocumentaires’ op het digitale monument.
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H. 8 Crowdfunding
eu1
Vanaf 3 mei is er een actie op eu1 gestart om geld op te halen als eigen bijdrage in Gezichten
van Vrijheid. Vanaf deze datum staat de trailer en de crowdfunding film online (zie
communicatie).
Er zijn 34 donateurs geweest

Direct storten
Vanaf juli 2013 is het voor mensen ook mogelijk om direct op het rekeningnummer van
Gezichten van Vrijheid te storten, omdat de website van EU1 niet voor iedereen even makkelijk
te gebruiken is.
Resultaat van de crowdfunding
23840,-
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H. 9 Lancering Digitaal Monument
De lancering van het Digitaal Monument heeft plaatsgevonden op 21april 2014 in
sam enwerking met Soldaat van Oranje. Stichting GO4media werd in de gelegenheid gesteld
om 80 mensen uit te nodigen voor de voorstelling. De organisatie heeft hier ook een persbericht
aan gewijd, iets wat ‘ze’ niet vaak doen. Omroep MAX heeft live aandacht besteed aan
Gezichten van Vrijheid die ochtend. Diverse landelijke media, zoals De Telegraaf en Het Parool
hebben de lancering vermeld. We hebben op de dag medewerkers, vrijwilligers, sponsoren,
fondsen ed uitgenodigd als dank voor de medewerking. Na de voorstelling heeft hoofdrolspeler
Matteo van der Grijn met een symbolische druk op de knop, Gezichten van Vrijheid officieel
gelanceerd. De volgende dag zat producent Fred Boot in de uitzending van WNL en heeft twee
uur lang gepraat over Gezichten van Vrijheid. Er werden ook fragmenten vertoon van de
minidocumentaires. Nav van zijn verhaal heeft Frits Barend, tevens gast in dezelfde uitzending,
aangeboden om een interview te doen met de mensen die zijn broer in de oorlog hebben
opgevangen. Dat interview heeft plaatsgevonden en is online gezet.
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H. 10 Communicatie
Hieronder worden enkele communicatiemiddelen omschreven en vertoond die tot dusver zijn
ingezet.
Flyers
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Banner
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W ebsite & Social media
Vlak voor de lancering is de website online gegaan (www.gezichtenvanvrijheid.nl) en zijn we
actief geworden op social media, namelijk Facebook, Twitter en Youtube:
• Website: www.gezichtenvanvrijheid.nl
• Facebook: www.facebook.com/gezichtenvanvrijheid
• Twitter: www.twitter.com/gvvrijheid (282 volgers, juli 2014)
• Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCogTqnGVsXwc2wOMD-c6kSg (1589
views van alleen al de trailer, juli 2014)

	
  
	
  
Nieuwsbrief
Maandelijks sturen wij een nieuwsbrief rond met daarin de meest recente ontwikkelingen.
Hiermee bereiken we een alsmaar groeiende groep relaties. In maart 2014 werd deze brief
verstuurd naar 168 contacten, op het moment gaat deze naar zo’n 500 contacten. De
nieuwsbrieven zijn als bijlage bijgevoegd.

Trailer
De onderstaande trailer was voor het eerst te zien op de pagina van Gezichten van Vrijheid op
EU1.nl. Tot aan de uitzendingen op NPO Doc is de trailer gebruikt voor promotionele
ondersteuning.
http://www.youtube.com/watch?v=MnHlUCQRxF4
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Crowdfunding film
http://www.youtube.com/watch?v=Wu-n1TuOF3s
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H. 11 Gezichten van Vrijheid in de Media
Krant
Artikel AD, 21 april 2013:
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Artikel Weekkrant De Brug, 15 mei 2013:

Persbericht
Persbericht, 5 mei 2013:
Premier Rutte lanceert ‘Gezichten van Vrijheid’ met vrijheidsbutton
Utrecht, 5 mei – Met het opspelden van de winnende vrijheidsbutton hebben premier Rutte en
de Breukelse Maud Kuppens het startsein gegeven voor het project ‘Gezichten van Vrijheid’. Dit
project ontwikkelt een landelijk digitaal vrijheidsmonument waarin de oorlogsgeneratie nog één
keer aan het woord komt.
Bij de buttonactie werd aan basisschoolleerlingen in de provincie Utrecht gevraagd om hun visie
op wat ‘vrijheid’ voor hen betekent weer te geven op een button. Tijdens de Nationale Start in
Utrecht van de bevrijdingsfestivals kreeg premier Rutte van winnares Maud de button
opgespeld. Maud lichtte haar button kort toe, waarop de reactie van de premier was: ‘Ik heb
dus de échte!’
De generatie Nederlanders die WOII bewust heeft meegemaakt wordt steeds kleiner en zal over
een aantal jaren uitgestorven zijn. Dat betekent dat we nooit meer de verhalen van ons land in
oorlog uit eerste hand zullen horen. Om deze verhalen voor altijd te kunnen behouden is
Stichting GO4Media een uniek landelijk project gestart met de titel ‘Gezichten van Vrijheid’.
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Digitaal vrijheidsmonument
Het project bestaat uit video-opnames van gesprekken tussen jongeren en de laatste
overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. De ouderen delen hun herinneringen met de
nieuwe generatie, voor wie deze oorlog heel ver weg lijkt en vrijheid iets vanzelfsprekends is. De
verhalen worden gebundeld op de website van ‘Gezichten van Vrijheid’;
www.gezichtenvanvrijheid.nl die zal dienen als ‘digitaal vrijheidsmonument’. Daarnaast worden
12 minidocumentaires gemaakt en een lange docu met de meest bijzondere verhalen, die
tevens naar verschillende toonaangevende filmfestivals zal worden gestuurd. Gezien de vele
oorlogen ook nu nog, is het zo belangrijk dat men niet vergeet wat haat doet, wat een oorlog
doet, welk leed er is geleden en welke heldendaden er zijn verricht.
Lancering
Vrijheidsambassadeurs Chef’Special en Minister van Vrede Jörgen Raymann onderstrepen en
omarmen de noodzaak van dit project.
Crowdfunding
De fondsen die al toegezegd hebben het project ‘Gezichten van Vrijheid’ financieel te
ondersteunen zijn Nationaal Comité 4 en 5 mei, Vfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds & Ben en
Nel van Bohemen van der Zwart Fonds, VSBfonds, Fonds Sluyterman van Loo, Skanfonds,
Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, KfHein Fonds en Stimuleringsfonds Rabobank Utrecht.
Samen met eu1 wordt tevens een crowdfundingsactie gestart om in 60 dagen €22.000 bij
elkaar te krijgen om zoveel mogelijk verhalen van de laatste overlevenden van WOII te kunnen
vastleggen. We hopen op veel steun van het publiek.
Stichting GO4media
GO4media is opgericht om kinderen en jongeren actief te betrekken bij het inzichtelijk maken
van media en door middel van mediaprojecten de maatschappelijke en culturele participatie
bevorderen.
eu1
eu1 is een platform waar professionele film- en televisiemakers hun werk - films, series,
documentaires etc laten zien, maar ook door middel van een pitch samen met Nederland een
film- of televisieproject gemaakt kunnen krijgen. Behalve online via eu1.tv is alle content ook
digitaal te bekijken bij Ziggo onder ‘TV Gemist’ en bij UPC op kanaal 12.
----------------------------------------------EINDE BERICHT----------------------------------------------------Noot voor de redactie:
Op vrijdag 3 mei heeft de Drummer van band Chef'Special Wouter Prudon dit project genoemd
in De Wereld Draait Door: http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/232911
Voor high res. beeldmateriaal, interviewverzoeken/vragen neemt u contact op met:
Dennis Voortman: 06 – 1363 1959 / dennis@go4media.nl Eline van Wees M. 06 – 1661 0600 / eline@go4media.nl
Links: www.gezichtenvanvrijheid.nl, www.go4media.nl, www.eu1.tv/gvvpitch, http://www.eu1.t
v
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Websites met persbericht van de lancering:
http://www.bevrijdingsfestivaldenhaag.nl/soldaat-van-oranje-organiseert-gezichtenvan-vrijheid
http://den-haag.nieuws.nl/nieuws/20140421/Soldaat-van-Oranje-organiseertGezichten-van-Vrijheid
http://www.veteraneninstituut.nl/nieuws/digitaal-wo-ii-monument-gezichten-vanvrijheid
http://www.noordhollandsdagblad.nl/extra/klikhier/article27058440.ece/Oorlogsverhal
en-blijven-levend-in-digitaal-vrijheidsmonument
http://www.telegraaf.nl/binnenland/22571432/__Gezichten_van_Vrijheid__.html
https://www.vsbfonds.nl/nieuws/lancering-digitaal-vrijheidsmonument
http://musicalvibes.eu/2014/05/01/nieuws-matteo-van-der-grijn-lanceert-digitaalmonument-gezichten-van-vrijheid/
http://www.hettheaterplein.nl/index.php/77-hettheaterpleinnl/1112-samenwerkinggezichten-van-vrijheid-en-soldaat-van-oranje-de-musical
In WNL en Omroep MAX:
http://www.omroepwnl.nl/video/detail/vandaag-de-dag-5-mei__50514
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1414163

TV
Uitzending De Wereld Draait Door, 4 mei 2013, Wouter Prudon (Chef’s Special noemt GVV):

Uitzending De Wereld Draait Door, 6 mei 2013, Dennis Voortman was in De TV Draait Door te
zien met een fragment uit de Crowdfunding film:
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H. 12 Organisatie
Er zijn veel mensen en partijen betrokken bij dit project partners, vrijwilligers, stagiaires,
freelancers, fondsen, etc. Hieronder een overzicht.
Personeel
Bestuur
Anneke Veraart
Michell Lopez
Remco Bijl
Commissie van advies
Eric Holtman
Wiendelt Hooijer
Willempje Vrins
Kernteam
Eline van Wees - projectleider
Dennis Voortman - projectleider
Joosje Duindam – productie, social media
Debbie Peek – social media, communicatie
Sander ter Braak - website
Ruben Van Esterik - vormgeving
Kim Brand – regie, camera
Research
Von Glasbergen – research ouderen
Jenny Buiten – research ouderen
Freelance
Robin Stevense – camera, fotografie, begeleiding/workshops jongeren
Henk Fakkeldij - fotografie
Bas van Wersch - camera
Eline van Diggelen - regie
Wouter Hermans - camera
Aldwin van Krimpen - fotografie
Stage
Robin vd Andel – productie
Julia Hollander – research, film
Crowdfundingspartner eu1
Marko van Kampen
Cecile Holle
Seila Malo – ontwerp flyer en banner
Pencilpoint (website)
Ashley de Bruin
Gerard van Dam
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Inspiratie
Kirsten Kentler
Editing: freelancers en Calling the Shots
Partners
Een greep uit volgende partijen met wie wij tot nu toe hebben samengewerkt:
Nederlands Film Festival (Miga Bar)
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (Lilianne van der Beek)
Bevrijdingsfestival Utrecht
Provincie Utrecht
Soldaat van Oranje
Bevrijdingsmuseum Zeeland
Scholen
Verzorgingshuizen

Fondsen
De hieronder genoemde fondsen ondersteunen Gezichten van Vrijheid:
Nationaal Comité 4 en 5 mei
VSBfonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern
vfonds
Skanfonds
Stimuleringsfonds Rabobank
Nationale Postcodeloterij
Lotto
K.F. Hein fonds
Fonds Sluyterman van Loo, ouderenfonds
Ben en Nel van Bohemen van der zwart Fonds
Bankgiro Loterij
Stichting HSHB
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Namens het bestuur dank ik iedereen die heeft bijgedragen aan het waardevolle digitale
document Gezichten van Vrijheid, www.gezichtenvanvrijheid.nl
Anneke Veraart, voorzitter GO4media

Stichting GO4media
Pastoor Boelenslaan 6
3454AB De Meern
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Bijlage 1: Mailing buttonactie
Deze mailing is verstuurd naar alle basisscholen in de provincie Utrecht via DUO.
Geachte heer, mevrouw,
Op 5 mei 2013 vieren wij Bevrijdingsdag! Dan vieren we de VRIJHEID! Stichting GO4media
lanceert op die dag het project Gezichten van Vrijheid. We mogen premier Rutte de nationale
vrijheidsbutton opspelden die ontworpen is door een kind uit de provincie Utrecht. Wilt u met 1
of meerdere groepen meedoen aan de ontwerpwedstrijd? Print het ontwerpvel uit via
http://www.gezichtenvanvrijheid.nl/buttonactie.
De gescande ontwerpen zendt u voor 5 april in via www.gezichtenvanvrijheid.nl/upload.
De winnaar van de ontwerpwedstrijd krijgt hiervan bericht via het door u opgegeven emailadres
en wint een dagje uit met zijn/haar familie (max 5p)
Gezichten van Vrijheid
Stichting GO4media heeft het project 'Gezichten van Vrijheid’ bedacht en ontwikkeld. Bij dit
project tekenen Nederlandse jongeren de verhalen op van de laatste overlevenden van de WOII.
Voor een eeuwigdurend digitaal monument voor de vrijheid.
De button-ontwerpen van de kinderen maken deel uit van dit digitale monument.
Meer informatie is te lezen op: www.gezichtenvanvrijheid.nl
Provincie Utrecht
In de provincie Utrecht vindt op 5 mei het ochtendprogramma van de Nationale Viering van de
Bevrijding plaats. Dit wordt georganiseerd door de provincie Utrecht, het Nationaal Comité 4 en
5 mei en de gemeente Utrecht. Premier Rutte en een gevolg van zo’n 500 officials bezoeken de
provincie Utrecht. Tijdens het ochtendprogramma krijgen alle officials een unieke button
opgespeld, gemaakt door kinderen uit de provincie. Premier Rutte zal het bevrijdingsvuur
ontsteken op het Bevrijdingsfestival Utrecht. Door het Bevrijdingsvuur te ontsteken starten alle
bevrijdingsfestivals in Nederland.
We zouden het op prijs stellen als u deze ontwerpwedstrijd ook in uw nieuwsbrief vermeldt.
Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dennis Voortman
dennis@go4media.nl
06-13631959
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Bijlage 2: Mailing vertoningen verzorgingshuizen
De onderstaande mailing is gedaan in een vorm van een nieuwsbrief met de onderstaande
inhoud:
Informatie project 'Gezichten van Vrijheid'
• Vertoning mini-documentaires
• Project 'Gezichten van Vrijheid'
• Manieren van vertoning
• Meer verhalen... meer portretten...
Vertoning m ini-docum entaires
Onlangs heeft u of een van uw medewerkers gesproken met Joosje Duindam of Robin van
Andel van Stichting GO4media. Met dank voor uw aandacht ontvangt u hierbij aanvullende
informatie over het project 'Gezichten van Vrijheid'. Het is een landelijk project, waarbij jongeren
van 15/17 jaar ouderen interviewen over de tweede wereldoorlog. De videoportretten die dit
oplevert, willen wij graag belangeloos delen met u en uw bewoners, voordat deze eventueel op
televisie vertoond gaan worden. "Graag horen we van u of en wanneer u deze vertoning(en) wilt
plannen binnen uw organisatie.
Projecten 'Gezichten van Vrijheid'
Nog even en een hele generatie Nederlanders die WOII heeft meegemaakt is er niet meer…
‘Gezichten van Vrijheid’ zet jongeren tegenover de laatste overlevenden van deze
allesbepalende oorlog; de laatste generatie die weet dat niets vanzelfsprekend is. Alle portretten
worden gebundeld en geplaatst op het 'digitaal vrijheids-monument', dat onderdeel uit gaat
maken van de website van: www.gezichtenvanvrijheid.nl.
Interviews kunt u al zien op het Youtube-kanaal van 'Gezichten van Vrijheid'.
Manieren van vertoning
Wij vragen aan u om uw bewoners gelegenheid te bieden om de mini-docus te bekijken, indien
mogelijk met elkaar. De duur hiervan (3 mini-docs + nagesprek) is 30 minuten. "Mogelijkheden
van vertoning zijn:
• Een vertoning in gezamenlijkheid met meerdere ouderen van uw organisatie;
• of samen met kinderen en/of kleinkinderen;
• of juist als individueel moment, eventueel met begeleiding.
Mocht u andere ideeeën of suggesties hebben, dan horen wij dit natuurlijk heel graag.
Meer verhalen... meer portretten…
Voor het project 'Gezichten van Vrijheid' zijn we altijd op zoek naar verhalen. We kunnen er niet
genoeg vastleggen voor de volgende generaties! De verhalen over WOII mogen niet vergeten
worden of verloren gaan...
We zijn dus altijd op zoek naar ouderen met bijzondere verhalen en jongeren die deze verhalen
van deze vrijheidsstrijders vervolgens weer 'optekenen'…
Hiernaast ziet u: Maarten Dupree, 15 jaar, en
Dhr. Hubrecht Izeboud, in de oorlog ook 15 jaar.
We horen heel graag van u of u wel of geen gebruik wenst
te maken van deze gelegenheid en wanneer. "We hechten
grote waarde aan uw deelname. Wilt u zo vriendelijk zijn
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om contact op te nemen met: "Dennis Voortman: dennis@go4media.nl - 06 13 63 19 59 "Eline
van Wees: eline@go4media.nl - 06 16 61 06 00"Meer informatie: www.gezichtenvanvrijheid.nl Het project is ook te volgen via: @gvvrijheid of facebook

	
  

37	
  

